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چكيده
زمينه :پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش اتاق فکر بر تشخیص مسئله خط مشی های بانک رفاه کارگران انجام شد.
در واقع ماهیت فرایند خط مشی های عمومی و سازمانی به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای مدیریت دولتی ،چارچوبی
برای تصمیم گیری و تشخیص مسئله فراهم می آورد.
هدف :متغیر مستقل اتاق فکر و متغیر وابسته ت شخیص مسئله با مولفه های ( شناخت سازمان و محیط ،ایجاد و طرح
پیشنهادهای ممکن ،ارزیابی گزینه ها و انتخاب نهایی ،اجرا و پی گیری) برگرفته از مدل فرآیندهای منطقی حل مسئله
دکتر دانش فرد بررسی و تحلیل شد.
روش :این پژوهش از نظر نتیجه کاربردی و از نظر هدف توصیفی – پیمایشی است .جامعه آماری این پژوهش را
اعضای اتاق فکر که  911نفر هستند تشکیل می داد ولی بر اساس نمونه گیری تصادفی ساده تنها  61نفر از اعضاء به
عنوان نمونه انتخاب شدند .ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه محقق ساخته بود که روایی آن توسط استاد و کارشناسان
مورد تایید قرار گرفت و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ  1.909محاسبه شد.
يافتهها :دادهها توسط نرم افزار  SPSSتجزیه و تحلیل شد .برای نرمال بودن داده ها از آزمون کولموگروف -اسمیرنوف
و برای ارتباط بین متغیرها از آزمون تی تست تک نمونه ای و آزمون فریدمن برای رتبه بندی مولفه ها استفاده شد .نتایج
تجزیه .
نتيجهگيری :تحلیل داده ها نشان داد که اتاق فکر بر تشخیص مسئله خط مشی و ابعاد آن در بانک رفاه شهر تهران
تاثیر معنی داری دارد و بر اساس نتایج آزمون فریدمن گسترش راه حل های مسئله در اولویت اول از منظر کارشاسان و
دومین اجرای ارزیابی مسئله است.
واژههای کليدی :اتاق فکر ،تشخیص مسئله ،خط مشی گذاری ،بانک رفاه  ،نظام پیشنهادها و کانون تفکر مجازی.
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 -1مقدمه
«آفرینندگی» یکی از روشهای «حل مساله» در حوزه
مدیریت محسوب می شود  .یکیی از آسییبهای جیدی در
حوزه مدیریتی گرفتار شدن مدیران  ،بیا مسیا ل جیاری و
اجرایییی اسییت .آنییان بییا شییرکت در جلسییات متعییدد و
پاسخگویی و پرداختن به امور روزمیره  ،فرصیت چنیدانی
برای تفکر و اندیشه ندارند و در خوشبینانه ترین حالیت ،
اگر هم فرصتی برای این کار داشته باشیند ،ایین مهیم بیا
تصمیم گیری فیردی ،تضیمینی بیرای موفقییت نخواهید
داشت .بنابراین الزمه عبور از این چالش ،ضیرورت ایجیاد
بستر و قابلیتی است که بتواند با تفکر و ایده هیای جدیید
تولید نماید .چنین ساختاری نوینی برای پیر نمیودن ایین
خالء برای مدیران و پیشبرد اهداف سازمان نام اتیاق فکیر
نام دارد .اگر مدیران در گذشته صرفاً بیا تکییه بیر دانیش
خود و حلقه محدود مشاوران به اداره امور عمومی سازمان
همت می گماشتند ،اینک با بهره گیری از خیرد جمعیی،
ضمن شناسایی فرصتها  ،تهدیدها و نقاط قوت و ضیع ،
خطاپذیری شناسایی مسئله خود را می توانند به حیداقل
ممکن کاهش دهند ( عاملی ،مجید .)0191 ،دیگر داشتن
نگاه پوزیویسیستی به خط مشی گذاری و خطی قلمداد
کردن آن کیاری بیا اشیتباه اسیت و دوران آن بیه سیر
رسیییده و بییر روی آن خییط بطییالن کشیییده شییده اسییت
(اندرسون . )4100 ،خط مشی گذاری نقطه نهایی نیدارد،
خاتمه نمی یابد ،بلکه تعیدیل  ،تصیحیو و ییا بیازنگری و
نهایتاً خاتمه می یابد و از دسیتور کیار خیاری میی گیردد.
السول خط مشی را یک برنامه طراحیی شیده از اهیداف،
ارزش ها و اقدامات می داند .بطور کلی ،هرآنچیه سیازمان
ها تصمیم می گیرند که به انجام برسانند یا از اجیرای آن
ممانعت به عمل آورند ،می توان خط مشی قلمیداد نمیود
(الوانی .)0191 ،به زعم دای  0خط مشی یعنی آنچیه کیه
دولت ها انجام می دهند یا انجام نمی دهند .اما پر واضیو
است که خط مشی گیذاری نقطیه شیروعی دارد کیه هیم
سهل و هیم ممتنیع اسیت و آن تشیخیص مسیئله اسیت
(دانشفرد ،کرم اله .)0191 ،به زعم استونر ( )0111مسئله
موقعیت یا وضعیتی اسیت کیه در راه رسییدن بیه هیدف
تعیین شده ،میانع ایجیاد نمایید .خیود تشیخیص مسیئله
راهکارهای متفاوتی دارد .شاید بتوان گفت زندگی کیردن

یعنی حل کردن مدام مسا ل و مشکالت و این مقوله خود
منوط به تشخیص مسئله اسیت بیا ایین تفیاوت کیه ایین
مسئله فردی است ،اما روی هیم رفتیه ،بیا توجیه بیه سیه
عامل ،داشتن هدف ،وجود نیاز و شیرایط افیراد درگییر در
موقعیت می توان یک وضعیت را به عنوان مسئله قلمیداد
نمود یا آن را مسئله ندانست .مثالً اگر کشیور دیکتیاتوری
باشد ،رفرانیدم معنیی نیدارد ،امیا همیین مقولیه در نظیام
دموکراتیک هنگام رأی گیری ،مسئله ای جدی محسیوب
می گردد ( دانشفرد ،کرم اله.)0191 ،
آنچه در مسیئله مطیرح اسیت شناسیایی درسیت آن
است .بخصوص در عرصه نظام بانکداری کیه بیا تغیییرات
فزاینده فنآوری اطالعات و ارتباطات و تجارت الکترونییک
مواجه است و مهم ترین مسئله برای بقاء منوط به حفی
مشتری و حرکت در راستای رضایتمندی مشیتری اسیت،
نقش اتاق فکر برای مشاور و ارا ه فکرهای بکر کیه آنهیا را
در این عرصه بر رقبای خود پیشتاز نماید پررنگ تیر میی
شود .مصاحبه با مدیران و کارشناسیان و اعضیای کمیتیه
بانک حاکی از آن بود که حدوداً بالغ بر  01سال است که
بانک رفاه در این عرصه پیشیتاز بیوده اسیت و اکنیون در
قالب طرحی به عنیوان نظیام پیشینهادها و کیانون تفکیر
مجازی این امکان را به تمامی میدیران ،روسیای شیعبه و
ذی نفعان داخلی و خارجی داده است کیه بیدون در نظیر
گییرفتن زمییان و مکییان ایییده خییود را بییدون گذاشییتن و
هماهنگی برای برگزاری جلسات مطیرح نماینید و سی ا
اگر ایده تکراری نباشد برای پخته شیدن وارد گیام بعیدی
می شود.
حتی این بانک برای تشخیص مسئله بر اساس میدلی
که لی سکی در سال  0991ادبیات خط مشی در قالیب "
مدل پایین به باال " مطیرح نمیود مرکیزی تحیت عنیوان
نظام "فراد " مشکالت و نظرات مشیتریان را از پیایین بیه
گوش مدیران اجرایی می رسیاند .کارشناسیان اتیاق فکیر
خود ابزاری نوین برای اتخاذ خط مشیی مناسیب ،تحلییل
محیط داخلی و خارجی هستند که با افزون شدن نیازها و
پیچیییدگی روابییط موجییود ،سییرعت تغییییرات محیطییی و
پویییایی سییاختارها در تمییام عرصییه هییا ،نیییاز بییه اتخییاذ
تصمیمات صحیو و ایجاد آفرینندگی بیشتر آنها احسیاس
می شود .لذا ماموریت اصلی اتاق فکر خلیق اییده نیوین و
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شناسایی مسئله اصلی به جهت پیشی گیرفتن از رقبیا در
راستای تحقق رسالت و مأموریت سازمان اسیت ( ادییانی،
یونا .)0191 ،دیگر مجالی برای تصمیم گییری میدیران
به تنهایی در برخی عرصه های اجرایی و مدیریتی نیست.
خط مشی گذاری گاهی به مثابه یک عرصه  ، 4سطل زباله
 ،1یییک روال9و یییا گفتمییان 1اسییت کییه نشییان دهنییده
آشوبناکی عرصه تصمیم گیری از میان مشکالت و مسا ل
مختل و شناسایی مسئله اصلی حال چه در سطو کیالن
و عرصه عمومی و چه در سیطو سیازمانی اسیت ( هییل،
 ،0991ساباتیر ،4116 ،هاولت .)4119 ،از اینیرو ،امیروزه
تفکر جمعی جای خود را به تفکر استبدادی و تک بعیدی
برای شناسایی فرصتها ،تهدیدها و نقاط قوت و ضع داده
است ( اندرسون .)4100 ،در دنیای امروز دیگر اتیاق فکیر
بخش اصلی سازمان محسوب می شود .حیال اگیر مسیئله
ای از دل اتیاق فکییر بیییرون آمیده و تشییخیص داده شییود
بایستی به دستور کار برود .خیود دسیتور کیار هیم بسیان
تشخیص مسئله بسی پیچیده تر از آن چیزی است که ما
ساده انگارانه به آن می نگریم .اینکیه چیرا برخیی مسیا ل
تشخیص داده شده به دستور کار می رونید و اینکیه چیرا
نمی روند جای تأمل دارد .آیا این اولویت ها توسیط گیروه
یا افراد خاصی مشخص می گیردد تمیامی ایین سیواالت
برای دستور کار به ذهن خطور می کند .بانک رفاه نییز بیا
توجه به اهمیت مسا ل مطرح شده دارای اتاق فکر تحیت
عنوان نظام پیشنهادها و کانون تفکر مجازی است که بنیا
بر مصلحت و تشخیص مسئله و گرفتن اییده نیو از طیرف
هر ذی نفع داخلی مثل ( :بانک مرکیزی ،سیازمان تیامین
اجتمییاعی و وزارت امییور اقتصییاد و دارایییی) و ذی نفییع
خارجی مثل مشیتریان خیاص و وییژه بانیک بیه تشیکیل
جلسه برای پردازش ایده و تشخیص مسیئله میی پیردازد.
لذا ما بر آن شدیم تا در این پژوهش به این سیوال اصیلی
تحت عنوان :نقش اتیاق فکیر در تشیخیص مسیئله خیط
مشی های بانک رفاه کارگران تا چه انیدازه اسیت پاسی
بدهیم.
ادبيات پژوهش
واژه اتاق فکر برای اولین بار در اواخیر دهیه  0991از
سوی آمریکایی ها مطرح شد و به تدریج وارد ادبیات علوم

سیاسی و میدیریتی شید .در جنیگ دوم جهیانی ،مسیئله
اهمیت نظام دفاعی و امنیت در نقاط مختل جهان ،نییاز
به بهره گیری از نخبگان در عرصه های مختل را افیزون
تیر نمییود .در چنیین بسییتری موسسیه " رنیید " در سییال
 0991به جهت پاسی گیویی و تیامین نییاز پییش آمیده
تاسیا گردید .تا اینکه در دهه  61و  11مییالدی دامنیه
شمول آن وسیع تر گشت و کشورهای بیشتری بیه بهیره
گیری از این شیوه برای حل مسیا ل خیود روی آوردنید (
آبلسون  .)0996 ،6به زعم ریچارد هاس ،اتیاق هیای فکیر،
موسسات مستقلی هستند که بیه انجیام تحقییق و تولیید
دانییش در حییوزا سیاسییت مییی پردازنیید ( مییاری ،مییی ،1
 .)4111بررسی ها نشان میی دهید  1191اتیاق فکیر در
 069کشور وجود دارد که پراکندگی آنهیا بیه شیره ذییل
است 919 :اتاق فکر در آمریکای التین 419 ،اتاق فکر در
آفریقا 0099 ،اتاق فکر در اروپای غربی 991 ،اتاق فکر در
اروپای شرقی 610 ،اتاق فکر در آسیا 094 ،اتیاق فکیر در
خاورمیانه و  0949اتاق فکر در آمریکیای شیمالی اسیت (
مک گین  .)4111 ،9شاید افزایش تعداد ایین اتیاق هیای
فکر پاسخی به تغییرات فزاینده محیطیی و عیدم توانیایی
مدیران به تنهایی برای پاسی گیویی و همگیامی بیا ایین
شرایط اسیت .امیا متاسیفانه کشیور میا در ایین زمینیه و
استفاده بهینۀ از اتاق فکر همگام با دنیا حرکت نکرده و یا
حرکتی کندتر داشته است .اتاق فکیر پلیی بیین دانیش و
قدرت و ساز و کارهای مناسب برای بکارگیری فکر ،ایده و
خلق ایده است.
به زعم اسمالمن ( )4111این موسسات دارای سه
وظیفه به شرح زیر هستند :ال ) وظیفه نخست ،تشخیص
و تعری مسا ل ،روندها ،ارزیابی امور رخ داده و یا در
شرف وقوع ،ارا ه تحلیل در مورد پدیده ها و امور مورد
نظر سیاستمداران و خط مشی گذاران دولتی و سازمانی
است .ب) پردازش و خلق ایده در مورد مسا ل مبتال و
مورد نیاز و تبدیل آنها به سیاست ها و برنامه های اجرایی
و مطلوب است .ی) نقش آفرینی در مقام یک نهاد ارزیابی
کننده و نقاد سیاست های اعالمی و اجرایی دولت است(.
اسمالمن  .)4111 ، 9دیگر با توجه به پیچیدگی و
آشفتگی دنیای خط مشی گذاری و رد نگاه خطی به خط
مشی گذاری و تحوالت داخلی و خارجی در بستر اجرا و
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رویکردهای نوین در خط مشی گذاری ،اتاق های فکر به
مثابه سازمان های نخبه ،اجتناب ناپذیر به نظر می رسد
(آبلسون  .)4114 ،در خط مشی گذاری ،بازیگران در دو
بُعد اساسی "مطلوبیت" " ، 01احتمال"00به بحث و جدل
پرداخته و برای شروع خط مشی از شناسایی وضع
موجود ،شناسایی آینده محتمل و مطلوب و مشخص
کردن راه های رسیدن به آن را در بر می گیرد ( .عسگری
 ،محمود . ) 0191 ،در ارتباط با اتاق های فکر الگوهایی
بدین منوال مطرح شده اند؛  -0فضای اتاق فکر بر اساس
طرح مدوتز مک گان  ،)4111( 04در کتاب خود " اتاق
فکر و مشاوره سیاسی در آمریکا " اتاق های فکر را
سیاسی خود را به منظور سازمان هایی معرفی می کند

که تحقیقات سیاسی خود را به منظور ارا ه مشاوره در
امور مختل در اختیار دولتمردان و مردم قرار می دهند
تا تصمیم سازی ها به نحو احسن صورت پذیرد .وی اتاق
فکر را پلی میان جامعه دانشگاهی و سیاستمداران و خط
مشی گذاران می داند که تحقیقات علمی صورت گرفته
در محیط های آکادمیک را به زبانی قابل فهم برای مردم
و تصمیم گیران سیاسی تبیین می کند .به زعم وی
برونداد های اصلی این اتاق ها؛ کتاب ها ،تک نگاری ها،
گزارشات ،کنفرانا ها ،سمینارها و نشست های رسمی و
غیر رسمی است.

شكل ( :)1به نقل از رضاخواه ()1931

مدل بعدی  -4الگوی بیازیگر عقالییی  01اسیت .ایین
الگو ،دولت را به مثابه کانون قدرت ،مرجع تصمیم گییری
می داند .از آنجا که دولت ها بازیگران عاقل هستند ،پیا
چراغ راهنمای آنهیا در خیط مشیی و سیاسیتگذاری هیا،
حداکثر سازی منافع است .سایمون پیش دار این الگو بود
و بر اصطالحی تحت عنوان " بسنده جویی"  09ییا رفتیار
رضایت بخش از مدل عُقالیی کامیل بیه عُقالییی محیدود
رسید( .سایمون )0961 ،01هرچنید تصیمیم سیازان بایید
منافع و پیامدهای اتخاذ تصمیم ها را ارزیابی نمایند ،ولیی
به دلیل آنکه در بیشتر موارد تصمیم گییران ،کارشناسیان
(اتاق فکر) محدودی در اختیار دارنید بنیابراین اغلیب بیه
مشاو ران روی می آورند .مدل سوم؛ الگوی دیوان ساالرانۀ

تصمیم سازی است که گراهام آلیسون  06از برجسته ترین
نظریه پردازان این الگو است .او در الگوی " روند سازمانی
" و " سیاست دیوان ساالرانه " را مطرح می کند .الگوی
روند سازمانی در نظریۀ تصمیم گیری آلیسون ،مبتنی بیر
این مفروض است که حکومت ییک کشیور ،مجموعیه ای
یک ارچه نیست .بیرعکا ،حکومیت متشیکل از هرمیی از
سازمان های مختل تصمیم گیری است .بنابراین تصمیم
ها به ناچار از مجرای این سازمان ها مسیئول میی گیذرد.
تصمیم ها کمتیر عقالییی بیوده و بیشیتر بیرون دادهیای
مستقل چند سازمان بزرگ در نظر گرفتیه میی شیود کیه
رهبران تا حدودی آنها را هماهنگ کی سازند .آلیسون در
این الگو بیان می دارد که تصمیم گیری یک بازی قیدرت
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است .وی نشان می دهد کیه چگونیه بیازیگران سیعی در
اثرگییذاری بییر تصییمیم هییا دارنیید ( .آلیسییون .)4114 ،در
مجموع این الگو نیز مراکز و سازمان هایی مانند اتاق فکیر
ها که خاری از نظیام دییوان سیاالری عمیل میی کننید را
نادیده می گییرد .هرچنید در ایین الگیو ،اتیاق هیای فکیر
درصدد نفوذ و اثرگذاری بر افکیار عمیومی بیوده و تیالش
فراوانی را برای گسترش روابط خود با حکومت انجام میی
دهند ( آبلسون.)0996 ،
به جهت متمایز بودن انواع اتاق فکر مطیرح میی شیود.
 )0اتاق های فکر در آمریکا :اتاق فکر در ایاالت متحده نقش
بسیار مهمی را در شکل دهی سیاست داخلی و بین المللیی
بازی می کند .این اتاق های فکر در اییاالت متحیده عمیدتا
ادعا می کنند که منبیع درآمیدی آنهیا کمیک میالی افیراد
خصوصی (هبه) است لذا افراد درگیر در مباحث جنجالی در
اتاق های فکر احساس راحتی بیشتری نسیبت بیه کارکنیان
موسسییات دولتییی دارنیید )4 .اتییاق هییای فکییر در چییین :در
جمهوری خلق چین اتاق های فکر معدودی وجود دارندکیه
توسط منابع دولتی تغذیه می شوند لذا امکان ورود جدی به
بحث های چالشی را ندارند اما روابطی میان آنها و اتاق های
فکر سایر کشورها به وجود آمده و داد و ستد فکری بیا آنهیا
آغاز شده است )1.اتاق های فکر در انگلیا :وضیعیت اتیاق
های فکر در انگلیا مشیابه آمریکیا بیوده و ارتبیاط زییادی
میان اتاق های فکر این دو کشور وجیود دارد )9.اتیاق هیای
فکییر در آلمییان :در آلمییان بیشییتر احییزاب سیاسییی ارتبییاط
مناسبی با اتاق های فکر ندارند اما بنیادهیایی وجیود دارنید
که در جایگاه اتاق فکر با احزاب همکیاری میی کننید .میثالً
بنییاد کنیراد آدنیا ر بیا حیزب ( )CDUیعنیی حیزب اتحیاد
دموکرات مسیحی کار می کند .یا بنییاد فیردیش اییرت ییا
حزب ( )SPDبا حیزب سوسییال دمیوکرات همکیاری دارد،
حزب سبزها هم از همکاری بنییاد هیاینریش بیول و حیزب
چپ هم از همکاری بنیاد رزالوکزامبورگ بهیره میی گییرد.
فکر کردن در اصالح فکر نوعی پیشداوری و گردن نهادن به
عقالنیت پایه است و اتاق فکر ،انقالبیی بیرای فکرسیازی در
حوزه انسانی است که ایین انقیالب نشیانه ای بیرای باشیگاه
فکرسازی است که هم در سیطو فراگییر معنیا دارد هیم در
زندگی روزمره مایه می گستراند .بنابراین اتاق فکیر ،مغیزی
برای اندیشیدن ،ذهنیی بیرای پیرواز کیردن و فکیری بیرای

گشودن است تئوری اتاق فکر برای کسانی است که دغدغیه
تفکییر دارنیید و درصییدند راهییی بییرای ورود بییه اندیشییه و
خردمندی پیدا کنند .فکر ،پویشیی روش منید و بیی پاییان
است و در اثر تعامل ذهن و مغز پدیدار میی شیود و فلسیفه
راهی عقالنی و استداللی بیرای ورود بیه عرصیه فکیر اسیت
فلسفه فکر ،سفری از سطو بیه عمیق اسیت .پدییده فکیر و
انسان نشان از عمق و بزرگی دارد و چون فکر انسیانی ،زییر
ساخت وجودی او به شمار می آید و با مفهوم سیازی نشیانه
ای از خود بر جای می گذارد از این رو نوشیته ییا گفتیه ییا
اشاره سه نسخه برای تبیین فکر میی باشیند .در فکیر ،سیه
پرسش بنیادی وجود دارد چه کسی فکر می کنید چگونیه
فکر می کند تا چه اندازه فکر می کند
در نهاد فکر ،انسان هم می اندیشد ،هم اندیشه سازی
می کند و هم درباره اندیشه و اندیشیدن می پرسد و
تصمیم می گیرد .فکر با حیرت شروع می شود و س ا
با مفهوم سازی ساختارش قابل فهم می شود .از اینرو ،ما
در این مقاله بر آن شدیم تا نظریه ها و تئوری های
مختل را برای دو متغیر مستقل و وابسته بررسی نما یم
تا در نهایت به این نتیجه برسیم که بانک رفاه برای
تشخیص مسئله از کدام روش و چرا بهره می گیرد و
الزمۀ این امر ابتدا آشنایی با واژا مسئله ،منفعت است.
همانگونه که پیش تر مطرح کردیم در بانک رفاه به عنوان
یک سازمان تشخیص مسئله می تواند در برخی موارد با
بررسی و تشکیل جلسات کمیته های مختل از جامعۀ
آماری  911نفره اتاق فکر بانک رفاه صورت ب ذیرد .حال
آنچه که بدواً به ذهن می رسد شناسایی مسئله اصلی
است ک ه توأمان مصلحت و منفعت عامه و سازمان را به
دنبال خود داشته باشد .منفعت دالّ بر مجموعه ای از
تمایالت و مطالبات فردی یا اجتماعی است که بدون در
نظر گرفتن مصالو ذی نفعان و بدون دخالت دادن اصول
اخالق فقط بر مبنای سود و نفع خودخواهانه تعری می
01
شود ( به نقل از پورعزت ،علی اصغر .)0199،هی وود
نیز بر آن است که " منفعت عمومی" ،دربرگیرندا منافع
مشترک یا جمعی افراد هر جامعه است .یعنی آنچه را
برای جامعه به مثابه یک کل خوب است را در بر می
گیرد ( همان منبع ) .مسئله آن چیزی است که مانعی در
پیشرفت سازمان ایجاد نماید و آحاد جامعه خواهان
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برطرف کردن آن باشند .از طرفی مسئله عمومی عبارت
است از مشکل ،نیاز یا نارضایتی ای که جنبۀ عمومی
داشته ،بر اثر خدشه دار شدن منافع عامه به وجود آمده
باشد ( الوانی .)94 ،0196 ،نکته مهم اینجاست که مسئله
عمومی به خصوص اگر از فراگرد عقالیی خط مشی
گذاری استفاده شود ،اولین مرحله در این چرخۀ محسوب
می شود .می توان به طور خالصه در شکل ( )4مواردی
که بر تشخیص مسئله اثرگذار هستند را مشاهده نمود.

همانگونه که در شکل واضو است انواع گروه ها بر
تشخیص مسئله نقش دارند .همانگونه که مصاحبۀ با
کارشناسان و مدیران بانک موید موارد مذکور است .چراکه
آنها نیز عقیده داشتند در مواردی همانند طرح سالمت
ذی نفعان داخلی بانک نقش اصلی بر به دستور کار رفتن
مسئله را داشتند ،ولی مثالً در طرح تبلت بانک رفاه ذی
نفعان خارجی و مشتریان خاص بیشتر مدّ نظر پیاده
سازی این طرح بودند.

گروههای
ذیحق

رسانه و
افكار
عمومی

اولويتبندی
مسئله
عمومی

دانشگاهيان
اعضای اتاق
فكر

گروههای
ذینفوذ

شكل ( :)1پورعزت  ،علی اصغر1931 ،

روش پژوهش
در این پژوهش به بررسی نقش اعضای اتاق فکر بر
تشخیص مسئله خط مشی های بانک رفاه کارگران
(ساختمان مرکزی) با جامعه آماری  911نفر پرداخته
شد که البته برای هر مسئله ای که الزم بود از این اعضاء
استفاده شود بنا بر موضوع جلساتی را تشکیل می دادند
که تعداد اعضای این جلسه متفاوت بود .لذا پرسش نامه
میان  61نفر از  911نفر کارشناس و اعضای اتاق فکر
توزیع شد .از نظر بعد زمانی مقطعی بود ،روش گردآوری
داده ها ترکیبی از روش پیمایشی ( پرسش نامه و
مصاحبه) بود .بنابراین می توان گفت این پژوهش از
لحاظ نتیجه کاربردی و از نظر هدف توصیفی – پیمایشی
است .برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار

توصیفی و استنباطی به تجزیه و تحلیل اطالعات پرداخته
شد .در آمار استنباطی با استفاده از نرم افزار  SPSSو
بنابر نوع فرضیات از آزمون های کولموگروف – اسمیرنوف
و برای ارتباط بین متغیرها از آزمون تی تست تک نمونه
ای و آزمون فریدمن برای رتبه بندی مولفه ها استفاده
شد .روش گردآوری داده ها مطالعات کتابخانه ای و توزیع
پرسش نامه محقق ساخته بوده است .پرسش نامه محقق
ساخته در دو بخش عمومی که مربوط به اطالعات
جمعیت شناختی و بخش دوم که بخش اصلی و مربوط
به سوالهای پژوهش که بر گرفته از فرضیه ها و مدل
پژوهش است و بر اساس رتبه بندی و امتیاز دهی توسط
خود پاسخگو از  0تا  01در نظر گرفته شد ،برای روایی
آن از روایی محتوا و ازطریق آزمون واریمکا استفاده
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شده که نتایج آن در جدول ( )0به تفصیل بیان شده و
همچنین برای پایایی آن از آلفای کرونباخ استفاده شد که
برای نمونه  11تایی  11909بود .نتایج حاصل از آمار
توصیفی نشان می دهد که اغلب پاس گویان اکثر پاس
دهندگان ( 1116درصد) مرد بودند .بیشترین پاس
دهندگان در رده سنی بین  16تا  91سال و کمترین آنها
در رده سنی کمتر از  46سال قرار داشتند .نتایج نشان
می دهد که بیشترین تعداد پاس دهندگان به لحاظ
سطو تحصیالت کارشناسی ارشد با  1414اختصاص دارد
و نهایتا به لحاظ همکاری بیشترین افراد حدود 1111
مدیریت خوانده و همکاری با بانک رفاه داشتند .نتایج
توزیع پرسش نامه و تعیین پایایی آن در جدول ()4
مشهود است .در پرسشنامه  9عامل در حدود  11درصد

واریانا تبیین میکنند که در واقع این درصد روایی
پرسشنامه را در جدول (  )0نشان می دهد .بدین منظور،
پرسشنامهها میان جمعی از اساتید و دست اندرکاران
رشته مدیریت توزیع و نظرات اصالحی آنان اعمال گشت.
برای تعیین پایایی پرسشنامهها نیز از تکنیک آلفای
کرونباخ ،استفاده شد .بدین منظور ،تعداد  41نفر بطور
تصادفی از جامعه آماری انتخاب و پرسشنامهها میان آنان
توزیع گشت که مقدار آلفای کرونباخ برای متغیر به شرح
ذیل محاسبه شده است و از آنجا که مقدار آلفای کرانباخ
برای متغیرها از  111بیشتر است ،بنابراین پایایی
پرسشنامهها تا ید میگردد .نتایج آن در جدول شماره
( )4آمده است.

جدول ( :)1روايی محتوا ،آزمون واريمكس
عوامل

شماره سوال
1
.584
.560
.545
.708
.783
.819
.702
.932
.673
.089
.132
.083
.236
.528
.006
.046
.125
.047
.420
.100
-.167
.001
-.044

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

2
.387
.348
.263
0.01
0.154
0.254
0.14
.140
.304
.615
.649
.587
.687
.663
.829
.815
-.179
-.167
.046
-.404
-.159
-.109
-.107

4
-.078
.205
.047
.020
.120
-.067
.046
-.444
-.139
-.167
.046
-.404
-.139
.206
.508
.006
.046
-.084
-.099
0.771
0.789
0.753
0.743

3
-.078
.225
.047
.220
.120
-.167
.046
-.444
-.139
.065
.106
.012
.095
-.042
.035
-.200
0.845
0.879
0.712
.046
-.444
-.139
.006

جدول ( :)1آلفای کرونباخ
عنوان متغيرها

مقدار آلفای کرونباخ

شناسایی مسئله

11194

گسترش راه حل های مسئله

11919

ارزیابی گزینه های مسئله

11961

اجرای ارزیابی مسئله

11119

کل پرسشنامه

11909
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با توجه به بررسی ادبییات و نتیایج حاصیل از تحلییل
پرسش نامه به مدل مفهومی در شکل (  )0رسیدیم .مدل
مفهومی زیر برگرفته از مدل فرایند منطقیی حیل مسیئله
دکتر دانش فرد است که در این مدل تاثیر اتاق فکیر بیر
متغیرهای دسیتور کیار خیط مشیی بیا ابعیاد آن شیامل

شناخت سیازمان و محییط ،ایجیاد و طیرح پیشینهادهای
ممکن ،ارزیابی گزینه ها و انتخاب نهایی ،اجرا و پی گیری
در نظر گرفته و مورد بررسی قرار گرفت ( دانش فرد ،کرم
اله.)0194 ،

شناخت سازمان و محيط
ايجاد و طرح پيشنهاد های ممكن
تشخيص مسئله

اتاق فكر

ارزيابی گزينه ها و انتخاب نهايی

اجرا و پی گيری

شكل (  :)1مدل مفهومی

فرضيه های تحقيق
فرضيه اصلی:
اتاق فکر بر تشخیص مسئله خط مشی های بانیک رفیاه
شهر تهران (ساختمان مرکزی) تاثیر معنی داری دارد.
فرضيه های فرعی :








اتاق فکر بر شناخت سازمان و محیط خط مشی هیای
بانک رفاه کارگران شهر تهیران ( سیاختمان مرکیزی)
تاثیر معنی داری دارد.
اتاق فکر بر ایجاد و طیرح پیشینهادهای ممکین خیط
مشی های بانک رفاه کارگران شهر تهران ( سیاختمان
مرکزی) تاثیر معنی داری دارد.
اتاق فکر بر ارزیابی گزینه هیا و انتخیاب نهیایی خیط
مشی های بانک رفاه کارگران شهر تهران ( سیاختمان
مرکزی) تاثیر معنی داری دارد.
اتاق فکر بر اجرا و پی گیری خیط مشیی هیای بانیک
رفاه کارگران شهر تهران ( سیاختمان مرکیزی) تیاثیر
معنی داری دارد.

تجزيه و تحليل داده ها
پا از جمعآوری کامل پرسشنامهها و نمرهگذاری آن
ها ،کلیه اطالعات بدست آمده با استفاده از روشهای

آماری توصیفی و استنباطی مورد بررسی قرار گرفت:
گرچه در داده هایی که به صورت نمونه ای جمع آوری
شده است و هدف از آن تعمیم نتیجه به کل جامعه است،
تاکید بر آمار استنباطی است ،اما برای ارا ه یک شمای
کلی از داده ها و خالصه کردن آن از آمار توصیفی نیز
استفاده می شود .تمام نتایج این بخش در مورد نمونه
مورد نظر صادق است و قابل تعمیم به کل جامعه است.
نتایج حاصل از آمار توصیفی اینچنین بود  9 :درصد افراد
بین "  46تا  " 11سال 1116 ،درصد بین "  16تا 91
" سال 116 ،درصد بین "  96تا  " 11سال سن داشتند
و  9919درصد آنها زن و  1116درصد مرد بودند .به لحاظ
مدرک تحصیلی  0611درصد آنان مدرک کارشناسی و
 1414درصد کارشناسی ارشد و  0010درصد دکترا بودند.
به لحاظ سابقه همکاری با اتاق فکر  0010درصد بین  6تا
 01سال 1116 ،درصد بین  00تا  01سال 1111درصد
بیش از  01سال سابقه همکاری با اتاق فکر در بانک رفاه
داشتند4119 .درصد کمتر از  1سال 9919،درصد بین  6تا
 01سال  4414درصد بین  00تا  01سال  116درصد
بیش از  01سال سابقه شما کارشناس گرامی با اتاق فکر
بود 1111 .درصد آنها مدیریت  0010 ،درصد آمار
0611،درصد مهندسی کام یوتر  0010درصدمترجمی
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زبان 0010،درصد اقتصاد  116درصدجامعه شناسی و
0010درصد حقوق رشته تحصیلی افراد پاس دهنده بوده
اند .نتایج آمار استنباطی :پا از کدگذاری پرسشنامهها
و محاسبه شاخصهای توصیفی ،بااستفاده از
نرمافزار SPSSمورد بررسی قرار گرفت در ابتدا از طریق
آزمون کولموگروف-اسمیرنوف نرمال بودن شاخص های
پرسشنامه مورد بررسی گردید که نتایج به شرح ذیل در
جدول ( )1است:
جدول ( :)9آزمون کولموگروف -اسميرنوف نرمال بودن
شاخص های پرسشنامه
سطح معنی

نتيجه

داری

آزمون

شناخت سازمان و محیط

1041

نرمال بودن
داده ها

ایجاد و طرح پیشنهادهای ممکن

1919

نرمال بودن
داده ها

ارزیابی گزینه ها و انتخاب نهایی

11199

نرمال بودن
داده ها

اجرای ارزیابی مسئله

11419

نرمال بودن
داده ها

متغيرها و شاخص ها

نتیجه آزمون برای کلیه شاخص ها چون سطو
معنی داری بزرگتراز مقدار خطای  1111است ،فرض
صفر در سطو معنی داری  1111قابل قبول می باشد و
درنتیجه می توان بیان نمود که این شاخص ها دارای

توزیع نرمال می باشند .بنابراین توزیع دادهها در جامعه
آماری نرمال بوده و درنتیجه برای تحلیل دادهها از
یکسری آمار پارامتریک بهره گرفته خواهد شد.
با توجه به داشتن یک متغیر چند مستقل و وابسته
در یک سوال و نوع فرضیه می بایست از آزمون ضریب
تی تست تک نمونه ای استفاده نمود .از آزمون فرض
آماری میانگین یک جامعه یا به عبارتی از آزمون تی یک
نمونه ای استفاده شده که در واقع تفاوت بین میانگین
نمونه مورد بررسی را با یک مقدار مفروض مورد آزمون
قرار می دهد .قابل ذکر است که وضعیت بعد ها چگونه
است برای رتبه بندی هم از آزمون فریدمن استفاده
کردیم .
H 0 :   3

 H1 :   3

میانگین توزیع نظرات افراد برابر  1است
میانگین توزیع نظرات افراد بزرگتر از  1است

H 0 :

H 1 :

خالصه ای از نتایج آزمون تی تست به شرح ذیل می
باشد:
با توجه به اینکه متغیر تشخیص مسئله دارای توزیع
نرمال است از آزمون پارامتری تی تست تک نمونه ای
استفاده شد .در صورتی که میانگین برای این سوال
بیشتر از حد متوسط باشد نتیجه میگیریم که نقش اتاق
فکر بر تشخیص مسئله خط مشی ،تاثیر مناسب و قابل
قبولی بوده است .آزمون تی تست تک نمونه ای به
صورت زیر در جدول (  ) 9بیان می شود:

جدول ( :)1خالصه آزمون تی تست تک نمونه ای
عنوان فرضيه

آمار ه تی
تست

ميانگين

سطح معنی نتيجه آزمون
داری

اماری

اتاق فکر بر تشخیص مسئله خط مشی های بانک رفاه کارگران شهر تهران تاثیر
معنی داری دارد.

041901

6111

11111

تایید

اتاق فکر بر شناخت سازمان و محیط خط مشی های بانک رفاه کارگران شهر تهران
( ساختمان مرکزی) تاثیر معنی داری دارد.

001699

610911

11111

تایید

اتاق فکر بر ایجاد و طرح پیشنهادهای ممکن خط مشی های بانک رفاه کارگران
شهر تهران ( ساختمان مرکزی) تاثیر معنی داری دارد.

001994

61999

11111

تایید

اتاق فکر بر ارزیابی گزینه ها و انتخاب نهایی خط مشی های بانک رفاه کارگران
شهر تهران ( ساختمان مرکزی) تاثیر معنی داری دارد.

011119

61049

11111

تایید

اتاق فکر بر اجرا و پی گیری خط مشی های بانک رفاه کارگران شهر تهران (
ساختمان مرکزی) تاثیر معنی داری دارد.

011191

614416

11111

تایید
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همان گونه که نتایج جدول شماره ( )9در آزمون
تک نمونه ای نشان می دهد ،میانگین گویه ها برای این
فرضیه برآورد شد .با توجه به اینکه این مولفه در طی
 0تا  01در نظر گرفته شد و «عدد مورد انتظار« یا همان
حد متوسط برابر با  6می باشد .بنابراین از نظر جامعه
مورد بررسی نقش اتاق فکر بر تشخیص مسئله خط
مشی های بانک رفاه کارگران شهر تهران بیشتر از حد
متوسط است .نتایج بدست آمده از آزمون ()sig>1/11
نشان میدهد که با اطمینان  91درصد و سطو خطای
کمتر از  1111میانگین نمرات بدست آمده باالتر از 6
است .برای این فرضیه با حد متوسط( )6معنی دار است.
نتایج نشان می دهد که فرضیه صفر رد و فرضیه یک
مورد قبول می باشد در نهایت اتاق فکر بر تشخیص
مسئله و ابعاد آن در خط مشی های بانک رفاه شهر
تهران تاثیر معنی داری دارد.
تكنيک رتبه بندی از روش آزمون فريدمن
به منظور رتبه بندی از آزمون فریدمن استفاده شد
که نتایج آزمون فریدمن در مرحله اول آزمون کای دو
نشان می دهد که سطو معنی داری کمتر از  1111است.
در نتیجه می توانیم چهار بعد تشخیص مسئله خط
مشی را به شرح ذیل در جدول (  )1رتبه بندی می
کنیم:
جدول ( :)5نتايج آزمون فريدمن
آزمون فريدمن
91949

Chi-Square

1

درجه آزادی

1111

سطو معنی داری

جدول ( :)6نتايج آزمون فريدمن
ميانگين

نتيجه

رتبه ای

رتبه

شناخت سازمان و محیط

4141

1

ایجاد و طرح پیشنهادهای ممکن

1146

0

ارزیابی گزینه ها و انتخاب نهایی

4111

9

اجرای ارزیابی مسئله

4119

4

عناوين متغيرها

با توجه به خروجی آزمون فریدمن اولین متغیری که
بیشترین نقش را تاثیر اتاق فکر بر تشخصی مسئله و
انتخاب خط مشی های داشته ایجاد و طرح پیشنهادهای
ممکن و دومین ارزیابی گزینه ها و انتخاب نهایی می
باشد.
بحث و نتيجه گيری
همانگونه که با بررسی ادبیات متوجه شدیم کیه اتیاق
های فکر از دهه  0991به ویژه در آمریکا و موسسیه رنید
برای پاس گویی به مقتضیات و تغییرات به وجیود آمید و
به مرور وارد علوم سیاسی و س ا مدیریت شید .سیازمان
ها نیز برای تشخیص مسا ل و سی ا راه حیل بهینیه بیه
کاربست ایین روش در سیازمان هیای خیود روی آوردنید.
کامال بارز است که حتی با خط بطالن کشییدن بیر رونید
خطی خط مشی گذاری نمی توان منکر این قضیه شد که
تشخیص مسئله نخستین مرحله نیست .ولی با مقایسه بیا
مدل سطل زباله جیمز مارچ و کوهن ( )41109می تیوان
اذعان داشت کیه هرزگیاهی تشیخیص مسیئله نخسیتین
مرحله نیست و ذکر این مورد باز موید آشیوبناکی محییط
برای تصمیم گیری است کیه بیا یافتیه هیای کیوهن هیم
راستا است .ولی از آنجاییکه به زعم فالسفه فهیم مسیئله
نص مسئله اسیت ،بایسیتی بیرای شناسیایی درسیت آن
تمهیداتی متناسب بیا دنییای روز اندیشیید .یکیی از ایین
روش هییا تعبیییه دیییدن اتییاق فکییر در سییاختار سییازمان،
بخصوص بانک به عنیوان موسسیه ای انتفیاعی اسیت کیه
مأموریییت اصییلی آن افییزایش رضییایت مشییتری ،طبییق
فرمایشات رهبری مشتری مداری ،خدمت به ارباب رجیوع
و نهایتا رسیدن به بهره وری است .این مهم میی توانید از
طریق اتاق های فکر به عنوان منبع تغذیه ای مهیم بیرای
خلق ایده و تزریق آن بیه سیازمان ،تشیخیص مسیئله بیه
وسیله روش های باال به پایین یا پایین به بیاال کیه بانیک
رفاه از هر دو روش بهره می گیرد ،محقق گردد .که هکلیو
( )0991بییر سییاختار غیییر سلسییله مراتبییی بییه جهییت
تصمیمات بهینه تاکید داشت که نتیایج ایین پیژوهش بیا
بیانییات ایشییان هییم راسییتا بییود .در واقییع ،اعضییای نظییام
پیشنهادها و کانون تفکر مجازی با شناسایی درست افیراد
ذی نفع ،ذی نفوذ ،حتی به زعم رضا خواه با برسی محیط

فصلنامه آيندهپژوهي مديريت ،شماره  ،601بهار و تابستان 88 / 6931

( رسییانه ،اقتصییادی ،سیاسییی ،دانشییگاهی) خییالء هییا را
شناسایی و به سازمان کمک نماینید .بیانیات کارشناسیان
اتاق فکر بانک با یافته های توبیاس جانگ که بیا پیچییده
تر شدن محیط و افزایش تعداد شبکه های مختلی نمیی
توان بر تصمیم گیری فردی حتی برای شناسیایی مسیئله
اتکا نمود چراکه به زعم توبیاس جانگ هستند که به هیچ
وجه از فرایند تصمیم گیری خطی پیروی نمی کنند .چیه
بسا که نتایج حاصل از این مقاله با گفتیه هیای میدیران و
کارشناسان داخل کشور نیز همخوانی داشت .حال گرچیه
در برخی از طرح ها صرفا بر اسیاس میدل مثلیث آهنیین
عمل می شد .به اعتقاد جیمز مارچ مدل عقالییی و میدل
عقالیی محدود حتی برای تصمیم گیری های شخصی بیه
عنوان انسان عقالیی ( خردگرا) هم زیاد مقرون بیه صیرفه
نیسییت .همانطوریکییه در ادبیییات پییژوهش هییم دیییدیم
اندرسون هم مدعی بود تصمیم بر سر مسئله حاصل بازی
قییدرت و چگییونگی بییازی قدرتمنییدان اسییت .نتییایج اییین
پژوهش بر اساس مدل پیایین بیه بیاال المیور  ،هیاجرن و
لی سکی که تاکید بر شیبکه هیا و نقیش بیوروکرات هیای
سطو خیابان داشتند با نتایج پور عیزت ،علیی اصیغر بیه
خصوص در بانک که رسالت اصیلی حفی مشیتری اسیت
همخوانی داشت .ولی ،پر واضو است که در بانیک مسیا ل
اقتصادی در اولویت دستور کیار قیرار دارد ،بنیابراین ایین
اعضاء بایستی به دنبال شناسایی البی هیا ،مجیالت بیرای
تبلیغات ،رسانه به عنوان مهم تیرین منبیع تاثیرگیذار بیر
اذهان و افکار عمومی باشند .همانگونه که نتیایج تجزییه و
تحلیل آماری برای تشخیص مسئله بر اساس مدل جیمیز
استونر نشان داد میانگین برای سواالت هیر مولفیه بیاالی
حد متوسط بود و با رد فرض صفر به این نتیجه رسییدیم
که اتاق فکر بر خط مشی های بانک رفیاه کیارگران تیاثیر
معنی دار دارد اما آنچه که به زعیم کارشناسیان بانیک بیر
اساس نتایج آزمون فریدمن ایجیاد و طیرح پیشینهادهای
ممکن با میانگین رتبه ای  1146و س ا اجیرای ارزییابی
مسئله آن با میانگین  4119حا ز اهمیت بیشتری بود .من
حیث مجموع می توان بیان داشت که به واسطه اتاق فکر
بایستی به سمت نوعی آینده پژوهی و آینده نگاری پییش
برویم تا بتوانیم مسا ل تشیخیص داده را بیه دسیتور کیار
برای اجرای برنامه پیش بیرده و بیا بهیره گیرییو اسیتفاده

بیشتر از دامنه شمول ذی نفعیان بیشیتر بیه ایین سیمت
پیش برویم تا بتوانیم هم پاس گیوی مأمورییت و فلسیفه
وجودی سازمان خود باشیم و هم بر رقبا پیشی بگیریم.
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Abstract
Context: This study is done with investigate purpose the role of Think Tank on Refah Bank
Policy of problem detection . In fact, the nature of public policy and organizational process as
one of the most important tools of public administration, provides a framework for decisionmaking and problem detection.
Purpose: Independent variables Think Tank and the dependent variable were analyzed
Problem detection with the component (understanding the organization and the environment,
creating and proposals possible, evaluate options and the final selection, implementation and
follow-up) from the logical processes of problem-solving doctor Danesh Fard.
Method: This research result is applied and the target is descriptive - survey. The study
population was composed of 400 members of the think tank. But based on simple random
sampling only 60 members were chosen. Data gathered by a questionnaire which its validity
was confirmed by professors and experts. Its reliability was calculated using Cronbach's alpha
coefficient 0.819. Data were analyzed using SPSS software. Kolmogorov-Smirnov test for
normality of the data and for the relationship between the variables of one-sample t-test and
Friedman test was used to rank the components.
Finding: According to Friedman's test solutions is expanding in terms of Experts and the
second priority is the implementation of the evaluation. The analysis results showed that the
detection of the policy think tank and its dimensions in Tehran, Refah bank has Significant
Impact.
Conclusion: Based on the results of Friedman test solution of the problem in the first place
from the perspective of experts and a second assessment of the problem is enforcement.

Keywords: Think Tank , problem detection, policy Making , Refah Bank, suggestion
System and Virtual Think Tank

