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 بسمه تعالی

 و جایگاه ایران در این رتبه بندی 2015نگاهی به رتبه بندی برترین اندیشکده های دنیا در سال 

 سید مهدی نبوی

 پژوهشگر موسسه آینده پژوهی جهان اسالم

www.IIWFS.com 

در تاثیرگذاری بر روند شکده ها و مراکز مطالعاتی معتبر امروزه کمتر کسی است که به نقش اندی

اندیشکده  این مراکز در واقع پلی میان دانش و سیاستگذاری هستند. واقف نباشد. سیاستگذاری کشورها

 اتی و نظری صرف نیستند، بلکه محلهایی مانند بروکینگز، کارنگی، هریتیج، چاتم هاوس و ...  مراکز مطالع

  بوعشان به حساب می روند.تتصمیم سازی برای سیاستمداران ارشد کشورهای م

درصد  90بیش از ها به اواسط قرن بیستم و پس از جنگ جهانی دوم بر می گردد.  شروع کار اندیشکده

انقالب اطالعات، پیچیده تر شدن ماهیت مشکالت  به بعد تاسیس شده اند. 1950اندیشکده ها از سال 

جهانی شدن و رشد بازیگران دولتی و غیر دولتی، و نیاز ها برای تحلیل های دقیق و به  سیاست گذاری،

اندیشکده در دنیا  6846هم اکنون بیش از  هستند. اندیشکده ها و رشد آن ها آمدن به وجوداز دالیل  ،عموق

وجود دارد که در زمینه های مختلف به بررسی و تحقیق و ارائه مشورت به دولتمردان می پردازند. آمریکای 

اندیشکده و مرکز مطالعاتی در  1931کل اندیشکده ها یعنی چیزی حدود درصد  2/28شمالی با داشتن 

 رتبه نخست قاره ها به لحاظ تعداد اندیشکده ایستاده است.

در  پرداخته و  اندیشکده های دنیا  در مطالعه ای به بررسی دانشگاه پنسیلوانیا انستیتو الودر وابسته به 

شکده ها و مراکز یاند برترین رتبه بندی منتشر شده است به 2016که در فوریه   صفحه ای 172 گزارشی

بنا داریم نگاهی کوتاه به نکات شاخص این  نوشتاردر این  است. پرداخته  2015در سال  مطالعاتی دنیا

 گزارش داشته باشیم. 

اندیشکده  1835در رتبه بندی کشورهای جهان به لحاظ تعداد اندیشکده ها، ایاالت متحده آمریکا با داشتن 

اندیشکده در رتبه  288اندیشکده در رتبه دوم و انگلستان با  435چین با قرار دارد، و  در رتبه نخست جهان

اندیشکده رتبه های چهارم و پنجم را به خود  195و  280سوم قرار دارند. هند و آلمان نیز به ترتیب با 

اختصاص داده اند. نکته اولی که در این رتبه بندی جلب توجه می کند، اختالف بسیار زیاد در تعداد 

 1400یشکده ها میان آمریکا به عنوان رتبه یکم با رتبه های بعدی این رده بندی است. در ایاالت متحده اند

به لحاظ جمعیتی حدود یک میلیارد نفر چین در حالی که  ،اندیشکده بیشتر از چین در حال فعالیت هستند

http://www.iiwfs.com/
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اندیشکده  175آمریکا در فهرست اندیشکده از  24اینجاست که نکته مهمتر بیشتر از آمریکا جمعیت دارد! 

اندیشکده و حضور پرتعداد آن ها در فهرست بهترین اندیشکده های جهان 1835برتر دنیا قرار دارند. وجود 

ل پیشرفت ایاالت متحده در زمینه های مختلف علمی، یمی تواند بخشی از پاسخ به سئواالت در خصوص دال

علمی و تحلیل های سطح باال و با کیفیت این موسسات می توانند سیاسی، اقتصادی و ... باشد. زیرا تولیدات 

از بروز خطای محاسباتی جلوگیری نموده و سیاستگذران آمریکایی را در مسیر تصمیم گیری بهتر راهنمایی 

 اندیشکده در رتبه  109ژاپن با  ودوم  در جایگاه هند در رتبه اول وچین در میان کشورهای آسیایی نمایند. 

جایگاه نسبتا خوبی را به لحاظ  در این رده بندی جمهوری اسالمی ایرانسیا و نهم جهان قرار دارد. آ سوم

و  آسیا چهارمو  جهان 18اندیشکده در رتبه  59با داشتن  تعداد اندیشکده به خود اختصاص داده است. ایران

اندیشکده( و  نروژ  42، لهستان )اندیشکده(  53)اندیشکده(، بلژیک 55باالتر از کشورهایی مانند اسپانیا )

 . گرفته استاندیشکده( قرار  15)

منطقه ای نیز بررسی نمود. در منطقه ای که ما  منظررتبه بندی بر اساس تعداد اندیشکده ها را می توان از 

رژیم  اندیشکده در صدر قرار دارد و 59دارا بودن در آن قرار داریم یعنی خاورمیانه و شمال آفریقا، ایران با 

اندیشکده در رتبه  31و عراق با  32و ترکیه با  35مصر با اندیشکده در رتبه بعدی است،  58صهیونیستی با 

و یمن  28 دارای های سوم تا پنجم این منطقه هستند. از نکات جالب این بخش این است که فلسطین

. پایین ترین تعداد در این منطقه دارداندیشکده  چهار فقط اندیشکده بوده و عربستان سعودی 22دارای 

 .می باشداندیشکده  دومتعلق به لیبی با فقط 

اندیشکده  دارا بودن ششایاالت متحده با  آمریکا پیشتاز است. در رده بندی بهترین اندیشکده های دنیا نیز

در صدر  (Brookings Institution) . موسسه بروکینگزیکه تازی می کنداندیشکده برتر دنیا  دهدر میان 

انگلستان در رتبه بعدی قرار  (Chatham House) بهترین اندیشکده های دنیا قرار گرفته است و چاتم هاوس

ایاالت متحده رتبه سوم، مرکز  (Carnegie Endowment for International Peace)دارد. موسسه کارنگی 

 بلژیک در رتبه پنجم، (Bruegel)وگلرتبه چهارم، و بر (CSIS)مطالعات استراتژیک و بین المللی امریکا

در رتبه ششم، موسسه بین المللی برای مطالعات استراتژیک انگلستان  (CFR)شورای روابط خارجی امریکا 

(IISS)  در رتبه هفتم، موسسه رند آمریکا(RAND) مرکز وودرو ویلسون آمریکا تمدر رتبه هش ،

(Woodrow Wilson)  در رتبه نهم و عفو بین الملل(Amnesty International) از انگلستان در رتبه دهم  

این فهرست  پانزدهمدر رتبه  (JIIA) از میان کشورهای آسیایی، موسسه امور بین الملل از ژاپن قرار دارند.

اما هیچ  دنیا قرار گرفته است، هجدهمدر رتبه  قرار دارد. ایران با وجود اینکه از لحاظ تعداد اندیشکده

و  چین اندیشکده برتر دنیا جایی ندارد، این در حالی است که  175رانی در میان فهرست اندیشکده ی ای

نماینده در این فهرست به خود  ششنماینده در این فهرست دارند  و کره جنوبی نیز  9هر یک  هند
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یکی از اندیشکده های آن به نام  ،اندیشکده دارد چهاراختصاص داده است و عربستان سعودی با اینکه فقط 

این جاست که حتی  مرکز مطالعات خلیج )فارس( در رتبه صد و سی ام این فهرست قرار گرفته است. جالب

یک  البته اندیشکده برتر دنیا دارند! 175کشورهایی مانند غنا، گواتما و کنیا نیز نمایندگانی در میان فهرست 

در رده بندی بهترین  اندیشکده های آمریکایی نیز منتشر شده است.رده بندی دیگر بدون در نظر گرفتن 

موسسه مطالعات بین المللی و  (،Non-US)اندیشکده های دنیا بدون در نظر گرفتن مراکز مطالعاتی آمریکا 

 اندیشکده غیر آمریکایی برتر دنیا قرار دارد. 137از فهرست  135از ایران در رتبه ( Ravand)اقتصادی روند 

نتایج جالبتری به دست می دهد: در رتبه بندی  بهترین اندیشکده های دنیا یرده بندبه اه منطقه ای نگ

اندیشکده برتر این منطقه را رده بندی  75که بهترین اندیشکده ها در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا 

االحرام مصر رتبه دوم، مرکز مرکز خاورمیانه کارنگی در لبنان در رتبه اول قرار داشته، مرکز نموده است، 

، مرکز لی رژیم صهیونیستی در رتبه چهارمبروکینگز دوحه در قطر رتبه سوم، موسسه مطالعات امنیت م

مطالعات الجزیره قطر در رتبه پنجم، مرکز مطالعات استراتژیک اردن در رتبه ششم، بنیاد مطالعات اقتصادی 

سادات رژیم صهیونیستی در رتبه هشتم، -استراتژیک بگین و اجتماعی ترکیه در رتبه هفتم، مرکز مطالعات

مرکز مطالعات اقتصاد و سیاست خارجی ترکیه در رتبه نهم و موسسه تفکرات لیبرال ترکیه در رتبه دهم این 

فهرست قرار دارند. نکته جالب توجه در مورد قطر این است که قطر فقط هفت مرکز مطالعاتی دارد که دو 

میان اندیشکده برتر خاورمیانه و شمال آفریقا قرار دارند. در این رده بندی از  دههرست اندیشکده آن در ف

تحقیقات فرانسه در  موسسه اندیشکده برتر قرار دارند، 75دو اندیشکده در فهرست  ی،ایراناندیشکده های 

را به خود اختصاص مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی رتبه شصت و پنجم  رتبه پنجاهم و (IFRIایران )

نماینده، مصر یازده  چهاردهعددی، رژیم صهیونیستی  75داده اند. این در حالی است که در این فهرست 

نماینده و عربستان سعودی  چهارنماینده، فلسطین  سهنماینده، قطر  پنجنماینده ، امارات  نهنماینده، ترکیه 

 نماینده دارند!  دو

و حوزه تحقیق منطقه ای، به لحاظ جهانی وعالوه بر رده بندی  ، سیلوانیاصفحه ای دانشگاه پن 172گزارش 

در رده بندی برترین  نیز اقدام به رتبه بندی موسسات و اندیشکده ها نموده است. دستاوردهای ویژه

اندیشکده ها به لحاظ حوزه تحقیق، برترین اندیشکده ها و مراکز مطالعاتی در حوزه های مرتبط با دفاع و 

یت ملی، سیاست های اقتصادی داخلی، سیاست های آموزشی، سیاست انرژی و منابع، محیط زیست، امن

سیاست خارجی و روابط بین الملل، سیاست بهداشت داخلی، سیاست بهداشت جهانی، توسعه بین الملل، 

در  ند که اقتصاد بین الملل، علم و تکنولوژی، سیاست اجتماعی، شفافیت و اداره خوب حکومت معرفی شده ا

مرکز توسعه پایدار از ایران   ،سیاست های زیست محیطیرتبه بندی موسسات و اندیشکده های مرتبط با 
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Centre for Sustainable Development (CENESTA)   در  دنیا قرار دارد که جای امیدواری 39در رتبه

 است. این حوزه مطالعاتی

اما نکته اصلی در بررسی این گزارش و ارائه رتبه بندی ها که باید به آن توجه نمود جایگاه نامناسب ایران در 

میان سایر کشورهای منطقه با وجود داشتن بیشترین تعداد اندیشکده هاست که نشان از ضعف و ناکارآمدی 

رات در این رتبه بندی از ایران حتی کشورهای کوچک قطر و اما ، بطوری کهدارداندیشکده های ایرانی 

که اصوال باید  به آسیب شناسی مراکز مطالعاتی ایران است مبرم نشانگر نیاز . این مسئلهپیشی گرفته اند

  .پشتوانه سیاستگذاری های کالن در کشور باشند

ش داشته بد نیست نگاهی هم به معیارهای رتبه بندی این گزارپس بررسی اجمالی رتبه بندی اندیشکده ها، 

 تا شمه ای از نقاط ضعف احتمالی که باعث رتبه پایین اندیشکده های ایرانی شده را بدست آوریم. باشیم

 برخی از معیارهای رتبه بندی توسط دانشگاه پنسیلوانیا عبارتند از:

کیفیت و تعهد رهبری)مدیر و هیات اجرایی( که شامل مدیریت موثر برنامه ها و ماموریت ها، بسیج  .1

الزم برای اجرای ماموریت ها و نظارت بر کیفیت آن، استقالل و تاثیر گذاری  منابع مالی و انسانی

 اندیشکده.

کیفیت و اعتبار کارکنان اندیشکده. قابلیت گردآوری جمع مهمی از دانشمندان ماهر، با تجربه و  .2

 تحلیلگرانی که در حوزه ی تحقیق خودشان شناخته شده هستند.

پژوهش ها و تحلیل های تولید شده و توانایی تولید تحقیقات دقیق و با کیفیت  کیفیت و اعتبار .3

 سیاست گرا که در دسترس سیاستگذاران و رسانه ها و عموم مردم باشد.

 توانایی جذب و حفظ محققان و تحلیلگران نخبه. .4

 کیفیت، تعداد و دسترسی به انتشارات. .5

 است گذاران و بازیگران سیاسی. تاثیر برنامه ها و تحقیقات یک اندیشکده بر سی .6

 تعهد ثابت شده در خصوص تولید تحقیق و تحلیل های مستقل. .7

و تماس با مخاطبان کلیدی و افرادی مانند دسترسی به نهاد های کلیدی. توانایی برای دسترسی  .8

 مقامات دولتی )منتخب و منتصب(، جامعه مدنی، رسانه های جدید و سنتی و دانشگاه.

آوری بازیگران کلیدی سیاست و توانایی توسعه شبکه ها و مشارکت های موثر با قابلیت گردهم  .9

 سایت اندیشکده ها و بازیگران سیاست.

خروجی کلی سازمان )طرح های سیاسی، بازدید وب سایت، جلسات، انتشارات، مصاحبه ها،  .10

 کنفرانس ها، کارکنان نامزد پست های رسمی(

 مردم گذاران و عمومتوانایی پر کردن شکاف میان سیاست   .11
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 توانایی پر کردن شکاف میان جامعه دانشگاهی و سیاست گذاری .12

توانایی سازمان برای تولید دانش جدید، طرح های سیاستگذاری خالقانه و یا ایده های جایگزین در  .13

 سیاست.

که مراکز امید است  تمامی آن ها در این نوشتار نمی گنجد. تشریحو سایر معیارهای ارزیابی که اشاره و 

مطالعاتی کشورمان با آسیب شناسی نقاط ضعف خود و با در نظر گرفتن معیارهای ذکر شده و سایر 

موارد مورد نیاز بتوانند جایگاه شایسته ای را پیدا کنند، زیرا اندیشکده های قوی منتج به تولید محتوای 

 ایل کالن کشور خواهند داشت.تاثیر به سزایی در سیاستگذاری درست در مس ،باکیفیت شده و در نتیجه
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