


1





 ییییی ییییی
ی ییییی یی

 مسئلۀ عمومی 
چیستی و کشف آن



نام اثر: مسئله عمومی، چیستی و کشف آن
به اهتمام: معاونت پژوهش و فناوری سازمان بسیج دانشجویی

ناشر: سازمان بسیج دانشجویی
تیراژ: 1000نسخه

قیمت: 100000 ریال
نوبت چاپ: اول- زمستان 1398
شابک: 978-622-96700-8-8

.......................................................................

نشانی: تهران- خیابان طالقانی- تقاطع مفتح- سازمان بسیج دانشجویی
تلفن: 88381516 - 09193372184

bso.publication@gmail.com :پست الکترونیکی
چاپ: شرکت پیام آوران نشر روز



فهرست

بخش اول؛ چیستی مسئله
8 مسئله........................................................................................ 
9 اهمیت مسئله محوری ....................................................................... 
9 تمرکز ................................................................................................... 

10 عمیق شدن و به تشخیص رسیدن .................................................................... 

11 ایجاد امکان گفتگو ................................................................................... 

11 ایجاد امکان پیگیری .................................................................................. 

12 مسئلۀ عمومی .............................................................................. 
12 ویژگی های مسئلۀ عمومی .................................................................. 
مسائل چندوجهی اند ................................................................................. 12

13 مسائل وابسته به هم و مسئله آفرینند ................................................................. 

مسائل، ارزش مدارند ................................................................................. 13

14 مسائل، مختلف العلل  هستند ....................................................................... 

14 مسائل، حساسند .................................................................................... 

مسئلۀ عمومی و خصوصی ................................................................. 14
15 دسته بندی انواع مسائل .................................................................... 
مسائل عملی ......................................................................................... 15

16 مسائل نظری ......................................................................................... 

نسبت دو جنس مسئله ............................................................................... 16

18 وضعیت مسائل از لحاظ زمانی ............................................................ 



بخش اول

بخش دوم؛ مسئله یابی
اهمیت شناخت مسئله ..................................................................... 21
22 اهمیت شناخت مسئله از نگاه انیشتین ............................................................. 

مسئله، مشکل نیست ...................................................................... 22
24 مسئله، موضوع نیست ..................................................................... 
25 مسئله، آرمان نیست ....................................................................... 
مسئله، سنجه پذیر است ................................................................... 25
27 تأثیر نگرش در مسئله یابی ................................................................. 
28 اهمیت مسئله یابی شبکه ای .............................................................. 
28 فرایند شناسایی مسئله .................................................................... 
چهار گام مقدماتی ................................................................................... 29

30 گام های مسئله یابی .................................................................................. 

شش روش برای شناسایی بهتر مسئله ..................................................... 36
39 منابع دستیابی به مسئله ................................................................... 
مالحظات شناسایی مسئله ................................................................ 42

بخش سوم؛ اولویت بندی مسائل
45 اهمیت اولویت بندی ...................................................................... 
46 شاخص های اولویت بندی ................................................................ 
48 نمودار و جدول طبقه بندی مسائل ........................................................ 
51 منابع................................ ........................................................ 



چیستی مسئله
بخش اول



8

مسئلۀ عمومی

مسئله

در  واژه  این  ولی  است،  خواسته  و  طلب  حاجت،  به معنی  لغت  در  مسئله 
حوزۀ علم مدیریت و دیگر حوزه های علمی، تعریف خاص خود را دارد. مسئله 
که در آن فاصله ای بین آن چه هست و آن چه باید  کرد  را می توان وضعیتی تعریف 
گزینه های دیگری غیر از  که  باشد، وجود دارد. همچنین مسئله، وضعیتی است 
از  است  عبارت  ما  )خواستۀ(  مسئلۀ  حساب،  این  با  باشد.  مطرح  موجود  گزینۀ 
در  مطلوب  وضعیت  باشد(.  می خواهیم  که  )وضعیتی  مطلوب  وضعیت  تحقق 

که ما می خواهیم محقق شود. واقع هدفی است 
یم. هدف )و مقصد( تهران است و مسئله، رسیدن  مثاًل می خواهیم به تهران برو
یم و وضعیت  کنون در آن قرار دار که هم ا به تهران. وضعیت موجود، محلی است 
مطلوب، رسیدن به تهران )حضور در تهران( است. بدیهی است راه های مختلفی 
راه های مختلفی  واقع  و در  تهران( وجود دارد  به  این هدف )رسیدن  برای تحقق 

برای حل این مسئله وجود دارد.
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در تعریف ارائه شده، موارد زیر مورد توجه هستند:
• وضعیت بهتری نسبت به وضعیت فعلی قابل تصور است. 
• گروه تصمیم گیرنده ای وجود دارد.  شخص یا 
• موضوع   مثاًل  می دهد.  اهمیت  وضعیت  تغییردادن  به  نسبت  تصمیم گیرنده 

به عنوان  نیز  این  از  پیش  سال ها  تا  گلخانه ای  گازهای  اثر  در  زمین  گرم شدن 
این  چون  ولی  داشتند،  وجود  نیز  تصمیم گیرندگانی  و  داشت  وجود  مسئله 
مسئلۀ  زمین  گرم شدن  اساسًا  زمان  آن  در  نداشت،  یادی  ز اهمیت  موضوع 

نبود. هیچ کس 

اهمیت مسئله محوری
مترکز

اولین ثمرۀ مسئله محوری، تمرکز است؛ یعنی تمامی انرژی ها حول یک مسئله، 
واحد می شود؛ چیزی که نقطۀ آسیب پذیری تمامی طرح های به ظاهر خوبی است 
که هیچ گاه به سرانجام نمی رسند. این معضل حتی به زندگی های فردی هم نفوذ 
کشور  به هرحال،  است.  کرده  سرایت  کشور  به  فردی  زندگی های  از  شاید  و  کرده 
کار،  به یک باره وسط  یعنی  نیمه تمام  کار  نیمه تمام.  از طرح های خوب  پر است 
کار دیگر رفتن؛ همان  کردن و به سراغ  کار را رها گرفتن، این  کار دیگری را  دغدغۀ 
کسی که بر حل یک مسئله تمرکز نکرده باشد،  از این شاخه به آن شاخه پریدن. 
به سراغ  و  ک می کند  پا را  موانع، صورت مسئله  با  برخورد  به محض  راه،  میانۀ  در 
دست  در  مسئلۀ  کشور،  در  مسئله  یک  پررنگ شدن  با  یا  می رود  دیگری  مسئلۀ 

یت  بررسی خود را رها می کند و با توجیه هایی چون »فور
کار،  همین  می رود.  جدید  مسئلۀ  سراغ  به  دارد«، 

می کند  تبدیل  کهنه ای  زخم  به  را  کشور  مسائل 
که هم درمان سخت تر می شود و هم در جامعه 
ناامیدی ایجاد می کند. یک حساب سرانگشتی 

ی انسانی و امکانات مادی و  نشان می دهد نیرو
معنوی بسیاری با همین یک اشکال به هدر می رود.  
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یم، اولین آجر نیست، آخرین آجر  که می گذار تمرکز یعنی بدانیم مهم ترین آجری 
و  یافت  رهایی  مقطعی  کارهای  انجام  از  می توان  که  است  تمرکز  با  تنها  است. 

کرد. را عالج  بودن  دمدمی مزاج 

عمیق شدن و به تشخیص رسیدن

اقیانوسی به عمق سه سانتیمتر بودن، شاید وسعتش ساحل نشینان را مسحور 
کند، اما یک تابش نور دوساعته الزم دارد که نیست شود. اقیانوس سه سانتی بودن 
که  یعنی بی عمقی، یعنی سطحی بودن. محدودیت زمان و ذهن اجازه نمی دهد 
یک  بر  کار  وقتی  اما  شود،  عمیق  متعدد  موضوعات  در  کوتاه،  مدت  در  انسان 
کردن عمق دانشی فراهم می شود؛ یعنی ذهن  مسئله متمرکز شد، شرایط برای پیدا
گر فرد با ژست تخصص گرایی از میزان  می تواند متمرکز شود تا به عمل برسد. البته ا

کم نکند. تفکر و تالش خود 
را  مشکل  حل نشدن  چرایی  رسیدن،  مشکل  یشه های  ر به  یعنی  عمیق بودن 
کردن و نهایتًا رسیدن به دلیل  گسترۀ اثرگذاری و اثرپذیری آن را بررسی  فهمیدن، 
اولویت آن. رسیدن به این فهم، یعنی فرد می تواند مسئلۀ خود را به زبان خود تبیین 
کیفیت  و  تبیین  توانایی  واقع  در  پاسخ دهد.  دیگران  به سؤاالت  و می تواند  کند 

پاسخگویی، شاخصی است برای 
عمق  و  تشخیص  میزان  سنجش 
توان  که  میزان  هر  به  یعنی  فرد؛ 
شود،  ایجاد  پاسخگویی  و  تبیین 
به همان میزان از عمق و تشخیص 

است. دست یافته 
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ایجاد امکان گفتگو

گفتگو  مسئوالن  و  مردم  نخبگانی،  جامعۀ  با  است  نیاز  مسئله  یک  حل  برای 
چه  و  مردم  چه  و  نخبگانی  -چه  جامعه  با  گفتگوکردن  در  مانع  یک  شود. 
گزاره های انتزاعی است. مسئله محورشدن می تواند این  کلی گویی ها و  مسئوالن- 
کلیات  سر  بر  مناظره ها  این که  علت  کند.  ایجاد  گفتگو  امکان  و  برطرف  را  مانع 
امکان  کلی گویی ها  کلی گویی هاست.  همین  نمی گیرد،  شکل  مقاومتی  اقتصاد 

می برد،  بین  از  را  دیالوگ 
به  مسئله محور  گر  ا اما 
شود  نگاه  مقاومتی  اقتصاد 
مسئله  یک  حول  بحث ها  و 
شکل بگیرد، آن وقت امکان 
وقتی  می آید.  پدید  گفتگو 
آمد،  پدید  گفتگو  امکان 
ایجاد  نیز  پیگیری  امکان 

. می شود

ایجاد امکان پیگیری

گاهی بر سر آن اجماع  که  کارشناسی دارد  کشور راه حل های  بسیاری از مسائل 
کشور وجود  که در ادارۀ  نیز هست، اما باز هم اجرایی نمی شود. پیچیدگی هایی 
که جز  گیرد  دارد، باعث می شود حل یک مسئله در ماراتن اراده های متقابل قرار 
با پیگیری حل نمی شود. هرکس پیگیرتر باشد، پیشنهادش به عملیات نزدیک تر 
کرد.  کلیات و انتزاعیات را نمی توان پیگیری  که  است، اما نکتۀ مهم این است 
یافت می کند و پیگیری انتزاعیات، پاسخ انتزاعی.  کلی در کلی، پاسخ  پیگیری 
پاسخی  که  است  مشخص  مسئلۀ  یک  پیگیری  می دهد،  تغییر  را  میدان  آن چه 
مشخص دارد و امکان فرار از پاسخگویی را می گیرد و مطالبه گری را به اثر نزدیک 

می کند.
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مسئلۀ عمومی

و  نارضایتی   و  نیاز  با  معمواًل  که  است  موقعیتی  و  شرایط  عمومی  مسئلۀ 
آرامش  یا  جبران  نیازمند  مسائل  این  و  است  همراه  مردم  جانب  از  محرومیت 
تورم(؛  افراد مربوط می شود )مثل  از  یادی  می باشند. مسئلۀ عمومی ۱. به تعداد ز
۲. بدون مشارکت جمعی یا بدون درگیری نهادهای اجتماعی به طور اثربخش و 
برای تک تک  لزومًا  یست(؛ ۳.  از محیط ز قابل حل نیست )مثل حفاظت  کارآمد 
را جریحه دار  افراد جامعه مطرح نمی شود، ولی ممکن است احساسات عمومی 
نماید )مثل ابتال به بیماری های صعب العالج(؛ ۴. در صورت عدم توجه، ممکن 
کل جامعه را درگیر سازد )مثل شیوع بیماری های مسری(؛ و ۵. افراد مبتال  است 

بیایند. بر  آن  از عهدۀ حل  کمک دیگران نمی توانند  آن، بدون  به 
در  یست  محیط ز کرد:  بیان  می توان  را  زیر  عمومی  مسائل  نمونه،  به عنوان 
یاد به مسئوالن و عدم اعتماد به سازمان های ایجادشده،  معرض خطر، سوءظن ز
گسترش  قانون، شهرهای در حال تخریب،  کوچک شمردن  انحطاط در جامعه، 
جمعیت،  بیش ازحد  کم  ترا زاغه نشینی ها،  بزرگ،  شهرهای  یۀ  بی رو بی نظمی  و 
مدارس  بودجه،  کسری  شیمیایی،  دودهای  و  گازها  زباله ها،  ترافیک،  مسئلۀ 
سیستم  دانشگاه ها،  کیفی  استاندارد  کاهش  بی سوادی،  افزایش  نامناسب، 
بیمار،  از  مملو  بیمارستان های  پلیس،  خشونت  انسانی،  صفات  فاقد  رفاهی 
لیست وقایع فجیع مطروحه در دادگاه ها، زندان های فاقد رفتار انسانی، تبعیض 
نژادی، تبعیض جنسیتی، فقر، جرم و جنایت، اعتیاد به الکل، طالق، خشونت، 
افراط در هزینه های نظامی، توسعۀ هسته ای، مسابقۀ تسلیحاتی، بیکاری، تورم، 
تورم  درآمد،  ناعادالنۀ  یع  توز اشخاص،  بدهی های  افزایش  انرژی،  بحران های 

دیگر. عنوان  چندین  و  بین المللی  ثبات  عدم  جهانی، 

ویژگی های مسئلۀ عمومی
1. مسائل چندوجهی اند

مسائل عمومی چندبعدی هستند و جنبه های مختلف سیاسی، اقتصادی، 
گیرد. مسائل عمومی فقط یک  که باید مورد بررسی قرار  فرهنگی، فنی و... دارند 
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یک  صرفًا  طبیعت،  و  هوا  آلودگی  می باشند.  متنوعی  ابعاد  دارای  و  ندارند  وجه 
یک  هم  است،  اجتماعی  مسئلۀ  یک  هم  بلکه  نیست،  یستی  ز محیط  مسئلۀ 
گردشگری و  مسئلۀ بهداشتی و هم اقتصادی است. هم بر سالمتی افراد و هم بر 
که از چه ُبعدی به مسئله  کشاورزی و اقتصاد تأثیر می گذارد. باید مشخص باشد 
می نگریم و همچنین در ارائۀ راه حل باید به عواقب و اثرات آن در ابعاد دیگر توجه 
شود. به طور کلی، مسائل عمومی بین رشته ای هستند و باید برای رسیدگی به آن ها 

کتفا ننمود. کرد و صرفًا به یک جنبه ا از علوم مختلف استفاده 

2. مسائل وابسته به هم و مسئله آفرینند

که مسائل عمومی به صورت اجزای مستقل از  توجه به این نکته ضروری است 
به طور  که  وابسته هستند  و  به هم پیوسته  بلکه مجموعه هایی  بروز نمی کنند،  هم 
گرچه علت  ی یکدیگر تأثیر متقابل دارند. مسائل ثابت نمی مانند و خود ا مداوم بر رو
دیگری دارند، اما در عین حال علت مسائل دیگری می شوند و مسئله می آفرینند 
و سکون نمی پذیرند. به قولی، مسائل زایش دارند و درصورتی که برای حل و رفع 
مسئلۀ  یک  می کنند.  تکثیر  را  خود  نشوند،  پنداشته  جدی  و  نشود  اقدامی  آن ها 
کالن می تواند مسائلی را در حوزه های مختلف بانک داری، تجارت و  اقتصادی 

گذشت. معامالت به وجود آورد؛ ازاین رو از هیچ مسئله ای نباید به سادگی 

3. مسائل، ارزش مدارند

نمایان  کم  حا ارزش های  نوع  به  توجه  با  مسائل  فکری،  چهارچوب  هر  در 
اقشار  به رنج افتادن  است  ممکن  فکری  چهارچوب  یک  مثال،  برای  می شوند؛ 
ضعیف در راستای توسعه و پیشرفت را مسئله نداند درحالی که در نگاهی دیگر، 
ظلمی آشکار به محرومان باشد. همچنین راه حل مسائل و وضعیت مطلوب نیز 
گزینه های  تأیید  یا  رد  برای  را  شاخص هایی  ارزش ها،  ارزش هاست.  به  وابسته 
تا جایی که یک وضعیت مطلوب،  مطرح شده برای حل مسائل تعیین می کنند؛ 

می کند. جلوه  نامطلوب  دیگر،  نگاهی  در 
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4. مسائل، مختلف العلل  هستند

از  مسئله  هر  زمینۀ  و  زمان  زمین،  که  چرا خطاست،  ثابت  نسخۀ  یک  تجویز 
آلودگی هوای یک منطقه، همواره دالیل یکسانی  دیگری متفاوت است. مسئلۀ 
بررسی  خود  منحصربه فرد  ویژگی های  با  آن  )زمین(  مکانی  موقعیت  باید  ندارد. 
کویری مطمئنًا متفاوت است.  با یک شهر  کوهستانی  شود. شرایط در یک شهر 
کم می شوند. زمینۀ  یاد و  که متغیرها ز در طول زمان هم دالیل تغییر می کند، چرا
می شود،  نگریسته  مسئله  به  بعدی  چه  از  که  گیرد  قرار  نظر  مورد  باید  نیز  مسئله 
خواهد  فرهنگی  و  اقتصادی  نگرش  از  متفاوتی  نتایج  سیاسی،  نگرش  که  چرا

داشت.

5. مسائل، حساسند

با مسائل باید با مالحظه و با درستی رفتار شود، در غیر این صورت برنمی تابند 
نه تنها  کند،  تجویز  بیمار  برای  اشتباه  دارویی  پزشک،  گر  ا می آفرینند.  فاجعه  و 
بیماری عالج نمی یابد، بلکه مشکل دیگری نیز به وجود می آورد. پس باید ضمن 

شناخت دقیق مسئله، نوع برخورد و مواجهه با آن صحیح باشد.

6. مسئلۀ عمومی و خصوصی

دارد.  به دنبال  را  پیامدهایی  نیز  خود  هم نوعان  برابر  در  انسان  فعالیت های 
برای رفع آن ها راه حل هایی  باید  که  با نیازهایی مواجه هستند  از انسان ها  برخی 
گسترۀ تأثیر عملیات و نظارت بر پیامدها و نیازها محدود  ارائه شود. درصورتی که 
عمیق،  تأثیر  دارای  فعالیت  گر  ا ولی  است،  خصوصی  مشکل،  یا  مسئله  باشد، 

می شود.  محسوب  عمومی  مسئله ای  باشد،  گسترده  و  گیر  فرا
به  می توان  خصوصی،  و  عمومی  مسائل  تفکیک  برای  که  است  ذکر  به  الزم 
کرد، زیرا معمواًل در مواجهه با مسائل  نقش مردم در ارتباط با مسائل عمومی توجه 
گروهی از شهروندان به سازمان دهی نیروها و اقدام برای حل آن مباردت  عمومی، 
هم  خصوصی  به طور  که  هرچند  غیرعمومی،  مسائل  حل  درحالی که  می کنند؛ 
البته ممکن است  را ندارند.  کافی مردم  نباشند، پشتیبانی و حمایت  قابل طرح 
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که عامۀ مردم برای حل آن تالش  گاهی یک مسئلۀ عمومی هم وجود داشته باشد 
نکنند، زیرا تضمینی برای مشارکت عمومی در حل مسائل همگانی وجود ندارد.
همگانی،  آموزش  و  انرژی  حمل ونقل،  مسکن،  نظیر  عمومی  مسائل  از  بعضی 
ممکن  مسکن،  به  عمومی  نیاز  رفع  برای  تالش  می گیرند.  قرار  توجه  مورد  بیشتر 
یاد و راه حل های متنوع و متفاوتی روبه رو شود. مراتب پیچیدگی  است با مسائل ز
این گونه مسائل زمانی بهتر روشن می شود که این واقعیت را مدنظر داشته باشیم که 
نیازها، تقاضاها، اختالف نظرها و اولویت ها به طور مداوم در حال تغییر و تحولند و 

گیرند. باید به طور مداوم مورد بازبینی و تجدیدنظر جدی قرار 

دسته بندی انواع مسائل
1. مسائل عملی

آن  عملی،  مسئلۀ 
است  مسائل  از  دسته 
که به موضوعات ماهوی 
مصداق  که  می پردازد 
دارند.  خارجی  مستقل 
اظهارشده ای  واقعیت 
جمعی  ارزش های  با  که 
داشته  مغایرت  مردم  از 
برخی  در  حتی  باشد، 

بلکه  ندارد،  وجود  عینی ای  واقعیت  چنین  قبلی  اظهار  به  نیازی  پارادایم ها 
برساخت ارزشی و تعریف یک مصداق به ضدارزش نیز می تواند مسئله ای عملی 
کند. پرداختن به چنین مسائلی عمومًا در الیۀ سیاست گذاری و جنس  را تولید 

است. سیاست  تولید  و  راه حل  ارائۀ  پاسخ ها، 
یا  فاصله  صنعتی،  سیاست های  جمعیتی،  سیاست های  مجازی،  فضای 
کشاورزی، رفع تحریم های اقتصادی، معضالت  شکاف طبقاتی، خودکفایی در 

کشور هستند. از جمله مسائل عملی  و...  اجتماعی 
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2. مسائل نظری

که مصداق مستقل خارجی  اما مسائل نظری به موضوعات معقولی می پردازند 
ندارند؛ اعتباراتی که در شناخت ارزشی آن ها ابهام وجود دارد و برای رفع این ابهام 
باید اقدام شود. پرداختن به چنین مسائلی عمومًا در الیۀ میانی سیاستی و ارزشی 

است و جنس پاسخ ها، تولید نظریه.
مدرنیته،  با  نسبت  دینی،  علم  هویت،  خشونت،  عدالت،  آزادی،  مقوالت 
نسبت فرهنگ و تکنولوژی، نسبت والیت و مردم و... از جمله موضوعاتی هستند 
یک در آن ها وجود دارد و باید حول آن نظریه پردازی صورت  که خأل محتوایی و تئور

پذیرد.

نسبت دو جنس مسئله

در جمع بندی می توان مسئلۀ عملی را معضلی اجتماعی و مسئلۀ نظری را معمایی 
که  علمی دانست. تقسیم بندی مسائل به نظری و عملی نباید موجب این امر شود 
عده ای فارغ از الیه های نظری یک مسئله به آن بپردازند و یک عده فارغ از عرصۀ 
واقعی جامعه، صرفًا به شکل انتزاعی به مسائل نظری بپردازند. عمدتًا مشکالت، 
باید  تا مسائل عملی هستند. همچنین  نظری  از مسائل عمیق  پیوستاری  دارای 
که مسائل نظری عمدتًا در درازمدت و مسائل عملی در  این نکته را در نظر داشت 
گر فردی در پرداخت های کوتاه مدت،  کوتاه مدت و یا میان مدت قابل حل هستند و ا
به مسائل عمیق و الیه های نظری بی توجه باشد، هیچ گاه شاهد حل مسائل نظری 

-که بنیانی تر نیز هستند- در درازمدت نخواهیم بود.
که درک رایج مردم  گر در الیه های نظری با این مسئله مواجهیم  به عنوان مثال، ا
و مسئوالن از پیشرفت، تنها در پیشرفت اقتصادی خالصه می شود و به تبع آن، 
کرده است، در الیۀ عملی و  سبک زندگی مصرفی و اشرافی در جامعه رواج پیدا 
که نباید خروجی سیاستی  هنگام ارائۀ یک راه حل یا سیاست باید توجه داشت 
کنشگران اقتصادی صرف باشد. پژوهشگران الزم است  منجر به تبدیل مردم به 
که  که عمق مسئله را بشناسند و از تبعات نظری غافل نشوند. همچنین افرادی 
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به مسائل نظری می پردازند، همکاری و تعامل پیوسته با پروژه های عملی داشته 
باشند.

این مهم سبب می شود با توجه توأمان به دو سر عملی و نظری طیف مسئله، 
کرد. بتوان از زوایای مختلف آن را بررسی و حل 

می توانیم  کنیم،  تمرین  مثالی  در  را  باال  مفاهیم  بخواهیم  گر  ا نمونه،  به عنوان 
انسانی  علوم  اصلی  رشته های  عمدۀ  با  طالق  کنیم.  فکر  »طالق«  به  لحظه ای 
آن  برای  و  پرداخت  بدان  باید  اخیر،  دهۀ  در  آن  رشد  به  توجه  با  و  است  مرتبط 

نظری؟ یا  است  عملی  مسئله ای  طالق  آیا  حال  کرد.  ارائه  راه حل 
جامعه  مشکالت  از  یکی  بلکه  نیست،  مسئله  اساسًا  »طالق«  می رسد  نظر  به 
یشه های طالق  که ر با بررسی این مشکل برای نیل به مسئله، درمی یابیم  است. 
رشد  می توان  مثال  یافت؛ به طور  نظری  و  عملی  مسائل  سطح  دو  در  می توان  را 
فردگرایی و عقالنیت خودبنیاد را به عنوان یکی از مسائل نظری حوزۀ طالق در نظر 
گرفت و همچنین پس از مطالعۀ آماری و میدانی از عوامل دیگری نظیر مشکالت 
اقتصادی به ویژه در حوزۀ مسکن و اشتغال و رشد اعتیاد در برخی از استان های 
کشور به عنوان بخشی از مسائل عملی طالق نام برد. در انتها، توجه به این مهم 
که مسائل، به صورت شبکه ای با هم ارتباط داشته و بیکاری، خود  ضروری است 

یشه های آن را در جایی دیگر جست. که باید ر نیز نوعی مشکل است 
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وضعیت مسائل از لحاظ زمانی

کرد: مسائل عمومی را از نظر چرخۀ وقوع آن ها به چهار وضعیت می توان تقسیم 

وضعیت پنهانوضعیت اول

نهفتگی  مرحلۀ  در  وضعیت،  حالت،  این  در 
و  جمعی  رسانه های  توسط  وسیع  به طور  و  است 
است،  نشده  گذاشته  بحث  به  ذی نفع  گروه های 
اما نشانه هایی از فشارهای عمومی دیده می شود. 
قرار  مردم  تودۀ  سطح  در  پنهان  عمومی  مسائل 

می گیرد و دیدگاه های عمومی را شکل می دهند.

وضعیت دوم
وضعیت

 در حال ظهور

شکل  کاماًل  عمومی  مشکل  حالت،  این  در 
سوی  از  اما  است،  نکرده  پیدا  عمومی  و  سیاسی 
گروه ها و احزاب ذی نفوذ و رسانه ها به  بسیاری از 

بحث گذاشته می شود.

وضعیت جاریوضعیت سوم

شده،  عمومی  و  سیاسی  کاماًل  مسئله  این جا  در 
خط مشی های  و  می گیرد  خود  به  قانونی  حالت 
مناسب برای حل آن تعیین می شود. در این مرحله، 
خط مشی های  باید  که  است  به گونه ای  شرایط 
مرحلۀ  یعنی  گردد؛  وضع  آن  برای  مناسب 

خط مشی گذاری فرا می رسد.

 وضعیت
چهارم

وضعیت
 نهادینه شده

حالتی است که در آن استانداردهای الزم به منظور 
گذاشته می شود  پاسخ به مسائل عمومی به بحث 
تعیین  سر  بر  سازمان ها  و  دولت  میان  مذاکره  و 
و  می پذیرد  صورت  آن ها  اجرای  و  استانداردها 

خط مشی های وضع شده اجرا می شوند.

بخش دوم
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اهمیت شناخت مسئله

که  قرار دارد، زیرا مسئله ای  یافتن مسئله و شناخت آن در درجۀ اول اهمیت 
دیده نمی شود یا نادرست دیده می شود، هر دو در حکم شناخته نشدن می باشند. 
است  ممکن  نشود،  حل  گر  ا و  نمی گردد  حل  نمی شود،  شناخته  که  مسئله ای 
و  ساده  تمهیداتی  با  است  ممکن  راه  ابتدای  در  مسائل  شود.  تبدیل  بحران  به 
بی اندازه  آن ها  حل  کار  انجامید،  بحران  به  زمانی که  اما  شود،  حل  ارزان قیمت 
که چگونه یک دغدغۀ عمومی ممکن  دشوار خواهد بود. فرایند زیر نشان می دهد 

به یک فاجعۀ عمومی تبدیل شود: نهایت  است در مسیر خود در 
به خاطر یک میخ، نعل از دست رفت؛  
به خاطر یک نعل، اسب از دست رفت؛  
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به خاطر یک اسب، سوار از دست رفت؛  
به خاطر یک سوار، نبرد از دست رفت؛  
به خاطر یک نبرد، پادشاهی از دست رفت؛  

و همۀ این ها به خاطر یک میخ نعل اسب بود.

اهمیت شناخت مسئله از نگاه انیشتین

باشد،  آن  حل  گرو  در  جانم  که  مسئله ای  حل  برای  گر  ا می گوید:  انیشتین 
یک ساعت وقت داشته باشم، ۵۵ دقیقۀ اول را صرف تعیین پرسش های صحیح 
گر پرسش صحیح را بدانم، مسئله در کمتر از پنج دقیقه حل می شود. می کنم، زیرا ا
ی نکتۀ مهمی است: قبل از پرداختن مستقیم به راه حل، باید به  گفته، حاو این 
گذاشت. در واقع مسئله، در ابتدا، فهم  خود مسئله برگشت و برای فهم آن زمان 
خود مسئله است. مهم ترین قسمت حل مسئله در فهم خود مسئله است. در واقع 
راه حل، در نسبت  که نسبت درست یک  به ما بگوید  انیشتین می خواهد  شاید 

مستقیم با میزان فهم از مسئله است.

مسئله، مشکل نیست

و »مشکل«، ضروری  دو مفهوم »مسئله«  تفاوت  به  توجه  تعریف مسئله،  برای 
است. آن چه در نگاه اول معمواًل با آن مواجه می شویم، مشکالت است. به عنوان 
گر فردی با  نمونه، در دانشگاه، شاهد تجمعی اعتراضی از دانشجویان هستیم. ا
به جای  باشد،  امنیتی  اقدامات  از طریق  برخورد  به دنبال  به سرعت  این مشاهده 
کرده است. تا زمانی که  گرفتار مشکلی روبنایی  پی بردن به مسئلۀ اصلی، خود را 
نمی شود،  حل  مشکلی  نه تنها  نشود،  تجزیه  آن  تشکیل دهندۀ  مسائل  به  مشکل 

بلکه امکان تبدیل آن به بحران نیز وجود دارد.
تفاوت سرمایه گذاری در حل مشکل با سرمایه گذاری در حل مسئله را می توان در 
گستره و پایداری اثرگذاری آن ها دید. سرمایه گذاری برای حل یک مسئله،  عمق و 
نخواهند  بر  مشکالت  دیگر  که  اطمینان  این  با  مشکل  چند  هم زمان  حل  یعنی 
گشت و این آرامش پایدار است، اما سرمایه گذاری برای حل یک مشکل، نه تنها 
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درمان  عدم  به دلیل  کوتاهی  مدت  در  بلکه  می کند،  حل  را  مشکل  همان  فقط 
حل شدنی  مشکالت،  گفت  قطعیت  به  می توان  برمی گردد.  مشکل  یشه ای،  ر

از طریق مسئله شان حل شوند. نیستند، مگر این که 
یاد باشد، یک مشکل وجود دارد به نام  برای مثال وقتی یک حشره ای در خانه ز
او  آن مواجه می شود.  با  فرد  که  اولین چیزی است  این  حشرات موذی در منزل. 
کل حشرات  کند  کند و مگس کش به دست، سعی  می تواند همین مشکل را حل 
را از بین ببرد؛ این یک راه است. راه دیگری هم وجود دارد، او می تواند منشأ ورود 
کند؛ یعنی از  یادشدن آن ها را پیدا  کند یا علت ز کشف  این حشرات به خانه را 
زمان  یا سم ریزی در  که  کند  پیدا  را  این مسئله  راه حل  و  برسد  به مسئله  مشکل 

تخم گذاری آن هاست یا مسدودکردن راه ورود آن ها به منزل.
در مورد بیماری ها هم تفاوت مسئله و مشکل مشهود است و افراد، حل مسئله 
را راه اصلی درمان می دانند نه حل مشکل را. برای درمان بیماری پوستی به سراغ 
یشه ای دارد و  که بیماری اش ر کرم موضعی رفتن، یعنی بیمار نمی خواهد بپذیرد 
کرد و در صورت بروز مجدد،  یشه ای آن، مجددًا بروز خواهد  در صورت عدم حل ر

گشت. با شدت بیشتری هم بر خواهد 
که تنها به فکر تسکین درد خود هستند و از این جهت، مدام  بیمارانی هستند 
می کنند،  حل  را  خود  درد  مشکل  افراد،  این  می کنند.  مصرف  قوی  مسّکن های 
از دست  را  بیماری، یک باره جان خود  پنهان همان  یشۀ  ر اثر  بر  از مدتی  بعد  اما 

بود. شده  حل  به ظاهر  )درد(  مشکل  درحالی که  می دهند؛ 
کند و نشانه ای  که به بیمار می گوید باید به پزشک مراجعه  درد، نشانه ای است 
کند.  درمان  و  بفهمد  را  بیماری  یشۀ  ر تا  می کند  راهنمایی  را  پزشک  که  است 
که  انسان هستند. این مشکالت هستند  برای  برای جامعه مانند درد  مشکالت 
یشۀ مشکل  به جامعه می گویند بیمار است و نخبگان را راهنمایی می کند تا به ر

کار او را به مرگ بکشاند. )مسئله( پی ببرند و اجازه ندهند بیماری جامعه، 
و  چیست  مشکل  می دانیم  وقتی  است.  عمیق تر  مشکل  از  گام  یک  مسئله، 
کدام است، با مسئله روبه رو هستیم. مشکالت حل شدنی نیستند،  یشه های آن  ر
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کرد. کرد و سپس مسئله را حل  بلکه ابتدا باید آن ها را به مسئله تبدیل 
مشکالت  مجموعۀ  است.  کشور  مشکالت  یشۀ  ر و  علت  مسئله،  از  منظور 
برطرف  یشه ها  ر و  علل  آن  باید  رفعشان  برای  که  هستند  عللی  از  برآمده  کشور 
شوند. مشکالت، عیان و ملموس هستند، اما مسائل پوشیده بوده و ممکن است 
به سادگی دیده نشوند. مشکالت، متکثر و فراوان هستند، اما مسائل معمواًل تعداد 
گسترده ای از مشکالت  کمتری را شامل شده و در صورت حل یک مسئله، طیف 
لمس  جامعه  افراد  توسط  یعنی  هستند؛  ملموس  مشکالت،  شد.  خواهند  حل 
وجود  به  اما  نمی شناسند،  را  راه حلش  و  نمی دانند  را  علتش  هرچند  می شوند، 
یشۀ این مشکالت، مقابل  آن معترضند و رفع آن را مطالبه می کنند. در مقابل، ر
گره خورده است.  که زندگیشان به آن  چشم مردم نیست و شاید حتی مردم ندانند 

را مطالبه هم نمی کنند. بنابراین به طور ناخواسته آن 
۱. مسائل عمومی به صورت اجزای مستقل و مجرد بروز نمی کنند، بلکه به صورت 
که بر یکدیگر تأثیر مداوم دارند؛  مجموعه های به هم پیوسته و وابسته به هم هستند 
که مشکل به آن تعلق  بنابراین خط مشی گذار در هر مشکل، باید به مجموعه ای 

کند و از جزئی نگری بپرهیزد. دارد توجه 
مسئلۀ  به عبارت دیگر،  دارد؛  متفاوتی  جنبه های  و  جهات  عمومی،  مسئلۀ   .۲
عمومی دارای ابعاد سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، فنی، اقتصادی، اقلیمی و... 

شود. بررسی  آن  مختلف  جنبه های  باید  بنابراین  است؛ 

مسئله، موضوع نیست

موضوع  است.  مسئله  بودن  جهت دار  در  مسئله،  و  موضوع  اصلی  تفاوت 
خود  خودی  به  می شود،  طرح  موضوعی  یک  وقتی  یعنی  نیست؛  جهت دار 
هیچ کس با آن مخالفت نمی کند. موضوع فساد، موضوع آب، موضوع انتخابات 
هیچ  موضوعات  این  از  هیچ کدام  اساسًا  نیستند.  مخالفت بردار  هیچ کدام  و... 
کند؛ یعنی خنثی  کسی بخواهد با آن مخالفت  که  پیام خاصی را منتقل نمی کند 
که می توان بردارهای مختلفی را از  هستند، درست مانند نقطه ای در یک صفحه 

کرد. آن رسم  مبدأ 
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کرده است  یشه یابی مشکل است. پس نقطۀ آسیب را پیدا  اما مسئله، حاصل ر
کند. وقتی راه تغییر مطرح می شود،  و می تواند مسیر پیشنهادی برای اصالح ارائه 

مخالفان ظهور می کنند!
که  رسید  محدودی  گزارۀ  یک  به  باید  )مسئله یابی(  مشکل  یشه یابی  ر در 
یشۀ  ر به عنوان  انتزاعی  گزاره های  طرح  و  کلی گویی  است.  صریح«  و  »جهت دار 
را  آن  بتوان  تا  شود  یشه شناسی  ر مشکل  بود  قرار  است.  غرض  نقض  مشکالت، 
راه حل  نمی توانند  انتزاعی  گزاره های  اما  کرد،  حل  بیشتری  قوت  و  سرعت  با 

بگیرد. قرار  اقدام  مرجع  بتواند  که  دهند  ارائه  مشخصی 

مسئله، آرمان نیست

تفاوت مسئله و آرمان در حدود و ثغور مشخص مسئله است. عدالت، آزادی، 
هم  گر  ا ندارند.  واضحی  مرزهای  اما  هستند،  انقالب  آرمان های  و...  استقالل 
که امکان سنجش آن جز با  گسترده است  مرزهای واضحی داشته باشند، آن قدر 
تبدیلش به خرده مصادیق میسر نمی شود؛ درحالی که برای بررسی میزان پیشرفت 
به عنوان  مسئله  است.  نیاز  سنجه پذیری  به  حرکت،  مسیر  احتمالی  اصالح  و 
راهی برای تحقق آرمان، عالوه بر این که حدود و ثغور مشخصی دارد، سنجه پذیر 
گر به هر دلیلی مسئله به اشتباه  نیز هست. چرا سنجه پذیربودن مهم است؟ زیرا ا
ازاین رو  کرد؛  را اصالح  از آن، عمل  بازخوردگیری  با  انتخاب شده باشد، می توان 
اما شما  اثر دارد،  یا »حتمًا  ی این که »در بلندمدت جواب می دهد!«  آرزو با  دیگر 
یعتمد  »العاقل  که  و دراز نمی افتد  آرزوهای دور  آرمان خواهی در دام  نمی بینی!« 

علی عمله و الجاهل یعتمد علی امله.«

مسئله، سنجه پذیر است

زمانی که  می شود.  فراهم  بازخوردگیری  امکان  مسئله،  سنجه پذیربودن  با 
کار نشود، الجرم شاخصی برای  مسئله ای نباشد یا مسئله دقیق نباشد یا محور 
کار چه  زمانی معین،  بازۀ  از یک  بعد  بگوید  که  نیست؛ شاخصی  بازخوردگیری 
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کرد این مسئله حل شده و می توان  میزان پیش رفته است و چه زمانی می توان ادعا 
رفت. بعدی  مسئلۀ  سراغ 

گفتمان انقالب اسالمی است«، یعنی دقیقًا  برای مثال، وقتی مسئله، »توسعۀ 
به این دلیل  گفت مسئله حل شده است؟  مسئله چیست؟ چه زمانی می توان 
برای  صحتی  ک  مال هیچ  نیست،  مسئله  این  سنجش  برای  شاخصی  هیچ  که 
مفاهمه بین عامالن و منتقدان وجود نخواهد داشت. منتقد مدعی است با وجود 
صرف هزینه های مادی و معنوی، هیچ توسعه ای اتفاق نیفتاده و عامل، مدعی 
فالن  »تبدیل  باشد:  این  مسئله  گر  ا اما  است.  داشته  خوبی  پیشرفت  که  است 
مشخصی  درصد  عادی  مکالمات  کلیدواژۀ  به  اسالمی  انقالب  گفتمان  از  گزاره 
که  که در بازۀ زمانی مشخصی  از جامعۀ مخاطب«، آن گاه عامل می تواند بسنجد 
فعالیت شروع شده، چند درصد به هدف نزدیک شده است و از سرعت و جهت 
که به بهره وری برسد. کند  که باید چه تغییری در روش ایجاد  کار متوجه می شود 
نیز  کشور  نقطۀ آسیب  بودن«،  یا »مسئله محور  از »سنجه پذیری سؤال«  غفلت 
هست. بودجه ها مسئله محور تخصیص پیدا نمی کنند و سازمان ها مسئله محور 
برنامه ریزی نمی شوند. برای مثال، از سال ۱۳۹۲ که ستاد اقتصاد مقاومتی تأسیس 
کرده است.  کرده و چه مسئله ای را حل  کسی نمی داند این ستاد چه  شده است، 
خود ستاد اعالم می کند پیشرفت چشمگیری داشته، اما مردم هیچ نمی بینند و 
کارش را درست انجام نمی دهد. این ستاد  که این ستاد  کید می کند  رهبری هم تأ
که پیشرفت  کرده؟ مشخص نیست. پس چطور ادعا می کند  چه مسئله ای را حل 
سیاسی کاری  با  جامعه  در  افراد  ازاین رو  نیست؛  مشخص  هم  باز  است؟  داشته 
حمایت  مختلف  دولت های  و  ارگان ها  و  نهادها  از  خود  سیاسی  گرایش های  و 

می کنند، بدون این که مشخص باشد عملکرد هرکدام دقیقًا چه بوده است.
که بتوان خود را با آن سنجید  سنجه پذیری یعنی شاخصی وجود داشته باشد 
گر شاخص نباشد و فاعل )کنشگر( فرد فروتنی  که موفقیت حاصل شده یا خیر. ا
کار  که چرا بیشتر  باشد، معمواًل دچار افسردگی می شود و خود را مذمت می کند 
کنشگر، فرد پرمدعایی باشد، با  گر فاعل  نکردیم یا تأثیر عمیق تری نگذاشتیم و ا
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کاری  بیالن های  و  زد  نام خود خواهد  به  را  تمام تحوالت عالم  کذایی،  گزارشی 
نهایت  در  و  است  نداشته  عالم  در  هم  اثری  هیچ کدامشان  که  می دهد  مفصلی 
معتدل  انسان  یک  پیداشدن  امید  به  باید  را  واقع  مطابق  ادعای  یک  پیداشدن 

کرد. وصل 

تأثیر نگرش در مسئله یابی

جنایت  و  جرم  مسئلۀ  از  آسان تر  خیلی  است  ممکن  شخصی  بدهی  مسئلۀ 
و  تجزیه  متخصصان  عمومی،  مسائل  زمینه های  از  بسیاری  در  شود.  حل  فقر  یا 
که چگونه یک مسئله را با راه حل مناسب حل  تحلیل خط مشی، واقعًا نمی دانند 
که آن ها غالبًا روابط علت و معلولی  نمایند. این موضوع اساسًا به این علت است 
را بین مسئله و راه حل خط مشی درک نمی کنند. علت ها و معلول ها معمواًل تحت 
کاماًل متفاوت قرار می گیرند. تحلیل گران مسائل عمومی  تأثیر تفسیرها و مفاهیم 
برای این که تصمیمات مفیدی اخذ نمایند، باید ویژگی ها و ابعاد مسائل را جهت 
کار بسیاری از مسائل  طراحی راه حل مؤثر در نظر بگیرند. با این وجود، در ابتدای 
کمی به درک و فهم به موقع و  گرفته می شوند و توجه  به عنوان »مفروضات« در نظر 

مطلوب مشکل می شود. 
اندیشمندان  از  یکی  دارد.  وجود  مختلفی  نگرش های  فقر،  با  رابطه  در  مثاًل 
مثل  بیرونی؛  یا  ساختاری  عوامل  به وسیلۀ  فقر  که  می کند  مطرح  را  بحث  این 
از  یکی  می شود.  عارض  شغلی  فرصت های  ی  رو بر  محیطی  دگرگونی های  تأثیر 
اخیر  رفاهی  برنامه های  از  فقر  که  می کند  مطرح  را  بحث  این  دیگر  اندیشمندان 
کشور ناشی می شود که در آن انگیزه های بیشتری به حفظ روحیۀ رفاه طلبی نسبت 
به ترک فرصت های رفاهی ایجاد می کند. افراد دیگری این بحث را مطرح می کنند 
با یک زندگی فقیرانه نسبت به یک  را  افراد  از  که نقاط ضعف شخصی، بعضی 
می کند. مواجه  فرد  ساختار  تعیین کنندۀ  عوامل  یا  ناآشنا  خارجی  یست  محیط ز
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اهمیت مسئله یابی شبکه ای

بسیاری از مواقع ما در مسئله شناسی دچار اشتباه هستیم و مسائل را جزیره ای 
و مورد به مورد می بینیم، بررسی می کنیم و راهکار می دهیم؛ به همین خاطر وقتی 
کارگر می رود  یم. مثاًل دولت سراغ  یم، تعارض راهکار دار در میدان عملیات می رو
کارفرما  سراغ   . و...  بیمه  حقوق،  می گوید  کارگر  چیست؟  تو  مشکل  می گوید  و 
ی حرفه ای و مواد اولیۀ ارزان داشته باشم. سراغ  کارفرما می گوید باید نیرو می رود و 
باال می خواهم.  کیفیت  با و  ارزان  کاالی  او هم می گوید  که  مصرف کننده می رود 
وقتی این ها را جدا از هم بررسی می کنیم و راهکار می دهیم، در عملیات به تعارض 
که در این  کنیم، هزینۀ تولید باال می رود  یاد  کارگر را ز یم؛ یعنی وقتی حقوق  می خور
صورت تولیدکننده کاالی خود را گران تر می فروشد و مصرف کننده گران تر می خرد. 
در نتیجۀ این امر، چرخه به هم می ریزد و دولت اقدام به واردات می کند تا بتواند 
یک  باید  می شود.  یخته  به هم ر اقتصاد  سیستم  کل  دوباره  و  کند  تأمین  را  نیازها 
تأثر  و  تأثیر  عملیات،  شروع  از  قبل  یعنی  باشیم؛  داشته  مسائل  به  شبکه ای  دید 

ی یکدیگر ببینیم. مشکالت را رو

فرایند شناسایی مسئله

برای مداوای  بیمار  آن یک  در  که  بسیار شبیه موردی است  شناسایی مسئله 
با تشخیص بیماری  خود به پزشک مراجعه می کند. در این حال، فرایند درمان 
بیمار  حال  در  نه تنها  نشود،  داده  تشخیص  به درستی  بیماری  گر  ا می شود.  آغاز 
تغییری ایجاد نمی شود، بلکه چه بسا با تجویز نادرست ناشی از تشخیص اشتباه، 
که شناسایی  کرد  گریبان گیر او شود؛ بنابراین شاید بتوان ادعا  عوارضی جدید نیز 
به درستی  مسئله  گر  ا است.  مسئله  حل  فرایند  از  قسمت  مهم ترین  مسئله، 
باشد،  بیکاری، نداشتن پول  گر دلیل  ا شناسایی نشود )مثاًل در بحث اشتغال، 
پا  گر دولت به بیکاران پول بدهد تا برای خود شغلی دست و نتیجه این می شود که ا
کنند، بیکاری از بین می رود( یا تقدم و تأخر مسائل روشن نباشد )مثاًل آیا باید به 
در  نشود یک مسئله  روشن  این که  یا  کرد؟(  وارد  را  آن  یا  پرداخت  کاال  تولید یک 
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این  زمانی  چه  یا  است  تبدیل شده  معضل  یا  مشکل  به  آیا  و  است  مرحله  کدام 
به فرسایش مشروعیت سیاست گذاران  نه تنها  این وضعیت  افتاد،  اتفاق خواهد 
گام  کلی تر، نظام سیاسی منجر می شود، بلکه مانند بازی دومینو هر  و از نگاهی 
نادرست و فروافتادن یک مهره، زنجیره ای از اشتباهات بعدی را به دنبال می آورد 
که خود، نیازمند سیاست گذاری جدید برای بازگرداندن وضعیت به حالت اولیه 

است.
کوشش شود تا مسئله شناخته شود و به صورت دقیق  در این مرحله باید ابتدا 
که در به وجودآمدن مسئله مؤثر بوده اند شناخته  گردد، عواملی  و درستی تعریف 
کار  گردد؛ ازاین رو باید در مرحلۀ اول سه  شوند و هدف از تصمیم گیری نیز تعیین 

گیرد. انجام 

چهار گام مقدماتی:

تعیین هدف. 1
• با مسائل   ما  نوع مواجهۀ  بر  از شناسایی مسئله  انگیزۀ اصلی  مشخص نمودن 

می گذارد.  تأثیر 

تعیین موقعیت. 2
• تشخیص   چگونگی  در  می پردازند،  مسائل  شناسایی  به  که  افرادی  موقعیت 

مسائل تأثیرگذار است؛ مثاًل نمایندۀ مجلس ممکن است از حوزۀ قانون گذاری و 
یک سیاست مدار با نگاه سیاسی به مسائل بنگرد. 

تعیین دیدگاه. 3
• دیدگاه تشخیص دهندۀ مسئله بر مسئله تأثیرگذار است. باید دیدگاه و نظام  

گردد و  که معیار تشخیص مسئله خواهد بود، مشخص  فکری و ارزشی مورد نظر 
یابی و تحلیل اطالعات پرداخت.  در ادامۀ مسیر با آن شاخص ها به ارز
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تعیین قلمرو. 4 
• ویژگی های   از  مختلف  مکانی  وسعت  و  موقعیت  در  مسائل  مکانی:  قلمرو 

باید  مکانی  حیث  از  مسئله  موقعیت  ازاین رو  برخوردارند؛  خود  فرد  به  منحصر 
گردد.  مشخص  آن  ویژگی های  و  شود  تعیین 

• که   قلمرو زمانی: این قلمرو، محدودۀ زمانی را پوشش می دهد. البته توجه شود 
منظور از قلمرو زمانی، دورۀ زمانی است که اطالعات تحقیق در آن دوره جمع آوری 

و طبقه بندی و مورد تجزیه وتحلیل قرار می گیرند.
• پرداخته   آن ها  به  که  مسائلی  موضوعی  محدودۀ  است  الزم  موضوعی:  قلمرو 

مسائل  بخش  دو  به  کلی  دسته بندی  یک  در  مسائل  شود.  مشخص  می شود، 
کلی،  دسته بندی های  این  ذیل  در  می شوند.  تقسیم  خصوصی  و  عمومی 
که با مشخص شدن آن ها مسیر پژوهش دقیق تر می گردد. حوزه هایی قرار می گیرد 

گام های مسئله یابی

به صورت  که  است  یکدیگر  به  وابسته  اقدامات  از  مجموعه ای  زیر،  گام های 
چرخه ای الزم به تکرار می باشد. شکل زیر، چرخۀ کلی مراحل و ذیل آن، اقدامات 

الزم در هر مرحله بیان شده است. 

تدوین شبکۀ مسائل
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گردآوری اطالعات و شناسایی مشکالت . 1  
• گردآوری مشکالت 

گردآوری می تواند  گردآوری مشکالت پرداخته می شود. این  گام نخست به  در 
که انواع این دو روش در ادامه ارائه  از دو طریق بی واسطه و باواسطه صورت بپذیرد 

شده است. 

• احصاء علت ها 
مسئله  یک  برون داد  و  عوارض  به معنای  اصل  در  -که  مشکالت  آن که  از  پس 
برای حل  که  به شناسایی علت ها می رسد، چرا نوبت  هستند- جمع آوری شد، 
شناسایی  آن ها  اصلی  یشۀ  ر است  نیاز  واقعی  و  پایدار  به صورت  مشکالت  این 
مشکالت  علل  شناسایی  به  باواسطه  یا  بی واسطه  طریق  از  چه  ازاین رو  شود؛ 

یم. می پرداز

• احصاء پیامدها 
هر مشکل و مسئله ای پیامدهای خاص خود را دارد و معمواًل این پیامدها بر 
اهمیت  آن ها  شناسایی  به همین دلیل  تأثیرگذارند؛  نیز  مسائل  و  مشکالت  سایر 
و  پیامدها  آن ها،  علل  و  مشکالت  جمع آوری  ضمن  گام،  این  در  دارد.  جدی 

می شوند. شناسایی  و  گردآوری  نیز  مشکالت  آسیب های 

بررسی بی واسطه
و  گذشته  عملکردهای  با  توجه  با  گذشته:  تجربیات  یا  قبلی  روند های  در  تغییر   
گذشته در رابطه با استان وجود دارد، به تغییر در این روندها و وجود  که از  تجربیاتی 
سال های  به  نسبت  هوا  آلودگی  میزان  این که  مانند  می بریم؛  پی  مسئله  و  مشکل 

است. داشته  افزایش  گذشته 
 انحراف از برنامه ها و اهداف تعیین شده: با بررسی برنامه و چشم اندازهای کشوری 
و استانی و برنامۀ بودجه و نظیر آن ها و مقایسه با وضعیت فعلی، می توان به شکاف 
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بین حالت مطلوب و وضعیت فعلی پی برد.
 مشاهده: حضور میدانی و مشاهدۀ مشکالت عمومی 

 در تمامی موارد ذکرشده می توان از منابع و اسناد معتبر مثل پایان نامه ها و مقاالت 
گزارش های سازمان های دولتی و غیردولتی و مکتوبات مرکز پژوهش های مجلس  و 

شورای اسالمی و... استفاده نمود.

بررسی باواسطه:
که در سطح عالی می باشند،   از طریق مسئوالن و مدیران: انتظار می رود مسئوالنی 
ازاین رو  باشند؛  داشته  را  الزم  اشراف  خود  مدیریتی  حوزۀ  فعالیت های  تمامی  بر 

افراد شناسایی نمود. این  از طریق  را می توان  از مشکالت و مسائل  بسیاری 
کارکنان: کارکنان هر سازمانی به علت ارتباط نزدیک با نیازها و فعالیت   از طریق 
 مدیران مافوق نیز اطالعی 

ً
گاها که  در سطح عملیاتی، به اطالعاتی دست می یابند 

از آن ندارند؛ بنابراین از طریق این افراد در سازمان های مختلف می توان به مسائل و 
مشکالت مرتبط با حوزۀ فعالیت آن ها دست یافت.

 نخبگان و کارشناسان: افراد کارشناس و نخبگانی که در دانشگاه ها، پژوهشکده ها 
نخبگانی  منابع  جمله  از  می پردازند،  مسائل  به  تخصصی  به طور  اندیشکده ها  و 
علت یابی  و  تحلیل  گام  در  هم  و  شناسایی  گام  در  هم  مسائل،  باواسطۀ  بررسی 

می باشند.
 از طریق عموم مردم: عموم مردم در طول روز با مشکالت و مسائل متنوعی روبه رو 

که از جمله منابع مهم دست یابی به مشکالت می باشند.  می باشند 

 پردازش، تجزیه و تحلیل اطالعات. 2 
که در بررسی اطالعات مورد توجه است، عبارتند از: این  از جمله سؤال هایی 
مشکالت بر چه کسانی تأثیر می گذارند )مستقیم و غیرمستقیم(؟ شدت اثرگذاری 
مشکالت، چه میزان است؟ چه مواردی بر این مشکل تأثیر می گذارند؟ چه موقع و 
زمانی این مشکل رخ داده است )بررسی وابستگی زمانی(؟ در کجا و چه موقعیت 
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این  حل  با  مرتبط  دستگاه های  و  مسئوالن  و  می دهد؟  رخ  مشکل  این  مکانی 
کسانی می باشند؟ مسائل و مشکالت چه 

• تحلیل بازیگران و ذی نفعان و روابط آن ها در حوزۀ هر مشکل 
که هم  یگران و ذی نفعان متنوعی وجود دارند  حول هر مشکل و مسئله ای، باز
و  اصلی  مسائل  کشف  در  تأثیرگذار  عوامل  جمله  از  تأثیرپذیر.  هم  و  تأثیرگذارند 
انواع آن ها در  به  که  یگران و ذی نفعان می باشد  باز و تحلیل  یشه ای، شناسایی  ر

اشاره شده است: ادامه 
o که متأثرند؛ گروه هایی  افراد و 
o که تأثیرگذارند؛ گروه هایی  افراد و 
o نهادها و سازمان های مسئول؛
o که شغل یا زندگی آن ها با آن مسئله درگیر است؛ اقشاری 
o سمن ها، انجمن ها، هیئت ها و تشکل های مردمی؛
o دانشگاه ها، پژوهشکده ها، اندیشکده ها و نخبگان؛
o گروه های سیاسی؛ احزاب و 
o رسانه ها؛
o .سایر موارد

• طبقه بندی حوزه های مشکالت 
یگران  جهت تسهیل پرداختن به مشکالت، با توجه به ویژگی های مشترک و باز
و ذی نفعان آن ها می توان مشکالت را به حوزه هایی تقسیم بندی نمود. الزم به ذکر 
که مسائل عمومی، اغلب در ذیل یک حوزه تعریف نمی شوند و حوزه های  است 
که البته اهمیت هر حوزه متفاوت است؛ ازاین رو برای  متنوعی را در بر می گیرند 
یک مسئلۀ عمومی، تعیین حوزه های آن و میزان تأثیر هر حوزه معنا پیدا می کند.
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• کشف مسائل  تجزیه و تحلیل و تجمیع علت های دریافتی و 
در این مرحله از روش های مختلفی برای تجزیه و تحلیل اطالعات جمع آوری شده 
کشف علت مسائل مثل روش »کوه یخی« و »استخوان  مثل تحلیل تم و روش های 
ماهی« می توان استفاده کرد. در این گام، با بررسی مشکالت و تجزیه و تحلیل آن ها 

به مسائل اصلی و ریشه ای آن ها پی برده و علل اصلی آن ها کشف می گردد. 

 تدوین شبکۀ مسائل . 3
• اولویت بندی مسائل شناسایی شده 

اهمیت  گیری،  فرا وسعت  اثرگذاری،  شدت  همچون  شاخص هایی  به  توجه  با 
مزمن(  و  نهادینه  جاری،  شکل گیری،  حال  در  )پنهان،  مسائل  وضعیت  زمانی، 
مسائل  است،  شده  اشاره  مسائل  اولویت بندی  بخش  در  که  مواردی  سایر  و 

یت بندی می گردند.   اولو

• تدوین و ترسیم شبکۀ مسائل و مشکالت 
و  علت  رابطۀ  که  می گردد  تدوین  مسائل  و  مشکالت  از  شبکه ای  نهایت،  در 

می کند.  مشخص  را  کدام  هر  از  اثرپذیر  و  اثرگذار  افراد  و  مسئله  هر  معلولی 

وضعیت  تعیین  در  باید  که  کارهایی  مهم ترین  از  یکی  مسئله:  تعریف   .1 نکتۀ 
موجود انجام گیرد، تعیین و تعریف دقیق مسئله است. تا مسئله به درستی و دقت 
تعریف مسئله خطا  و  تعیین  در  و چه بسا  نیست  قابل حل شدن  نگردد،  تعریف 
که خود ایجاد مشکل  گیرد و مورد دیگری به جای آن مسئله شناخته شود  صورت 
که  که در حل مسئله پیش می آید، معمواًل ناشی از آن است  می کند. خطاهایی 
گسترده  مسئله به صورت نامناسب تعریف می شود. در نتیجه یا به صورت خیلی 
ئم وجود  کلی، یا به صورت خیلی محدود و جزئی تعریف می شود، یا آن که عال و 
گرفته می شود؛ به عنوان مثال، ممکن است افزایش  مسئله به جای علت آن در نظر 
کارکنان، مسئلۀ اصلی شناخته شود، حال آن که به افزایش میزان  میزان استعفای 

کارکنان به عنوان مسئله توجه نشود. جابه جایی 
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این  به  از بررسی وضعیت موجود،  در این مرحله  نکتۀ 2. تعیین اهداف تصمیم: 
وضعیت  در  تغییراتی  چه  پیداشدن  مسئله،  حل  از  پس  که  می شود  توجه  امر 
موجود، مطلوب است. در واقع در این مرحله باید تعیین شود که با حل مسئله چه 
وضعیتی باید حاصل شود. در این مرحله، مدیران باید اقدامات الزم را از آن چه 
کنند، زیرا با متمایز ساختن ابعاد مسئله می توان  گیرد جدا  شایسته است انجام 
که  است  مؤثر  راه حلی  و  تصمیم  آن  بنابراین  کرد.  فراهم  را  متعددی  راه حل های 

که مقصد رسیدن به آن وضعیت است، میسر سازد. وضعیت و اهدافی را 

تعیین  و  تعریف  آن  حل  اهداف  و  مسئله  آن که  از  پس  علل:  3. تشخیص  نکتۀ 
گردید، نوبت به تشخیص علل پیدایش مسئله می رسد. در این مرحله، باید علل 
و تغییراتی که در به وجودآمدن مسئله نقش داشته اند، مورد بررسی قرار گیرند. برای 
مسئله  آن  راه حل  اجرای  از  نظر  مورد  اهداف  به  و  کرد  حل  را  مسئله  بتوان  آن که 

از علل پیدایش مسئله داشت. باید شناخت دقیقی  دست یافت، 
در تشخیص علل پیدایش مسئله باید به این دو نکته توجه شود:

باید  واقع  در  را؛  مسئله  از  به وجودآمده  معلول های  نه  آوریم،  به دست  را  علت   .1
با علت های آن اشتباه نشود.  که عارضه های آن  کرد  در تشخیص مسئله دقت 
کرد. کاوش  مشکل  یشه های  ر در  باید  سطحی،  بررسی  به جای  به عبارت دیگر، 
که نباید به جای علت العلل، یک  2. به علت العلل برسیم؛ این بدان معنا است 
دهیم؛  قرار  تامه  علت  است،  مسئله  به وجودآمدن  علت  از  بخشی  که  را  علت 

آورد. به دست  را  مؤثر  علت های  تمام  باید  ازاین رو 

یۀ قرص های روان گردان یک مسئلۀ  برای مثال، در آغاز دهۀ ۱۳80، مصرف بی رو
بین  مقایسه  به عنوان  می تواند  مسئله  این  بود.  ایران  جوان  جامعۀ  در  اصلی 
بزهکاری در جوانان مصرف کنندۀ  و  ارتباطی  و  وضع موجود )مشکالت جسمی 
نظر  در  روان گردان(  قرص  مصرف  )عدم  مطلوب  وضعیت  و  مذکور(  قرص های 
یه قرص های روان گردان مصرف می کنند؟  گرفته شود. چرا جوانان به صورت بی رو
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از مسائل  نشانه هایی  یا  واقعًا یک مسئله است  روان گردان  آیا مصرف قرص های 
یختن روابط خانوادگی است یا آموزش های  اساسی دیگر؟ آیا این امر نتیجۀ به هم ر
پیامدهای  مورد  در  غلط  اطالعات  یا  شغلی  فرصت های  فقدان  یا  نامناسب 

آن؟ بلندمدت 

شش روش برای شناسایی بهرت مسئله 

1. بازتعریف مسئله
از جلسات طوفان ذهنی  ایران خودرو در یکی  از م دیران اجرایی شرکت  یکی 
یادی نگرفت،  کرد: چگونه می توان تولید را باال برد؟ ایده های ز این سؤال را مطرح 
یادی  کرد؟ ایده های ز کار را ساده تر  اما هنگامی که پرسید: چگونه می توان انجام 

کرد. جمع آوری 
کلمات منجر به تغییر فهم می شود.  کلمات، بار مفهومی باالیی دارند و تغییر 
چگونه  که  بود  شده  متبادر  چنین  کارمندان  برای  تولید،  افزایش  باال،  مثال  در 
افزایش  به مفهوم  کار،  اما ساده کردن  کنید،  قربانی  برای شرکت  را  می توانید خود 
منافع فردی و منافع سازمانی است. در خاتمه، مسئله همان است، اما نوع نگاه 

است. متفاوت  خیلی  مسئله،  احساس  و  مسئله  به 
گون بنویسید. به عنوان یک  گونا کنید و آن را به شیوه های  با صورت مسئله بازی 
کنید و مترادف ها و متشابه های آن را جایگزین  روش، لغات اصلی را استخراج 
کنید؛ مثاًل به جای رشد تولید یک استان، بگویید جذاب کردن محصوالت، توسعۀ 
شرکت، سرعت فروش و مواردی از این قبیل و ببینید که درک شما از مسئله چقدر 
متفاوت می شود. داشتن دایرۀ لغات بیشتر، منجر به توانمندی در بازنویسی بهتر 

مسئله می شود؛ بنابراین در افزایش دایرۀ لغات خود بکوشید.
کرده و آن ها را به چالش بکشید 2. فرضیات را آشکار 

هر مسئله، خواه ساده باشد و خواه پیچیده، دارای فهرستی از فرضیات است. 
برخی از این فرضیات، ممکن است درست نبوده و صورت مسئله را نادرست یا 

گمراه کننده نماید.
کنید؛ بنابراین  که آن ها را آشکار  از فرضیات غلط، این است  گام اوِل رهایی 
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کنید، سپس اعتبار هر  فهرستی از فرضیات ممکن در صورت مسئله را مشخص 
فرضیه را مشخص نمایید. نتیجه شاید حیرت آور باشد، چون معمواًل بسیاری از 

فرضیات نادرست است.

3. علت اصلی را بیابید
یشۀ آن پرداخت؛ بنابراین وقتی  برای حل پایدار یک مشکل، باید به علت و ر
چرا«   ۵« روش  می کند.  تغییر  آن  صورت  ببینیم،  باالتری  سطح  از  را  مسئله  یک 
و  یشه  ر می توان  روش  این  به وسیلۀ  کند.  کمک  شما  به  قسمت  این  در  می تواند 

نمود. پیدا  را  مسئله  یعنی  اصلی؛  مشکل 
چگونه »۵ چرا« را انجام دهیم؟

بار اول بپرسید چرا مسئله رخ داده است و پاسخ را بنویسید.. 1
را . 2 دوباره همان سؤال چرا  نکرد،  بیان  را  یشه ای  ر قبل، علت  پاسخ مرحلۀ  گر  ا

بنویسید. را  دوم  چرای  پاسخ  و  پرسیده  قبلی  پاسخ  برای 
یشه ای . 3 که علت ر این نتیجه برسد  به  تیم  تا زمانی که  کنید  را تکرار  مورد قبل 

کمتر یا بیشتر از ۵ بار تکرار  کار ممکن است  کرده است. این  مسئله را مشخص 
یشۀ اصلی می رسیم. شود، اما معمواًل با ۵ بار پرسیدن چرا، به ر

مثال:
یاد است. بیان مسئله: قیمت غالت در استان ز

که در استان تولید نمی شود و وارداتی است. 1. چرا؟ به این خاطر 
کشاورزی در استان تعطیل شده است. 2. چرا در استان تولید نمی شود؟ چون 

کشاورزی  کافی جهت  کشاورزی در استان تعطیل شده است؟ چون آب  3. چرا 
در استان وجود ندارد.

کشاورزی در استان وجود ندارد؟ چون رودخانه ها خشک  کافی جهت  4. چرا آب 
شده اند.

سد  رودها  ی  رو بر  غیرعلمی  به طور  چون  شده اند؟  خشک  رودخانه ها  چرا   .5
داده اند. تغییر  را  رود  مسیر  یا  بسته اند 
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اشتباهی  در  یشه  ر مشکل،  که  شد  مشخص  سؤال،   5 با  که  می شود  مشاهده 
دارد. انسانی 

کردن مسئله 4. خرد 
کوچک تر تشکیل شده است. با یافتن این مسائل  هر مسئله از تعدادی مسئلۀ 
کوچک تر، می توان به فهم بهتری از مسئله رسید. یکی از راه های خردکردن مسئله 
کدام است؟ مصادیق این  که چنین پرسش هایی بپرسید: این مسئله  این است 
اصلی  لغات  برای  جزئی تر  مترادف های  از  می توانید  همچنین  چیست؟  مسئله 
کسی و مواردی  مسئله استفاده کنید؛ مثاًل به جای اتومبیل از واژۀ سواری، وانت، تا

کنید. از این دست استفاده 

5. یافتن دیگر چشم اندازها
یۀ درستی بررسی می کنید؟  زاو از  را  آیا مسئله  که  ببینید  یافتن راه حل،  از  قبل 
سایر  و  کشاورزان  منظر  از  را  موضوع  می باشد،  سد  احداث  قصدتان  گر  ا مثاًل 
گون  گونا صورت های  به  را  مسئله  کار،  این  انجام  برای  کنید.  نگاه  یگران  باز
یۀ رئیس، مرئوس، همکار،  کنید. از زاو یۀ مختلفی نگاه  نوشته و هر بار آن را از زاو
کنید افراد با  مشتری، عضوی از خانواده و مواردی از این دست. همچنین بررسی 
مثاًل یک حقوقدان،  نگاه می کنند؛  را  این مسئله  گون چگونه  گونا تخصص های 
و  تشابهات  که  کنید  سعی   . و...  هنرمند  یک  مذهبی،  یک  سیاست مدار،  یک 
تفاوت ها و این که چگونه این تفاوت ها می تواند در نتیجه تأثیر بگذارد را بیابید.

6. معکوس کردن مسئله
وقتی که در رسیدن به جواب یک مسئله متوقف می شوید، مسئله را معکوس 
شما  شکست  باعث  عواملی  چه  ببینید  شوید،  پیروز  می خواهید  گر  ا کنید. 
کاهش تولید در  کشور هستید، ببینید عوامل  گر به دنبال افزایش تولید  می شود. ا
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که باید انجام  کاری  کشور کدام ها هستند. وقتی در این حالت جواب را می یابید، 
کاهش تولید  که باعث  کنید. مثاًل عواملی  که جواب ها را منفی  دهید این است 

را انجام ندهید. کشور می شود  در 

منابع دستیابی به مسئله

که با تمرکز و تحقیق  منابع دستیابی به مسئله، بخش هایی از جامعه هستند 
ابزارها و قالب های استخراج  ی آن ها می توان به مسائل عمومی دست یافت.  رو
نوع  از سوی دیگر،  اقتضائات خاص هر منبع متفاوت است.  به  توجه  با  مسائل 
که با تحقیق در هر منبع مورد توقع هستند نیز با هم متفاوت است، زیرا هر  مسائلی 
منبع از یک منظر به مسائل نگریسته و آن ها را مورد سنجش قرار می دهد؛ ازاین رو 
ی همۀ منابع و نهایتًا جمع بندی علمی بین  مسئله شناسی مناسب، تمرکز بر رو
نتایج برآمده از هر یک است. در ادامه اهم منابع دستیابی به مسائل بیان می گردد:

1. مردم
در  نیازهایشان  آن هاست.  ذائقه های  و  نیازها  در  متجلی  مسائل،  از  مردم  فهم 
اجتماعی،  تجمعات  انتخاباتی،  رفتار  در  ذائقه هایشان  و  مطالباتشان  و  گفته ها 
کنش های اقتصادی و ترجیحات فرهنگیشان متجلی می شود. ابزار سنجش نیاز 
گفتگو )هم زبانی( و تفهم  کنش ها و  و ذائقۀ مردم، تحقیق های میدانی، مشاهدۀ 

است. )همدلی( 

کارگزاران و سازمان ها  .2
کارگزاران نظام به جهت این که در عرصۀ ادارۀ کشور حضور عینی دارند، درکشان 
از نیازها و چالش های نظام بسیار اهمیت دارد؛ ازاین رو مراجعه به آن ها می تواند 
تلقی های  به  دستیابی  ابزار  سازد.  رهنمون  نظام  مسائل  به  را  محققان  به راحتی 
آن ها از چالش ها و نیازهای نظام، انجام مصاحبه های عمیق و همین طور مطالعۀ 

گزارش های اجرایی آن هاست. 
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3. جامعه علمی
درخور  علمی  شاخص های  و  تئوری ها  منظر  از  مسائل،  از  علمی  جامعۀ  فهم   
انجام  و  ایشان  مکتوب  آثار  مطالعۀ  نیز  موارد  این  به  دستیابی  ابزار  است.  توجه 

می باشد. آن ها  با  عمیق  مصاحبه های 

4. اندیشکده های سیاست پژوهشی
سیاست پژوهان  و  تفکر(  )کانون های  پژوهی  سیاست  اندیشکده های  فهم 
سیاستی  گزارش های  و  استراتژیک  تحلیل  کارها،  دستور  در  متجلی  مسائل،  از 
نشست های  برگزاری  تحلیل ها،  این  به  دستیابی  ابزار  می کنند.  صادر  که  است 
گزارشات نیز مطالعه برون داد آن هاست.  طوفان فکری با ایشان و ابزار دستیابی به 
یا  مهم  اجتماعی  مسئلۀ  خصوص  در  پژوهش  انجام  فرایند  سیاست پژوهی، 
به  واقع گرایانه  و  عمل  به  معطوف  توصیه های  ارائۀ  به منظور  مسئله  آن  تحلیل 
ی، براساس شواهد و قرائن واقعی و برای حل 

ّ
یکرد عل سیاست گذاران مبتنی بر رو

است. مسئله 

5. رسانه ها
و  برنامه سازی  از مسائل، متجلی در جهت گیری آن ها در اخبار،  فهم رسانه ها 
خبرنگاران  غیرمکتوب-  چه  و  مکتوب  -چه  رسانه ها  در  معمواًل  است.  تحلیل 
ویژگی  کارند.  مشغول  تخصصی  به صورت  اجتماعی  مختلف  حوزه های  در 
و اهل علم در هر حوزۀ تخصصی در  گویای مردم  زبان  که  این است  خبرنگاران 
قبال مدیران هستند. رجوع به ایشان امکان دستیابی به مسائل مورد نظر مردم و 
مطالعۀ  و  بررسی  رسانه ها،  جهت گیری  سنجش  ابزار  می کند.  فراهم  را  علم  اهل 

است. فوق  سه گانۀ  قالب های  در  رسانه ها  برون دادهای  و  فرایندها 
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هدفابزار استخراج مسئلهمنبع شناخت مسئلهردیف

آحاد مردم۱
نظرسنجی میدانی و 

مشاهده و تحلیل

نیازهــای  و  ذائقه هــا  بــه  دسترســی 

مــردم.

۲
کارگزاران و 

سازمان ها
مصاحبه و مطالعۀ 

اسنادی

و  مســئله ها  بــه  دسترســی 

کســانی که  چالش هــای نظام از منظر 

قراردارنــد. کشــور  ادارۀ  متــن  در 

۳

جامعۀ 

کشور  علمی 

)دانشگاهی و 

ی( حوزو

مصاحبه و مطالعۀ 

اسنادی

دسترســی بــه مســئله ها و چالش های 

منظــر  از  کســانی که  منظــر  از  نظــام 

تئوری هــای علمــی حــوزۀ تخصــص 

کــرده و  خــود وضعیــت کشــور را رصــد 

کمیــت می نگرند. بــه مســئله های حا

۴
اندیشکده های 

سیاست پژوهشی

مطالعۀ اسنادی 

و جلسات بارش 

فکری

و  مســئله ها  بــه  دسترســی 

چالش هــای نظــام از منظــر کســانی که 

بــوده و  متخصــص سیاســت پژوهی 

وضعیــت کشــور را از ایــن منظــر رصــد 

. می کننــد

رسانه ها۵
مطالعۀ اسنادی و 

مصاحبه

گیــری هــای  دســت یابــی بــه جهــت 

جامعــه در حــوزه هــای مختلــف
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مالحظات شناسایی مسئله

که در مورد درک مسائل قابل توجه است، عبارت اند از: نکاتی 
۱. نظر عامۀ مردم در مقابل نظر متخصصان؛ مسائل از دیدگاه عامۀ مردم به گونه ای 
خاص جلوه می کند و همان مسائل از دیدگاه متخصصان به گونه ای دیگر. حال 
که مسئله را از چه دیدگاهی مورد توجه قرار دهد.  مشکل خط مشی گذار این است 
گاهی اوقات مسائلی برای مردم مطرح می شود که خط مشی گذاران آن ها را احساس 
به عنوان  از سوی خط مشی گذاران  که  اوقات مسائلی  گاهی  و  ادارک نمی کنند  و 

مشکل مطرح می شود، برای عامۀ مردم به عنوان مشکل محسوب نمی شود.
گاهی اوقات راه حل  از نظر نتایج و هزینه های آن؛  ۲. مقایسۀ راه حل های مسئله 
در  برعکس.  گاهی  و  است  نازلی  نتایج  ظاهرًا  و  بسیار  هزینه های  دارای  مسئله 
با خط مشی در تماس  که  افراد مختلف  از دیدگاه  نتیجه ها  و  هر حال، هزینه ها 

است. متفاوت  هستند، 
۳. مسائل به درستی و واضح تعریف نشده و مشخص نیستند. مسائل را همواره 

کرد. کمی و عینی توصیف  نمی توان با قیود 
می کنند،  طرح  را  آن ها  که  افرادی  گرایش های  و  نظریات  مسائل،  تعریف  در   .۴
به نوعی منعکس است؛ بنابراین هیچ مسئله ای را نمی توان بدون توجه به تمایل و 
گرایش تعریف کنندگان، مطرح ساخت. تمامی افراد به خط مشی گذاران به صورت 
ی  به تساو خط مشی گذاری  مراجع  در  همگان  نظریات  ندارند.  دسترسی  یکسان 

نمی شود. منعکس 
یدادها به ُطرق مختلف در زمان های مختلف و افراد متفاوت در  ۵. جریان ها و رو

جامعه تعبیر و تفسیر می شوند.
یادی ناشی شود. یداد واحد ممکن است مشکالت ز ۶. از یک رو

بخش سوم
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اهمیت اولویت بندی

به  نیاز  هرکدام  که  مسائلی  هستیم؛  روبه رو  مختلفی  مسائل  با  جامعه  در  ما 
صرف وقت و انرژی دارند. مسلمًا برخی از آن ها ضروری تر و برخی دیگر اهمیت 
اشتباه  دچار  مسائل  اولویت  تشخیص  در  اوقات،  پاره ای  در  دارند.  کمتری 
قرار  اولویت  در  کدام یک  و  دارد  قرار  اولویت  در  کدام یک  نمی دانیم  و  می شویم 
کنترل تضادها  ندارد. در چنین مواقعی قسمت عمده ای از انرژی و توان، صرف 
و  انرژی  و  وقت  از  بهینه  استفادۀ  و  مسئله  این  حل  به منظور  می شود.  تردیدها  و 
جلوگیری از دوباره کاری ها و تردیدها، مفهوم اولویت بندی مطرح می شود. مقصود 
آن ها  ضرورت  و  اهمیت  براساس  را  مسائل  بتوان  که  است  این  اولویت بندی  از 
که در  از شناخت مسائل، این است  ازاین رو مرحلۀ بعدی پس  کرد؛  طبقه بندی 
مسائل  بتوانیم  برنامه ریزی  مدل  یک  به وسیلۀ  یم،  دار که  مسئله ای  صدها  مقابل 

بشناسیم.  را  اولویت دار 
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شاخص های اولویت بندی

1. فرمایشات مقام معظم رهبری
می تواند  همواره  جامعه،  و  کشور  به  رهبری  معظم  مقام  بصیر  و  کالن نگر  نگاه 
ایشان  گیرد.  قرار  مسئوالن  به ویژه  و  ما  اقدامات  اولویت  تعیین  ک  مال به عنوان 
و  برنامه ها  جهت دهی  به  سال  حکیمانۀ  نام گذاری  با  سال  ابتدای  در  همواره 
اقدامات می پردازند. همچنین در باقی ایام با رصد دقیق فضای کشور و بین الملل 
مجموعه  این  می باشد.  فرع  از  اصل  تعیین کنندۀ  که  می پردازند  بیاناتی  به 
مورد  می تواند  مسائل  اولویت بندی  ک  مال به عنوان  همواره  ایشان  رهنمودهای 

گیرد. قرار  عموم  و  خبرگان  استفادۀ 

2. اسناد باالدستی نظام
آن  حرکت  هدف  و  مسیر  مشخص کنندۀ  کشوری  هر  در  باالدستی  اسناد 
یادی وجود دارد؛  کشور ما اسناد باالدستی ز جامعه می باشند. در حال حاضر در 
کرد، اما برخی  به طوری که در هر حوزه می توان به اسناد باالدستی آن حوزه استناد 
که با همت مسئوالن نظام تهیه شده و اجرای  اسناد باالدستی مهمی وجود دارد 
کنون این چنین بوده است. قانون  کشور خواهد بود. چه بسا تا  آن ضامن پیشرفت 
اساسی جمهوری اسالمی ایران، سند چشم انداز جمهوری اسالمی ایران در افق 
کلی اصل ۴۴ قانون اساسی،  ۱۴0۴، برنامۀ پنج سالۀ پنجم توسعه، سیاست های 
کشور از مهم ترین  سیاست های ابالغی مقام معظم رهبری و قانون بودجۀ ساالنۀ 

استاد باالدستی مشترک در همۀ حوزه ها به شمار می روند.

3. امکان پذیری و قابلیت حل شدن
کرد.  تقسیم  می توان  نیز  حل شدن  قابلیت  و  امکان پذیری  لحاظ  از  را  مسائل 
در  باشند.  نداشته  پاسخ  امکان  است  ممکن  فعلی  وضعیت  در  مسائل  برخی 
که در سطح اهمیت  گزینه هایی  این حالت با توجه به محدودیت منابع در بین 
که امکان  یکسانی قرار دارند، به طور منطقی باید نخست به مسئله ای پاسخ داد 

از اتالف منابع جلوگیری شود. تا  رفع و حل آن بیشتر است 
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گیری 4. مراتب فرا
می نامیم.  مسئله  آن  گیری  فرا میزان  را  مسئله  اثر  تحت  گسترۀ  یا  افراد  تعداد 
صدر  در  و  داشت  خواهد  باالتری  اهمیت  باشد،  گیرتر  فرا مسئله  که  میزانی  به 
که  عمومی  فقر  یا  استان  یک  در  اجتماعی  آسیب های  می گیرد.  قرار  اولویت ها 

می باشند.  مسائل  این  از  نمونه ای  می گیرد،  بر  در  را  یادی  ز گسترۀ 

5. میزان شدت و ضعف
که شدت یک مسئله باالتر باشد، نیاز به پاسخ سریع تری خواهد  به هر میزانی 
یاد است، معمواًل بر سایر جوانب زندگی اثر  که شدت اثر آن ز داشت. مسئله ای 
می گذارد. در این صورت تمامی مسائل دیگر به حل آن وابستگی پیدا می کند و 

رسیدگی به آن در اولویت قرار می گیرد.

6. درجۀ اولویت زمانی
و در غیر این صورت عوارض  به موقع دارند  و  به پاسخ سریع  نیاز  برخی مسائل 
جبران ناپذیری را به دنبال خواهند داشت. آتش سوزی مراتع یا یک منطقه نیاز به 
بر  را  عظیمی  خسارت های  آن،  به  پاسخ  از  غفلت  لحظه  هر  و  دارد  سریع  پاسخ 

گذاشت. خواهد  جای 

7. وسعت حوزه های متأثر
هر مسئله با توجه به نوع آن می تواند بر حوزه ها و همچنین مسائل مختلف دیگر 
اثر بگذارد. هر اندازه یک مسئله بر حوزه های بیشتر و مسائل متنوع تری اثر بگذارد، 
اهمیت بیشتری دارد؛ برای نمونه، یک مسئلۀ سیاسی مثل انتخابات بر حوزه های 
تأثیرگذار است و  متنوع و متعددی مثل اقتصاد، فرهنگ، امنیت، سالمت و... 

می تواند عامل مسائل دیگری باشد؛ ازاین رو توجه به آن در اولویت قرار می گیرد.
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منودار و جدول طبقه بندی مسائل

نیز طبقه بندی  گونه های مختلف دیگری  انواع و  را در  می توان مسائل عمومی 
از  عمومی  مسائل  دسته بندی  زمینه،  این  در  دیدگاه ها  معتبرترین  از  یکی  کرد. 
گیری« و »درجۀ اولویت زمانی« است.  حیث »میزان شدت و ضعف«، »مراتب فرا
کافی  براساس این سه متغیر، مسائل یا در اولویت حل قرار می گیرند و یا فرصت 

برای تأمل و بررسی آن ها وجود دارد.

اولویت حل مسائل

فرصت تأمل و بررسی
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یت، می توان هشت دسته از  گیری و فور بدین ترتیب، برحسب میزان شدت، فرا
مسائل عمومی را به ترتیب اولویت تصور نمود:

گیریشدتاولویت مثالفوریتفرا

گیرشدید۱ گیرفوریفرا جنگ، زلزلۀ فرا

فوریمحدودشدید۲
در  زلزلــه  بــروز  ســیل،  جاری شــدن 

کشــور از  منطقــۀ محــدودی 

گیرشدید۳ غیرفوریفرا

هنگامی که  به ویژه  عمومی  فقر 

و  تحمل  قابل  گستردگی  به دلیل 

می شود. انگاشته  اجتناب ناپذیر 

غیرفوریمحدودشدید۴
حوادث رانندگی و بروز ترافیک های 

شدید محلی

گیرخفیف۵ فوریفرا
مواجهــه بــا عواقــب مســابقۀ فوتبــال 

دو تیــم پرطرفــدار شــهر

فوریمحدودخفیف۶
تأمیــن امنیــت مــردم در یــک مراســم 

فرهنگــی محلــی

گیرخفیف۷ غیرفوریفرا

کاهــش عرضــۀ برخــی مــواد غذایــی 

یــک  در  غیرضــروری  ولــی  مفیــد 

کشــور بــزرگ  منطقــۀ 

غیرفوریمحدودخفیف8
دسترســی دشــوار به بازار مــواد غذایی 

در برخــی محله های شــهرهای بزرگ
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یت نیز تقسیم  همچنین به طور ساده تر مسائل را می توان از لحاظ اهمیت و فور
هم  و  هستند  مهم  هم  که  دارند  قرار  اولویت  در  مسائلی  صورت  این  در  که  کرد 
یارویی با مسائل مختلف، ابتدا باید در صدد حل  فوری؛ به عبارت دیگر، هنگام رو
مسئله ای بود که اولین اولویت را دارد؛ یعنی مسئله ای که در مقایسه با بقیۀ مسائل 
را  با این دو شاخص مسائل  را دارد.  یت  برای ما باالترین اهمیت و بیشترین فور

می توان به چهار دستۀ زیر تقسیم نمود:

مسائل مهم
کــه حــل آن هــا بــرای مــا ضــروری اســت، ولــی بــرای حــل  مســائلی 

ــم. ی ــی ندار ــت زمان ــائل محدودی ــه مس این گون

مسائل فوری

کــه شــاید مهــم نباشــند،  گفتــه می شــود  مســائل فــوری بــه مســائلی 

گــر آن زمــان  امــا در یــک محــدودۀ زمانــی حتمــًا بایــد حــل شــوند و ا

بگــذرد، امــکان حــل  مشــکل بســیار ســخت و حتــی غیرممکــن 

خواهــد بــود.

مسائل مهم و 

فوری

کــه هــم بــرای جامعــه مهــم  مســائل مهــم و فــوری مســائلی هســتند 

اســت و هــم بــرای حــل آن محدودیــت زمانــی وجــود دارد.

مسائل غیرمهم 

و غیرفوری

کــه نه بــرای جامعه  مســائل غیرمهــم و غیرفــوری، مســائلی هســتند 

مهــم هســتند و نــه بــرای حــل آن محدودیــت زمانی وجــود دارد.
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