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 شوركحل مسئله در  طرح مسئله، اساس گمشده

 1يانكيور يميابراه يمجتب

 

 :دهكيچ

اسدت   ربط ذي يو نهادها ياجرائ هاي دستگاهشور فقدان طرح مسئله در ك يياجرا يها دستگاهمهم در  امروزه مسئله

و  يجه به اصل اقتااد مقاومترد  با تويقرار گ مدنظر آنه  رور  كبدون آن شود ميه تنها به حل مسئله توجه كنيو ا

مختلدف در   هداي  طدرح  يسداز  يعملد  يتدال  بدرا   يبجدا  رسدد  مي به نظر، بنيان دانشبر استفاده از اقداما   تأكيد

 اسدت  ي درور شدور،  ك ياجرائ هاي سازماندر  يشنهاديپ ي مسئلهمرتبط و اقدام شتابزده در حل هرگونه  هاي زمينه

 يهدا  هزينده و  يو اثدربخش بدودن اندرژ    ي، ملابق با اصل اقتاداد مقداومت  ها هيسرمااز هدر رفت  يريجلوگ منظور به

، نخسدت بدا اسدتفاده از    هدا  سدازمان رون يد افدراد ب  يملرح شده از سو يها مسئلهقا  و حل يتحق يدر اجرا يمارف

د نخسدت بدا   يد با ياجرائد  هداي  دسدتگاه  درواقدع  رور  و الزم طرح شدوند    يدارا يها مسئلهن هر حوزه، يمتخاا

سدازمان ملدابق    يش رويپ يها مسئلهرون سازمان به طرح ين ، دانشمندان و نخبگان درون و بيستفاده از متخااا

ه كد قدا  اسدت، بل  يشدن هرچه بهتدر تحق  ياتيدر جهت عمل مثثر يگام تنها نهن امر يبپردازند  ا آناز و  رور  يبا ن

 افتده ي اختاداص  هداي  سدرمايه و  يز هدر رفت اندرژ  رور  سازمان، ا يت و دارايدر اوشو يها مسئلهحل  ي واسله به

  آورد يم عمل به يريجلوگ

 

 .ي، حل مسئله، اقتصاد مقاومتي: طرح مسئله، ضرورت، دستگاه اجرائيديلكواژگان 

 

 مقدمه و بيان مسئله .1

كده  اينكه موفقيت يك تحقيق در گرو طرح مناسن مسئله است، يك حقيقت اجتناب ناپذير است  به عبارتي تا زماني

بيان مسئله در تحقيق بدرستي انتخاب و تشريح نشود، موفقيت تحقيق و حاول نتيجه ي دقيدق و پايدا در معدرض    

خلر خواهد بود  بنابراين طرح مسئله يكي از مهم ترين عناصر در اثربخشي يك تحقيدق اسدت  گاهدا مشداهده مدي      

                                                           

 m.ebrahimi@ut.ac.ir، تهران دانشگاه دانشجوي دكتري  1
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ي تحقيق كه  رور  تحقيق اسدت ناديدده   شود طرح يك مسئله بدرستي اتفاق مي افتد، وشي مكمل مهم در اثربخش

گرفته مي شود  اين امر قاعدتا اثربخشي تحقيق را تحت اششعاع قرار مي دهدد  اينكده مسدئله ي تحقيدق ملدابق بدا       

 رور  طرح و اجراي آن همراه باشد، اساس گمشده اي است كه عالوه بر كمبود آن در مجامع علمي كشور، فقدان 

نهادهاي ذي ربط محسوس است و گاها چنان مفقود شده كه حتي شزوم وجود آن نيدز   آن در دستگاه هاي اجرائي و

 فرامو  مي گردد   

 بحث و حل مسئله .2

با توجه به تاكيدا  بسيار بر رعايت و اجراي اقتااد مقاومتي و تاكيد رياست جمهوري بر استفاده از اقدداما  داندش   

هاي مختلف در زمينه هداي مدرتبط و اقددام شدتابزده در      بنيان، بنظر مي رسد بجاي تال  براي عملي سازي طرح

حل هرگونه مسئله ي پيشنهادي،  روريست بمنظور جلوگيري از هدر رفت سدرمايه هداي كشدور ملدابق بدا اصدل       

اقتااد مقاومتي و اثربخش بودن انرژي و هزينه هاي مارفي در اجراي تحقيقا  و حل مسئله هاي ملدرح شدده از   

مان ها، نخست با استفاده از متخااين هر حدوزه، مسدئله هداي داراي  درور  و الزم طدرح      سوي افراد بيرون ساز

شوند  سوال مهم و چاشش برانگيز در سازمان ها اينست كه چرا نبايد بجاي حل شتابزده ي يك مسئله، يك گدام بده   

ل مسدئله آن هدم در   عقن تر رفت و به طرح مناسن مسئله هاي داراي  رور  پرداخت؟ چرا هميشه بايد بدنبال ح

يك فرآيند شتابزده باشيم تا طرح مسئله ي مناسن و  روري؟ چرا نبايد قبل از هر اقدامي، تنها بده طدرح چنددين    

مسئله موجود در سازمان فكر كرد، چراكه طرح مسئله هاي مختلف كه يدك سدازمان بدا آنهدا مواجده اسدت و قدرار        

ي داراي اوشويت و  رور  را نمايان سازد  عدم رعايت اين مو وع  گرفتن آنها در كنار يكديگر خود مي تواند مسئله

ميمكن است سرمايه هاي كشور را صرف حل مسئله هايي نمايد كه در اوشويت نبوده و اين امر قاعدتا با اصل اقتااد 

بايدد بمنظدور   مقاومتي منافا  خواهد داشت  در واقع به بيان ساده تر اينكه، سازمان ها و دستگاه هاي اجرائي كشور 

استفاده ي بهينه از اقداما  دانش بنيان، نخست مسئله هاي مورد نظر و داراي  رور  را با اسدتفاده از متخاادين   

درون و بيرون سازمان شناسايي و طرح كنند و در گام بعد با در اختيار قرار دادن و سفار  آن هدا بده دانشدمندان،    

سدد حل مسائل برآيند  در واقدع فرآينددي كده اكندون دسدتگاه هداي       نخبگان و محققين، ملابق با اصول علمي در 

اجرائي كشور و حتي سازمان هاي حمايت كننده ذي ربط در پيش گرفته اند، بنظر فرآيند نادرستي مي آيد كده نده   

تنها به حل مسئله هاي داراي  رور  و اوشويت نمي انجامد، بلكه در جهت صرف اقتاادي هزينده هدا نيدز حركدت     

كند  اينكه دستگاه ها در فرآيند حدل مسدئله ي خدود منتظدر طدرح مسدئله از سدوي دانشدمندان، نخبگدان و          نمي 
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نهادهاي دانش بنيان بيرون از سازمان هستند نمي تواند چاره ساز مسئله هاي اصدلي سدازمان هدا و اجدراي آن هدا      

و محتواي سازمان، شايد منجر به طدرح   منلبق با اصل اقتااد مقاومتي باشد  زيرا عدم دسترسي اين افراد به اهداف

مناسن مسئله گردد، وشي شزوما نمي تواند  رور  آنرا به اندازه ي متخااين درون سازمان شحاظ كند  بندابراين در  

صورتيكه عكس اين فرآيند صور  پذيرد و نخست دسدتگاه هداي اجرائدي و سدازمان هداي ذي ربدط بدا اسدتفاده از         

گان درون و بيرون سازمان سعي در طرح مسئله هاي پديش روي سدازمان ملدابق بدا     متخااين ، دانشمندان و نخب

نياز و  رور  آن نهاد كنند، نه تنها گامي موثر در جهت عملياتي شدن هرچه بهتر تحقيقا  برداشته، بلكه بواسدله  

تده جلدوگيري   ي حل مسئله ي در اوشويت و داراي  رور  سازمان از هدر رفت انرژي و سرمايه هداي اختاداص ياف  

كرده است  به عبارتي بايد بواسله ي انجام تحقيقا  صرفا براي طرح مسئله در دستگاه هاي اجرائي و نهادهداي ذي  

ربط ابتدا مسئله هاي مورد نياز و  روري هر بخش شناسايي و ارائه شوند تا در گام بعد با سفار  اين مسئله ها بده  

 ن مسئله تال  شود  متخااين مربوطه ، در حل هرچه مناسن تر آ

اميد است دستگاه هاي اجرائي كشور و نهاد ها و سازمان هاي ذي ربط با شحاظ كردن اين فرآيند در جهت درسدت،  

 در اجراي صحيح اصل اقتااد مقاومتي و جلوگيري از هدر رفت انرژي و سرمايه اقدام نمايند 
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