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خالصه

پیشینه برنامه اندیشکده ها و جوامع مدنی برنامه اندیشکده ها و جوامع مدنی موسسه الندرِ 

دانشگاه پنسیلوانیا، پژوهش هایی را در خصوص نقش سیاست گذاری نهادی در دولت ها و  

جوامع مدنی سرتاسر جهان انجام می دهد. 1TTCSP که اغلب به عنوان اندیشکدۀ اندیشکده ها 

نامیده می شود، نقش و شخصیت سازمان های تحقیقاتی سیاست گذاری عمومی را بررسی می کند.

طی 30 سال گذشته، TTCSP مجموعه ای از ابتکارات جهانی را توسعه داده و رهبری کرده 

است که به پر کردن شکاف بین دانش و سیاست در زمینه های سیاستی حیاتی مانند صلح و امنیت 

بین المللی، جهانی سازی و حکومت داری، اقتصاد بین المللی، مسائل زیست محیطی، فقرزدایی، 

مراقبت های بهداشتی و سالمت جهانی کمک کرده است. این تالش های مشترک بین المللی برای 

ایجاد شبکه های منطقه ای و بین المللی از مؤسسات و جوامع سیاستی طراحی شده اند که ضمن 

تقویت نهادهای دموکراتیک و جوامع مدنی در سراسر جهان، سیاست گذاری را بهبود می بخشند.

TTCSP با دانشمندان و متخصصان برجسته از اندیشکده ها و دانشگاه ها در زمینه های مختلف 

کار می کند. یکی از برنامه های آن، تالش برای فهرست ساالنه اندیشکده جهانی Go To است. 

که اندیشکده های پیشرو جهان را در دسته های مختلف رتبه بندی می کند. این امر با کمک پانلی 

متشکل از بیش از 1796 موسسه و کارشناسان از رسانه های مکتوب و الکترونیکی، دانشگاه ها، 

موسسات کمک کننده دولتی و خصوصی در سراسر جهان به دست می آید. 

TTCSP روابط قوی با اندیشکده های پیشرو در سراسر جهان دارد و شاخص رتبه بندی 

اندیشکده ها ساالنه توسط دانشگاهیان، روزنامه نگاران، اهداکنندگان و عموم مردم برای مکان یابی 

و ارتباط گیری رصد می شود. هدف از رتبه بندی اندیشکده ها، افزایش مشخصات و عملکرد 

اندیشکده ها و افزایش آگاهی عمومی از نقش اندیشکده ها در دولت ها و جوامع مدنی در سراسر 

1.  Think Tanks and Civil Societies Program
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جهان است. TTCSP از زمان آغاز به کار خود در سال 1989 بر جمع آوری داده ها و انجام 

تحقیقات در مورد گرایش های اندیشکده ها و نقش آنها تمرکز کرده است.

اندیشکده ها به عنوان بازیگران جامعه مدنی در فرآیند سیاست گذاری نقش ایفا می کنند. در 

سال TTCSP ،2006 یک پروژه آزمایشی به نام شاخص جهانی اندیشکده ها را توسعه داد و راه 

اندازی کرد، که برای شناسایی مراکز برتر در تمام زمینه های اصلی تحقیقات سیاست عمومی و در 

هر منطقه از جهان طراحی شده است. تا به امروز، TTCSP  کمک های فنی و برنامه های افزایش 

ظرفیت را در 85 کشور ارائه کرده است. 

معرفی

شاخص جهانی )Global Go To Think Tank Index 2020 (GGTTI، در پانزدهمین سال از 

تالش های مستمر اندیشکده ها و برنامه جوامع مدنی )TTCSP) در دانشگاه پنسیلوانیا که سهم 

مهمی در روند نوظهور جهانی اندیشکده ها در سراسر جهان دارند، قدردانی کرد. تالش اولیه 

ما برای ایجاد رتبه بندی اندیشکده های برجسته جهان در سال 2006، پاسخی بود به یک سری 

از درخواست های اهداکنندگان، مقامات دولتی، روزنامه نگاران و محققان برای تهیه رتبه بندی 

منطقه ای و بین المللی از اندیشکده های برجسته جهان. از زمان آغاز به کار، هدف ما برای گزارش  

GGTTI این است که درک درستی از نقش اندیشکده ها در دولت ها و جوامع مدنی ایفا کنیم.

از سال 2006، روند رتبه بندی اصالح و ساده شده است. تعداد و دامنۀ نهادها و افراد درگیر 

به طور پیوسته افزایش یافته است. این فرآیند، مانند سال های گذشته، بر تعریف مشترکی از 

سازمان های تحقیق و تجزیه و تحلیل و مشارکت در سیاست های عمومی، مجموعه ای دقیق از 

معیارهای انتخاب و فرآیند نامزدی و گزینش باز و شفاف متکی است.

  به عنوان بخشی از فرآیند نامزدی، با همه 11175 اندیشکدۀ فهرست بندی شده در پایگاه 

داده اندیشکده جهانی TTCSP  تماس گرفته شد و تشویق شدند تا در فرآیند نامزدی و رتبه بندی 
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شرکت کنند. بیش از 44992 روزنامه نگار، سیاست گذار، کمک کنندگان دولتی و خصوصی، و 

متخصصان منطقه ای در فهرست سرویس TTCSP برای شرکت دعوت شدند و بیش از 3974 

به طور کامل یا جزئی نظرسنجی های نامزدی و رتبه بندی را تکمیل کردند. در نهایت، از گروهی 

از همتایان و کارشناسان خواسته شد تا به رتبه بندی و بررسی مراکز تحقیقاتی سیاست عمومی 

تعالی برای سال 2020 کمک کنند.

برای اصالح و اعتبارسنجی لیست های رتبه بندی تولید شده، TTCSP مجموعه ای از پانل 

های متخصص متشکل از صدها عضو از  زمینه ها و رشته های مختلف را گردآوری کرد. عالوه 

بر این، رسانه های جدید مانند وب سایت و حضور رسانه های اجتماعی به ما کمک کردند تا 

اطالعاتی را در مورد معیارهای شاخص امسال به مخاطبان بیشتری منتقل کنیم. 

اندیشکده چیست؟

اندیشکده ها، سازمان های تجزیه و تحلیل و مشارکت در سیاست گذاری عمومی هستند. 

تحقیقات، تحلیل و مشاوره سیاست محور در مورد مسائل داخلی و بین المللی را تولید می کنند. 

و از این طریق سیاست گذاران و مردم را قادر می سازند تا تصمیمات آگاهانه ای در مورد خط 

مشی عمومی بگیرند.

اندیشکده ها ممکن است مؤسسات وابسته یا مستقلی باشند که به عنوان نهادهای دائمی 

تشکیل شده باشند، نه کمیسیون های موقت. این موسسات اغلب به عنوان پل ارتباطی بین دانشگاه 

و جوامع سیاست گذار و بین دولت ها و جامعه مدنی، در خدمت منافع عمومی است و به عنوان 

صدایی مستقل عمل می کند که تحقیقات کاربردی و اساسی را به زبانی قابل فهم، قابل اعتماد و 

قابل دسترس برای سیاست گذاران و عموم ترجمه می کند.

برای پل زدن بر این مشکالت مفهومی و ایجاد گونه شناسی که تفاوت های نسبی در نظام های 

سیاسی و جوامع مدنی را در نظر می گیرد، دسته بندی های مختلفی را برای اتاق های فکر ایجاد 
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کرده ایم. اندیشکده ها ممکن است نقش های بسیاری را در جوامع میزبان خود ایفا کنند. در واقع، 

بین اندیشکده ها تفاوت زیادی در کار و میزان انجام آن وجود دارد. در طول 90 سال گذشته، 

چندین شکل سازمانی متمایز از اندیشکده ها پدیدار شده اند که خود را از نظر سبک های عملیاتی 

و الگوهای استخدام متمایز می کنند. الزم به ذکر است که گونه شناسی جایگزینی از اندیشکده ها 

توسط دیگر تحلیلگران ارائه شده است. در زمینه جهانی، بیشتر اندیشکده ها در دسته بندی های 

گسترده ای قرار می گیرند که در زیر به آنها اشاره شده است.

دسته بندیتعریف

استقالل قابل توجه از هر یک از گروه های ذینفع یا 
کمک کننده، و مستقل در عملیات و تأمین مالی از 

دولت.

خودگردان و مستقل

مستقل از دولت اما تحت کنترل یک گروه ذینفع، بیشتر 
بودجه توسط اهدا کننده یا آژانس قراردادی تأمین 

می شود و تأثیر قابل توجهی بر عملیات اندیشکده دارند.

شبه مستقل

وابسته به دولتبخشی از ساختار رسمی دولت
صرفًا از طریق کمک های مالی و قراردادهای دولتی 
تأمین می شود، اما بخشی از ساختار رسمی دولت 

نیست.

شبه دولتی

وابسته به دانشگاهمرکز تحقیقات سیاست در یک دانشگاه.
وابسته به حزب سیاسیبه طور رسمی به یک حزب سیاسی وابسته است.

یک سازمان تحقیقاتی سیاست عمومی انتفاعی، وابسته 
به یک شرکت یا صرفًا بر اساس سود.

شرکتی )انتفاعی)

آماری از اندیشکده های جهان 

آمریکای شمالی و اروپا

2397 اندیشکده در آمریکای شمالی )مکزیک، کانادا و ایاالت متحده) وجود دارد که از     

این تعداد 2203 در ایاالت متحده است. 2932 اندیشکده در اروپا وجود دارد.
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بیش از 47 درصد از کل اندیشکده ها در آمریکای شمالی و اروپا هستند که نسبت به     

سال گذشته افزایش یافته است.

تعداد اندیشکده ها در ایاالت متحده از سال 1980 بیش از دو برابر شده است.    

اکثر اندیشکده هایی که از دهه 1970 در ایاالت متحده ایجاد شده اند برای یک منطقه ای     

خاص یا با عملکردی خاص تخصص دارند.

تقریباً 8 درصد از اندیشکده های مستقر در ایاالت متحده در واشنگتن دی سی مستقر     

هستند.

میزان تأسیس اندیشکده ها در 12 سال گذشته در ایاالت متحده و اروپا کاهش یافته     

است.

آسیا، آمریکای التین، آفریقا و خاورمیانه

آسیا، آمریکای التین، آفریقا، خاورمیانه و شمال آفریقا همچنان شاهد گسترش تعداد     

متنوعی از اندیشکده های تاسیس شده هستند.

آسیا از اواسط دهه 2000 رشد چشمگیری در اندیشکده ها داشته است.    

بسیاری از اندیشکده ها در این مناطق همچنان به کمک های مالی دولت همراه با هدایا،     

کمک های مالی و قراردادهای اهداکنندگان بین المللی دولتی و خصوصی وابسته هستند.

اندیشکده های وابسته به دانشگاه یا دولت یا تامین مالی شده، مدل غالب اندیشکده ها     

در این مناطق است.

تنوع فزاینده ای در میان اندیشکده ها در این مناطق از نوع مستقل، وابسته به احزاب     

سیاسی و شرکت ها یا بخش تجاری، وجود دارد.

دانشکده ها برای متنوع کردن پایه های مالی خود، مشاغل و افراد ثروتمند را هدف قرار     

داده اند تا از عملیات و برنامه های اصلی خود حمایت کنند.
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دالیل رشد اندیشکده ها در قرن بیستم و بیست و یکم

انقالب اطالعات و فناوری.    

پایان انحصار دولت های ملی بر اطالعات.    

افزایش پیچیدگی و ماهیت فنی مشکالت خط مشی.    

افزایش اندازه دولت.    

بحران اعتماد به دولت ها و مقامات منتخب.    

جهانی شدن و رشد بازیگران دولتی و غیردولتی.    

نیاز به اطالعات و تحلیل به موقع و مختصر که »در شکل درست، در دستان مناسب،     

در زمان مناسب« باشد.

دالیل کاهش اخیر تعداد اندیشکده های تاسیس شده در سراسر جهان

عدم موفقیت در درک و پاسخگویی به منابع غیر سنتی رقابت.    

عدم اتخاذ فناوری های جدید و استراتژی های بازاریابی و ارتباطات.    

 محیط سیاسی و نظارتی که به طور فزاینده ای با اندیشکده ها، کارشناسان و توصیه های     

سیاستی دشمنی می کند.

کاهش بودجه برای تحقیقات سیاستی توسط کمک کنندگان دولتی و خصوصی.    

تمایل حامیان دولتي و خصوصي به جاي سرمایه گذاري در ایده ها و مؤسسات، به     

سمت بودجه هاي کوتاه مدت و مختص پروژه ها.

ظرفیت نهادی توسعه نیافته و ناتوانی در سازگاری با تغییرات.    

افزایش رقابت از سوی سازمان های وکالت، شرکت های مشاوره انتفاعی، شرکت های     

حقوقی.

اندیشکده ها یک پدیده جهانی هستند، زیرا نقش مهمی را برای دولت ها و جوامع مدنی در 

سراسر جهان ایفا می کنند و به عنوان پل ارتباطی بین دانش )آکادمی) و قدرت )سیاستمداران و 
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سیاست گذاران) عمل می کنند. دولت ها و سیاست گذاران فردی، در سراسر جهان توسعه یافته 

و در حال توسعه، با مشکل رایج استفاده از دانش تخصصی در تصمیم گیری های دولتی مواجه 

هستند.

 سیاستگذاران به اطالعات قابل فهم، قابل اعتماد، در دسترس و مفید در مورد جوامعی که 

بر آنها حکومت می کنند، نیاز دارند. آنها همچنین باید بدانند که سیاست های فعلی چگونه کار 

می کنند، و نحوه تعیین جایگزین های احتمالی و هزینه ها و پیامدهای احتمالی آنها چیست. این 

نیاز رو به گسترش باعث رشد سازمان تحقیقاتی مستقل سیاست عمومی شده است یعنی رشد 

اندیشکده ها.

بخشی از هدف این گزارش مطرح کردن برخی از تهدیدها و فرصت های حیاتی است که 

جامعه اندیشکده در سطح جهان با آن مواجه است. این تهدیدها عبارتند از:

مسائل بیشتر    

بازیگران بیشتر    

رقابت بیشتر    

درگیری بیشتر    

این تهدیدها مجموعه ای از چالش ها را ایجاد می کنند که همه اندیشکده ها با آن روبرو هستند:

چالش های رقابتی    

چالش های منابع    

چالش های تکنولوژیکی    

برای پاسخگویی موثر به تهدیدها و فرصت های ناشی از این محیط جدید چالش برانگیز 

اندیشکده ها باید بر روی »چهارM « تمرکز کنند:

    (Mission( ماموریت
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    (Market( بازار

    (Manpower( نیروی انسانی

    (Money( پول

در بازار جهانی ایده ها، اندیشکده ها نیاز به توسعه مشارکت های ملی، منطقه ای و جهانی 

دارند و در عین حال پلتفرم های جدید و نوآورانه را برای ارائه محصوالت و خدمات خود به 

مخاطبان در حال گسترش اعم از شهروندان، سیاست گذاران و کسب وکارها در سراسر جهان 

ایجاد می کنند.

آینده اندیشکده ها و توصیه های سیاستی

در طول 10 سال گذشته، نیروهایی که محیط سیاستی اندیشکده ها در آن فعالیت می کنند، 

تغییر یافته اند و استراتژی و ساختار بسیاری از اندیشکده ها را بازتعریف کرده اند. این نیروها عمدتًا 

توسط تغییرات در سیاست، نحوه تأمین مالی اندیشکده ها و پیشرفت در فناوری و ارتباطات 

هدایت می شوند. در طول دهه گذشته، پنج روند کلیدی از انقالب صنعتی چهارم سرچشمه 

گرفته است که همه مشاغل و زندگی ما را متحول خواهد کرد. ده سال آینده این نیروها همچنین 

باعث ایجاد اختالالت دیجیتال و سیاسی در سراسر جهان می شوند:

افزایش چشمگیر نرخ تغییرات تکنولوژیکی؛    

هوش      اجتماعی،  شبکه های  اجتماعی،  رسانه های  دگرگون کننده  و  مخرب  قدرت 

مصنوعی و مه داده )بیگ دیتا)؛

افزایش سرعت اطالعات و جریان های سیاست؛    

سونامی اطالعات جهانی؛ و    

وابستگی متقابل اطالعاتی و ظهور جنگ اطالعاتی.    

شبکه های انسانی و دیجیتالی که دائماً توسط فناوری های جدید تقویت می شوند، هم حجم 
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و هم سرعت جریان اطالعات را در سراسر جهان افزایش می دهند. این واقعیت های جدید 

مدیریت و دستکاری حجم عظیمی از داده ها را ممکن می سازد. از همین رو تجارت، سیاست و 

سیاست های عمومی را مختل می کنند. در این محیط جای تعجب نیست که محصوالت، ایده ها 

و موسسات سنتی برای چیزهای ظالمانه و عجیب نادیده گرفته شوند. این نیروها یک بازار 

جهانی شلوغ و رقابتی از ایده ها و توصیه های سیاستی ایجاد کرده اند که چالش های استراتژیک و 

عملیاتی جدید و بسیار چالش برانگیزی را برای اندیشکده ها ایجاد می کند.

طبقه بندی 2020 براساس جغرافیا

جغرافیای اندیشکده ها در طبقه بندی 2020، به هشت منطقۀ جنوب صحرای آفریقا، آمریکای 

مرکزی و جنوبی، ایالت متحده آمریکا، آسیا، چین، هند، ژاپن و جمهوری کره، آسیای جنوبی و 

اقیانوسیه، اروپای مرکزی و شرقی، اروپای غربی تقسیم شده است.

1  اندیشکده های برتر در جنوب صحرای آفریقا

2- اندیشکده های برتر در آمریکای مرکزی و جنوبی: این دسته شامل بخش مرکزی 

و جنوبی قاره آمریکا، از جمله ایالت های کارائیب اختصاص دارد. این تعریف شامل 

کانادا، مکزیک و ایاالت متحده نمی شود. 

3  اندیشکده های ایالت متحده آمریکا

4   اندیشکده های برتر آسیا: این دسته به موسسات پیشرو در آسیای مرکزی و 

منطقه قفقاز، یعنی افغانستان، ارمنستان، آذربایجان، گرجستان، قزاقستان، قرقیزستان، 

تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان اختصاص دارد. اگرچه روسیه از نظر جغرافیایی تا 

منطقه آسیای مرکزی گسترش یافته است، اما برای اهداف این رتبه بندی بخشی از این 

منطقه محسوب نمی شود.

5  اندیشکده های برتر در چین، هند، ژاپن و جمهوری کره: دسته قبلی »اندیشکده های 
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برتر در آسیا« به منظور جلوگیری از حضور بیش از حد در منطقه توسط اندیشکده ها در 

چین، هند، ژاپن و جمهوری کره مورد بازبینی قرار گرفت. بنابراین، یک دسته جداگانه 

برای اندیشکده های برتر در چین، هند، ژاپن و جمهوری کره ایجاد کردیم.

دسته شامل  این  اقیانوسیه:  و  آسیای جنوب شرقی  در  برتر  های  اندیشکده    6

مالزی،  ماکائو،  اندونزی، الئوس،  کامبوج،  برونئی،  بوتان،  بنگالدش،  اندیشکده های 

مالدیو، مغولستان، نپال، کره شمالی، پاکستان، فیلیپین، سنگاپور، سریالنکا، تایوان، تایلند 

و ویتنام.

7- اندیشکده های برتر در اروپای مرکزی و شرقی: این دسته شامل اتاق فکر در 

بالروس، بوسنی و هرزگوین، بلغارستان، کرواسی، جمهوری چک، استونی، فنالند، 

مجارستان، کوزوو، لتونی، لیتوانی، مقدونیه، مولداوی، مونته نگرو، لهستان، رومانی، 

روسیه، صربستان، اسلواکی، اسلوونی و اوکراین.

8- اندیشکده های برتر اروپای غربی: این دسته شامل اندیشکده های آندورا، اتریش، 

بلژیک، دانمارک، فرانسه، آلمان، یونان، ایسلند، ایرلند، ایتالیا، لیختن اشتاین، لوکزامبورگ، 

مالت، موناکو، هلند، نروژ، پرتغال، سن مارینو، اسپانیا، سوئد، سوئیس، بریتانیا و واتیکان

طبقه بندی 2020 بر اساس حوزه تحقیق

حوزه تحقیقات طبقه بندی شده 2020، شامل پانزده فعالیت تحقیقاتی است که در ادامه 

تعریف هر یک از این حوزه ها آمده است:

استقالل  نشان دهنده  برتر شفافیت و حکمرانی خوب: شفافیت  اندیشکده های    1

اندیشکده ها است. سازمان های غیردولتی و اندیشکده هایی وجود دارند که در واقع به 

نفع دولت یا افراد و شرکت های خاصی هستند که آنها را تأسیس کرده اند. رابطه ویژه ای 

بین سرمایه گذاران و اندیشکده ها وجود دارد که استقالل و ارزش بی طرفی را که ما 



گزارش شماره 146

معتقدیم اندیشکده ها باید داشته باشند، را مخدوش می کند.

2  اندیشکده های برتر دفاعی و امنیت ملی: این بخش به نهادهای پیشرو دفاعی و 

امنیت ملی جامعه جهانی اختصاص دارد. اندیشکده های برتر در این دسته، پژوهش های 

نوآورانه و تحلیل های استراتژیک برتر از سیاست های امنیت ملی، نظامی و دفاعی ارائه 

می کنند. این موسسات نه تنها در توسعه ابتکارات سیاستی جامع برای مشتریان تجاری 

و دولتی تالش می کنند، بلکه انتشارات آموزشی را به راحتی در دسترس عموم قرار 

می دهند. 

دسته،  این  برتر  اندیشکده های  داخلی:  اقتصادی  سیاست های  اندیشکده های    3  

پژوهش های برتر، نوآورانه و تحلیل های استراتژیک از سیاست های اقتصادی داخلی را 

ارائه می کنند که طیف وسیعی از موضوعات از جمله: عرضه پول و نرخ بهره، اقتصاد 

کالن و خرد، تجارت و سرمایه گذاری و حوزه های مختلف اقتصادی دیگر که بر دولت 

تاثیر می گذارد، را در بر می گیرد. 

4  اندیشکده های سیاست آموزشی: اندیشکده های برتر در این دسته، پژوهش های 

نوآورانه و تحلیل های استراتژیک برتر در رابطه با مسائل آموزشی را به سیاست گذاران 

و مردم ارائه می کنند.

5  اندیشکده های سیاست انرژی و منابع: اندیشکده های برتر در این دسته، تحقیقات 

و تحلیل های استراتژیک و نوآورانه برتر را در مورد مجموعه گسترده ای از موضوعات 

مرتبط با انرژی و منابع مانند: توسعه انرژی، تولید، توزیع ارائه می کنند.

پژوهش های  دسته،  این  در  برتر  اندیشکده های  زیست محیطی:  اندیشکده های    6

نوآورانه و تحلیل های استراتژیک برتر در مورد موضوعات مختلف زیست محیطی با 

اهمیت جهانی ارائه می کنند.

7  اندیشکده های سیاست خارجی و امور بین الملل: اندیشکده های برتر در این دسته، 
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پژوهش های نوآورانه و تحلیل های استراتژیک برتر مربوط به امور جهانی، دیپلماسی، 

سیاست بین الملل و سیاست های اقتصادی را در سطوح داخلی و بین المللی ارائه می کنند.

دسته،  این  در  برتر  اندیشکده های  بومی:  بهداشت  سیاست های  اندیشکده های    8

تحقیقات و تحلیل های استراتژیک و نوآورانه برتر را در مورد موضوعات مرتبط با 

خدمات و اهداف بهداشت بومی در کشور مربوطه ارائه می کنند.

9  اندیشکده های سیاست جهانی بهداشت: اندیشکده های برتر در این دسته، تحقیقات 

نوآورانه و تحلیل های استراتژیک برتر را در مورد موضوعات مرتبط با مسائل بهداشتی 

و چالش هایی که جامعه جهانی با آن مواجه است، ارائه می دهند.

10   اندیشکده های توسعه بین المللی: اندیشکده های برتر در این دسته، پژوهش های 

نوآورانه و تحلیل های استراتژیک برتر را در مورد چالش ها و مسائل توسعه ای که 

جامعه بین المللی با آن مواجه است، مانند: کشاورزی، رشد، فقر، نابرابری، بشردوستانه 

و موضوعات مختلف مرتبط با توسعه ارائه می کنند.

11  اندیشکده های سیاست های اقتصادی بین المللی: اندیشکده های برتر در این دسته، 

با  را در مورد موضوعات مرتبط  برتر  استراتژیک  نوآورانه و تحلیل های  تحقیقات 

سیاست های اقتصادی بین المللی، مانند: جهانی شدن، امور مالی بین المللی، تجارت، 

سرمایه گذاری، توسعه و موضوعات مختلف دیگر مرتبط با اقتصاد جهانی، ارائه می کنند.

12  اندیشکده های علم و فناوری: اندیشکده های برتر در این دسته، پژوهش های 

نوآورانه و تحلیل های استراتژیک برتر درباره موضوعاتی از قبیل نوآوری و مخابرات 

گرفته تا انرژی، آب و هوا و علوم زیستی ارائه می کنند.

13  اندیشکده های سیاست اجتماعی: اندیشکده های برتر در این دسته، پژوهش های 

نوآورانه و تحلیل های استراتژیک برتر را در مورد موضوعات مرتبط با طیف گسترده ای 

از مسائل و چالش های اجتماعی مانند: مراقبت های بهداشتی، خدمات انسانی، عدالت 



گزارش شماره 166

کیفری، نابرابری، آموزش، جرم و جنایت، عدالت، مهاجرت، فقر و سایر موضوعات 

مختلف مرتبط با سیاست اجتماعی، کار ارائه می کنند. 

14  اندیشکده های امنیت آب: اندیشکده های برتر در این دسته، تحقیقات نوآورانه و 

تحلیل استراتژیک برتر را در مورد سیاست های عمومی در ارتباط با امنیت آب ارائه 

می کنند، که به عنوان »دسترسی مطمئن به مقدار و کیفیت قابل قبول آب برای سالمت، 

معیشت و تولید، همراه با سطح قابل قبولی از خطرات مرتبط با آب« تعریف شده است. 

امنیت آب همچنین ظرفیتی برای تضمین دسترسی به کمیت و کیفیت مناسب آب برای 

حفظ معیشت، سالمت مناسب و توسعه اجتماعی اقتصادی مردم در سراسر جهان 

است.

15  اندیشکده های امنیت غذایی: اندیشکده های برتر در این دسته، تحقیقات نوآورانه 

و تحلیل های استراتژیک برتری را در مورد موضوع امنیت غذایی ارائه می کنند. این 

شامل دسترسی به غذای کافی، ایمن و مغذی برای حفظ کیفیت زندگی سالم و توسعه 

اجتماعی و اقتصادی جوامع است. امنیت غذایی به طور کلی بر اختالل یا در دسترس 

نبودن منابع غذایی حیاتی به دلیل عوامل خطر مانند: خشکسالی، اختالل در حمل و 

نقل، کمبود سوخت، بی ثباتی اقتصادی، و درگیری های ملی و داخلی متمرکز است.

شاخص و معیارهای رتبه بندی اندیشکده ها

1  کیفیت و تعهد رهبری اندیشکده.

2  کیفیت و اعتبار کارکنان اندیشکده.

3  کیفیت و شهرت تحقیق و تحلیل تولید شده.

4  توانایی جذب و حفظ دانشمندان و تحلیلگران نخبه.

5  توانایی جذب و حفظ دانشمندان و تحلیلگران نخبه.

6  کیفیت، تعداد و میزان انتشارات آن.
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7  تأثیر تحقیقات و برنامه های یک اندیشکده بر سیاست گذاران و سایر بازیگران 

سیاست.

8  شهرت نزد سیاستگذاران )شناخت نام مرتبط با موضوعات یا برنامه های خاص، 

تعداد جلسات توجیهی و قرار مالقات های رسمی، تعداد گزارش های خط مشی و 

اوراق سفید تولید شده).

9  تعهد نشان داده شده به تولید تحقیق و تحلیل مستقل.

10 دسترسی به نهادهای کلیدی.

11  توانایی گردهمایی بازیگران کلیدی سیاست و ایجاد شبکه ها و مشارکت موثر با 

سایر اندیشکده ها و بازیگران سیاست.

اینترنتی، جلسات  بازدیدهای  12  خروجی کلی سازمان )پیشنهادهای خط مشی، 

توجیهی، نشریات، مصاحبه ها، کنفرانس ها و کارکنان معرفی شده برای پست های 

رسمی).

13  استفاده از تحقیقات، پیشنهاد سیاست و سایر محصوالت.

یا  قانون  تهیه  14  سودمندی اطالعات سازمان در مشارکت عمومی، کار وکالت، 

شهادت، تهیه مقاالت دانشگاهی یا ارائه، و انجام تحقیق یا تدریس.

15  توانایی استفاده از رسانه های الکترونیکی، چاپی و جدید برای ارتباط با تحقیقات 

و دستیابی به مخاطبان کلیدی.

16  شهرت رسانه ای )تعداد حضور در رسانه ها، مصاحبه ها و نقل قول ها).

 17  امکان استفاده از اینترنت از جمله ابزارهای رسانه های اجتماعی، برای تعامل با 

سیاست گذاران، روزنامه نگاران و مردم.

18  وب سایت و حضور دیجیتال. کیفیت، دسترسی و نگهداری موثر از حضور وب 

سازمان و همچنین کیفیت و سطح ترافیک دیجیتال و تعامل )تعداد بازدیدکنندگان از 
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صفحه، زمان صرف شده در صفحات و »الیک« یا فالوور).

19  سطح، تنوع و ثبات بودجه. توانایی یک سازمان برای بسیج منابع مالی برای حمایت 

و حفظ اندیشکده در طول زمان الزم است. )وقف، حق عضویت، کمک های مالی 

ساالنه، قراردادهای دولتی و خصوصی و درآمد کسب شده).

20  مدیریت و تخصیص مؤثر منابع مالی و انسانی. توانایی یک اندیشکده برای مدیریت 

موثر پول و افراد خود به طوری که آنها خروجی های با کیفیت باال تولید کنند که حداکثر 

تأثیر را داشته باشند.

21  توانایی سازمان در اجرای موثر شرایط هدایا، کمک های مالی و قراردادهای 

دولت)ها)، افراد، شرکت ها و بنیادهایی که از اندیشکده حمایت مالی کرده اند )مدیریت 

مالی).

آمار 2020 اندیشکده های جهان

منطقهتعداد اندیشکده

اروپا2932

آمریکای شمالی2397

آسیا3389

آمریکای جنوبی و مرکزی1179

جنوب صحرای آفریقا679

خاورمیانه و آفریقای شمالی599

جمع11175

کشورهای دارای بیشترین تعداد اندیشکده

در این جدول، ایران رتبه 21 را با 87 اندیشکده فعال کسب کرده است.
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اندیشکده های  ایرانی در لیست منتشرشده 2020:

موسسه مطالعات اقتصادی و بین المللی راوند )ایران)    

    (IFRI( موسسه تحقیقات فرانسه در ایران

موسسه مطالعات سیاسی و بین المللی    

    (CENESTA( مرکز توسعه پایدار

پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران     

    (AREEO( سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

موسسه ملی تحقیقات تغذیه و فناوری غذایی    


