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One of the basic requirements of reaching the ideal society of the Quran is the 
objective realization of velayat-madiari(orbital province) in the social arena and 
avoiding the province of taghut) tyranny(. This research with the title of social 
pathology of tendency to tyranny from the perspective of the Quran based on the 
crisis analysis method of Thomas Spriggans, while examining and comprehensively 
understanding the concept of tyranny, rooting the underlying factors, ways out of it 
and drawing the society It is desirable from the perspective of the Qur'an. The 
results of this research show that the prohibition of the tendency to tyranny includes 
all aspects of it, including the plan of friendship with the infidels, taking sides, 
winning arbitration and agreeing with them. According to the Qur'anic approach, the 
tendency of the religious community to tyrants is rooted in religious-moral factors 
such as ignorance of some divine affairs, fear of tyrants, suspicion of God's 
guardian, weakness of faith, compatibility and spiritual culture with tyrants, and also 
rooted in political factors. Social like the lack of insight in knowing the enemy, the 
influence of worldly attraction and deception of unbelievers in the souls of believers, 
the tyrant's malicious propaganda against the Right Front. One of the ways out of 
this harm is to strengthen the vision towards divine affairs, to know the truth of 
God's guardian and the tyranny, and the worldly and hereafter consequences of 
leaning towards it, and in the practical field to patience and piety, trust in God, 
Movement based on God's will and... pointed out. Also, preserving dignity and all-
round independence for the community of faith in order to achieve a virtuous life is 
the desired and ideal society intended by the Qur'an. 
Keywords: Social Pathology, Wilayat Allah, Wilayat Taghut, Thomas Spriggans, 
Jamiat Armani. 
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 چکیده
 بهر تأثیرگهذار و راهبهردی نههاد یه  عنهوا بهه ورزیاندیشه هیئت مفهوم تبیین بر مقاله این

 الگهوی  ارائه  و ترسهیم مقاله، هدف .دارد تمرکز کشور گذاریسیاست و گیریتصمیم فرایند
 پهووه  روش .اسهت راهبهردی نهاد این از ایرا ، در حکمران  بومزیست با سازگار و بوم 

 شهده اسهتفاده  اکتشهاف  مصهاحب ابهزار از هاداده یگردآور  یبرا و بوده  فیک نوع از حاضر
 نفهر دوازده بها واسهههدو   ب و میمستق یوگو گفت و قیعم  مصاحب منظور، نیا یبرا است.

  ابقسه سها  بیسهت حهدال  یدارا شهمندا یاند و نظهرا صاحب را ،یمد پووهشگرا ، از
 یبهرا .رفتیپهذ انجهام کشهور  تیر یمد و  پووهش ،یراهبرد ،یورز شهیاند مراکز در تیفعال

 .شهد اسهتفاده  برفهگلولهه روش و هدفمند یر یگنمونه روش از شوندگا ،مصاحبه انتخاب
 کهم  سهه  در اسهمم  جمههوری ورزاندیشهه ههایهیئت که دارد آ  از حکایت هایافته
 عهموه و کهرده کمه  کشور حکمران  نظام کرد بنیا دان  و ازیهوشمندس به تواندم 

 ههایسیاسهت راهنمای و هدایتگر راهبری، نهاد همچو  کارکردهای  رایج، کارکردهای بر
 نظههری، هههایچهههارچوب و مفههاهیم مبههان ، تبیههین نظههار ، و صههیانت کشههور، کههم 

 و پههردازیجامعههه ،لههدر  درونهه  سهها ت اسههتاکام اندیشههه، تولیههد و رصههد سههاز،گفتمهها 
 امههر در بسههیج و مردمهه  مشههارکت کههارگیریبههه اسههمم ، نههوین تمههد  سههازیزمینههه

 باشد. داشته مسائ  ح  و استفتا و سازیتصمیم و پووه سیاست
 یههاب ،مسههئله بنیهها ،دانهه  حکمرانهه  ورز،اندیشههه هیئههت واژگاا ک یدیااد  

 ی.گذار سیاست پردازی،مسئله
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 مسئده بی ک و مقدمه

 و تحوالت شداخت و پایدار پیشرفت به دستیابی در جامعه فردای و امروز هایورتضر درک
گاهانه، مدبرانه،ۀ مداخل نیازمدد ها،آ، پیامدهای  تمیامی از گیریبهره با جانبههمه و علمی آ

 تحقی  .اسیت بدییا،دانش مدیریت و بومی و ملی المللی،بین هایتجربه ازجمله هاظرفیت
 و دانشیگاهی حیوزوی، نخبگیا، و ،امتخصصی افزاییهم و همکاری ددنیازم یادشده هدف

  .است المللبین و ایمدطقه داخلی، مسائل سطح در گوناگو، هایحوزه در اجرایی مدیرا،
کید مورد کّراتبه نیز ما دیدی مدابع در موضوع این  فیراوا، ،کریمقرآ، است. گرفته قرار تأ

 مددیبهره و اندیشید، و زمین در کاوشگرانه سیروسفر ،شدید، دید،، خواند،، به را پیروانش
 عید  ها،انسا، انحراف و کفر اصلی علت که دهدمی هشدار و دکدمی دعوت فکر نیروی از

 و امیت همیواره ،اسیممیۀ جامعی رهبیرا، عدیوا،به دیدی پیشوایا، است. اندیشید، و تعقل
 و شخصیی هیایفعالییت در اندیشیه صیاحبا، و اندیشه از گیریبهره هب را اسممی حاکما،

 چدیین مصیر حاکم عدوا،به اشترمالک به خطاب علی حضرت .انددهکر توصیه حکومتی
 موجبیات تیا کین همیدمی و همدشییدی فرزانگیا، و دانشمددا، با بیشتر هرچه» فرمایدد:می

 . 35ۀ نام ،البالغهنهج) «آید فراهم کشور یابیساما،
 راهبیردی و عمیی  نگیاهی با اسممی نظا  دارسکا، ،عدوابه انقمب معظم رهبر

 مسیتمر حرکیت» ییک کیه اسیممی انقمب گفتما، کّلیات از که اندداشته اهتما  همواره
 در کشیور وضیعیت بیا متداسی  و اسیتخرا،، را هیاییگیزاره و مفیاهیم اسیت، «تکاملی

 بیرای اخیر سا  چدد در لهمعظم .نمایدد پرداخته و ساخته عمومی، گفتارهای چهارچوب
 نهیادی گییریشیکل پیشدهاد کشور، بدیا،دانش مدیریت و کشور کم، مسائل به پرداختن

 ایین بیا نهیادی تأسییس پیشیدهاد َنفس   اند.نموده ارائه را «ورزاندیشه هیلت» عدوا، تحت
ۀ زمیدی در ایشیا، نگیاه افی  درمیورد   هیاییداللیت انقیمب، معظیم رهبیر ازسوی عدوا،

 برخی ایشا، نگاه از رسدمی نظربه .است بدیعی رویداد و دارد درپی «نقمبیا نهادسازی»
 داشیته کشیور بیرای را مداسی  و الز  کیارکرد انیدنتوانسته آ، مشابه و غربی ساختارهای

 مدزلیۀبیه رهبیری معظیم مقیا  ازجان  شدهارائه هایطرح و هاایده دیگر،ازطرف   باشدد.
 بیوده الز  هایپژوهش انجا  و تبیین توصیف، نیازمدد کشور، هایگذاریسیاست اساس
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 گشایراه و مؤثر راهکارهای و عملی هایسیاست به ها،ایده آ، پرورش رهگذر از بتوا، تا
  .رسید اجرایی

 در هدیوز حیوزه، ایین فعیاال، اعتیراف بیه کشور در فعا  هایاندیشکده و فکر هایاتاق
 غربیی هیاینمونیه از کیه تقلییدی و مدگرایانیه نگیاه لدلییبیه و داشته قرار کارۀ اولی مراحل
  ندارند. اسممی-ایرانی بو زیست در را انتظار مورد کارکرد و کارایی اند،داشته
 میورد تفکیر هیایکانو، یا اندیشگاه فکر، اتاق واژگا، فقط کشور، تفکر هایکانو، در»

 که اندیافته ساما، ایگونهبه ارکردهاک و هاسیاست لحاظبه هاکانو، این .گیردمی قرار استفاد
   .46 ،5533 نویسددگا،، گروه) «شودنمی دیده هاآ، در امیدی رگۀ

 مدسیجم، اینقشه و طرح نبود کشور در موضوع این عمدۀ دالیل از یکی رسدمی نظربه
 شده باعث که است انقمب دو  گا  و کشور وضعیت با متداس  روزآمد، و یکپارچه جامع،

 تولییدات و نداشیته را الز  کیارایی کشور،ۀ اندیش هایکانو، و اندیشگاهی راهبردی، اکزمر
 بانیک و افکیار دریافت و روندها تحلیل آیدده، و حا  مسائل رصدۀ مرحل در نه هاآ، دانشی

 و هیااندیشیه و افکیار اصمح و بازسازی فکرسازی،ۀ مرحل در نه و ، یابیمسلله) اطمعات
ۀ مرحلی در نیه و  پیردازیمسیلله و شداسییمسیلله) مسیائل تبییین و انتخاب بددی،اولویت
 نتوانسیته )سیداریوپردازی ، حکمرانیی اعمیا  و یگیذارسیاسیت و راهبردی سازیتصمیم

 مباحیث بیهباتوجیه .دکدی کمیک کشیور کیم، مسیائل حیل در را میدیرا، مطلوب شکلبه
 هیایپشیتوانه و مراکیز آمید، خواهید ادامیه در کیه دالیلیی بیه بدا رسدمی نظربه شدهمطرح
 ی،گیذارسیاسیت و گیریتصمیم حوزۀ در حاکمیت به کمک برای کشور فکری و ایاندیشه
 هستدد: کشور ورزیاندیشه بو زیست در جدیدی آرایش نیازمدد

 دارد؛ ازین مستدد و متفکرانه رییگمیتصم به فدی و خوب حکمرانی 

 از تیوا،نمیی ،وضیعیت ایین در .است تاریخی یچپ یک از عبور مسیر در اسم  دنیای 
 د؛کر غفلت اسم  دنیای فردای و امروز نیازهای

 انقیمب های گا  تحق  برای نظا  کم، هایسیاست صحیح و دقی  اجرای و طراحی 
 و تصیمیمات راهبیری بیرای ورزاندیشیه ایمجموعیه بیه  اسیممی نیوین تمید،) اسممی
 است؛ وابسته هاسیاست
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  اسیممیۀ جامعی و اسیممی نظا  اسممی، دولت) اسممی تمد، به رسید، یهاگا  
 جمعی ورزیاندیشه نیازمدد شدتبه که طلبدمی را خود بومی هایشیوه و نظامات الگوها،

 است؛

  زادرو، دانیش و علم و درونی استعدادهای بر تکیه با «نظا  درونی ساخت» استحکا 
 د؛شومی محق 

 هوشیمدد سیسیتم ییک بیه نیاز امروز به تا ابتدا از اسممی انقمب مسیر به کم، نگاه 
 دارد؛ تحلیل و رصد

 و علیم نهیاد بیین شکاف کاهش باید کشور ورزاندیشه هایهیلت کارکردهای از یکی 
 خیوبیبه اندنتوانسته فعلی تفکر هایکانو، و هااندیشکده رسدمی نظربه که باشد اجرا نهاد

 دهدد؛ انجا  را خودۀ وظیف

 ،جدی نیاز جامعه، سریع فاز تغییر و جامعه تاروپود در ایدترنت نفوذ نا به تغییریکم 
 طلبد؛می را غافلگیری و انفعا  از جلوگیری و هاچالش و هاپیچیدگی این درست فهم به

 بیه نییاز امدییت، و ثبیات ایجیاد بیرای مدطقیه کشورهای دعوت به ایرا، جدی حضور 
 دارد؛ ایاندیشه و فکری قوی پشتوانۀ

 و الملیلبیین سیطح در اییرا، مسائل با مواجهه برای دشمدا،ۀ هوشمددان رویکردهای 
 و هوشیمددانه صیورتبه را رویکردها این با مقابله ضرورت ها،بخش دیگر بر هاآ، اتتأثیر
 طلبد؛می جامع و دقی 

 مدیریت برای حاکمیتی و دولتی گوناگو، هایسازما، در جدیدی آرایش گرفتن به نیاز 
 .شودمی احساس شدتبه هاچالش و مسائل ها،سرمایه مدابع،

 ورزاندیشه هایمجموعه نبود، سازگار» پژوهش این اصلیۀ مسلل ،فوق مطال  بهباتوجه
 پیژوهش ایین که است «هاآ، ناکارآمدی درنتیجه و ایرا، بومی هایویژگی با متداس  کشور

 کشیور در مراکیز ایین عملکیرد و کارکردهیا بهبیود و توسعه یبرا بومی الگوییۀ ارائ دنبا به
 چگونیه ورزاندیشه هیلت الگوی که است االتؤس این به پاسخ درپی مقاله رو،ازاین است.
  .چیست مشابه مراکز با مقایسه در هیلت این متمایز کارکردهای و است
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 پژوهش شن سیپیشینه

 هیایپیژوهش و مطالعیات در دهیدمیی نشا، دسترس در مستددات یوجوجست و مطالعه
 در ورزیاندیشیه» و «ورزاندیشیه هیایهیلت» موضوع مستقیم صورتبه خارجی و داخلی

 و موضیوع ایین چیو، ،حیا بااین .است نگرفته قرار کدکاش مورد «ایرا، اسممی جمهوری
 کیم، سیطح در «تفکر هایکانو،» و «فکر اتاق» ،«اندیشکده» همچو، مشابه موضوعات

 توجیه میورد ،آ، اهمییت حسی  اسیت، کشور راهبردی ادبیات در جدید مباحث از شورک
 چگیونگی از بهتیر شیداخت به تواندمی درمجموع که اندگرفته قرار خبرگا، اساسی و جدی

ۀ پیشیید بررسیی از عمیده هیاییافتیه بدیابراین، .کددید کمیک موضوع ادبیات از برداریبهره
 :است زیر قرار به تحقیقات

 موفقییت عوامیل ارزییابی مید ۀ ارائ به یپژوهش در  5533) پورزرآبادی و قلیا،شاه 
 عامل پانزده داد نشا، پژوهش نتایج .پرداختدد بدیا،دانش هایشرکت در خبرگی هایانجمن

 :شیدند بدیدیرتبیه کلیی گیروه چهار در که بودند گذارتأثیر خبرگی هایانجمن موفقیت در
 و میالی عوامیل و فّداورانه و فّداوری عوامل سازمانی، عوامل انی،انس مدابع و مدیریتی عوامل

  .اقتصادی
 بیا ورزیاندیشه الگوی» عدوا، با پژوهشی در  5533)  مقّد  حسدی و فارسانی بابایی 

 53 قالی  در را ورزیاندیشیه کلیدی هایمؤلفه ،«رهبری معظم مقا  هایدیدگاه محوریت
 از ورزیاندیشه ابعاد .اندکرده ارائه و استخرا، اصلی یارمع 3 و زیرمعیار 53 کلیدی، مفهو 
 مبیانی و رهبیری گفتمیا، ورزی،اندیشیه راهبردهای ورزی،اندیشه پیامدهای اسم ، دیدگاه
 براسیاس هیاییشیاخ  عیدب   هیر برای که است شدهارائه مد  اصلی معیار 3 ورزیاندیشه

  .است شده ارائه و استخرا، دلفی روش
 سپاه در هااندیشکده کم،   معماری طراحی» عدوا، با یپژوهش در  5531) اللهیروح 

 بیه یافتیهنظیا  و پیوسیته فرایدید ییک در و تطبیقیی رویکیردی با «اسممی انقمب پاسدارا،
 بیا تیا است پرداخته روند،می شماربه پیشرو خود کاریۀ زمید در که هاییاندیشکده ارزیابی
 ایین بیر مبتدیی .آیید فیراهم سپاه هایاندیشکده کم، معماری یطراح زمیدۀ آ،، از استفاده
 است دهش ارائه سپاه هایانیدیشکده برای پیشدهادی الگیوی تطبیقی، مطیالعات و هابررسی
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 هیاانیدیشکده روابیط و هافرایدد نظامیات، همچو، الگیو این گوناگو، هایلفهؤمی آ، در که
  .است دهش تبیین مرتبط نظامات دیگر با

 نقش شداسیگونه» عدوا، تحت خود ارشد کارشداسیۀ نامپایا، در  5539) الجوردی 
 را تفکیر هیایکیانو، هیایفعالیتۀ دامد ،«عمومی هایمشیخطۀ عرص در تفکر هایکانو،
 سیازیتصیمیم پژوهیی؛سیاسیتۀ درزمیدی پردازینظریه و سازیایده :ازقبیل مواردی شامل

 سیاسیت،ۀ درزمیدی کشیور فکیری و بدییادین هایدانشۀ سعتو ی؛گذارسیاست در راهبردی
 دولت و حکومتۀ برپای هاسیاست گیریشکل برای راهبردیۀ ارائ و فّداوری و علم حکومت،

  .داندمی راهبردی سازیتصمیم قال  در
 هایکانو، جایگاه و نقش بررسی» عدوا، با یپژوهش در  5535) دیگرا، و پورسهراب 

 هیایکیانو، جایگیاه بررسی به «ایرا، و جها، کشور چدد در یگذارستسیاۀ حوز در تفکر
  کشیور 09) جهیا، مختلیف کشیورهای در سیازیتصیمیم گونیاگو، هیایحوزه در تفکر

 وابسیتگی، فعالییت، نیوع دهیی،سیازما، آمیار، اطمعیات، شداسایی به نسبت و پردازدمی
 عمده کشور هشت تفکر هایکانو، ویژهبه و هاکانو، این المللیبین و ملی جایگاه و اهداف
 وتحلییلتجزییه ژاپین و انگلستا، کانادا، فرانسه، آلما،، جدوبی،ۀ کر روسیه، آمریکا، شامل

 اییرا، در تفکیر هیایکیانو، کیه دهیدمیی نشا، حاضر پژوهشۀ نتیج .است گرفته صورت
 تشیکیل را تفکیر کانو، یک رکن تریناصلی که مؤثر و کارا انسانی نیروهای وجود رغمعلی
 .اندنیافته را درخور و مداس  پایگاه هدوز و ددگذرانمی را خود ابتدایی مراحل دهد،می

 پژوهش نظر  و مفهومی ادبی ت

 شناسیمفهوم

 را مشیکلی نیوعی،بیه که شودمی اطمق عقمنی فعالیت هر به ورزیاندیشه ورزی:اندیشه
 کشیف، ع نیو هیر پاییۀ و اساس ورزیاندیشه معدا، این با .برسد روشدیۀ نقط به و دکد حل

 گفت چدین توا،می ،عبارتیبه  .33 ،5533 بیانی،) است دانشمددا، تصور و ابداع اختراع،
 اسیت نظری عدب   از ترپررنگ بسیار «شد،» و عملی جدبۀ به توجه ورزیاندیشه بحث در که

 .شید، بیرای اندیشیید، یعدیی ورزیاندیشیه کیه گفت توا،می خمصه طوربه همین برای و
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 موضوع همین مشابه، و نزدیک مفاهیم دیگر انواع با ورزیاندیشه هایتمایز از یکی رو،ازاین
 دیگیر،عبیارت  بیه .اثیر بیه معطیوف اندیشیید، و تفکیر یعدیی اسیت، شد، برای اندیشید،

 حیل هتدرج تبیین و توجیه دانستن، به نیازۀ انگیز با که است عقمنی فعالیتی ورزیاندیشه
 زادهحمییدی ازنظیر  .553-559 ،5539 زاده،سیرتی ) دکدیمیی تمش مسائل و مشکمت

 آ، بیه میا رواییی و دیدی مدابع در که ،حکمت معدای به بسیار ورزیاندیشه مفهو   5553)
 تیهیدا بیا عقیلۀ قیّو  براساس دانش کهیزمان دیدگاه، این مطاب  .است نزدیک شده، اشاره

 .شیودیمی دییتول ورزیاندیشیه و یخیردورز شیود، زییتجه تییعقمن یکردهایرو به یاله
 دانش سطح نیباالتر و هاستآ، رییتغ و نیقوان در تفکر و تأمل ییتوانا درواقع ورزیاندیشه

 و ادراك بیه یابیدسیت بیرای هیاراهکیار شداخت و هاامدیپ د،ید یبرا دیبا ییتوانا نیا .است
  .093-099 ،5553 زاده،حمیدی) شود گرجلوه هامطلوب لیتحل

 سسیه،ؤم مرکیز، کیانو،، نهیاد، نوعی توا،می را ورزیاندیشه هیلت ورز:اندیشه هیئت
 نظیرا،صیاح  و اندیشیمددا، ،،امتخصص یریکارگهب با که گرفت درنظر اندیشکده یا گروه

 اجراییی، و میدیریتی تجربییات از بییرخوردار و یارشیتهنیبی هیایتخصی  دارای متعدد  
 و گیییرا،تصییمیم یبییرا گونییاگو، موضییوعات در را الز  سیاسییتی هییایبسییته و هادهادپیشیی

ۀ درزمید وییژه سازما، نوعی ورزانیدیشه هیلت درواقع، کدد.یم نیتأم کشور گذارا،استیس
 و بیاز نیوآوری سیپاری،جمع اندیشی،جمع اصل بر که است سازیتصمیم و سازیسیاست

 تفکیر هیایکانو، و فکر هایاتاق بدیل هما، هاهیلت این ت.اس استوار جمعی پردازیایده
 جمهوری مدیریتی ساختار گوناگو، هایالیه در باید هاییتفاوت با البته که هستدد غیرب در

 هیا،حیلراه بیر نظیارت و ارزییابی تحییلیل، طیراحی، و باشدد داشته حضور ایرا، اسممی
 قالیی  در را گونییاگو، هییایحییوزه در ورکشیی کییم، هییایسیاسییت و راهبردهییا هییا،دکتییرین

  دهدد. پیشدهاد ا،گذارسیاست و مدیرا، به مختلف سداریوهای

 و اجیرا بخیش همچدیین و پژوهشیی و علمیی مراکیز کدیار در ورزیاندیشیه هایهیلت
 و فکیری کدددۀپشتیبانی و تسهیلگر سازما، یک عدوا،به اقدا ، میدا، در حاضر هایسازما،
 درواقیع، کددید.میی کمیک گییریتصیمیم و یگذارسیاست نظا  به و هکرد عمل ایمشاوره

 تبیین، کشور، اساسی و مهم موضوعات و مسائل شداسایی توا،می را مراکز این اصلیۀ وظیف
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 ایین حیل بیرای گونیاگو، سیداریوهایۀ ارائ و هاآ، جامع و دقی  موشکافی و بررسی تدقیح،
  نمود. بیا، موضوعات و مسائل
 و حضیور است. اهمیت حائز بسیار هاهیلت این نقش سازمانی، دانش مدیریت نگاه از
 موجود ضمدی دانش که شودمی باعث هاسازما، سطح در حتی ورزاندیشه هایهیلت بروز

 و هاسازما، بیشتر شود. مدتقل و شداخته کشف، باشدد، خبربی آ، از دارد امکا، که هاآ، در
 هیایگیروه اندازیراه اما دارند؛ مشکل ضمدی علو  و دانش این شداسایی در حتی هاشرکت
 ازسیوی «خودمدیریتی» فرایدد صورتبه هادانش این تا سازدمی فراهم را بستری ورزاندیشه

  چاپ . زیر همکارا،، و فارسانی )بابایی شود مدتقل و کشف کارکدا،
 اغلی  بدییا،،دانش تعبیریبه یا هوشمدد حکمرانی )هوشمند(: بنیاندانش حکمرانی

 بیا همیراه نوظهیور، و روزبیه هیایحیلراه از استفاده با که است هاییفعالیت توصیف برای
 و پیذیرترانعطیاف و تیرچابیک حکمرانیی سیاختارهای به دستیابی برای نوآورانه راهبردهای
 و ییراپیری) گییردمیی قرار استفاده مورد و شودمی گذاریسرمایه حاکمیتی، هایزیرساخت

  .59 ،0955 دیگرا،،

 موفقیت و برشماریم خوب حکمرانی برای را ویژگی چدد خمصه صورتبه بخواهیم اگر
 ثبات و مشارکت :کرد اشاره شودمی موارد این به بدانیم، حاکمیت موفقیت همثاببه را هاآ، در

 فسیاد، کدتیر  و عیدالت کارآمیدی، شیفافیت، ثر،ؤمی ییگیوپاسیخ عقییده، ابراز سیاسی،
 بیه فسیاد کیه شیودمی داده اطمیدا، خوب حکمرانی در .قانو، حاکمیت و پذیریمسلولیت

 جامعیه پیذیرآسی  افراد صدای شود،می گرفته درنظر هااقلیت هایدیدگاه رسد،می حداقل
 است آیدده و حا  نیازهای یگوپاسخ حاکمیت همچدین و شودمی شدیده هاگیریتصمیم در

   .5 ،0951 شدگ،)
 از اسییت سییالی چدیید نظییرا،،صییاح  و ،مسییلوال ادبیییات سییطح در و مییا کشییور در

 شیود.می استفاده هوشمدد دولت و دیجیتا  دولت الکترونیک، دولت همچو، اصطمحاتی
 دولیت ایین در چراکیه ؛هاسیتدولت در پیشرفت از سطح ترینابتدایی الکترونیک، دولت
 .گیردمی صورت اطمعات فّداوری از استفاده با دولت و مرد  مابینفی داده جاییهجاب صرفا  

 الکترونییک، دولیت هیایفعالییت بیر عیموه و رفتیه جلیوتر مرحله یک دیجیتا  دولت در
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 ،اسیت هوشیمدد دولت راه آغاز که بعدی گا  در .شوندمی اصمح کشور اجرایی هایفرایدد
 گذشیته، باهاتاشیت تکیرار از پیشیگیری همچیو، مسیائلی قبیل، سطح دو از گذر بر عموه

 سیازیبهیدیه در جلیوروبه پیشرفت و توسعه ها،چالش به نسبت پیشگیرانه و فعاالنه برخورد
برگا،، دانش نشر و حفظ ،هاساختار و هافرایدد  مفاسید، از پیشگیری دانش، سطح یارتقا خ 

 هرویّ  اصمح روند در گیریشتاب حاکمیت، ابعادۀ هم در همسا، رشد دهددگی،خودتوسعه
 پذیرد.می صورت و... نشدهبیدیپیش ضعف نقاط برای فعاالنه راهکارۀ ارائ ساختارها، و

 ایخامنهامام ۀاندیش در ورزاندیشه هیئت

 کیه راهبیردی، و عمیی  نگیاهی بیا اسیممی نظا  دارسکا، عدوا،به رهبری معظم مقا 
 نظیا  ،مسیلوال بیا دیدار رد بار چددین است، علمی و اجرایی کار و تجربه هاسا  از برآمده

 براسیاس گریمطالبه و بانیدیده برای کم، نگاه با مرکز یک گیریشکل ضرورت بر اسممی
 ارزییابی و اسیممی جمهیوری هیایمأموریت و وظایف اهداف، ترسیم برای انقمب آرما،
کید انقمبۀ گذشت  بتواند که مرکزی ؛ 59/4/5534 ، رهبری معظم مقا  بیانات) انددهکر تأ
 کیم، هیایبخیشۀ همی در ایرا، اسممی جمهوری مدیریت برای نظا  ارشد ،مسلوال برای

 معتمد بانیدیده عدوا،به و دکد فراهم حکمرانی ارزشیابی نظا  و راهبردی شرافا   یک کشور
 آموزشیی، نظیامی، سیاسیی، اقتصیادی، اجتماعی، گوناگو، هایحوزه رصد ضمن معتبر و

 د.کد ارائه پیشدهاد و راهکار کشورۀ توسع و پیشرفت برای ارشد یرا،مد به و... فرهدگی
 متداس  نهادی تأسیس پیشدهاد کشور، راهبردی و هوشمدد مدیریت راستای در لهمعظم

  :اندفرموده ارائه را کشور بومی وضعیت با
 هیافرنگیی کیه را «فکیر اتیاق» ةکلمی ایین دار  اصرار من .ورزاندیشه هایهیلت گفتیم

 اتیاق» از «ورزاندیشیه هیایهیلیت» .است فرنگی تعبیر یک فکر اتاق .نبر  کاربه گویددمی
 یکی :نقطه دو در کجا؟ .داریم الز  ورزاندیشه هایهیلت ما .هست هم گویاتر خیلی «فکر

 کددید، نگیاریخیط سیطوح باالترین در ورزاندیشه هایهیلت ... .هاالیه در یکی رأس، در
 . 5/3/5533 رهبری، معظم مقا  بیانات) راهبرداندیش راهبردنگار، ...دددک راهبردنگاری

 و علمی و پژوهشی مراکز دیگر با ورزاندیشههیلت اصلی هایتمایز و هاشاخصه از یکی
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 و پژوهشیی علمیی، مباحیث و مسائل کدار در مبانی و هاارزش دخالت رایج، ایاندیشکده
 و سیاسیتی هایپیشیدهاد و راهکارهیا هیا،زشار و مبیانی ایین براسیاس که است تخصصی

 تلیهی» عدیوا، کیههمیین شیود.میی هئیارا ارشید میدیرا، به گیریتصمیم و یگذارسیاست
 مبدی هایینشانه حاوی شد، مطرح رهبری ازسوی رایج، عداوین آ، بدیل مثابهبه «ورزاندیشه

 در اسیممی انقیمب از هبرآمید هایویژگی با مرکزی یک آفریدینقش از نویدی طرح آغاز بر
 و پیشیرفته هیایتخصی  از ترکیبیی کیه راهبردی مرکزی ؛است اسممی جمهوری ساختار

 است. برخوردار انقمبی و دیدی مبانی به الز  شرافا   از و است حکمرانی عرصۀ در اصلی
 تیا اّو  از انقیمب مسییر بیه بکدد کمنی نگاه یک که باشد این ورزاندیشه هیلت ةوظیف

 .اهیداف سمتبه است شده شروع حرکتی یک ؛است داشته اهدافی یک انقمب این .روزام
 اییم،شیده نزدییک کیدامش بیه اییم،شده نزدیک چقدر اهداف این به که ببیدیم تا کددد نگاه

 هیاایین ...اییمداشیته رفیتپیس هیدف کیدا  درمیورد ایم،داشته توّقف هدف کدا  درمورد
 . 59/4/5534 رهبری، معظم مقا  بیانات) است راهبردی مطالعات
 پاییدار، پیشیرفت بیه دسیتیابی در جامعیه فیردای و امروز هایضرورت درک ،مبدابراین
 حکمرانییی و نظییا  کلیی هییایسیاسیت اجییرای رصیید آ،، پیامیدهای و تحییوالت شیداخت

گاهانه، مدبرانه،ۀ مداخل نیازمدد بدیا،،دانش  تمیامی از گییریبهیره بیا جانبیههمیه و عملی آ
 نیازمدید یادشیده هدف تحق  است. بومی و ملی المللی،بین هایتجربه ازجمله هاظرفیت

 گونیاگو، هیایحیوزه در دانشیگاهی و حوزوی نخبگا، و ،امتخصص افزاییهم و همکاری
 قالی  در و المللیبین و ایمدطقه داخلی، مسائل سطح در فرهدگی، و اجتماعی اقتصادی،

 تجیارب، از اسیتفاده بیا کیه فکری شورایی ؛است اسممی جمهوری ورزاندیشه هایهیلت
 درواقیع و کدیدمیی ارائیه حیلراه کشیور مسائل حل برای خّمق و نوین هایایده و هادانش

 آفریدد.می اجرا و دانش بین دوسویه ارتباطی

 دنیا در ها(اندیشکده و فکر های)اتاق ورزیاندیشه مراکز رایج کارکردهای

  مسائل دقیق بندیصورت و توصیف اسایی،شن :مسائل تنقیح

 از شفاف فهم و مسائل بددیصورت و تدقیح پژوهی،سیاست در هاچالش ینترمهم از یکی
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 عید  و مشیکل فهیم عید  دلییلبیه کیه هیاییسیاسیت بسییار چیه اسیت. مشیکل ماهیت
 شکسیت گفیت تیوا،میی درواقیع، انید.شیده مواجیه شکسیت با مسلله دقی  بددیصورت
 یکی رو،ازاین است. بوده غلطۀ مسلل صورت دلیلبه بلکه غلط، حلراه دلیلبه نه هاسیاست

 دقی  بددیصورت و مشکمت ماهیت شداخت ورزی،اندیشه مراکز هایفعالیت ینترمهم از
  است. مشکمت ماهیت شداخت براساس ،سیاستیۀ مسلل یک

 مشکمت ماهیت شداخت به معطوف خود، اصلی وظایف از یکی عدوا،به فکر هایاتاق
 فرایدید دائمیی صیورتبیه سیا،بیدین شیوند.میی متمرکیز آ، گونیاگو، هایبددیصورت و

 مراکیز این همیشگی و جاری هایفعالیت از یکی پردازیمسلله و شداسیمسلله یابی،مسلله
 قیرار خود کار دستور در را و... سیاستی مسائل اجتماعی، مسائل سازمانی، مسائل که است

  دهدد.می
 دائمیی قرارگیرفتن کیار دستور در کدد.می دگرگو، مشکمت و مسائل از را ما فهم زما،،

 تواندمی پردازیمسلله و شداسیمسلله این کدد. تسریع را دگرگونی ایجاد تواندمی مسائل این
 بلددمیدت و کوتیاه هیایپیروژه تیا گرفتیه دلفیی روش از ،شیود انجا  گوناگو، هایروش با

 ،راهبردی مسائل به سیاستی مسائل بددیطبقه مسلله، یک هایپیچیدگی فهم .شداسیهمسلل
 و شییدهبدییدیصییورتخییوب مسییائل بییه مسییلله بدییدیتقسیییم کییارکردی، و فرعییی اصییلی،

 توجیه میورد تواندمی شداسیمسلله در که است موضوعاتیۀ ازجمل و... شدهبددیبدصورت
  گیرد. قرار

 و دقیاق هاایبرناماه و هااسیاسات باه خاام پیشنهادهای و کلی هایایده تبدیل و یابیایده

 ییاجرا

 بر فکر هایاتاق فعالیت سیاستی، شفافۀ مسللصورت یک تدوین و پردازش تدقیح، از پس
 ورزیاندیشیه مراکیز و دارد بسیزایی اهمیت تدهاییبه ایده خود شود.می متمرکز حلراهۀ ارائ
 از بسیاری دیگر،عبارت  به باشدد. واقف سازد،می را سیاست دهای که دیدگاه این هب بایستمی

 و بحیث کارشداسیا، بین که اندبوده هاییایده آغاز در هستدد، اجرا درحا  که هاییسیاست
  اند.گرفته قرار ا،گذارسیاست و نفوذذی هایگروه توجه مورد رفتهرفته و اندشده بررسی
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 شیامل تمشی است نقاد تفکر تابع که پردازیایده اما تاس خمق تفکر نیازمدد یابیایده
 خیتم حیلراه چدید یا یک به که است امکانات ترینامیدوارانه یا ینترمهم گزیدش و بررسی

 شیامل خیمق تفکیر کیه دهیدمیی نشیا، شداختی شداسیروا، حوزۀ در مطالعات شود.می
 گسترش، و بسط تازگی، یا اصالت پذیری،انعطاف سیالی، و روانی ماندد شداختی هایفرایدد
 نقیاد تفکیر کیهدرحالی ؛است تبدیل و دگرگونی دهی،ساما، ترکی ، بسط، ،وتحلیلتجزیه
 تفسییر، ،وتحلییلتجزییه توصییف، چو، شداختی هایمهارت شامل: است، ذهدی یفرایدد

   .03 ،5530 ندیمی، و )شریف داوری و توجیه و تشریح استدتا،، ارزیابی،

 هاحلراه بندیجمع

 غیرکیاربردی، و کیاربردی هایداده از وسیعی حجم ای،مسلله هر درمورد کدونی، جامعۀ در
 در دارد. وجود متفاوتی و گوناگو، هاییحلراه و اطمعات همچدین و واساسپایهبی و معتبر
 و گونیاگو، هیایحلراه و اطمعات تحلیلگر عدوا،به ورزاندیشه مراکز نقش محیطی، چدین

 برخیوردار ممتازی جایگاه از مدسجم و جامع و فهمقابل   کاربردی، مطملن، هایحلراهۀ ئارا
 است.

 

 ه حلراه و اطالع ت بند جمع در ورزاندیشه مرایز ی ریرد و نقش  1 شکل

 پژوهش( ه  ی فته )منبع 

ۀ سیازندۀ لیمبادۀ زمید آورد،فراهم برای مرکزی عدوا،به امروزی جوامع در فکر هایاتاق

 ورزیمراکز اندیشه

 ورز(های اندیشه)هیئت

 های متفاوتحلراه هاحجم زیاد داده

شده، منسجم، بندیمحور، طبقههای عملیاتی و اطالعات ایدههای پیشنهادی، مدلسیاست

 نگرانهفهم، مطمئن، کاربردی، مفید و آیندهقابل  

اطالعات مستقل و 

 سوگیرانه

اطالعات کاربردی 

 و غیرکاربردی
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 اجمیاع ایجاد امکا، صورت در و کدددهمشارکت اصلی هایچهره میا، نظرات، و اطمعات
 نظیرا،صیاح  میا، آرا و اطمعاتۀ مبادلۀ کدددتسهیل مقا  در فعالیت همچدین و آنا، بین

 اقیدا  الگوهیایی براسیاس هاآ، بددیدسته و هاحلراه تجمیع به نسبت سپس کدد.می عمل
 و برخوردارند واحدی نظری مبانی از ورزی،اندیشه مراکز در کدددگا،مشارکت البته .شودمی
 هایفعالیت در کدددگا،مشارکت گاه گدجد.می فکریۀ نحل یک در همگی هاآ، هایحلراه

گاهانه اندیشکده، گاهانه، یا آ  حلراهۀ ارائ به مخالفی و گوناگو، نظری مبانی و هادیدگاه از ناآ
گاهی خود متضاد مبانی این به نسبت خود که است ممکن حتی زند.پردامی  باشدد. نداشته آ
 و بپردازنید هیابدیدیدسته این به بایستی مرکز گردانددگا، و مدیرا، که است حالتی چدین در
 دد.کد بددیتقسیم شوند،می استدتا، گوناگو، نظری مبانی از که را هاییحلراه

 هیاسیاسیت در نظری مبانی در اختمف و نظری تزاحم که روستازآ، اقدا  این اهمیت
 بییرو، هیانظرییه از کیه متضیادی نتایج و کرده نابساما، را عمومی گذاریسیاست تواندمی
 خدثیی را یکیدیگر نتیایج متضیاد، هیایسیاسیت کددید. مواجیه چالش با را جامعه آیدد،می
 تفکییک یکیدیگر از را میوارد ایین هک است ورزیاندیشه مراکز گردانددگا،ۀ وظیف و کدددمی

  ،5533 نویسییددگا،، )گییروه نشییود تییزاحم و تدییاق  دچییار گییذاری،سیاسییت تییا کددیید
   .533-530 ص

 نخبگان نظرات سازیشبکه

گیاهی امکیا، ،گوناگو، هایحوزه نخبگا، میا، ارتباطی هایشبکه وجود  دسیتاوردهای از آ
 بهباتوجه همچدین د.کدمی جلوگیری هاکاریوازیم و هاکاریدوباره از و دهکر فراهم را نوین

 امکیا، هیاشیبکه گونهاین تشکیل ای،رشتهمیا، و ایرشتهبین موضوعات روزافزو، ضرورت
 و زمیا،هیم طیوربیه را متفیاوت متخصصیا، ازسوی موضوع یک گوناگو، ابعاد به پرداختن

 کیه اسیت موضوعی ،«ابطرو دید، ایشبکه» ،دیگرازسوی سازد.می هموار باهم هماهدگ
 میدیریت، اجتمیاعی، علیو  ازجملیه: گونیاگو،، هیایحیوزه متخصصیا، از بسیاری توجه

 درواقیع، اسیت. سیاخته معطیوف خیود به را طبیعی مدابع حتی و سممت ی،گذارسیاست
 میسیر را میرتبط مسیائل بیا مسیلله ییک مییا، ارتباطات تحلیل و بررسی امکا، بددیشبکه
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 مییزا،همیا،بیه مسیلله، خود بررسی لزو  بر عموه مسلله، یک حل برای درواقع، سازد.می
  باشد.می مطرح مرتبط مسائل بررسی ضرورت

 و متحیده اییاالت بیا تدهیانیه ژاپن برتر هایاندیشکده از یکی عدوا،به نیرا ،نمونهعدوا،  به
 دارد، پژوهشی دالتتبا و تعاممت و...  ایتالیا فرانسه، آلما،، )انگلیس، اروپایی کشورهای

 دیگیر و ویتدیا  اسیترالیا، خاورمیانیه، کشیورهای بیا ارتباطات این گسترش درحا  تازگیبه
 زمیدیه ایین در کیه هاییگا ۀ ازجمل کدد.می تشوی  را چددجانبه تعاممت نیرا کشورهاست.

ۀ رکی چیین، ژاپین، تفکیر هیایکیانو، مشترک هایسمپوزیو  برپایی به توا،می شده برداشته
 شمالیۀ کر چین، روسیه، کانادا، آمریکا، عضویت با که هوکایدو اجمس و شمالی و جدوبی

 ایین «بسیتانی-بیده» تکاپوهیای د.کیر اشیاره شیود،میی برگزار ژاپن و مغولستا، جدوبی، و
 سمپوزیو  برگزاری مشترک، هایپروژه انجا  گیرد:دربرمی را دستازاین مواردی اندیشکده،

 نویسیددگا،، )گیروه میهمیا، پژوهشیگرا، پیذیرش خیارجی، تفکیر هاینو،کا همکاری با
5533، 635-635.  

 نظرصاحب نیروهای شناسایی و کادرسازی

 مشاورا، اعضای یا همکارا، قال  در تفکر هایکانو، در خبرگا، چشمگیر حضور بهباتوجه
 بسیتر نهادهیا ایین ا،ههمایش و هاکدفرانس ها،اندیشیهم مدعو، تحلیلگرا، و سخدرانا، یا

 و کارشداسیا، نییز و ترجوا، هاینسل در کادر تربیت و تجربیات انتقا  برای مداسبی بسیار
  باشد.می هااندیشکده و عضو تحلیلگرا،

 نهییاد در کییار تجربییه یییا روسیییه تفکییر مراکییز از بسیییاری کارکدییا، ،نمونییهعدییوا،  بییه
 پالیتیکیا، بدییاد رئییس نیکاندوف ،مثا  رایب هستدد. کار درحا  یا دارند را جمهوریریاست

 بیوده روسییه فدراسییو، جمهیوریریاسیت نهاد دفتر سرپرست و معاو، 5335 سا  از قبل
 نهییاد دفتییر تحلیلیییۀ ادار مقییا قییائم 5334 سییا  تییا ایدیید   مییدیرا، )از پییانین اسییت.
 اتژیکاسیتر تحقیقیات مرکیز بدییاد همچدین است. بوده روسیه فدراسیو، جمهوریریاست
 مطالعیات )دفتیر شیودمی محسوب دولتی هایارگا، برای انسانی نیروی اصلی مدبع گراف،
  .55 و 51 ،5536 حکومتی، بدیادین
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 گرایانهتحلیل هایدیدگاهۀ ئارا و ظهور درشرف و جاری مسائل رصد 

 و رصید جهیا،، حتیی و کشیورها کیم، سطح در فکر هایاتاق اساسی کارکردهای از یکی
 روهروبی هیاآ، با آیدده در جامعه شودمی بیدیپیش که است جدیدی و مهم مسائل یشداسای
 است نهفته مراکز این زودهدگا  و موقعبه اقدا  در شداسایی و رصد این اهمیت شد. خواهد

 و یگیذارسیاست برای الز  فرصت ا،گذارسیاست و ،مسلوال و مرد  هوشیارکرد، ضمن تا
 است هدری سیاستی موضوعات و نوظهور مسائل میا، رابطه ایجاد باشد. داشته وجود اقدا 

  باشدد. داشته را آ، باید ورزیاندیشه مراکز که
 اغماض با که است درپیپی کم، اقدا  سه انجا  حاصل مفهومی ازنظر اجتماعی رصد

 اسیت زییر صیورتبیه مرحلیه سه این دانست. اجتماعی رصد مفهومی فرایدد را آ، توا،می
  :5533 رحیدر،)پو

 اسیت. داده بیر مبتدی اجتماعی رصد هایتحلیل اجتماعی: هایداده ثبت یا تولید الف 
 مداسیبی هیایداده ابتیدا در اسیت الز  رصیدی، کامیل فرایدد یک گیریشکل برای بدابراین

 خیدمت هیایداده ثبیت سرشماری، ازطری  توانددمی هاداده این شوند. تولید یا آوریجمع
 آیدد. دستبه ...و بگیرا،

 مسیائل با مرتبط هایمجموعه برخی در اجتماعی: هایداده تمیزسازی و نگهداری ب 
 بیا میرتبط گوناگو، هایداده آوریجمع برای افزارینر ۀ سامان یا مرکز یک کشور، اجتماعی
 به را آ، گزارش و داده انجا  را خود مدنظر هایتحلیل هاآ، براساس که دارد وجود مأموریت
 کددد.می ارائه گوناگو، نهادهای

 ازطریی  شدهآوریجمع هایداده تحلیل اجتماعی: هایداده از برداریبهره و تحلیل ، 
 هایمد  و هاهفرضی کهتازمانی اما است، پذیرانجا  کاویداده و هاهفرضی تست سازی،شبیه

 هیاداده ازطری  ماعیاجت موضوعات تحلیل باشد، نداشته وجود جامعه توصیف در مداس 
 بود. نخواهد ممکن

 هاسیاستۀ نقادان ارزیابی و سازی()تصمیم پژوهیسیاست

 هیر هاسیت.سیاسیت تطبیقییۀ مطالع دنیا، در فکر هایاتاق هایفعالیت ینترمهم از یکی
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 کیاود؛میی را هیاملت دیگر هایسیاست دائما   خود، کاری هایزمیده یا زمیده به بسته مرکز،
 مهیم بسییار سیازمانی حتی و ملی کم، هاییگذارسیاست برای هاکاوش این نتایج چراکه
 است.
 سیازما، و سیاختار از بخشیی ورزیاندیشه هایکانو، دانش، راهبردی مدیریت دیدگاه از
 ایین از پردازنید.میی اجتمیاع و سیاست اقتصاد، با مرتبط دانش تولید به که هستدد ملی دانش

 ملموسیی تیأثیر و دهددمی نشا، متقابل عمل گذاریسیاست نظا  مقابل در مراکز نای دیدگاه،
 هیااندیشیکده و فکر هایاتاق دارند. و... محیطیزیست اجتماعی، اقتصادی، هایسیاست بر
 ادبیییات و هییاکتییاب محققانییه، مقییاالت از متشییکل دانییش خزانییۀ نییوعی رویکییرد اییین در

 مراکیز ایین درواقیع، کددید.میی تکمییل را هیادانشیگاه و هیاپژوهشگاه کار که اندکارشداسانه
 خمقانیه ایگونهبه را تولیدشده و قدیمی هایداده یا کدددمی تولید جدید دانش یا ورزیاندیشه

 ارائیه گییریتصیمیم و گیذاریسیاسیت درمیورد هیاییتوصیه کددد؛می تفسیر یا نقد ارزیابی،
   گذارد.می تأثیر گیریتصمیم و گذاریسیاست نظا  بر که کدددمی مدتشر هاییایده و دهددمی

 ارزییابی عمیومی، سیاسیت بیه نسیبت جدیید رویکردهیای انتشیار و تولید کدار در اما
 مراکیز راییج کارکردهیای از یکیی گونیاگو، سطوح در اجرادردست   هایبرنامه و هاسیاست

 بیا متداسی  الز  هیایداسییکارش و اطمعات طری ازاین تا شودمی محسوب ورزیاندیشه
 گیرد. قرار ا،گذارسیاست و ریزا،برنامه و مدیرا، اختیار در شدهترسیم اهداف

 پژوهیآینده

 نگیاه در شیود.میی قلمیداد دنییا در فکیر هیایاتیاق اصلی کارکردهای از یکی پژوهیآیدده
 نیوع در اصیلی تغییر هستیم، آ، شاهد پژوهیآیدده و نگریآیدده در که آیدده به ورزانهاندیشه

 اسیت. بلددمیدت ورزیاندیشیه بیه مدتکوتاه تفکر از تغییر آ، و است گرفته صورت تفکر
 برای تدبیراندیشی کدد، تغییر بلددمدت به مدتکوتاه از اندیشیآیدده هایاولویت کههدگامی

 ،همچدیین دهید.میی اجتمیاعی آفریدییآیدیده بیه را خیود جیای جیاری، و مقطعیی مسائل
گاهی افزایش دنبا به اجتماعی نگریدهآید  امور ا،گذارسیاست و ریزا،برنامه سازا،،تصمیم آ

 هیایآیدیده سیاختن بیرای ابیزاریۀ جعبی ساختنفراهم و اجتماعی عمی ۀ درزمید اجتماعی
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 اختیار در ترپیش آنچه از ترایحرفه و ترجامع نگاهی ابزارۀ جعب این .است مرجح و مطلوب
 باالتر برای یچهارچوب معرفی رسدمی نظربه کدد.می فراهم هاآ، برای بوده، ا،گذارسیاست

 بیرای توانیدمیی عمیومیۀ روّیی بیه آیدیده به کرد،توجه ترویج و جامعه نگرآیدده هوش برد،
-53 ،0994 ،1)اسیمتر دکدی ایجیاد راهۀ نقش یک حوزه این گیرا،تصمیم و ا،گذارسیاست

 توانیدمیی نیسیت، موضیوع ایین صیرفا   فکر هایاتاق در پژوهیآیدده از هدف هرچدد  .69
 :شیود لحاظ علمی مجامع و جامعه در مرد  عمو  بر فکر هایاتاق اتتأثیر از یکی عدوا،به

 جامعه. در نگرانهآیدده و آفرینامید روح دمید، و تزری 
 پژوهیی،آیدیده هیایروش برمبدیای فکیر هایاتاق آ،، یفرایدد و تخصصی شکل در اما

 راهبیردی نیازهیای لحیاظبه را ملی وضعیت و ایمدطقه شرایط جهانی، بلددمدت روندهای
 اختیییار در را هییاآ، و نمییوده بییرآورد گونییاگو، سییداریوهای برمبدییای و واقعییی صییورتبییه

 دهدد.می قرار تصمیمات و هاسیاست در شد،لحاظ برای گیرا،تصمیم و ا،گذارسیاست
 آیدیده در راهبیردی غیافلگیری از را کشورها فکر، هایاتاق در فتهگرصورت پژوهیآیدده

 راهدمیای ییک عدیوا،بیه و سیازدمیی ممکین را هیافرصیت از بیشیترۀ استفاد و داده نجات
 گیرد.می قرار توجه مورد ی،گذارسیاست امر در کدددهتعیین

 پژوهییآیدیده یکلیید و مهم یهاحوزه از یکی بیدیپیش همچدا، امروزه ایدکه رغمعلی
 ایین در شید. تبیدیل پژوهیآیدده بر حاکم تسدّ  به ینگارآیدده یمیمد هفتادۀ ده از ،است
 بیدییپییش از ینگیارآیدده گردید. آیدده با فعمنهدم برخورد جایگزین فاعمنه برخورد ،سدت

 ایدجیا در اسیت. معطیوف مطلیوبۀ آیدید یمعمیار و طراحیی بیه و رود،میی فراتر مح 
 طبی  هسیتدد. آیدده دلخواه یتاحد و هوشمددانه برپایی و آیدده در تغییر دنبا به وها،پژآیدده

 بیا آیدیده، بیه معطیوف اجتمیاعی یهیاگفتما، بر مبتدی است یفرایدد ینگارآیدده تعریف،
 ییک نفعیا،یذۀ همی نمایدیدگا، و مختلیف یهیارشیته خبرگا، از یکثیر یهاگروه حضور
 ینگیارآیدیده نتیایج آیدیده. از بلددمدت و جانبههمه یاندازهاچشم خل  مدظوربه و موضوع

  .5 ،5555 )پدرا ، دهددمی تشکیل را استراتژیک یریزبرنامه یمبدا

                                                             

1. Slaughter. 
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 جهانی مسائل بررسی

 موضیوعی عدیوا،بیه را خیود تدریجبه جهانی حاکمیت شد،،جهانیۀ مسلل یافتناهمیت با
 کیفیی تحیو  بیهباتوجیه اسیت. کیرده مییلتح المللییبین بزرگ فکر هایاتاق برای اصلی

 در اخیتم  یا شوک یک ارتباطات، و اطمعات فّداوری در انقمب از ناشی متقابل وابستگی
 ثباتبی را سیستم کل تواندمی -ایمدطقه یا عملکردی- المللیبین سیستم از خاصی بخش

 همیا، بیه شیود ،می گفته «یاپروانه اثر» عدوا،به عامیانه طوربه که ومر،،هر،ۀ )نظری کدد
 شود. مرگ به مدجر تواندمی حیاتی گرهایعمل دیدگیآسی  انسا،، بد، در که روشی

 همیاهدگی از اطمیدیا، و سطوحۀ هم در نظارتی ابزارهای مداو  سازگاری به نیاز امر این
 چیهیکپار صیورتبه را جهانی حاکمیتۀ مسلل توانیممی بدابراین، کدد.می بایجا را جهانی
 برای اولیه مبدایی است، مشاغلۀ ادار و سازماندهی از دشوارتر مسلله این کدیم. سازیمفهو 

 بیرای نهیادی هییچ و رهبیر هیچ ندارد. وجود سیاسی واحد یک عدوا،به جها، زیرا ؛مقایسه
 بیه مربیوط ملموس موضوعات بیشتر برای ندارد. وجود «جها،» هایراهبرد و اهداف تعیین

 امور و کم، اقتصاد امدیت، و بهداشت آب، غذا، وهوا،آب انرژی، ماندد - یجهان حاکمیت
 هیابدگیاه و هیادولیت از ترکیبیی متفیاوت، هایجایگاه و نقش با البته اصلی شرکای -مالی

  هستدد.

 پژوهش روش

 ۀمصیاحب ابیزار از هیاداده یگیردآور یبیرا و بوده یفیک نوع از حاضر پژوهش روش، عدب   از
 و میمسیتق یوگیوگفیت و  ییعم ۀمصیاحب مدظیور، ایین برای است. شده استفاده یاکتشاف

 حیداقل یدارا شیمددا،یاند و نظیرا،صیاح  را،،یمد پژوهشگرا،، از نفر 50 با واسطهدو،  ب
 انجا  کشور یتیریمد و یپژوهش ،یراهبرد ،یورزشهیاند مراکز در تیفعال ۀسابق سا  بیست

 یبرفیگلولیه روش و هدفمدید یریگنمونه روش از دگا،،شونمصاحبه انتخاب یبرا پذیرفت.
 شد. استفاده

 و مصیاحبه در همچدیین گرفیت. صیورت سیاختارمددمهین و  یعم صورتبه مصاحبه 
 و باز کامم   صورتبه پژوهشگر، ابتدایی اطمعاتۀ ارائ و یمعرف از پس ،هیاول یهاوگوگفت
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 ییهیاسیرنخ کرد،داییپ و یافتییدر یهیاپاسخ بهباتوجه مروربه و گرفت انجا  افتهیساختارن
 و تطیوری سییر ییک در ،بدیابراین یافت. بهبود هاا ؤس شکل ،یبعد یهاا ؤس یبرا ،شتریب

ۀ همی در ضیمدا   شیدند.میی کدتیر  دریافتی هایپاسخ ،هاا ؤس یافتنقوا  موازاتبه تحولی،
 در و موضیوع بیا میرتبط ها،برداشت و هاپاسخ ،هاا ؤس که بود توجه مورد مهم نیا مراحل،

 یمحورها و محوری االتؤس مصاحبه، هر ا،یپا از پس ،روازاین باشد. پژوهش چهارچوب
 شیود. حاصیل دیا،یاطم برداشیت، صحت از تا شدمی مرور شوندهمصاحبه مطال  یاصل

 نظییری اشییباع و آخییر هییایمصییاحبه از دریییافتی هییایپاسییخ زیییاد نزدیکییی بییهباتوجییه
  د.ش بسدده مصاحبه دوازده به خصوص،دراین

 

 اطالع ت و ه داده وتحدیلتجزیه و آور جمع فرایند  2 شکل

 پژوهش( ه  ی فته )منبع 

 یبررسی محتیوا، لییتحل روش از اسیتفاده بیا هاداده ها،مصاحبه اتما  از پس و ادامه در
 یذهدی ریتفسی یبیرا یقییتحق روش ،محتیوا لیتحل ، 0993 )1شانو، و هسیه ازنظر شدند.
 و هیاموضیوع شیداخت و یکدگیذار مدیدنظیا  یبدیددسیته  ییازطر متن یهاداده یمحتوا

 یبییرا یدییدیافر محتییوا لییتحل نیییز  5535) یدیشییور یلییخل ازنظییر .سییتهاآ، یالگوهیا
 شیامل آ، انیواع و بیوده لییوتحلهیتجز قابل یفرمت به شدههئارا یحیتشر مطال  یرمزگذار

                                                             

1. Hsieh and Shannon. 
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 انجیا  یکمی ایی یفیک یهاوهیش به تواندیم که است «تباطیار» و «یاستدباط» ،«توصیفی»
 . 5 ،5535 امیدی، و کشتکار) شود

 شیامل را یفییک یمحتوا لیتحل یاجرا مراحل  ، 0991 در)یر و  0996) پددورفیکر
 نییا از یبیترک ای یمتد لیوتحلهیتجز ای مشاهده مصاحبه،  یازطر یتجرب یهاداده یگردآور

 از استفاده ،یتکرار موارد کدارگذاشتن و هماندد متو، حذف مدظوربه هاهداد کاهش ابزار، سه
 یهاداده از گزارشۀ ئارا تیدرنها و هاداده براساس یبددمقوله نظا  اصمح ،یبددمقوله نظا 

 یفییک یمحتیوا لییتحل یهیاگیا  ، 0995) 1دگیاسیک و الیو نظر براساس .دانددیم یفیک
 : 3 ،5535 امیدی، و کشتکار) است ریز صورتبه

ۀ مطالع سپس و نوشته خواند، هدگا  متن در هاسرفصل و هاادداشتی :باز یكدگذار  .5
 را محتیوا ابعیادۀ همی تیا شیود ادداشیتی هیحاش در یاتیح و یضرور نیعداو و شده مجدد

 کدد؛ حیتشر
 انتقیا  یییمجزاۀ صفح به متو،ۀ یحاش در شدهادداشتی نیعداو :كدها كردنفهرست .0

 رد؛یپذ صورت لیتحل هاآ، یرو ها،دسته ا،استخر مدظوربه آ،، از پس تا ابدییم
 .شیوندیمی یبدیدگروه تر،یکل نیعداو تحت گریکدی با باز یکدها :كردن یبندگروه .5

 است؛ تریکل یکدها در مشابه یکدها ادغا  با کدها تعداد کاهش مرحله، نیا هدف
 هیادسیته و شیده ادغیا  گریکیدی بیا لهمرح نیا در مشابه یهاگروه :كردنیبنددسته .6

 .باشد داشته تعل  آ، به دیبا دسته، هر لیذ یهاگروه که است نیا مهمۀ نکت د.یآیم وجودبه
 دیییتول  ییازطر پیژوهش موضییوع از یکلی یفیتوصی کیرد،فرمولییه یمعدیابیه انتزاا:: .3

 ادغیا  هیاستهد لیتشک مدظوربه گریکدی با مشابه، یدادهایرو با یهاردستهیز .هاستدسته
 شوند.یم ادغا  یاصلۀ دست لیتشک یبرا ها،دسته نیهمچد و شوندیم

 مفهیومی مید  و چهیارچوب آمیده،دستهب اطمعات و هاداده محتوایی تحلیل از پس
 تحلییل و یییدأت شیامل مفهیومی مید  «اعتبار» ،پژوهش فرایددۀ ادام در گرفت. شکل اولیه
 نفر دوازده از متشکل که ،«کانو، گروه» ابزار از گیریبهره با نهایی الگوی و اصلی هایسازه

                                                             

1. Elo and Kyngas. 
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 محقی  نوبیت دو یطی بودنید، کشور یاشکدهیاند و یپژوهش مراکز تیریمد ۀحوز خبرگا،
 تحلییل از احصاشده اولیه هایسازه و مفهومی چهارچوبۀ ارائ از سپ ،خصوصدراین د.ش

 دریافیت  اّو  نوبت در تدقیحی و تکمیلی اصمحی، نظرات اکتشافی، هایمصاحبه محتوای
 هیاآ،ۀ ییدییأت و ارائیه خبرگیا، بیه  ،اّو  نوبیت از دریافتی نظرات عما ا   دو ، نوبت در .شد

 آ، نهایی اعتبارسدجی تا اولیه الگوی ساخت کلی فرایدد و روند زیر، شکل در شد. دریافت
 است. شده کشیده تصویر به

 

 الگو طراحی و تحقیق اجرا  نم   روند  3 شکل

 پژوهش( ه  ی فته )منبع 

 پژوهش ه  ی فته

 ،پیژوهش شداسیروش در شدهاشارهۀ گانپدج هایگا  شده،انجا  هایمصاحبه به مراجعه با
 ،انتزاا: و كزردنیبنزددسته ،كردنیبندگروه ،كدها كردنفهرست ،باز یكدگذار  شامل
 در گانیهپیدج هایگا  روند از ایهنمون ها،مصاحبه محتوای باالی حجم بهباتوجه شد. دنبا 

 است. شده آورده زیر جدو 
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 الگو اصدی ه  س زه استخراج در گ نهپنج ه  گ م روند از ا  نمونه  1 جدول

 سند متن
 همان یا مفاهیم

 باز کدهای
 اصلی ۀدست بندیگروه

 از یرسمر یغ گرانیباز عنوانبه ،فکر یها اتاق

 جامعه کالن و یسازمیتصم فرایند در ربازید

 .اند بوده گذارتأثیر 

 در بازیگر

 کالن سازیتصمیم
 دیدبانی و رصد

 یابیمسئله

 همچون هایینام با ورز،اندیشه هایهیئت

 های سازمان ساز،تصمیم مراکز ها،کانون

 به اندیشه، مخازن فکری، نهادهای فکری،

 پردازند.می مسائل نظام ترسیم

 در اعتناقابل   کنشگر

 و سازیصمیمت نظام

 گیریتصمیم

 مسائل نظام ترسیم

 عنوانبه فکر، هایاتاق پیشرو، کشورهای در

 شوندمی توصیف دانشجو بدون هایدانشگاه

 و مقامات کارشناسان، از گیریبهره با که

 و بررسی و شناسایی رصد، به نظران،صاحب

 خارجی و داخلی های حوزه در مسائل تحلیل

 پردازند.می

 و ییساشنا رصد،

 لیتحل و یبررس

 یهاحوزه در مسائل

 یخارج و یداخل

 دیدبانی و رصد

 مسائل؛

 روندها؛ تحلیل

 مسائل. نظام ترسیم

 ترسیم و رصد ازطریق ورز،اندیشه های هیئت

 تعیین بر کالن، های حوزه در مسائل نظام

 تأثیرگذارند. کشور عمومی هایسیاست

 نظام در یکنشگر

 و یسازتصمیم

 ریگیتصمیم

 مسائل رصد ازطریق

 کالن

 دیدبانی؛ و رصد

 مسائل نظام ترسیم

 تعدد و تکثر تنوع، بر افزون پرفشار، دنیای در

 مسائل درک نیازمند کالن مدیران مسائل،

 کنشگران و اصلی نفعانذی دار،اولویت

 ورزاندیشه هایهیئت که هستند داراولویت

 نمایند؛ عمل خصوصدراین توانندمی

 ئلمسا درک

 نفعانیذ دار،تیاولو

 کنشگران و یاصل

 دارتیاولو

 بندیاولویت

 مسائل؛

 نفعانذی شناسایی

 کنشگران و

 شناسیمسئله

 در دانشی هایسرمایه از توانمی چگونه اینکه

 شناخت نیازمند کرد، استفاده مسائل حل

 مسائل آن در اصلی کنشگران و نفعانذی

 است.

 از استفاده

 یدانش هایهیسرما

 و اننفعذی

 در یاصل کنشگران

 مسائل حل

 نفعانذی شناخت

 اصلی؛

 کنشگران شناسایی

 اصلی؛

 دنیای در مسائل تغییر باالی سرعتۀ واسطبه

 برای هاآن از مشترک فهم ایجاد امروز، دانشی

 است. انکارناپذیر نفعانذی مشارکت

 جهییت و کیتحر

 برای نفعانذی

 حل در مشارکت

 کالن مسائل

 مشترک فهم ایجاد

 بین مسئله از

 نفعان؛ذی

 پردازیمسئله
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 هایسرمایه حضور و مشارکت چگونگی

 گیریتصمیم و سازیتصمیم نظام در دانشی،

 نیست. روشن

ۀ نحو در ابهام

 نظام در مشارکت

 و سازیتصمیم

 گیریتصمیم

 سازیتصمیم

 چگونگی منظوربه

 درگیرشدن

 نفعانذی

 الگوهای و هامدل ها،روش رویکردها،

 از بسیاری برای گیریتصمیم و سازیتصمیم

 است. غریب و نامأنوس تأثیرگذار نفعانذی

 بودننامأنوس

 ها،روش کردها،یرو

 یالگوها و هامدل

 و یسازتصمیم

 گیریتصمیم

 سازی؛گفتمان

 هاینشست

 خبرگی؛
 سازیجریان

 از جامعه، کالن مدیران و راهبران از بسیاری

 حل در ورزاندیشه هایهیئت عملکرد وکیفکم

 نیستند. آشنا مسائل

 از برخی ناآشنابودن

 از مدیران و راهبران

 مسائل

 رویکردهای معرفی

 باز؛ و نوین

... ... ... ... 

 پژوهش( ه  ی فته )منبع 

 ورزیاندیشه هیئت از انتظار مورد هایارکردک

 مراکز دیگر به نسبت ،ورزندیشها هایهیلت تمایز نقاط ها،مصاحبه محتوای تحلیل براساس
 کارکردهیای ینتیرمهم و گرفته قرار بررسی و کدکاش مورد دنیا و کشور در مشابه نهادهای و

 شود:می پرداخته هاآ، به ادامه در که شد استخرا، هاهیلت این توسعۀ از انتظار مورد

 کشور کالن هایسیاست راهنمای و هدایتگر راهبری، نهاد .1

 راهبری نقش است متصور اسممی جمهوری ورزاندیشه هیلت برای که رکردهاییکا از یکی
 هیایهیلیت دارای خیود که مرکزی ورزاندیشه هیلت یک که معدا این به ،است هدایتگری و

 از برآمیده که کارشداسانه کامم   نگاهی با است، گوناگو، هایحوزه در تخصصی ورزاندیشه
 و دکتیرین راهبیرد، مد ، سیاستی، هایپیشدهاد و راهکار رائۀا به است انقمب و دیدی مبانی

 باشید، موفی  کیارکرد ایین انجیا  در بتوانید مجموعیه این کهدرصورتی پردازد.می شاخ 
 مبیانی این و شده محق  دکترین، و راهبرد به هاآ، نشد،تبدیل و مبانی ماند،برزمین دغدغه
 جمهیوری در حکیومتی سیاختارهای ردهیایراهب و هیاسیاسیت بیر انقمبی و دیدی فکری،

 مرکیز ایین شید،تبیدیل از نقیش و کیارکرد ایین بیا داشیت. خواهید عملیی تیأثیر اسممی
 ایین تحقی  بیرای د.شیومیی پرهییز تدویدگر یا ناظر تحلیلگر، صرفا   نهادی به ورزیاندیشه
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 شکل عدب   دچد در و گوناگو، هایصورت به بایستمی راهبری این که رسدمی نظربه کارکرد
 :بگیرد

 بااهباتوجااه تمرکاز نقااا  تعیااین و تشاخی  و مسااائل بناادیاولویات ازطریااق راهبااری الاف(

 انقالب معظم رهبر ازسوی ابالغی کالن هایسیاست

 هیلیت توسیط و هاوزارتخانه نهادها، ها،،اسازم از اعم کشور کم، راهبری هایراه از یکی
 دارد، کشیور وضیعیت از کیه تحلیلیی براسیاس رزواندیشه هیلت که است این ورز،اندیشه

 هیایسیازما، و هیانهیاد ،هرحیا به کدد. تعیین را هاسازما، «تمرکز نقاط» و «هااولویت»
 برخیوردار یکسانی وز، از هم هافعالیتۀ هم و برسدد هافعالیتۀ هم به توانددنمی گوناگو،
 هیایبخیشۀ همی دشیمن، تمرکیز و آرایش و کشور وضعیت و اندازچشم بهباتوجه نیستدد.

 و شداسیایی را خاصیی کیانونی نقیاط ییا نقطیه بایید یکپارچه سیستم یک مثابهبه حاکمیت
 و اصلی مسیر ،دیگرازطرف   سازند. هماهدگ کانونی نقاط آ، محوریت با را هایشا،فعالیت

 رکا،ا به انقمب معظم رهبر ازسوی که است کشور کم، هایسیاست نظا ، حرکت راهبزرگ
 عمیده از هاسیاست این اجرای رصد شود.می و شده ابمغ گوناگو، هایحوزه در حاکمیت

 شیداخت شیروعۀ نقطی و شیده حساب ایرا، اسممی جمهوری ورزاندیشههیلت کارکردهای
 بود. خواهد هاسیاست این از انحراف مسائل،

  راهبردها در بانیم مندمسئله مجرای   مثابهبه دکترین، ئةارا ازطریق راهبری ب(

 .اسیت نبیوده «مبیانی تولیید»ۀ درزمیدی اصلی چالش اسممی، انقمبۀ سالچهلۀ تجرب در
 ایین همواره اصلی مشکل است. نشده کشانده عملۀ صحد به ولی شده، تولید خوبی مبانی

 بیردراه به را مبانی ایمنتوانسته و ایمنکرده کشف را «راهبرد به مبانی مبّد » ما که است بوده
 کیه مبیّدلی آ، سیت.ا راهبیرد بیه مبیانی تبدیل قدرت دارای که غرب برخمف ،کدیم تبدیل

 از اسیت. «دکتیرین» نیا بیه مفهیومی بگییرد، قیرار راهبرد و اندیشه  )یا مبانی بین تواندمی
 مشکل شود.می برده نا  هم «راهبردۀ نظری» یا «سیاستۀ نظری» همچو، عداویدی با دکترین
 هیلیت ایدکه برای است. دکترینۀ ئارا در فقر راهبردها، و هاسیاستۀ درزمید ما کشور اصلی

 باید نماید، اشراب راهبردها و هاسیاست در مددیمسلله صورتبه را مبانی بتواند ورزاندیشه
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 به معطوف و کددمی خار، تشریفاتی و انتزاعی حالت از را مبانی دکترین، د.کد ارائه دکترین
 مبیانی بیه مییدانی هیایمسلله طرف از باید دکترین، تدوین برای آورد.درمی یمیدان مسائل
 کرد. رجوع

 کشور کالن هایراهبردۀ ارائ ازطریق راهبری ج(

 و ارائیه» اسیممی، جمهیوری ورزاندیشیه هیلیت توسیط هاسازما، راهبری هایراه دیگر از
 بایید ورزاندیشیه هیلیت اس،اسیبیراین هاست.سازما، به «کشور کم، هایراهبرد پیشدهاد

 بیا و هماهدیگ تیم یک صورتبه تا دکد ارائه را حاکمیتی گوناگو، هایبخش حرکت راهبرد
 پییش بیه را اسیممی جمهوری نظا  گوناگو، اهداف متحدۀ جبه یک در اندازچشم وحدت

 بیهوجیهبات دهدیدهجهت و راهدما درواقع و کم، راهبردهای که داشت توجه باید البته ببرند.
 شد. خواهد ارائه ورزاندیشه هیلت ازطری  کشور، باالدستی اسداد و کم، هایسیاست

  سازیشاخ  بر مبتنی ارزیابی ازطریق راهبری د(

 نقیش توانیدمیی هیا،،اسیازم در مسیتقیم ورود بیدو، ورزاندیشه هیلت که هاییراه از یکی
 ورزاندیشه هیلت است. «سازیشاخ  ازطری  ارزیابی» د،کد ایفا سازما، آ، در را راهبری

ۀ ارائی بیا کیم، سیطح در حیاکمیتی گونیاگو، هایبخش و هانهاد ها،،اسازم راهبری برای
 خیود حرکت پایش و مسیر انتخاب در هاآ، به تواندمی گوناگو، هایحوزه در هاییشاخ 

 ظاهرا   ورزیشهاند هیلت اگرچه ها،،اسازم به هاشاخ ۀ ئارا و سازیشاخ  با د.کد کمک
 سیمت  بیه را هیاسیازما، هیا،شیاخ  ایین لکین شود،می ظاهر «ارزیاب» یک هویت در

 داد. خواهد سوق نظا  اندازچشم

 مبانی براساس «سازیبهینه و اصالح مدل»ۀ ارائ ازطریق راهبری ه(

 و مید ۀ ارائی تواندمی اسممی جمهوری ورزاندیشه هیلت اساسی کارکردهای از دیگر یکی
 هایبخش در حکمرانی هایشیوه در هرویّ  تغییر یا حاکمیتی ساختارهای بازسازی و اصمح

 باشد. رسیده نتیجه این به است ممکن گرفتهصورت رصدهای در که باشد گوناگو،
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 نظام کالن حرکت و گیریجهت راهبردی رصد نهاد .2

 رصید و بیانیدییده قیشن تواندمی اسممی جمهوری ورزاندیشه هیلت هایکارویژه از یکی
 ،مأمورییت ایین براساس باشد. هاآ، فعالیت و نظا  هایدستگاه کم، حرکت و گیریجهت
 نهادهیای و هیادسیتگاه عملکرد یا شدههئارا هایپیشدهاد پسیدی صورتبه ورزاندیشه هیلت
  اعیم را هیاارزش و مبیانی و کیم، اهداف انداز،چشم با آ، نسبت و کرده بررسی را کشور

  کدد.می
 هیایدسیتگاه حرکیت بهبیود و اصیمح در ثریؤمی نقش تواندمی وظیفه این که هرچدد

 و تعیالی درصدد بایستمی و یابد تقلیل حد این به هیلت نقش نباید باشد، داشته حکومتی
 ایمجموعیه از را ورزاندیشیه هیلیت ،مأموریت این به اکتفا بود. هیلت حداکثری اثربخشی

یی» ایجموعییهم بییه «ّثرؤمیی» ّ
 و «برنییدگیپیییش» جدبییۀ باییید کدیید.مییی تبییدیل «لمحل 

 کیه هرچدد ،باشد آ، نظارتی و صیانتی جدبۀ از ترپررنگ هیلت راهبری و «پیشدهاددهددگی»
 هستدد. هم مکمل نحویبه دو این

 نظری هایچهارچوب و مفاهیم مبانی، تبیین نهاد .3

 بیرای مبداسیازی توانیدمیی اسممی جمهوری ورزاندیشه هیلت هایمأموریت از دیگر یکی
 مفیاهیم بایید هیلیت ایین باشید. کشیور کیم، اجرایی و گذارسیاست هایدستگاه فعالیت
 میرور  بیه تیا دکد بازسازی و بازتعریف را گیردمی صورت آ، بر مبتدی کشورۀ ادار که اساسی

 تبییین و مفیاهیم ایین تعریف شود. جامعهۀ ادار یاساس میمفاه مالک   انقمب،ۀ جبه زما،،
 در افتیاد، از و گییرد صورت هاسازما، مسائل و عمل و اقدا  هایلبه به معطوف باید مبانی

 نماید. اجتداب باید هم سازیپیچیده و سازیساده دا 

  سازگفتمان نهاد .4

 و هیااندیشیکده دیگیر هماندد اسممی جمهوری ورزاندیشه هیلت مهم کارکردهای دیگر از
 و مفیاهیم از بسییاری د،کیراجتمیاعی و اجتمیاعی سیازیجرییا، دنییا در فکیر هیایاتاق

 و ا،گیذارسیاست ارشد، مسلوال، و مدیرا، میا، در مشترک فهم به نیاز که است موضوعاتی
 و محتیوا و هسیتدد هیارسانه آ، ضلع یک که سازیگفتما، این دارد. مرد  عمو  مواردی در
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 زمیا، و هزیدیه اتیمف از جلیوگیری موج  دد،کدمی مشخ  اهاندیشکده را آ،ۀ ارائ نحوۀ
 کدد.می کمک کشور در یگذارسیاست و حکمرانی به آ، نتایج و شده

 کشور آوریتاب توان یارتقا و قدرت درونی ساخت استحکامۀ اندیش تولید و رصد نهاد .5

 چهار ۀ ده ابتدای از ویژهبه اخیر، هایسا  در انقمب معظم رهبر بیانات در کوتاه ملیأت با
کید شاهد انقمب،  در «قیدرت درونیی سیاخت اسیتحکا » مفهیو  بر ایشا،ۀ پیگیران اتتأ

 قیدرت دانسیت. زابیرو، و زادرو، نیوع دو در تیوا،می را قدرت .هستیم اسممی جمهوری
 و بیوده میرتبط نظیا  درونیی ساخت با که است اقتدار و قدرت مولد مدابعۀ مجموع زادرو،

 میدیریت تیوا، نظیا  خود و دهدمی تشکیل کشور و ملت یک بومی هایمؤلفه را آ، اجزای
  .0 ،5535 چهره،)خوش دارد اختیار در را مدابع آ، ردخ   و کم،

 بیه متکیی و زادرو، کیه است آ، حقیقی پیشرفت اسممی، انقمب گفتمانیۀ مدظوم در
 کیه اسیت راهبیردی مسیائل از یکیی موضیوع این ،روازاین باشد. ملت یک درونی استعداد

کید آ، بر لهممعّظ   قیرار اشیاره میورد سیاختار سازیبهیده رهیافت قال  در را آ، و داشتدد تأ
 :اندداده

 سا  ده در چه دوره، این در چه است، محتمل کشور برای که مشکمتیۀ هم از عبور راه
 جوریچه ببیدید باشد. ممستحک درو، از کشور که است این دیگر، سا  پدجاه در چه دیگر،

 سیاسیی، استحکا  هم است؛ کار اساس نظا ، داخلی   استحکا  شود.می حاصل استحکا 
 روانی و روحی استحکا  همه از باالتر هم و فرهدگی، استحکا  هم اقتصادی، استحکا  هم

 داشته وجود اگر استحکا  این کشور. ارشد مسلوال، خصوصهب و نخبگا، خصوصهب افراد،
 «اسیت آمیاده خطرهیاۀ همی مقابیل در کشیور کدد.نمی تهدید را کشور خطری هیچ شد،با

 . 04/5/5533 اصفها،، مرد  دیدار در )بیانات
 از یکیی عبیارتیبیه ییا درونی استحکا  این برای اساسی نیازهای از یکی رسدمی نظربه

 بیا درونیی  اسیتحکا ایین ایجاد اسممی، جمهوری ورزاندیشه هایهیلت مهم کارکردهای
 هیایبخیشۀ همی در دقی  و عقمیی کامم   حرکتی و افزاییهم هماهدگی، و گراییهم ایجاد
کید نیز موضوع این در رهبری معظم مقا  .است نظا   و بخشیی بیا دیگر که اندنموده تأ
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 :گرفت نخواهد شکل استحکا  این و شد نخواهد حل کشور کم، مسائل فکرکرد،، جزئی
 طیوربیه اقتصیادی هایسیاست تغییر .است مضر اقتصادی، مسائل در ،فکرکرد روزمره

 نظیرات بیر کیرد،تکییه ،اقتصیاد در خصیوصهبی هیا،بخیشۀ همی در .اسیت مضیر دائم،
 و شیرق تحمیلیی اقتصیادهای تزریقیی   هایشیوه به اعتمادکرد، .است مضر غیرکارشداسی

 یی  .باشید «مقیاومتی اقتصیاد» هایسیاست باید اقتصاد هایسیاست است. مضر غرب،
 ایسیتادگی بتوانید باشید، مقاو  خود درونی   ساخت در که باشد اقتصادی باید مقاو  اقتصاد

 الز  چیزهیا ایین نشیود؛ میتمطم دنیاۀ گوش آ، دنیا،ۀ گوش این در گوناگو، تغییرات با کدد؛
  .1/0/5530 کشور، تولید بخش فعاال، و کارگرا، دیدار در )بیانات است

 کارکردهای از یکی و درونی استحکا  ابعاد از یکی عدوا،به توا،می را آوریبتا موضوع
 گونیهایین را جامعه کم، و راهبردی سطح در آوریتاب کرد. لحاظ ورزیاندیشه هایهیلت

 گونیاگو، هایحوزه در هابحرا، و ناممیمات تحمل در جامعه یک توانایی اند:کرده تعریف
 و جامعیه محیوری هیایارزش به رساند،آسی  بدو، هاسازگاری و تغییرات اجرای ازطری 
 از اسیتفاده بیا کشیور مجیدد سیازماندهی بیه شیرایط ایین مدیریت هایراه از یکی نهادها.

  .036 ،5534 وردی،)گل گرددبرمی نوآورانه و خمقانه هایروش
 و نیسیت دیدکددیدهته شرایط یا هاآسی  برابر در مقاومت و پایداری فقط آوریتاب البته

 در سیازنده و فعیا  شیرکت بلکیه نیسیت، خطرنیاک شرایط با رویارویی در انفعالی حالتی
 نهاد و هدایتگری و راهبری نهاد عدوا،به ورزاندیشه هایهیلت مطملدا   است. پیرامونی محیط
 نقیش ایفیای و راهکارۀ ارائ برای بیشتری تسلط و شرافا   کشور، در پردازمسلله و یابمسلله

  د.دباش داشته جدی و ثرؤم کارکرد ددتوانمی مسیر این در و داشته را محیط این در

 نااوین تماادن تحقااق و پااردازیجامعااه اماار در حاکمیاات ایاندیشااه توانمندسااازی نهاااد .6

 اسالمی

 و نظیا  تشکیل بر انقمب معظم رهبر نگاه اف  دو ، گا ۀ بیانی اصلی هایسرفصل به نگاه با
 انسانی، و اسممی اخمق در شاخ  ،فّداوری و علمۀ عرص و تولید امر در پیشرو ایجامعه

 کارآمیدی، هیایشیاخ  بیهباتوجیه کشور نیاز مورد گوناگو، هایعرصه در پیشتاز و فعا 
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 آ، در روشیدیبیه بود،، بدیا،دانش و محورعدالت بدیاد،مرد  زا،درو، مقاومت، و آوریتاب
   پیداست.

 اسیممی، جمهیوری و انقمب اف  شد، تروسیع و ترگسترده دلیلبه قمبان دو  گا  در
 ذهین بیه نگیرگذشیته ذهین از تغیییر پاییدار، طراحیی عدالت، و پیشرفت همچو، مباحثی

 نیوین تمید، افیزارنیر  عدیوا،به فرهدگ یاحیا و کارآمد اجتماع و آرمانیۀ جامع نگر،آیدده
 یک صورتبه هاآ، به پرداختن که گرفته قرار انقمب معظم رهبرۀ مطالب مورد ایرانی اسممی

 ایرانیی، اکوسیسیتم هیایویژگیی با نهادی یک به نیاز هم، با مرتبط کامم   و تدیدهدرهم نظا 
 دارد. انقمبی و اسممی

کید  هیلیت تشیکیل درمیورد خبرگا، مجلس نمایددگا، با دیدار در رهبری معظم مقا  تأ
 حرکت در کشور وضعیت شد،مشخ  و انقمبۀ گذشتۀ مطالع و بررسی برای ورزاندیشه

 و انقییمب حرکییت مسیییر رصیید گیییرد.مییی تلنشیی موضییوع همییین از اهییداف، سییویبییه
 راهبیردۀ ارائی و مسییر اصیمح یا جایگزین هایراهۀ ارائ و ضعف و تقّو  نقاط کرد،مشخ 

 اسیممی، انقیمب دیییع- لیهممعّظ  ازطرف شدهطراحی هایگا  بهباتوجه کشورۀ آیدد برای
 ینتیرمهم از تواندمی -اسممی نوین تمد، و اسممیۀ جامع اسممی، دولت اسممی، نظا 

 برخمف شود. محسوب انقمب دو  گا  در ورزاندیشه ایههیلت کارکردهای تریناساسی و
 و تیرکیاربردی ر،تچابک نسبتبه است نهادی ورزاندیشه هیلت امروز، علمی هایمجموعه

 و ا،گذارسیاست پشتیبا، و کشور نیازهای خدمت در کامم   و عمل و اجرا حوزۀ به ترنزدیک
 کشور. گیرا،تصمیم

 سازیتصمیم و پژوهیسیاست امر در بسیج و مردمی مشارکت کارگیریهب نهاد .7

 جهیاد سازندگی، جهاد بسیج، سپاه، همچو، انقمب از برآمده نهادهای هایویژگی از یکی
 انجیا  بیرای میرد  گیرفتنمشیارکتبیه و هیاآ، بود،پایهمرد  و...، امدادۀ کمیت شگاهی،دان

 دفاع و سازندگی هایعرصه در و انقمب ابتدای در موضوع این است. محوله هایمأموریت
 کشیور بیرای دارد، تیداو  مشیارکت ایین هرجیا هم هدوز و داده پس را خود جواب خوبیبه

 رد.دا عیدی و ملموس برکات
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 همیواره کیه اسیت ایمطالبیه درونیی، هیایظرفیت بر مبتدی نظا ، استحکا  و استمرار
 نهادمرد  هایظرفیت از استفاده بر نظا  یابتدا است. شده اعم  رهبری معظم مقا  ازسوی

 قیدرت سیاخت در توانیدمیی اجتماعی مشارکت و ملی انسجا  برای پایدار و کارآمد مؤثر،
  شود. یتلق اهمیت با درونی

 و میالی مدیابع مینأت کشورها، اغل  در هااندیشکده و فکر هایاتاق هایچالش از یکی
 کشیورهای در حتیی کشیورها از بسیاری در البته هاست.مجموعه این زیاد بسیار هایهزیده

 و خیرییه سسیاتؤم ازطری  و خصوصی صورتبه سساتؤم این اغل  پیشرفته، و ثروتمدد
 سیاسیی، فدیی و علمیی هایپیچیدگی و تحو  و تغییر ،دیگرازطرف   ند.شومی اداره موقوفی

 درگییر موضوعاتی و مسائل با سیستم یک عدوا،به را جامعه همواره و... اجتماعی اقتصادی،
 میرد  مشیارکت بیا جامعیه، تعیاد  بقای و حفظ برای مسائل این حل که سازدمی مواجه و

  است. پذیرامکا، هامددیتوان و هاظرفیت از برخورداری دلیلبه
 بیا کیه اسیت نوظهیور نهادی نیازمدد کشور نخبگانی و مردمی علمی هایظرفیت از استفاده

 را مراکز این هایهزیده تاحدودی هم بتواند کشور بو  و فرهدگ بر مبتدی نوین سازوکارهای ایجاد
 د.کد تفادهاس نخبگانی و فکری هایسرمایه و کشور عظیم ظرفیت از هم و داده کاهش

 حاکمیتی کالن هایدستگاه ازسوی ارجاعی مسائل حل مشورتی نهاد .8

 مسیائل کشور، گذارسیاست و کم، اجرایی هایدستگاه و هاسازما، مأموریت این براساس
ۀ ارائی بیه قیادر دراختییار هیایروش و ابزارها با و شوندمی مواجه آ، با که را برانگیزیچالش

 تخصصیی هیایهیلیت تیا کددیدمیی عرضیه ورزاندیشیه هیلیت بیه دد،نیست آ، برای حلراه
 با را مداس  راهکارهای و داده پاسخ آ، به اسممی جمهوری ورزاندیشه هیلتۀ زیرمجموع

 د.کدد استخرا، هابخش ردیگ با آ، همبستگی درنظرگرفتن
 اهیدخو ارائه هیلت ازسوی پاسخ و هاسازما، ازسوی مسلله طرح ،مأموریت این مطاب 

 حضیور تیوا، تلیهی که است دلیل این به هم هاسازما، به مسلله طرح واگذاری علت شد.
 کیه هسیتدد هاسازما، این و ندارد را وسیع گسترۀ در مسائل یاحصا و عمل میدا، در فراگیر

 کددد.می نر  وپدجهدست مسائل این با عملی و اجرایی هایدرگیری متن در
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 گیر نتیجه

 از اییرا،، در حکمرانی بو زیست با سازگار و بومی الگویی ارائۀ و رسیمت پژوهش این هدف
 و بیوده یفییک نیوع از حاضر پژوهش روش، عدب   از .است ورزیاندیشه هیلت راهبردی نهاد

  یعم ۀمصاحب مدظور، نیا یبرا شد. استفاده یاکتشاف ۀمصاحب ابزار از هاداده یگردآور یبرا
 و نظیرا،صیاح  را،،یمید پژوهشگرا،، از نفر دوازده با اسطهودو،ب و میمستق یوگوگفت و

 ،یراهبیرد ،یورزشیهیاند مراکیز در تییفعال ۀسیابق سیا  بیست حداقل یدارا شمددا،یاند
 هیایهیلیت کیه دارد آ، از حکاییت هیایافتیه .رفتیپیذ انجیا  کشیور یتیریمد و یپژوهش
 د،کیربدییا،دانش و شمددسازیهو به تواندمی کم، سطح در اسممی جمهوری ورزاندیشه

 نهیاد همچیو، کارکردهیایی راییج، کارکردهای بر عموه و دهکر کمک کشور حکمرانی نظا 
 مبیانی، تبییین نظیارت، و صییانت کشیور، کم، هایسیاست راهدمای و هدایتگر راهبری،
 درونی ساخت استحکا ۀ اندیش تولید و رصد ساز،گفتما، نظری، هایچهارچوب و مفاهیم
 بسییج و مردمی مشارکت کارگیریهب اسممی، نوین تمد، ساززمیده و پردازیجامعه قدرت،

 باشد. داشته مسائل حل و استفتا و سازیتصمیم و پژوهیسیاست امر در
 رصید ضیمن کیم،، هیایسیاسیت ایین بهباتوجه ورزاندیشه هایهیلت ،اساسبرهمین

 اسیتخرا، را آیدده و حا  در کشور مهم و اساسی دار،اولویت مسائل کشور، اساسی مسائل
 انجیا  مرحلیه ایین در را هیاسیاست ارزیابی و روندها تحلیل هاآ، بددیدسته ضمن ده،کر
 و تعرییف مسیائل، انتخیاب و بدیدیاولوییت بعد مرحلۀ در یابی .مسلله و )رصد دهددمی

 بعییدۀ مرحلی در شداسیی .مسییلله) گییردمیی صیورت ا،نفعییذی شداسیایی و مسیلله تبییین
 حیل بیرای نییاز و دغدغیه ایجاد ا،،نفعذی با ارتباط مسلله، درمورد مقدماتی سازیگفتما،
 مفیاهیم تبدیل و نتایج تحلیل و استخرا، میدانی، تحقیقات مرد ، و نخبگا، میا، در مسلله
  گیرد.می صورت عملیاتی به نظری  های)مد  ذهدی
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 اسالمی جمهور  ورزاندیشه ه  هیئت در حلراهۀ ارائ ت  رصدۀ چرخ  4 شکل

 پژوهش( ه  ی فته )منبع 

 و خبرگییا، نظییرات بدییدیجمییع و بررسییی و تحلیییل و گرفتییهصییورت فرایدیید بییهباتوجیه
 براسییاس و حییوزه اییین در مطالعییاتی باسییابقۀ پژوهشییگرا، برخییی و نظییرا،صییاح 
 و کارکردهیا عمیدۀ ،،جها و ایرا، فعا  فکر هایاتاق و هااندیشکده رصد و شداسیوضعیت
 از: است عبارت ورزاندیشه هایهیلت هایفعالیت

 موجود؛ وضع تحلیل و بررسی و علیف هایجریا، شداسایی و گذشته روندهای رصد -

 آیدده؛ و حا  مسائل استخرا، -

 متقابل؛ آثار تحلیل و مسائل شبکۀ ترسیم -

 کلیدی؛ مسائل انتخاب و بددیاولویت -

 شده؛انتخاب مسائل گوناگو، ابعاد به ناظر یتحقیقات هایپروژه تعریف -

 عملیاتی ؛ سازی)مد  عملیاتی مد  به نظری هایمد  و ذهدی مفاهیم تبدیل -

 ها؛مد  اصمح و رییبازخوردگ -

 مد ؛ از مستخر، الگوهای از موف  هاینمونهۀ ارائ -

 سازی؛گفتما، و هایافته نشر برای تمش و سیاستی هایخمصه به نتایج تفسیر -

 پیشدهادی. هایسیاست و هامد  کارآمدبود، به نسبت مخاطبا، اقداع -
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 و موجیود ادبییات اکتشیافی، هیایمصیاحبه براسیاس که شدهبیا، هایفعالیت بهباتوجه
 صیورتبیه نهیایی مفهومی الگوی است، آمده دستبه هااندیشکده رصد از که هاییتجربه

 شد. اعتبارسدجی خبرگا، توسط و نهایی زیر

 

 اسالمی جمهور  ورزاندیشه ه  هیئت ی ریرده  ۀ توسع مفهومی الگو   5 شکل

 پژوهش( ه  ی فته )منبع 

 اجرایی و پژوهشی پیشنهادهای

 طراحیی و گیرفتنشیکل اییرا، در ورزیاندیشیه مراکیز موفقییت اصیلی عوامل از یکی 
 :باشد یپژوهش موضوع تواندمی هرکدا  که است هاییزیرنظا 

o  و اجرایییی مبییادی بییا دانشییی و نخبگییانی میییادین تعییاملی ختزیرسییا نظییا 
 ؛یگذارسیاست

o  ؛ورزیاندیشه هایفعالیت ارزیابی و نظارت بانی،دیده جامع نظا 

o  پژوهشگرا، و ورزا،اندیشه بددیرتبه و انتصاب و ارتقا تکریم، نظا. 

 هیایکدهاندیشی و ورزاندیشیه هیایمجموعه سیاسی و مالی استقم  ایجاد راهکارهای 
 :کشور
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 ؛«نگرگذشته پژوهیسیاست» و «نگرآیدده سیاستی وتحلیلتجزیه» تبیین و بررسی .5

 ؛کشور ورزیاندیشه بو زیست فعاال، همکاری و تعامل الگوی طراحی .0

 مراکیز موضیوع بیه هفیتم،ۀ سیالپیدجۀ برنامی مشخصیا   و کشورۀ توسع هایبرنامه در .5
 بیه ایاندیشیه کمک برای ورزاندیشه عالی هیلت عدوا،به نهادی گیریشکل و ورزیاندیشه

 .گیرد قرار مدنظر حاکمیت

 یت بن مه
 در ورزیاندیشه  مالمیزایـی. حـاجی حمیـد و تلخسـتانی علیدادی ابوذر و میثم فارسانی، بابایی

 انتشار(. دست )در حسینامام جامع دانشگاه انتشارات تهران: ،آفریندانش هایسازمان

 ،«ایهران شناسهیجامعه  اصهاا  میهان در اجتماعی ورزیاندیش  موانع» .(1299) فرهاد بیانی،

 .114-91 ص ،41 ش ،2 س  انسانی، علوم آموزش در پویش

ــدرام، ــدالرحیم پ ــاهیم، پژوهههیآینههد  .(1222) عب ــا(روش )مف  و آموزشههیۀ مؤسسهه تهههران  ،ه

  .دفاعی یفّناور و علوم پژوهیآینده مرکز ،دفاعی صنایع تاقیقاتی

ۀ جامعـ پایگـاه ،«اجتماعی رصد جامع نظام تدوین پشتیبان مفاهیم» (.1299) احمد. پورحیدر،

 بازدیدشـده ،https://iranthinktanks.com/ social-monitoring-system هـا،اندیشکده

 .12/4/1241 تاریخ در

 قـم: سازوکارها(، و فرایندها )ساختار، دانایی و دانش مدیریت .(1229) محمدرضا زاده،حمیدی

 .یاقوت

 ،برهان تالیلی پایگا  ،«ایران اقتصاد امتیاز زا؛درون هایظرفیت» (.1291) محمد چهره،خوش

http://borhan.ir، 2/14/1244 تاریخ در بازدیدشده. 

 هـایژوهشپـ مرکـز تهـران: ،روسهی  تفکهر ههایکانون .(1292) حکومتی بنیادین مطالعات دفتر

 .1292 مجلس،

 تهــران: ،وتربیههتتعلههیم و کههریمقههرآن دیههدها  از ورزیاندیشهه  ابعههاد .(1294) لــیال زاده،ســرتی 

 .صادقامام دانشگاه انتشارات

 یهـاانجمن موفقیت عوامل ارزیابی مدلۀ ارائ» .(1292) پوریزرآباد مجتبی و کیوان شاهقلیان،

-22 ص ،42 ش ،2 س ،تاهو  و توسهع  مدیریتۀ مجل ،«بنیاندانش یهاشرکت در خبرگی

22. 
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 یطراح تفکر در د یا پردازش و یابید یا نیب تعامل» .(1294) یمیند حمید و درضایحم ف،یشر

  .42-19 ص ،2 ش ،42 س ،صف ۀ نشری ،«یمعمار

 حضـرت انـاتیب و رهیسـ در تعارض تیریمد یالگو» .(1292) امینی سیدجواد و مهران کشتکار،

ه یرهبر معظم مقام و ()ره امام
ّ
 ص ،1 ش ،2 س ،تیریمهد بهبهودۀ فصهلنام ،(«یالعال)مّدظل

2-42.  

 دفتـر مجلـس، هـایپـژوهش مرکـز تهـران: ،جههان تفکهر ههایکانون .(1292) نویسندگان گروه

 .حکومتی بنیادین مطالعات

 تمطالعهها فصهلنامۀ ،«تحقیـق ادبیــات بـر مـروری ملــی: آوریتـا » .(1292) مهـدی وردی،گـل

  .214-492 ص ،42 ش ،7 س ،عمومی هذاریسیاست راهبردی

 تهـران: ،عمهومی ههایمشهیخه ۀ عرص در تفکر هایکانون مدیریت .(1294) سمانه الجوردی،
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