
 اتاق فكر

 

اولين اتاقهاي فكر كه در ابتدا بنام موسسه شناخته ميشوند در دوران جنگ جهاني دوم به نام جعبه                  

 .مغزي مصطلع بودند سپس به اتق فكر معروف شدند

در انگلـيس و     ) Fabian(  در خصوص تاسيس اتاق فكر دو نظروجود دارد ؛ يكي انجمن فابين             

آن چيزي كه همه بـر آن اجمـاع دارنـد    . در امريكا  )  Brookings( ديگري موسسه بروكينگز 

تـا  . اين است كه اساسا اين اتاق ها در ابتداي امر براي مشاوره هاي نظامي به وجـود آمـده بودنـد                    

 بـه بعـد انفجـار ي در         ١٩٧٠ ميالدي تعداد اتاق هاي فكر چندان زياد نبود اما از دهـه              ١٩٧٠دهه  

 زيادي آغاز به كار كردند كه در زمينه هاي سياسـي و حزبـي و          تعداد اين اتاق ها رخ داد و تعداد       

 .ايدئولوژيك ابراز نظر مي كردند

 : دو دليل اصلي داشت منشاء ايجاد اتاق هاي فكر

نياز به ايجاد يك موسسه ملي كه تحقيقات با كيفيت در موضوعات ملي و بين المللي بـه           ١-   

 .ام دهدخصوص موضوعات مرترط به سياست هاي خارجي انج

 .نبود موسسه اي  كه بتواند متخصصان و كارشناسان را دراين موضوعات با هم همراه كند٢- 

شود روش طوفان ذهني است كه براي رايج ترين روشي كه در اتاق هاي فكر از آن استفاده مي

رسيدن به ايده توليد محصول جديد افراد با سهيم شدن در تجربه هاي گروهـي سـازمان يافتـه        

 .به خالقيت بيشتري واداشته مي شوند

اتاق هاي فكر از نظر ديدگاه و فعاليت ها و خدمات در دسته هـاي مختلفـي قراردارنـد از آن                     

 .ماعي ، امنيتي و نظامي ، صنعت وفناوري ، آيندهسياسي ، اقتصادي ، اجت: جمله 

اولـين و بزرگتـرين اتـاق فكـر         . اتاق هاي فكر در كشورهاي مختلف در حال فعاليت ميباشند           

ايران توسط سيد محمد عادلي در كميته ملي ايرانيان تاسيس شد و نمونه هاي ديگرآن مركـز                 

اين اتاق ها ميتوانند بـا خلـق افكـار و    .مطالعات سياسي و بين الملل وزارت امورخارجه ميباشد       

 دانـشگاه هـا و مراكـز تحقيقـاتي و       تاايده هاي نو و پرورش و ارائه آن به دولـت بـا ارتباطـ              

  .پژوهشي در بهره برداري از فرصت هاي جديد و ايجاد منافع بيشتر براي جامعه گام بردارند
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