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پیشگفتار 

کشـــور  گون در ســـطح  گونا مؤسســـه های علمـــی و تحقیقاتی فراوانی با عناوین 
کز آموزشی  به فعالیت های پژوهشـــی مشـــغول هستند. دانشـــگاه ها و دیگر مرا
کشـــور می افزاینـــد. دانشـــجویان و طالب و  روزبـــه روز بـــر حجـــم مطالب علمی 
اســـتادان حوزه و دانشـــگاه نیز ازطریق ارائۀ نظرها و یافته های تحقیقاتشـــان به 
همایش ها، ســـمینارها، نشریه ها و مجله های داخلی و بین المللی، آن یافته ها 
کتاب و مقاله و مصاحبه نشر می دهند. اما با وجود این حجم انبوه  را در قالب 
که مســـئله ای مطرح می شـــود و قرار اســـت تصمیمی  یافته هـــای علمی، زمانی 
گویا همۀ آن طرح های پژوهشـــی و  گرفته یا سیاســـتی  گذارده شـــود،  کاربـــردی 
تحقیقاتـــی برای وادی دیگر و موقعیتی خاص انجام شـــده اند. در این حالت، 
تنها روشی که برای برخورد با مسئله باقی می ماند، گرفتن تصمیم های مدیریتی 
بر مبنای تجربه های قبلی، برداشت های ذهنی، سوگیری های جناحی یا سعی و 
کارآمدبودن پس از اجرا، برچسب مصلحت اندیشی  که در صورت نا خطاست 
نیـــز به آن افزوده می شـــود. ایـــن روند، به ویژه وقتی قرار اســـت برنامـــه ای وارد 

مرحلۀ اجرا شود، بیشتر نمود پیدا می کند.
گر  کشـــور نشـــانۀ چیست؟ ا به راســـتی، این حجم تحقیقات غیرکاربردی در 
 به دلیـــل انجام پژوهش صـــورت بگیـــرد و در عمل 

ً
قـــرار باشـــد پژوهشـــی صرفا

کند، آیا صرف منابعی از قبیل بودجه و زمان  نتواند مســـئله ای از جامعه را حل 
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کشوری  و نیروی انســـانی مستعد برای انجام آن توجیه منطقی دارد، آن هم در 
درحال توسعه با محدودیت منابع مالی؟! مبانی نظری و پژوهش های بنیادی 
در مقام خود، ستودنی و ارزشمند هستند؛ اما برای کاربردی شدنشان و استفادۀ 
که طی آن بتوان هرکدام از مبانی را، به  عملیاتی از آن ها به فرایندی نیاز اســـت 
فراخور مقتضیات زمان، به تصمیم های کاربردی یا مدل های اجرایی تبدیل کرد 
تا پشتوانۀ فعالیت های تصمیم ســـازی و برنامه ریزی سیاست مداران و مدیران 
که تحقیقات  گیرند. به نظر می رســـد این فرضیه درســـت نباشـــد  میدانـــی قـــرار 
گر از همان ابتدا صحیح و اصولی انجام شوند،  بنیادی و پژوهش های مبنایی ا
بی شک امکان اجرایی شدن دارند و دیگر به فرایندی برای عملیاتی کردن آن ها 
که اعتقاد داریم برنامۀ جامع زندگی را  کتاب آسمانی  کنار  نیاز نیست. حتی در 
کرد، معصومین؟مهع؟ به عنـــوان الگوهای عملیاتی قرار  می توان از آن اســـتخراج 

گمراهی رهایی یابد. گرفته اند تا انسان حقیقت طلب از 
کـــه مجموعه هایی با هدف تولید پشـــتوانه های  نزدیک به یک قرن اســـت 
علمـــی بـــرای سیاســـت گذاری یا جهت دهـــی به سیاســـت ها، در سراســـر دنیا، 
کشـــورهای توســـعه یافته به وجود آمده اند. این مؤسسه ها با حضور  به ویژه در 
کارگروه هایـــی تخصصی، به دنبال اســـتخراج اطالعاتی قابل فهم،  نخبـــگان در 
کاربردی، مفید و در بازه زمانی پذیرفتنی برای نهادهای سیاست گذار  مطمئن، 
و جهت دهـــی به رفتارهای اقتصادی، سیاســـی، اجتماعـــی و فرهنگی جوامع 
»اندیشـــکده ها«  ردۀ  در  مؤسســـه هایی  و  علمـــی  مجامـــع  چنیـــن  هســـتند. 

کز رصـــد و پایـــش و ارزیابی محیـــط و تولید و  قـــرار می گیرنـــد. اندیشـــکده ها مرا

تحلیـــل افـــکار جدید و مؤثـــر در تصمیم ســـازی های راهبـــردی و جهت دهی به 

کشور و منطقه و جهان هستند. طبق نظر دکتر مک گان،  سیاســـت های آتی هر 

گروه اندیشکده ها و سیاست گذاری  از محققان مشهور حوزۀ اندیشکده و مدیر 
خارجی در مؤسســـۀ پژوهشـــی سیاســـت گذاری خارجی دانشـــگاه پنسیلوانیا، 
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برخی دالیل به وجودآمدن اندیشـــکده ها و رشـــد آن ها عبارت انـــد از: انقالب 
اطالعات، پیچیده ترشـــدن ماهیت مشکالت سیاســـت گذاری، جهانی شدن 
و رشـــد بازیگـــران دولتـــی و غیردولتـــی و نیـــاز به تحلیل هـــای دقیـــق و به موقع. 
به نقـــل از دکتر مک گان، تا پایان ســـال ۲0۱۷ نزدیک به 8هزار مؤسســـه در دنیا 
که این آمار نسبت به سال ۲0۱۶ با رشد  با  عنوان اندیشـــکده شناخته شـــده اند 
گون به پژوهش و  گونا کز در زمینه های  ۱۵درصدی همراه بوده اســـت. این مرا

تحقیق و مشورت دادن به دولتمردان مشغول اند.۱
برخی اندیشکده ها به مباحث و مسائل حوزۀ خانواده پرداخته و در مبارزه با 
برخی آسیب ها و ناهنجاری های موجود در جامعه، به ویژه برخی سیاست های 
کتاب  کرده اند. تمرکز اصلی این  ضدخانوادۀ دولت هایشان، نقش مؤثری ایفا 
کز و بررســـی فعالیت ها و نتایج اقداماتشـــان است. در  بر شناســـایی این نوع مرا
گزارش هایی  کتاب، دربارۀ چیستی اندیشکده بحث می شود و  فصل اول این 
کیفیت اندیشـــکده، در مقایســـه با سایر  کمیت و  راجع به وضعیت ایران ازنظر 
کشـــورهای دنیـــا ارائه خواهد شـــد. در فصل دوم با نگاهی بـــه اهمیت جایگاه 
خانواده در بحث سیاســـت گذاری و توجه روزافزون اندیشـــکده های جهان به 
 برای 

ً
کـــه غالبا آن، نمونه هایـــی از اندیشـــکده ها و مؤسســـه های مطرح جهان 

دفاع از حقوق خانواده و بهبود اوضاع این بنیان تربیتی تالش می کنند، بررسی 

کز در  که این مرا می شود. همچنین رسالت، نقش، اهداف، طرح ها و اقداماتی 

کرده اند، تشریح  خصوص خانواده و موضوعات مربوط به آن برای خود ترسیم 

می شـــود. درنهایت، در فصل آخر ســـعی بر این اســـت با استفاده از تجربه های 

گردآوری شـــده از اندیشکده های فعال در جهان و نظر خبرگان و صاحب نظران 

ایـــن حوزه، مدلی برای راه اندازی اندیشـــکده ای بـــا موضوعات اجتماعی نظیر 

1 .James G. McGann, “2017 Global Go To Think Tank Index Report”, p.8. 
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خانـــواده یـــا توســـعۀ اندیشـــکده های موجـــود در مباحـــث اجتماعـــی در ایران 

پیشـــنهاد شـــود. یافته های این مطالعه می تواند برای مدیران اندیشـــکده ها، 

نهادهای قانون گذار و تصمیم ساز و تصمیم گیر به ویژه در حوزۀ مسائل اجتماعی 
و فرهنگی و مؤسسه های آموزشی و پژوهشی و ترویجی که به دنبال ایجاد تحول 
در جامعه هســـتند و پژوهشـــگران در حوزه هایی نظیر جامعه شناسی خانواده، 
کاربردی باشد. مدیریت فرهنگی، مطالعات خانواده و آینده پژوهی جالب و 

کتاب ســـعی شـــده اســـت با اســـتفاده از تجربه های موجود در سطح  در این 
جهان، الگوهایی درزمینۀ فعالیت اندیشـــکده ها پیشـــنهاد شود؛ اما باتوجه به 
کار مطالعاتـــی درزمینـــۀ شناســـایی  کتـــاب پیـــش روی شـــما نخســـتین  اینکـــه 
که در حوزۀ مباحث خانـــواده وارد شـــده اند، بدیهی  اندیشـــکده هایی اســـت 
که امید اســـت با ارسال پیشـــنهادها و انتقادهای سازندۀ  اســـت نواقصی دارد 
خبـــرگان و صاحب نظـــران این حـــوزه به نویســـندگان ازطریق ایمیل به نشـــانی
گفت و گوی  alavy.mehrestan@gmail.com  ضمـــن ایجـــاد زمینـــۀ بحث و 

کاربردی  تر شوند. کارآمدتر و  متقابل، آثار و مکتوبات بعدی 
کـــه در تهیۀ این اثر زحمات  در اینجـــا بـــر خود الزم می دانم از همۀ همکارانی 
طاقت فرســـایی را متحمـــل شـــدند به ویـــژه ســـرکار خانم فـــالح و جنـــاب آقای 
هاشـــمی نژاد و از همکاران واحد مهرســـتان، مرکز احیاء اندیشـــه و سیرۀ علوی 
کمیت و سیاســـت گذاری دانشگاه صنعتی شریف،  و  اندیشـــکدۀ مطالعات حا
گـــردآوری و ارزیابـــی مطالب نقش  کـــه در فرایند  اندیشـــکدۀ مرصـــاد و افرادی 
کردند، به ویژه آقای سیدمهدی نوابی و سرکار خانم رضایی و ربانی  مؤثری ایفا 

صمیمانه سپاسگزاری نمایم.
ومـــــن اهلل التـــوفــــیـــــق
محمدصالح طیب نیا
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ــتی َاندیْشکݠدهݚ  ـݚ ســـ فصل اول: چیستی اندیشکده چیݠٖ
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دریچه  ای به مباحث فصل۲0
۱. اندیشـــکده چیســـت؟  بـــه چـــه مؤسســـه هایی می توان 

کرد؟ عنوان »اندیشکده« را اطالق 

۲. اندیشـــکده ها چـــرا و چگونـــه به وجـــود آمده انـــد و چـــه 

کارکردهایی را در جامعه بر عهده دارند؟   نقش ها و 

کیفیت  ۳. وضعیت ایران در سطح جهان از حیث کمیت و 

اندیشکده چگونه است؟
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انوادهݚ َدر  ـٰ خــ
ان ای َمطرح َجهݚ ـٰ ــکِده  هـ فصل دوم: َاندیسݠݒ

خانواده در 
اندیشکده های 

مطرح جهان
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دریچه ای به مباحث فصل
۱. اهمیت توجه به حوزۀ خانواده در سیاست گذاری ها چیست؟ 
۲. نحـــوۀ ورود اندیشـــکده ها بـــه موضوعـــات و مباحـــث حوزۀ 

خانواده چگونه است؟  
که درزمینۀ خانواده فعالیت  ۳. اندیشـــکده های مطرح جهان 

می کنند چه ویژگی هایی دارند؟ 
۴. اندیشـــکده های فعـــال در حوزۀ خانـــواده با چـــه فرایندها و 
ابزارهایی ســـعی در اثرگذاری بر سیاســـت ها و تغییر یا اصالح 

هنجارها داشته اند؟
۵. در ایران چه مؤسسه هایی در نقش و جایگاه اندیشکده، در 

حوزۀ خانواده مشغول به فعالیت هستند؟ 
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شَنهادِی راْه اندازیݚ  ای پیݚ ُالگوهـٰ
یشــکده  ـدیـَریت َاندݚ فصل سوم: و مـُ

الگوهای پیشنهادی 
مدیریت اندیشکده 
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دریچه ای به مباحث فصل
۱. بـــا جمع بنـــدی مطالـــب فصل هـــای قبل، چـــه تعریف ها و 

ویژگی هایی را برای اندیشکده  می توان برشمرد؟
کدام انـــد و چـــه  ۲. چالش هـــای پیـــش روی اندیشـــکده ها 

راهبردهایی برای حل آن ها وجود دارد؟
۳. بـــرای راه انـــدازی اندیشـــکده ای بـــا تمرکـــز بـــر موضوعات 

اجتماعی چه فرایندها و ملزوماتی الزم است؟
۴. ورودی ها و خروجی های اندیشکده چیست؟

۵. جایـــگاه اندیشـــکده در میـــان ســـایر نهادهـــای اجتماعی 
چگونه است؟

۶. مـــدل پیشـــنهادی بـــرای ســـاختار و فرایندهـــای داخلـــی 
اندیشکده  چیست؟

۷. چه راهکارهایی برای تأمین منابع مالی اندیشکده در بدو 
راه اندازی وجود دارد؟


