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 چکيده
 یشخص یارهایمع یکاربران وجود دارند و نه برا یارهایسازمان ها بر اساس ارزش ها و مع

خود ، کاال و خدماتشان  یاعضا یارزش ها و منابع فکر نی. آنها با استفاده از هم یو انفراد

 یریباند ذهن با بهره گ یو مدل پهنا یفکر اتیروا یمقاله به بررس نی. ا دهندیرا ارائه م

 نیدر ا یدیکل میدر مورد مفاه نشیو ب جیپردازد . نتا یم یشرکت رانیمد زا میت کی

 نی، و همچن میقرار ده ینیرا مورد بازب یکند که مفهوم کل یم جادیرا ا یطیمدل شرا

که  یباشد . در حال یم یحد و مرز مشخص یدارا IB جیاطالعات و نتا لیو تحل هیتجز

 IB یاه انیبن یحال نگاه  و تئور نی، با ا ودانجام ش یگسترده تر یقاتیالزم است تحق

ود ش یسبب م ندهیکه در آ میارائه نموده ا یمقاله ما نقشه گنج نیو در ا میرا ابداع کرد

 شود. یافراد کشف و بررس یباند ذهن یرابطه خلق ارزش و پهنا یبر رو قیتحق

، مدیریت، پهنای باند، ذهن، استراتژیک، مدیریت نوین :يديکل واژگان

 .IB، تکنولوژی
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 شهریار موبدي

 .دانشگاه آزاد اسالمی واحد اراک
 

 نام نویسنده مسئول:
 شهریار موبدي

استفاده از آن  یو بررس ينظردرمدل گستره فکر دیتجد

 یشرکت یتیریمد ميت کدر ی
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 مقدمه
 یاست که برا یزیکنند . ارزش چ جادیآن ارزش ها را ا ییبه تنها توانندیشکل گرفته اند که اعضا نم ییخلق ارزش ها یها براسازمان

از ابعاد گوناگون  یاریدر بس تواندیاما ارزش م شودیم یمحاسبه و بررس ی( . ارزش اغلب به صورت ماد7مطلوب است ) ای ،مهم ،دیافراد مف

ه ب تواندیم یارزش اجتماع نیو همچن دیایممکن است که با توجه به کاهش تقاضا و منابع مورد نظر به دست ب ی. ارزش شناخت شود انینما

است  ممکن یو سالمت به نظر برسد ، ارزش احساس شیممکن است به عنوان بهبود در آسا یکیزیظاهر شود ، ارزش ف افتهیعنوان روابط بهبود 

وجود دارد  یاندهیقدرت ظاهر شود . درک فزا شیممکن است به عنوان افزا یاسیآشکار شود و و ارزش س یمختلف شاد نواعاز ا یکیبه عنوان 

 کی تا کنندیکار و مشارکت م گریکدیکه با  ییهاییو عوامل و دارا ردیگیاز عوامل ناملموس قرار م یامجموعه ریتاثکه عملکرد شرکت تحت

ناخالص  دیدر طول دو دهه گذشته , ارزش سهم روزافزون تول ،نکته اشاره کرده است که نی( به خصوص به ا2) نسپنیگرکنند . آلن  جادیارزش ا

ها سازمان تیکه موفق کندیم شنهادیپ ی( حت9) نییمنعکس شده است . کو طیدست ساخته ها در مح ای یاز موارد ماد شتریها ب دهیا یداخل

 . ردیمورد استفاده قرار بگ یارائه خدمات بهتر و سفارش یآن بتوانند برا یاعضا صاست که دانش و تخص نیدر گرو ا

 کی قیاز طر دیارزش , افراد با جادیکند . به منظور ا یو رشد م جادیا یمعنو هیسرما تیها با مهار ، کنترل و هداکه ارزش  رسدیبه نظر م

برنامه مدون حرکت کنند و دست به کار  کی،  یبرهان منطق کیشود و به همراه  یو گفته م حیکه به آنها توض یریخلق ارزش، در مس ندیفرآ

 یآن برا جادیسازمان به دنبال ا کیکه  ینظر از نوع ارزشمهم است که صرف  لیدل نیارزش به ا .(7خلق ارزش را رقم بزنند ) نیشوند و فرا

 یو فکر یمعنو هی. سرما اوردیشرکت به ارمغان ب فیانجام وظا یرا برا یمعنو هیبتواند سرما دیارزش با نیکرده است ، ا جادیسهامداران خود ا

 .کند رهیدانش خود به ذخ یکند و در مخازن سازمان جادیآن ا یتکرار شونده در فهم و فهم اعضا یندهایاست که تجسم فرا نیدر ا مانساز کی

موثرتر  یتوان به شکل یاستقرار را م نیچگونه ا نکهیو ا کنندیخود را مستقر م یفکر هیها سرماکه چگونه سازمان نیدرک بهتر ا یدر تالش برا

در  issue of JMISبه  ژهیوارجاع و 77,.,7فرد کرده اند ) کی یباند ذهن یمفهوم پهنا یاند ، محققان به طور موثر شروع به بررس دادهانجام 

intellecture Bandwidth  به دست یسازمان برا ایآن شرکت  فهیو انجام وظ ییتوانا یسازمان به معنا کیباند  ی( . پهنا3شماره  77صفحه 

ارزش  یآن برا لی( ، پتانس7شرکت وسازمان گسترده تر و باز تر باشد ) کی یباند ذهن یباشد . هرچه پهنا یم یمعنو هیماسر بآوردن و جذ

 باشد . یم شتریب ینیآفر

د موجو یفکر یها ییرا با استفاده از دارا یشتریچگونه سازمان ها ارزش ب نکهیرا در مورد ا نشیممکن است ب یباند فکر یپهنا درک

هبود ب یاطالعات برا یاستقرار فن آور یدر مورد کجا و چگونگ یدیمف یها نهیانتخاب گز یممکن است مبنا نیدهند. ا یکنند، ارائه م یم جادیا

و  باردیکمک کند . ه یدانش فعل تیریمد یاز مشکالت مرتبط با تالش ها یدرک ممکن است در غلبه بر برخ نیباشد. چن یهمکارو  یریادگی

 تیریمد یتالش ها یاست برا یکنند مانع یم فیکه دانش را تضع یکسب و کار سنت یها طیاز مح ی( معتقدند که مشکالت ناش3) لویکارر

از طرف دارنده به شخص مورد  یاطالعات و دانش ممکن است به راحت نکهیا لیدهد که دل ی( نشان م71) نسکامل . وا تیدانش و عدم موفق

 فیل توصقاب ریموضوع غ نیتوسط دارنده دانش ا نیاست و بنابرا فیضع اریبس رندهیباشد که شخص گ نین است اود ، ممک یآن منتقل م ازین

راه  ممکن است نی. اردیگ یمتقابل به کار م یهمکار قیدانش را از طر یابعاد ضمن یفکر باند یکه پهنا شودینکته مطرح م نیباشد . و ا یم

 شیارزش را افزا جادیا یسازمان برا ییکه توانا ییدر راه ها یهمکار یدانش جداگانه و ابتکارات فناور تیریاستفاده از ابتکارات مد یرا برا ییها

 دهد، ارائه دهد.  یم

 

 : یباند ذهن ياز پهنا شدهینيمدل بازب کی
 :عنوان داشتن حداقل دو بعد مستقلبه  ،یباند ذهن یاز پهنا هیاول یهامدل
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 ( (7، ) 1) شکل  يو همکار ياريهم

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

سازمان در جذب اطالعات  یبه اعضا توانندیم هایآورفن نیها را به وجود آورد. تمام ا یاز تکنولوژ یمفهوم جذب اطالعات سلسله مراتب

و  رفتشیدر مورد پ یشتریکنند اطالعات ب یسلسله مراتب قرار دارند، به کاربران کمک م یکه در باال ییها یمدل، فناور نیکمک کنند . در ا

سازمان  کی، بود یسازمان ا رساختیز کیبه باال  کتریسلسله مراتب را جذب کنند. نزد نییبه پا کینزد یها یتر از فناور عیو سر شتریانتزاع ب

 داشته باشد. یشتریب یباند فکر یتواند پهنا یم

 یها. حالت دهدیگرفته تا کار هماهنگ را نشان م یاز کار فرد یسلسله مراتب یکار یهااز حالت یامجموعه یحالت کار مشارکت وممفه

 گرانید یمستقل از تالش ها یکه ارزش ها یشود افراد ی. گفته م ردیگ یهماهنگ کننده بهره م ستمیهماهنگ کردن , از س یبرا یکار جمع

خود را به کار  یهاو سپس محصوالت تالش دهندیرا انجام م یفرد یهاکه تالش یکنند. افراد یکار م یدر حالت فرد ند،کن یم جادیرا ا

 تالش قیاگر از طر کنندیدر حالت هماهنگ کار م میت یکه اعضا شودیمشغول هستند . گفته م یکه در حالت جمع شودیگفته م ،برندیم

 یهاتالش یهاینفر ورود کی یهایخروج رایز ،ها را هماهنگ کنندآن یهایخروج یزمانبند دیبا میت یاعضااما  ،کنند جادیارزش ا یفرد

مشترک کمک کنند.  لیتحو کی جادیبه ا دیکه همه اعضا با یکنند زمان یشود که مردم در حالت هماهنگ کار م ی. گفته م شوندیم گرانید

نشان  IB یمدل اصل  آنها. فیو فاز وظا تیکنند، بسته به ماه یحرکت م یکار یحالت ها انیم رد کپارچهیسازمان اغلب به صورت  یها میت

مدل  نیکه ا رسدی, به نظر م هیباشد . در شکل اول یم ییجذب اطالعات و توانا یآن برا ییسازمان , محصول توانا کی یباند فکر یداد که پهنا

 نیاست . با ا دیمف ،کنندیارزش استفاده م جادیا یخود برا یمعنو هیاز سرما یبرداربهره یبرا یآورها از فنچگونه سازمان نکهیدرک ا یبرا

 کند. یبودن آن را محدود م دیکند، که مف ینم انیب رد،یگیرا که ابعاد آن را در بر م یمدل اصول هیوجود، شکل اول
 

 :اصالحات در محور عمودي

محور عمودی بر اساس مدل اصلی، جذب اطالعات، اشاره به یک سلسله مراتب تکنولوژی هایی است که به مردم کمک می کند، اما تفاوت 

ها است چون تکنولوژیدر حمایت هایی که هر سطح ممکن است ارائه دهد، به صراحت بیان نمی شود. عالوه بر این , این مدل احتماال منسوخ شده

ها در حال تغییر هستند . با این حال , اند . مدل اصلی باید به طور پیوسته به روز شود , چرا که تکنولوژیاتب آن منسوخ شدهمردر سلسله

هایی است که از آن آوریدهد که ممکن است یک اصل اساسی وجود داشته باشد که مستقل از فنمراتب تکنولوژی در مدل نشان میسلسله

ها باشند , به طور فزاینده ای به عنوان سیستم های کنند که هر چه سازمان( پیشنهاد می4) Whinstonو  Holsappleکنند . پشتیبانی می

پردازش دانش کامپیوتری مشترک انسانی شناخته می شود، آنها به عنوان جوامعی از کارکنان دانش شناخته می شوند که با زیرساخت های 

 کامپیوتری مرتبط هستند. 

ین معنی است که سلسله مراتب تکنولوژی های کامپیوتری را پایه ریزی می کند، به نظر می رسد یک سلسله مراتب منطقی باشد این به ا

(..) 
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Nunamaker et. al( .. )است : اطالعات ساخته شده یشنهادیمراتب اغلب پکرد که در سلسله فیرا تعر یمراتب ادراکسلسله کی

توان آن را درک کرد،  یکه م یا نهیدرک شود، و زم دیآنچه را که با سندگان،یهر سطح از مدل نو یها , اطالعات , دانش , و حکمت . براداده

 کند: یم فیتعر

 :  درک نمادها  هاداده
 یکه در آن جمع آور نهیشود. داده ها در خارج از زم یشده، درک م یکه در آن جمع آور یا نهینمادها را در زم یدرک داده ها، معنا در

 یدهده حیعدد صح کیها آن ای. آ دیتوان فهم ینم ییتوانند درک شوند، اما به تنها یم '7'و  '4'ندارد. به عنوان مثال، نمادها،  یشده اند معن

 کم کنند، چه هستند؟ یزیهستند ؟ اگر چ ییعدد دودو ای؟ آ تندهس

. هدد صیها را تشخاز آن یکیاگر  یها را درک کند , حتنشانه قیبه طور دق تواندیشدند , شخص نم یآورکه در آن جمع یطیفقدان شرا

 ماه و روز ... کیمثال , مانند  یها برابداند که آن یها را درک کند , اگر کسبتواند نشانه یاگر کس

 نمادها انياطالعات :  درک روابط در م

 بر روابط دیتاک یکه برا ی. اطالعات زمان کندیدرک م شودیم هیکه ارا یطیرا در شرا یاداده یهاتمیآ نیدرک اطالعات , فرد روابط ب در

 کند. نییتع تیرا به عنوان درصد جمع یسن یممکن است بلوک ها هینمودار پا کیاست . به عنوان مثال،  دی, مف شودیارائه م

 : درک الگوها دانش

ها . در عوض آن ستندیداده ( ن انی) روابط م یدرک کند . الگوها اطالعات ندیآیم رونیرا که از آن ب ییهاطرح دیدرک دانش , فرد با یبرا

شوند , وجود دارند ,  سهیمقا توانندیها اطالعات در حال ظهور مکه در آن ییاستانداردها ای هیاول یبه طور جداگانه از اطالعات , به عنوان الگوها

 نیعلت و معلول هستند , و به هم یاصل رانی, مد شوندیم داریکه به طور مکرر پد یکه فرد بتواند استنتاج کند و عمل کند . روابط یبه طور

 یشود، نشان م یظاهر مکه از آن الگوها  ییها نهیاثرات باشند .  زم شیافزا ایکاهش  یاستاندارد برا یاتیعمل یهاهیممکن است اساس رو لیدل

 استاندارد ممکن است اعمال شود. یاتیدهد که کدام روش عمل

 : درک اصول عقل
که دانش در مورد  دانندی. افراد خردمند م آورندیها به دست ماست که آن یانهیو زم ییربنایز یمستلزم درک علل و عواقب الگوها خرد

ر در نظ یاست که به عنوان الگوها دیاز شناخت اصول مف یبلکه علل و عواقب ناش ستی. مجموعه دانش حکمت ن کندیصدق م یمفهوم فعل

رباره د یریگمیتصم یراهنما برا کیمدل ممکن است به  نی. ا ،یسلسله مراتب درک به عنوان محور عمود کیشود. با  یم فتهدانش در نظر گر

 شود . یم لیشود تبد جادیا دیبا هایآورچه نوع فن نکهیا
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  یاصالح در محور افق
 حیمراتب را توضسلسله نیا ی, اما هنوز اصول اساس دهدیم هیرا ارا یکار گروه یهامراتب حالت, سلسله یباند ذهن یمدل پهنا یافق محور

درک است که در آن درک تکامل  رهیزنج کی نیاست . ا یدرون یمراتب از وابستگسلسله کی یکه اصل اساس میکنی. ما استدالل م دهدینم

د موفق بتوان میباشد تا ت گریکدیوابسته به  دیبا میت یاعضا یاست که تالش ها یمعن نیبه ا نی( ، ا74به داده بدهد ) یدیجد یمعنا ات ابدییم

 شود.

 : يکار انفراد حالت
.  نندکیم جادی, ارزش ا یکار کردن در حالت انفراد یبرا گرانیتالش مستقل از تمام د قی, بلکه از طر کنندیکار نم هامیکه در ت یافراد

 و شاعران . سندگانیمانند نو

 : یکار گروه حالت

 یاهنگهم چیکار کنند . ه  یدر حالت گروه دی, افراد با کندینم دیهدف را تول کیبه  دنیرس یبرا یحجم کاف یفرد یهاکه تالش یهنگام

هدف  میت یاعضا نیب یدرون یاست . تنها وابستگ یساده از عملکرد فرد یعبارت یمیت یور که افراد سازنده باشند . بهره ستیاعضا الزم ن نیب

 . استمشترک 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 کار هماهنگ : حالت
را  یبادلت جینتا میت کی یحالت تمام اعضا نیدارد. در ا میعضو ت یتالش ها انیمتقابل م یسطح وابستگ نیبه باالتر ازیهماهنگ ن کار

است .  ازیبه هدف مورد ن دنیرس یبرا میت یدستاورد مشترک . مشارکت به موقع و موثر تمام اعضا کی کنندیم دیبلکه تول کنندیهماهنگ نم

گذارد , چه ب شیشرکت به نما هیگرفت تا خطوط خود را در شب متفاوت از بق میتصم یدر باز یاصل گریباز، اگر به عنوان مثال  که دیتصور کن

 یرا بدون همکار کیبرنامه استراتژ کیاز  یکردند جزء جداگانه ا یسع Fortune 500شرکت   کیدر  نفعانیممکن است رخ دهد . ذ یاتفاق

 یتالش هماهنگ م کینخواهد داشت. فقط  یارزش چیهماهنگ شده ه ای یکار جمع ،یفیوظا نیچن ی. براسندیبنو ،یاستراتژ کی یتصد یبرا

 کند.  جادیرا ا جهینت کیتواند 

الش مراتب از تسلسله کیحال ,  نی. با ا دهدیها نشان مآن نیمشخص ب یاسطوح گسسته را با مرزه ریتاث یکار یهاحالت مراتبسلسله

 کیسطوح جداگانه در  یکار به جا یها. حالت دهدیهماهنگ را نشان م یهاتالش یاز تالش کامال مستقل برا وستاریپ کی,  یوابستگ -

 یبراساس اصول اساس یباند ذهن یاز پهنا شدهینیمدل بازب کی 3. شکل  شوندیم لیتبد وستاریپ نیدر امتداد ا یدیمف یمارکرهامراتب , سلسله

 . دهدیرا نشان م یابعاد مدل قبل

موجود در  IB کیو  IB میهر دو استفاده از ت میبتوان دیدر دسترس، با IBو  IBاستفاده شده(  ای) ازیمورد ن نیشکاف ب یابیارز یبرا

 رهیبودن دانش ذخ یتکرار شده، غن یندهایاز فرآ یتواند بر اساس تخصص کارکنان آن، بهره ور یسازمان م IB. میکن یریسازمان را اندازه گ

آنچه  دیاست که آنها با یاز لحاظ درجه ا یمی. الزامات تردیگمورد سنجش قرار  یدانش و همکار تیریمد یآن برا یفن یها رساختیشده و ز

منابع  تواندیفرد نم رایکند , ز تیرا هدا یاول دیدوم با دگاهیتالش کنند. د تیموفق یبرا دیکه آنها با یشناسند تحقق بخشند و درجه ا یرا که م
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 یائه مموجود را ار تیریاکتشاف از مد نیمقاله , اول نیا یها چه کند . بخش بعدبا آن دیکه فرد بداند که با یرا به طور موثر مستقر کند تا زمان

 دهد.

 

 قيروش تحق
است آورده رییتغ تیریمد نهیدر زم یآموزش یهادانشگاه جهت آموزش کارگاه کیخود را به  تیریمد میت یبزرگ , اعضا یحسابدار شرکت

 یهااجرا کرد که در آن شرکت کنندگان نقش ینقش باز یوهایرا به عنوان سنار نیکرد و ا یرا طراح رییتغ تیریمد یباز کیدانشگاه  نی. ا

کنندگان  بود . شرکت رییتغ تیریبزرگ مرتبط با پروژه مد یاطالعات ستمیس کی یرا اتخاذ کردند که در حال اجرا یفرض سازمان کیمتناقض در 

 کیپروژه مذاکره کنند . به عنوان  لیپروژه به منظور تکم شبردیپ یراه برا کی یبر رو تیو در نهاکنند  فایا یریقرار بود نقش خود را در درگ

 نیدر محل کار خود پاسخ دهند . ا IBدر مورد استفاده از  یکارگاه , شرکت کنندگان توافق کردند که به سواالت نیدر ا شرکت یبرا شرطشیپ

 کند . یبهتر و کامل تر طراح یلیرا خ ینقش باز حاتیکمک کرد تا توض یباز یبه پژوهشگر طراح نیپرسشنامه همچن

, پاسخ  IBشده در مورد ها به سواالت مطرحکننده در هر جلسه شرکت کردند . همه آنشرکت 22نفر در شش جلسه در حدود  کیو  نود

ن پنج آ یها. داده ستندین تیریمد میاز ت یها بخشکه آن را گزارش نکرد و چهار نفر گزارش دادند یاز شرکت کنندگان عنوان شغل یکیدادند . 

 دهد . یشده اند را نشان م میمانده  را که تقس یهشتاد و شش نفر باق یعنوان شغل 7حذف شدند . جدول  یبعد لیکننده از تحلشرکت

 

 مسئله  انيب
ه ب ریمس جادیو ا هیاز ساختمان نظر تی, حما دهیپد نیا فیتوص یبرا یتیریمد میت کیبا استفاده از  IBاز  یمطالعه اکتشاف نیا هدف

را بدهد , و نه  هاهیفرض شیو آزما قیکه اجازه استخراج دق ستیکامل ن یهنوز به اندازه کاف IB هیسخت بود . نظر یارهایمع ندهیسمت توسعه آ

 . میمورد را مطرح نموده ا نیسوال در ا نی, ما چند IBشده دو محور مدل اصالح فیسخت . با توجه به تعار یارهایعتوسعه م

 

 

 

 

 

 

 

 

 فیوصت نیاظهارات که بهتر ریشماره را در ز»کردند:  افتیدر یدرباره سطوح درک، شرکت کنندگان دستورالعمل کتب یاز سواالت شیپ

متقابل، شرکت کنندگان دستورالعمل  یاز شروع سواالت مربوط به وابستگ شی. پ«دیکن تیشما است را رعا یشخص یکار تیوضع یجنبه ها

  <<دهد یشرح م دیکن یکار م گرانیرا که با د ییها وهیش نیکه بهتر ییها هیانیشماره تحت ب رهیدا>>کردند،  افتینوشته شده را در یها

ود  موج "شهیهم"و  "نه در همه"با عبارات  اسیمق یپنج نقطه پاسخ دهند. انتها اسیتوانند به تمام سواالت در مق یشرکت کنندگان م

 دهند. یرا که شرکت کنندگان پاسخ داده بودند، ارائه م یمتن سواالت 3و  2بود. جداول  ودموج زین "اوقات یگاه"با  اسیبود. وسط مق

 

  جهينت
ر گرفته در نظ یو قطع ینشانه و نشانگر , نه قطع دیآن با جی. از آنجا که نتا هاهیفرض قیدق یبود , نه آزمون تجرب یمطالعه اکتشاف نیا

 نی. همچن شوندیجمع م یشغل یهاعنوان انیشکسته و در م ی, که با عنوان شغل دهدیمتوسط به هر سوال را نشان م یهاپاسخ 4شود . جدول 

 . اشدبیم یمتفاوت از حالت خنث یسوال به لحاظ آمار نیبه ا یکل نیانگیپاسخ م ایکه آ کندیهر سوال ارائه م یرا برا یاتک نمونه Tآزمون 

در مورد تمام سواالت داشته باشند، چرا که آزمون ها نشان داد که  یدهد که پاسخ دهندگان ممکن است نظر قطع ینشان م t آزمون

تفاوت  یگونه سوال توسط عنوان شغل در پاسخ به هر یاکتشاف یاست. ها یمتفاوت از خنث یپاسخ به تمام سواالت به طور قابل توجه نیانگیم

 نداشتند. 
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 داده ها  سطح
موضوع با  نی( . ا Data1)  "اطالعات درباره آن  یآورمشاهده جهان و جمع "کار را انجام دادند  نیها اگزارش دادند که آن رانیمد

 افتیسوال در نیقبل از پاسخ به ا "داده  "از کلمه  یقیدق فیها تعرحال , آن نی. با ا شودیخود به عنوان حسابداران در نظر گرفته م یهاحرفه

که  مفهوم، آنها گزارش دادند فیمطرح شد بر اساس تعر یسواالت یشد . وقت دهیمفهوم پرس فیکه از سواالت براساس تعر یبودند . هنگام ردهنک

 یو به جا کنندینم ی( را جمع آورData3) هیپا اتیو استفاده از جزئ ی( . آنها جمع آورData2دهند ) ینم حیرا به خالصه ها ترج قیحقا

 تیریمد نیرا که ا "ها داده " یهاداده تیباشد تا ماه دیمف ندهی. مکن است در مطالعات آکردندی( معامله نمData4طور خاص ) بهانتزاعها 

وسعه ت یارهایمهم باشد که مع ی. ممکن است زمان ردیمراتب را فرا گمتناسب شدن آن با سلسله یکند , و چگونگ یآورمشاهده و جمع تواندیم

ه ها بواکنش مثبت آن رغمیکه عل رسدیباشند . به نظر م حیاجتناب از استفاده از آن , صر یبرا ای,  "ها داده "در مورد کلمه  دهسطح دا یبرا

 ها ندارند .به درک در سطح داده ازین رانیگروه از مد نی, ا Data1سوال 
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 سطح اطالعات 
تر از را کم یها گزارش دادند که اطالعاتبه طور مثبت نسبت به تمام سواالت در مورد سطح اطالعات واکنش نشان دادند . آن رانیمد

 اتییاز جز شتریب لیو تحل هیتجز ایخالصه  کیها ( , و آن Info2)  کنندیکرده و درک م یها سازمان دهاند , که آنکرده دای( پ Info1روابط ) 

 لیها کار کنند تا آن را به اطالعات تبدممکن است با داده رانیکه مد دهدینشان م Info2اند . پاسخ به سوال کرده دای( پ Info3)  یساسا

 . کنندیانجام کار خود استفاده م یداده برا یها از اطالعات , به جاکه آن دهدینشان م Info3و  Info1ها به سواالت که پاسخ یکنند , در حال

را درک  "data"شفاف از کلمه  فیتعر کی رانیحال ممکن است مد نیسواالت داده , با ا گریو د Data1به  یافتراق یهابا توجه به پاسخ

باشد.  دیمف IBاز  یدرک کاملتر یباشد  ممکن است برا دیمف ندهیدر صورت استفاده در مطالعات آ IBتر درک کامل یاست برا ممکن کنند.

 به درک در سطح اطالعات داشته باشند . ازیممکن است ن رانیاز آن هستند که مد یها حاکپاسخ
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 خرد : سطح
به درک علل  ازیآنها ن( را درک کنند، که Wisdom 2اصول را بر اساس آنچه که انجام دادند ) دیدهندگان اظهار داشتند که آنها با پاسخ

 دیها گزارش دادند که بااطالع داشته باشند . آن شانیکارها " یچگونگ "و  "چرا  " دیها باآن نکهی( و اWisdom 3کارشان دارند ) یامدهایو پ

( .  Wisdom2مهم است )  نیشکستن قوان یبرا ی( , و چه زمان Wisdom1استاندارد را رها کنند )  یاتیعمل یهاهیرو دیبا یچه زمان انندبد

به درک در سطح خرد  ازیممکن است ن رانیمد نیاز آن است که ا ی, که حاک ندیآیشده در مدل به دست مخرد ارائه فیسواالت از تعر نیتمام ا

است که به ها گزارش شدهسازگار هستند که در آن Know3و  Know2شرکت کنندگان به سواالت  یهابا پاسخ جینتا نی. ا باشندداشته 

 بدون دانستن علت دارند . یزیچ یبه دانستن چگونگ ازیندرت ن

 

 ی :و برس ليتحل

نداشته باشد , اما که ممکن است به  ازیممکن است اغلب به درک در سطح داده ن رانیمد نیکه ا دهدینشان م جی, نتا یبندجمع یبرا

به درک در سطح  ازیدهد که ممکن است ن ینشان م Know1داشته باشند. پاسخ آنها به  ازیعات و درک در سطح خرد نطور مکرر به سطح اطال

 باشد. شترینسبت به سطح دانش ب تیبا سطح عقالن شتریممکن است ب 4، و Know 2 ،3اما پاسخ به  ،دانش داشته باشند

 

 : یميت کار
ساختار باالتر از  نیهر سه سوال در مورد ا یانجام دهند. برا یکار جمع نکهیهماهنگ را انجام دهند تا ا یاغلب کارها رانیاست مد ممکن

 گرانیبه موقع از د یهایکار به خروج نی, اما ا دهندیها کار خود را انجام ماز آن کیاز آن است که هر  یها حاکبود . گزارش یحالت خنث

 گرانیکه از د ییزهایچ ی، اما به دقت برا دهندیانجام م یفرد یهاگفتند که اغلب تالش نیها همچن. آن(  coord1 , coord3دارد  ) یبستگ

 (.Coord2است، هماهنگ شده است ) ازیکه از آنها مورد ن ییزهایو چ

 

 هماهنگ : کار
 یانفراد یخروج یکه اغلب به جاها گزارش دادند هماهنگ مشارکت داشته باشند . آن یهااغلب در تالش رانیممکن است مد نیهمچن

آنها  یگفتند که تالش ها نی(، و همچنconcert2کنند ) یزمان کار م کی( .  آنها گفتند که اغلب در concert1دستاورد مشترک دارند ) کی

 (.concert3هماهنگ شوند تا بتوانند آنها را موفق کنند ) وستهیبه طور همزمان و پ دیبا

العاده از تالش حالت فوق کی Concert2گفتن وجود داشته باشد . سوال  یبرا یکه ممکن است داستان جالب دهدینشان م جینتا

جفت شده بصورت جفت شده  یهاکه نمونه ردیبگ میتصم گریباز کی. اگر  دهدیارائه م " شینما کیمانند  "آن ,  یبندهماهنگ , با جمله

ن جفت شده نشا هاشیحاصل از آزما جیتر از مقدار متوسط نتااز تالش هماهنگ بودند کم یشکل افراط نیا ریدرگ که یرانینشان دادند که مد

 باشند.    ی( مconcer1از تالش هماهنگ , کمتر از حد متوسط ) یشکل افراط نیدر ا رانیداد که مد

(t = 7.21, df = 85; p=.000) and Concert2 (t = 6.76, df = 85; p=.000). 

 

 : ه از پهناي باند فکري توسط مدیراناستفاد

داده ها حاکی از آن است که مدیران شرکت کننده در این مطالعه ممکن است در سطوح همکاری و هماهنگی همکاری بیشتری نسبت 

شود،  یاز آنچه که در سطح داده انجام م شتریدهد که ممکن است در سطوح اطالعات و سطح خرد ب ینشان م نیبه سطح جمعی انجام دهند. ا

 کند. یها نشان م افتهی نیبر اساس ا یباند فکر یپهنا یخود را برا یازهایاز ن ریتصو کی 4به درک داشته باشند . شکل  ازین
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 ازیخود ن فیکه به انجام دادن حداقل وظا دهدیرا نشان م یباند عقالن یحداقل پهنا Aمطالعه شرکت داشتند . نقطه  نیکه در ا یرانیمد

 ازیآنها ن ندیبه چالش کش فیانجام وظا یاست که برا یکیزیباند ف یحداکثر پهنا دهدیرا نشان م یباند عقالن یپهنا نیترشیب Bدارند . نقطه 

 است.

 

 و ارائه راه حل  يريگ جهينت
 دیفاما , م ستیمناسب ن یموارد نجایدر ا شدههیارا یهابراساس هر کدام از داده یریگجهینت یمطالعه , برا نیا یاکتشاف تیماه لیدل به

راه  . کشف رودیم شیبا ارزش پ ینیو به سمت عناو دهدیکه نقاط را نشان م دیرینقشه راه در نظر بگ کیرا به عنوان  هاافتهیخواهد بود که 

اقدامات  دیتالش با نیاست. اول یضرور IB یبرا قیدق یارهایتوسعه مع یبرا یهم اکنون هم ادامه دارد . سه تالش مواز دیجد یها لح

 کند.  یرا طراح میت کیاستفاده توسط  ای ازیمورد ن یباند فکر یپهنا یاعتماد براقابل

 یارزش برا جادیا یخود برا یمعنو هیسرما جادیا یآن برا لیها و پتانسسازمان یباند ذهن کی یاعتماد براقابل یارهایمع دیبا دوم

 یباند فکر یپهنا یداده شده برا یسهم تکنولوژ یابیارز یبرا یسازمان، راه یفکر یباند فکر یاز پهنا یکند . بخش یسهامداران خود طراح

 خواهد بود. 

ارزش  جادیاعتماد از اقابل یارهایتوسعه مع ای ییشناسا یبرا نیارزش است , همچن جادیمرز ا IBکه  کندیفرض م IBآنجا که مدل  از

بگذارد . پس از به دست آوردن  ریبه وجود آمده تاث IB ریتاثدر ارزش تحت راتییکه تغ یادرجه یابیارز یبرا تواندیمهم خواهد بود که م زین

 زیوو تج صیزنده ماندن و رشد، و تشخ یسازمان ها را برا جادیکه بتواند احتمال ا ردیقرار گ یتیممکن است در موقع قیجامعه تحق ،یانمع نیا

 کنند بهبود بخشد . یکه رشد نم ییاز سازمان ها یبرخ

 

 به جامعه  IBگسترش مدل 
 ییکنند تا ارزش ها یگوناگون هم با هم کار م یمتمرکز است، اما سازمان ها یارزش در سطح سازمان جادیبر ا یباند فکر یمدل پهنا

باشد  دیممکن است مف نده،یاز زمان ها در آ یشود. در برخ جادیخود ا یتالش ها قیتواند از طر یسازمان واحد نم کیکنند که توسط  جادیا

که فرد خلق ارزش  یها ممکن است زمانآن ;هستند  ریو فراگ یرسم ری. جوامع غمیجامعه گسترش ده ایاز سازمان به جامعه  رکه مدل را فرات

 یجوامع نیبودن چن دیمف دیمو نترنتیدر ا یاحرفه یهاو بحث ی, سرگرم ژهی( . رشد عالقه و 74برسند )  حیصر , به تمرکز ردیگیرا در نظر م

شود .  جادیا یاجتماع یو سازگار یرفتار دیجد نیممکن است فراتر رود و قوان ی, و فرهنگ ییای, جغراف یسازمان یاست . در جوامع , مرزها

 شوند . یجوامع عمل جادیباعث ا توانندیم یجوامع فکر
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