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پی و ودییمد آیییه نی ییدگان
م ت او راسیت آیرار نسیت
باغ سخا را چم فلک تازه کرد

بی و باییام آییه پای ییدگان
بر کییر کیمه و کیزه زمی
مرغ سخ را فلک نوازه کرد

افقهای تازه پرسشگری برای پژوهشگران

سازمانآا امتداد خمیشت ما آست د و دمامع با اتکا به ننها به نرزوآام خمد دست پ دا میک د .ای سازمانآا آست د کیه
غلبه بر چالوآا و پ شرفتآا را برام دمامع امکان فراآم میسازند .در سدۀ حاضر ،دمامع با چالوآام متعدد ،مت یم و
گستردهام در زم هآام اقتصادم ،ادتیاعی و زیستمح طی مماده د و سیازمانآیا پ مسیته در تیز انید تیا از یریی
بازنفری یآام خمد ،تمان رفع ای چالوآا را ب اب د.
بازنفری ی و نمنفری ی سازمانی ،امرم ضرورم است و به کمششی پ مسته ن از دارد .اگر مؤسسهآا و شرکتآیا تیمان
بهبمدبخشی و بازنفری ی خمد را از دست بدآ د ،به مرور زمان عیرشان به پایان مییرسید ییا در ریمرد تیداوا فعال یت،
کارایی و اثربخشی چ دانی نخماآ د داشت .تمسعه و بازنفری ی سازمانی ،برام آیۀ مؤسسهآا و شرکتآا ضیرورم اسیت.
تمسعه و بازنفری ی محا نییشمد ،مگر ننکه پرسشگرم روح حاکم بر تیامی کمشوآام سازمان باشد .پرسشگرم کیه
بهرمرد دستودمم مسائل و راهحلآام ننها بروز میک د ،اساس و دانمایه سازمان یادگ رنده است .پرسشگرم دربارۀ
مسائل و راهحلآا ،برام سازمانآا تمانایی یادگ رم ،بهبمد و بازنفری ی را به آیراه مینورد.
اف آام تازه پرسشگرم ،دام ۀ مسائل و راهحلآا را گستردهتر میک د .ای اف آا برام آر دو گیروه پووآشیگرانی
که در داخل و خارج از سازمانآا با فعال تآام تحا

و تمسعه درگ رند ،حیائر اآی یت اسیت .دادهآیام گیردنورمشیدۀ

پووآشگران دربارۀ مسائل سازمانی را میتمان بر اساس چ د پرسیو ب یادم بررسیی کیرد .پاسی بیه آیر پرسیو ،بیه
رویکردآا و ابرارآام تحل لی خمد ن از دارد .ای پرسوآا در سلسلهمراتبی از تحل ل شکل میگ رند .در دیدو زییر ،بیه
انما پرسوآا ،سطح تحل ل ،نم تحل ل دادهآا و م بع تحل ل ننها اشاره شده است.
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پرسوآایی که از سمم پووآشگران دربارۀ مسائل و وضع تآام سازمانی و تحل ل دادهآام مرتبط بیا ننهیا ییرح
میشمد ،بهیمر عیده بر سه پرسو او متیرکرند .در نم او پرسوآیا ،پووآشیگران دادهآیام میرتبط بیا مسیائل را
پرداز

میک د تا دریاب د چه روم داده است و از ای یری  ،تمانایی در رخدادآام بعد از وقم را پ دا ک د .ایی کیار

به ننها قدرد بازاندیشی میدآد .پووآشگر مجیمعهام از ابرارآام تجریهوتحل ل تمری فی را روم دادهآیام میرتبط بیا
مسائل بهکار میبرد و به یافتهآایی میرسد که خار ت بازاندیشی دارد .در نم دوا پرسوآا ،پووآشگر در دستودمم
مسائل و وضع تآایی است که در حا رخ دادن است .یافتهآام حارل از بررسی در ای سطح ،بیه پووآشیگر تمانیایی
میدآد تا مسائل را بر اساس محدودیتآام ت ظ مک ده ارزیابی ک د .در سمم

نم از پرسوآا ،پووآشگر از ابرارآیام

تحل لی تشخ صی استفاده میک د تا چرایی وقم رخدادآا را دریابد .تحل یلآیام تشخ صیی بیهییمر عییده بیر مب یام
کمشوآام ک ترلی تصادفی و تحل لآام رگرس من انجاا میگ رد .یافتهآیام حاریل از بیهکیارگ رم ایی ابرارآیام
تحل لی ،به ب شی م جر میشمد تا پووآشگر به درکی دق

و عی

رادع به علت وقم رخدادآا برسد .دو نیم پرسیو

دیگر ،دربارۀ رخدادآام نی ده و نمادگی برام پرداخت به ننهاست .ای دو پرسو ،یع ی چه چ رم به وقم خماآد پ مست
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
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و آ گاا وقم نن چه کارم باید انجاا داد ،در سطمح چهارا و پ چم پرسشگرم قرار میگ رنید .م بیع تیأم

و پیرداز

دادهآام مربمط به نم چهارا پرسوآا ،شب هسازم و تجسم و س اریمپردازم است .یافتهآام ای سطح از تحل لآا کیه
ماحصل تحل لآام پ ونگرانه است ،از ویوگیآام نی دهنگرم برخمردار است و تمانایی در رخدادآا یا ن ازآام نی ده را
ایجاد میک د .اما پرسوآایی که در سطح پ جم مطرح میشمند ،ظرف ت خل دید و تصمیرم کلی دربیارۀ چ یرم ورام
حد و مرز فعلی با ترک
تأم

و پرداز

دادهآام مختلف را بهودمد مینورند .در ای سطح ،از تحل ل تجمیرم استفاده میشیمد و م بیع

دادهآام نن ن ر مد سازم پ ونگرانه و یراحی فکرم است.

پووآشگران مدیریت که به مسائل ر عت ،کس وکارآا و شرکتآا واقفاند و دادهآام پووآشی را بهم ظمر ن ل به
راهحلآا بررسی میک د ،باید ب شتر اف آایی از پرسشگرم را دنبا ک د که بر مسائل و راهحیلآیام سیطمح چهیارا و
پ جم متیرکر است؛ یع ی مسائل و راهحلآایی که برام سازمانآا نی دهنگرم و فراب ی را به ارمغان مینورد .اف آایی از
پرسشگرم که بر شاخسار یافتهآا و اندوختهآام پووآشگر ،م مهآام نی دهنگرم و فراب ی برویاند ،برام سازمانآایی که
از م مۀ درخت تحا

تغذیه میک د ،یادگ رم و پایدارم را به ارمغان خماآد نورد.

References
Drucker, P.F. (2001). Management challenges for the 21st century. (1st edition), Harper
business.
Gartner (2017).
Data and Analytics Leadership Vision for 2017. Available at:
https://www.gartner.com/en/documents/3435217
Scott, W. R. & Davis, F.G. (2006). Organizations and organizing, rational, natural and open
systems perspectives. (1st edition). Pearson Prentice Hall.
;Senge, P.M. (2006). The fifth discipline, the art and practice of the learning organization
Doubleday

استناد :دیماندرم ،علی ( .)1441سخ سردب ر :اف آام تازه پرسشگرم برام پووآشگران .مدیریت بازرگانی.3-1 ،)1(14 ،
مدیریت بازرگانی ،1441 ،دوره  ،14شیاره  ،1رص3-1 .
ناشر :دانشکدۀ مدیریت دانشگاه تهران

© نمیس ده
تاری انتشار1441/43/31 :

