
1397، زمستان 36شماره  ،9ورهد اهبردی،مطالعات مدیریت ر          زاده                                             حمیدی محمّدرضا سخن سردبیر،  

 تعالي بسمه

 

 سخن سردبیر

 

باید اذعاان  ، زیرااست. راهبردی جانب در شناخت مسائل  ، دغدغه اصلي اینسرمقالهموضوع این      

دربااره   بایاد   مساله( 1بلكه یا بوجود نخواهد آمد ای به خودی خود وجود نخواهد داشت  مسالهداشت 

، شود ( آنگاه شناخت مساله مطرح مي3 ،شخصي با آن موضوع سروكار داشته باشد (2 ،موضوعي باشد

( شخص برای حل مساله نیاز به راهنمایي و نقشاه  5و  ( شخص مذكور تصمیم به حل مساله بگیرد4

 "گیری و تصمیم شناخت، ادراك"وجود دو گانگي بین همان راهبرد است.  ،دارد و این راهنما و نقشه

تصامیم،   مسالله ضاع  شاناخت   ناشاي از  ، تنهاا یاع علات كلیادی دارد و آن     "عملكرداجرا و "و 

كاه  اساساً، زماني . دباش ميگیری از فرایند تصمیم، فنون مرتبط با راهكارها و اجرای مناسب آنها  بهره

ماورد تصامیم    عوضا كند نشانگر پایین بودن سطح توانمندی شخص نسبت باه مو  ای بروز مي مسئله

            است. لذا برای باالبردن توانایي حل این نابرابری باید سطح توانمندی شخص در آن حوزه ارتقاء یابد. 

 روبرو است:بشرح زیر و كاركردی  ينییتبي،  فیوصشناختي با سه معضل ت مساله     

 ؛استلیه آگاهي، ادراك و اطالعات ت و پایه اوّمربوط اس يبه مفهوم آگاه يفیال ( مسلله توص

   ؛و پایه این تبیین، قیاس و تجرید است استآن  یادیبن يژگیو، مساله ينییمسلله تب ب(

 و يحااالت ذهنا   ریدر ساا  يچه نقشا این كه مساله دارد و  ربط مساله یي وجودچرا به یج( مسلله كاركرد

   .كند يم فایا انسان یرفتارها

تاا اگار    كردهرا دچار سردرگمي  انسانها  ای نیست كه آشكاراً خود را نمایان كند. مدت پدیده ،مساله     

به دلیل ضاعفي در  . كاركرد انسان ابتدا سازد نمایان خود را شكل و تا حدودی ماهیت  حاصل شد يتوجه

به وجود كم  دچار وضعیت نابسامان شده، سپس اگر هوشیاری بوجود آمد كمای از توانمندی خاص،  حوزه

پدیدارشده سپس طی  بتدریج  ،. بنابراین، ابتدا طی  كاركردی مسالهشود ده ميبر پي مساله هایي از  جنبه

یابد كه وضعیتي مفاروض در ابتادا    موجودیت مي هنگاميمسلله  البته .كند گری آن، عرض اندام مي جلوه

ا در این كاار نااتواني باروز    امّ یابدبه صورت مطلوب تغییر  ،خواهد آن وضعیت كننده مي وجود دارد و حل

روی آینده آن تصامیم،   باید بتواند برای مسائل احتمالي پیش در واقع، شخص هنگام اخذ تصمیم .كند مي

ائه كند لیكن به دلیل پرهیز از این تدبیر، در طول تحقق حیات آن تصمیم، حل ار اندیشي كرده و راه چاره
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 شود. ، دچار مساله ميآن های آتي حل برای حاالت احتمالي وضعیت احتماالً به سبب نادیده گرفتن راه

 گری. ( طی  جلوه2( طی  كاركردی و 1شود: مساله، با دو طی  معنایي بررسي مي    

كند دچار مساله شده اسات. ایان    شود كه انسان فكر نمي مطرح مي زماني. این طی ، طيف كاركردي

خواستن، طلب كردن و استدعا نمودن؛ جساتجوی كساي باودن، كساي را جویاشادن،       موارد عبارتند از:

داشاتن، درخواسات، نیااز،     حاجات  پرسیدن، پرسیدن چیزی را كه از آن چیز مردم پرسش كنناد: سالال؛  

از آن جهت كه بر آن  طرح دعوی، سلال و پرسش علمي؛ علمي، قضیه و فرضیه علمي؛مطلب  خواهش؛

 شود و نیز بر قضیه علمي كه بیان آن را خواستار باشند. یا بر دلیل آن سلال وارد مي

 ،طی  كااركردی ه نپس از درگیری انسان به یكي از ابعاد ششگامساله  ،. در این طی گري طيف جلوه

موضاوع ماورد    نشانگر بهم خوردن وضعیت جاری و حتي آتي مساله ؛ فلذا سازد بتدریج خود را نمایان مي

شود. جنس اخالل از ماهیات   اخالل و برهم خوردن نظم و تعادل مي بروزباعث رو،  ؛ از ایندرگیری است

گیارد؛ بناابراین،    نشات مي با مراتب رفتاری خود نظیر امور اجتماعي، اقتصادی و فرهنگي ها خاص پدیده

كاه در   ها، ساختارها، فرایندها، سازوكارها، رفتارهاا و عملكردهاای آن اماور اسات     امری مرتبط به هدف

گیرد و هر پدیده تاریخ و سرگذشت مختص به خود را دارد، لذا هر پدیده  شكل مي« تاریخ پدیده»كاركرد 

  مسائل خاص خودش را خواهد داشت.

                                                                                                              

 زاده محمّدرضا حمیدی                                                                                               


