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 را چم فلک تازه کرد باغ سخا

 

 بی و باییام آییه پای ییدگان

 بر کییر کیمه و کیزه زمی   
 مرغ سخ  را فلک نوازه کرد

 

 

 های تازه پرسشگری برای پژوهشگرانافق

آا آست د کیه ک  د. ای  سازماندست پ دا می خمد آا امتداد خمیشت  ما آست د و دمامع با اتکا به ننها به نرزوآامسازمان

و  مت یم  ،متعدد آامچالودر سدۀ حاضر، دمامع با سازند. فراآم میبرام دمامع امکان را  آاآا و پ شرفتغلبه بر چالو

نید تیا از یریی  اآیا پ مسیته در تیز سیازمان و ه دممادمح طی آام اقتصادم، ادتیاعی و زیستدر زم  ه امگسترده

 آا را ب اب د.تمان رفع  ای  چالو ،خمد آامبازنفری ی

آیا تیمان و شرکت آاؤسسهماگر . ن از داردکمششی پ مسته به و  است امرم ضرورم ،بازنفری ی و نمنفری ی سازمانی

 ،رسید ییا در ریمرد تیداوا فعال یتبه مرور زمان عیرشان به پایان میی ،بدآ دبهبمدبخشی و بازنفری ی خمد را از دست 

سیت. ضیرورم ا آاو شرکت آاؤسسهم ۀبرام آی ،ی سازمانی فری. تمسعه و بازنداشتخماآ د چ دانی نیی و اثربخشی اکار

آام سازمان باشد. پرسشگرم کیه مگر ننکه پرسشگرم روح حاکم بر تیامی کمشو ،شمدتمسعه و بازنفری ی محا  نیی

 بارۀمایه سازمان یادگ رنده است. پرسشگرم درک د، اساس و دانآام ننها بروز میحلل و راهئم مساودمدسترمرد هب

  نورد.را به آیراه می، بهبمد و بازنفری ی یادگ رم اییآا تمانسازمانبرام  ،آاحلل و راهئمسا

آا برام آر دو گیروه پووآشیگرانی ک د. ای  اف تر میآا را گستردهحلل و راهئمسا ۀدام  ،آام تازه پرسشگرماف 

شیدۀ گیردنورم آیامحیائر اآی یت اسیت. داده ،نددرگ ر مسعهآام تحا   و تفعال ت باآا که در داخل و خارج از سازمان

بیه  ،. پاسی  بیه آیر پرسیوکیرداساس چ د پرسیو ب  یادم بررسیی  تمان برمی رال سازمانی ئمسا بارۀدر پووآشگران

 در دیدو  زییر، بیهند. گ رشکل میمراتبی از تحل ل آا در سلسلهرویکردآا و ابرارآام تحل لی خمد ن از دارد. ای  پرسو

 است.ها اشاره شده آا و م بع تحل ل ننآا، سطح تحل ل، نم  تحل ل دادهانما  پرسو
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 ها و منابع تحلیلها، نوع تحلیل دادهها، سطح تحلیل. انواع پرسش1جدول 

پرسش 

 بنیادی

چییه چ ییرم روم 
 داده است؟

چه چ رم در حیا  روم 
 دادن است؟

روم داده چ یر چرا نن 
 است؟

چیه چ یرم بیه وقیم  
 پ مست؟ خماآد

 چییه ،بییرام وقییم  نن
انجیاا تمان می کارم

 ؟ادد

توضیح سطح 

 تحلیل

تمانیییییایی در  
چ یییرم بعییید از 

 وقم  یا ایجاد

براسیاس  تمانایی ارزیابی
آیییییام محیییییدودیت

آیام ک  یده و دادهت ظ م
 شدهاستاندارد تع   

 یقابل ت دریافت درکی
دق   و عی   رادع به 

 چ رم

تمانایی ننچه در نی یده 
خماآد بمد یا روم ن از 

 خماآد داد

ظرف ییت خلیی  دییید و 
 ۀتصییمیر کلییی دربییار

ورام حیید و  ،چ ییرم
مرز فعلیی بیا ترک ی  

 آام خاردیداده

نوع تحلیل 

 هاداده
 تحل ل تجمیرم نگرانهتحل ل پ و تحل ل تشخ صی ک دوکاوانهتحل ل یفتحل ل تمر 

مین و  أمنبع ت

 پردازش

آیییام گیییرار 
 استاندارد

و  آییام خییا گییرار 
 عزئم عیلکردم

 آییییام کمشییییو

 ک ترلی تصادفی

 آیییییام تحل یییییل

 رگرس من

 سییییازم و شییییب ه

 تجسم

 ب  ییییی و پیییی و

 س اریمپردازم

 سازممد  -

 نگرانه پ و

 یراحی فکرم 

 5فراب  ی 4نگرمنی ده 3ب  و 2برنگرم 1بازاندیشی سطح تحلیل

 
آام مرتبط بیا ننهیا ییرح تحل ل دادهآام سازمانی و ل و وضع تئمسا دربارۀکه از سمم پووآشگران  یآایپرسو

ل را ئآیام میرتبط بیا مسیا، پووآشیگران دادهآیانم  او  پرسوبر سه پرسو او  متیرکرند. در  هعیدیمر به ،شمدمی

بعد از وقم  را پ دا ک  د. ایی  کیار  متمانایی در  رخدادآا ،از ای  یری و ک  د تا دریاب د چه روم داده است پرداز  می

آیام میرتبط بیا روم داده را تحل ل تمری فیوام از ابرارآام تجریهدآد. پووآشگر مجیمعهبه ننها قدرد بازاندیشی می

م ودمدست، پووآشگر در آادوا پرسو نم  . درداردرسد که خار ت بازاندیشی ی مییآابه یافتهبرد و کار میبه لئمسا

بیه پووآشیگر تمانیایی  ،آام حارل از بررسی در ای  سطحآایی است که در حا  رخ دادن است. یافتهو وضع تل ئمسا

پووآشگر از ابرارآیام  ،آا. در سمم   نم  از پرسوارزیابی ک دک  ده آام ت ظ ماساس محدودیت بردآد تا مسائل را می

بیر مب یام ییمر عییده بیهآیام تشخ صیی ا دریابد. تحل یلک د تا چرایی وقم  رخدادآا رتحل لی تشخ صی استفاده می

کیارگ رم ایی  ابرارآیام هآیام حاریل از بیگ رد. یافتهانجاا می آام رگرس منتحل لو   آام ک ترلی تصادفیکمشو

. دو نیم  پرسیو برسدعلت وقم  رخدادآا  دق   و عی   رادع به یدرک تا پووآشگر بهشمد میم جر به ب  شی  ،تحل لی

یع ی چه چ رم به وقم  خماآد پ مست  ،ای  دو پرسو رخدادآام نی ده و نمادگی برام پرداخت  به ننهاست.دربارۀ دیگر، 
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م   و پیرداز  أگ رنید. م بیع تیح چهارا و پ چم پرسشگرم قرار میمدر سط ،باید انجاا دادکارم وقم  نن چه  آ گااو 

آا کیه آام ای  سطح از تحل لاست. یافته س اریمپردازم وتجسم  و سازمشب ه ،آاوآام مربمط به نم  چهارا پرسداده

را رخدادآا یا ن ازآام نی ده و تمانایی در   است نگرم برخمردارآام نی دهاز ویوگی ،نگرانه استآام پ وماحصل تحل ل

چ یرم ورام  ۀکلی دربیار مدید و تصمیرظرف ت خل   ،شمندآایی که در سطح پ جم مطرح میک د. اما پرسوایجاد می

شیمد و م بیع نورند. در ای  سطح، از تحل ل تجمیرم استفاده میودمد میهمختلف را ب آامحد و مرز فعلی با ترک   داده

 است. یراحی فکرمو  نگرانهسازم پ ومد  آام نن ن رم   و پرداز  دادهأت

م ظمر ن ل به آام پووآشی را بهند و دادهاآا واقفکارآا و شرکتول ر عت، کس ئپووآشگران مدیریت که به مسا

ح چهیارا و مآیام سیطحیلل و راهئدنبا  ک  د که بر مسا را آایی از پرسشگرمباید ب شتر اف  ،ک  دآا بررسی میحلراه

آایی از نورد. اف ارمغان می نگرم و فراب  ی را بهآا نی دهآایی که برام سازمانحلل و راهئیع ی مسا؛ پ جم متیرکر است

آایی که برام سازمان ،نگرم و فراب  ی برویاندآام نی دهم مه ،آام پووآشگرآا و اندوختهپرسشگرم که بر شاخسار یافته

 یادگ رم و پایدارم را به ارمغان خماآد نورد. ک  د،تغذیه میدرخت تحا   م مۀ از 
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