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مسئله چیست؟
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.  دشواریهاییمحدودشدهایهستندکهمنابعالزمبرایحّلآنهادراختیاراست« مسائل»❑

.هستند«مسائل»،محدودنشده،تعریفنشدهوبسیارپیچیدهتراز«مشکالت»❑

.نشاندهندةترکیبیآشوبناکازجریانهایگوناگوناست« مشکل»واژه❑

هدست،بیانگرنقصیاعیبدروضعموجوداستکهدرسنجشیاقیاسباوضعمطلوبب«مسئله»❑
.  میآید

4 1400-1399، پژوهشکده چشم انداز و آینده پژوهی و مرکز تدبیر، مقدمه ای بر نظام مسائل کشور



Snowden, D. J., & Boone, M. E. (2007). A leader's framework for decision making. Harvard business review, 85(11), 68.
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انواع مسائل
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ایزمینههایویژگی

ساده
سائل 

م

سازگاررویدادهایوتکراریالگوهای
معلولیوعلتروشنروابط
داردوجوددرستپاسخ

استشدهشناخته
واقعیتبرمبتنیمدیریت

ج
سائل بغرن

م

استنیازموردمتخصصتشخیص
.شودنمیآشکارهمهبرایفوراًامااستکشفقابلمعلولیوعلتروابط
استممکندرستپاسخیکازبیش

شدهشناختههایناشناخته
واقعیتبرمبتنیمدیریت

انواع مسائل

علیرضا نصراصفهانی
7



ایزمینههایویژگی

چیده
سائل پی

م

هجوم و غیرقابل پیش بینی بودن
بدون پاسخ صحیح ؛ الگوهای آموزنده نوظهور

ناشناخته های ناشناخته
وجود بسیاری ایده رقابتی

نیاز به رویکردهای خالقانه و ابتکاری

ک
شوبنا

سائل آ
م

تالطم زیاد
هیچ رابطه علت و معلولی مشخصی وجود ندارد ، بنابراین در جستجوی پاسخ های مناسب فایده ای ندارد

ناشناخته ها
تصمیمات زیادی برای اتخاذ است و زمانی برای فکر کردن وجود ندارد

تنش شدید

انواع مسائل

علیرضا نصراصفهانی
8



Alford, J., & Head, B. W. (2017). Wicked and less wicked problems: a typology and a contingency framework. Policy and Society.
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ابعاد یک مسئله
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https://polgovpro.blog/2021/06/18/problems-for-and-of-governance/amp/
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نگرشهای

نادرستدر

حلمسئله

توجه به 
فوریت 
مسائل

وتفکر سبدی 
درهم به 
راهکارها

نقطه ای و 
تک بعدی 

دیدن مسائل 

روش زدگی در 
حل مسائل

سطحی 
دیدن مسئله

توجه به 
معلول ها
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!چکشی برای حل همه مسائل؟
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تفکر خارج از چارچوب در حل مسئله
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ذهنیت حل کننده مسئله
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نگاهمتخصصینعلوماجتماعی نگرشهیبریدینگاهمهندسین

یفی،گفتگو،رویکردتوصیفی،نگرشک
نگاهتفسیری گرا،نگرشکمی،رویکردتقلیل

سادهسازیمسئله

فی،کی-حکیمانسیاستگذار،نگاهکمی
رنگاهچندبعدی،بینرشتهای،تفک

طراحی



نشستهای تخصصی چندبعدی
و با رویکرد مناظره

راهبردهای حل مسئله

علیرضا نصراصفهانی
17

رویکردهای الیه ای و عمیق
بهره گیری از روش های 
نظرسنجی تخصصی و 

تحلیل  داده های بزرگ مقیاس

افراز هوشمندانه مسائل

اجماع ذی نفعان روی 
راهکارهای حل مسئله

رویکردهای اقدام پژوهانه
و پرهیز از روش زدگی 

(اعتدال در روش مندی)
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دستاوردهای استخراج نظام مسائل

مدلهای حل مسئله
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درخت مسئله-1

https://polgovpro.blog/2021/06/18/problems-for-and-of-governance/amp/



علتهای رشوه در سازمان
امنیت معیشتی •
تضاد طبقاتی •
فقدان شایسته ساالری •

تجزیه به علت های مختلف

ابعاد فساد در یک سازمان
ابعاد اداری •
ابعاد مالی•
ابعاد اخالقی•

تجزیه مشکل به ابعاد

مصادیق سرقت
سرقت علمی •
سرقت کاال•
سرقت اطالعات•

تجزیهبهمصادیق

مسئلهشکست-2
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حل مسئله با رویکرد اندیشگاهی-3
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Ishikawa, K. (1968). Guide to Quality Control. Tokyo: JUSE.
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ارائه.(2020).معصومهسیده,رستمیولطیفی,اکبریان
درسوختقاچاقبامقابلهمدیریتبرایچارچوبی

.691-654,(32)8,کالنوراهبردیسیاست های.ایران
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مدل سازی . دیانت فاطمه، و همکاران
ید برق سیستمی برنامه ریزی توسعه تول
.  لیتجدیدپذیر در رقابت با برق فسی

و فصلنامه پژوهش های سیاست گذاری
1400برنامه ریزی انرژی 
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لیتانی

ساختاری، سیستمی

جهان بینی، گفتمان

استعاره، اسطوره

الیه اول

الیه دوم

الیه سوم

الیه چهارم

Inayatullah, S., & Milojevic, I. (2015). CLA 2.0: Transformative research in theory and practice, Tamkang University Press, Tamsui, Taiwan
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Inayatullah, S., & Milojevic, I. (2015). 
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تحلیل الیه ای علتها-6

علیرضا نصراصفهانی
28



تحلیل الیه ای علتها-6

علیرضا نصراصفهانی
29



تحلیل تاثیر متقابل-7
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Gordon, T. J. (2012). Cross-Impact Analysis, in "Futures Research Methodology Version 3.0", The Millennium Project
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Gordon, T. J. (2012). Cross-Impact Analysis, in "Futures Research Methodology Version 3.0", The Millennium Project
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