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Abstract 
The aim of the present paper is to introduce a research area which has developed rapidly in 

recent years. Managerial and organizational cognition is the title which has been used for a 

wide range of cognitive studies in management and its key branches include 

entrepreneurship, human resources, leadership, organizational theory and strategic 

management. In the present paper, while trying to identify the limits of this research area, 

some of its key applications are introduced: cognitive biases (entrepreneurship), assessment 

of job applicants (human resources), neuroleadership (leadership), sensemaking 

(organizational theory) and managers’ cognitive capabilities (strategic management). 

However, it is evident that the application of managerial and organizational cognition is not 

limited to these five topics. In the present paper, some of the research opportunities for 

future scholars are also discussed. The notable increase in quantity and quality of 

managerial and organizational cognition studies in the last decade, promises a bright future 

ahead. 
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  سازمانی: شناخت مدیریتی و

 گذشته، حال و آینده

 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایراناستادیار مدیریت راهبردی، ـ * نادر سیدکاللی

 232 -222صص. 

 چکیده 

سرعت رشد های اخیر بههدف از نگارش این مقاله، معرفی حوزۀ تحقیقاتی است که طی سال
شناخت مدیریتی و سازمانی عنوانی است که برای محدودۀ وسیعی از تحقیقات  کرده است.

رهبری، منابع انسانی،  کارآفرینی،از جمله  های کلیدی آن،شناختی در شاخۀ مدیریت و زیرشاخه
، برگزیده شده است. در مقالۀ حاضر ضمن تالش برای مدیریت استراتژیک سازمان و نظریۀ

های تعیین حدود این حوزه، به معرفی برخی از کاربردهای مهم آن پرداخته شده است: تورش
شناختی )در کارآفرینی(، ارزیابی متقاضیان شغل )در منابع انسانی(، نورورهبری )در رهبری(، 

های شناختی مدیران )در مدیریت استراتژیک(. البته ۀ سازمان( و قابلیتمعناسازی )در نظری
روشن است که کاربرد شناخت مدیریتی و سازمانی به این پنج قلمرو محدود نیست. در مقالۀ 

های پژوهشی ممکن برای محققان آتی نیز به بحث گذاشته شده است. حاضر، برخی فرصت
های شناخت مدیریتی و سازمانی طی دهۀ اخیر، هشافزایش شایان توجه کمیت و کیفیت پژو

 کند.افق روشنی را برای آن ترسیم می
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 مقدمه

های ذهنی مانند ادراک فرایندشناسان به مطالعۀ روانپردازند. های متعددی به مطالعۀ ذهن انسان میامروزه رشته

سازی کنند و های ذهنی را در رایانه شبیهفرایندپی آنند که  مندند. متخصصان علم رایانه درهگیری عالقو تصمیم

(. طی 51: 5331کنند )برمودز، شناسان چگونگی تکامل ذهن را مطالعه میشناسان تکاملی و انسانزیست

انقالبی در درک انسان از کارکرد ذهن و مغز رخ داده و دانش بشری در این خصوص رشد  ،رهای اخیسال

مطالعۀ تلفیقی ذهن و مغز است و بر مطالعۀ موضوعاتی مانند حافظه  ،یافته است. نوروساینس شناختی یچشمگیر

 (. 1: 5331انداز مغز و ذهن تمرکز دارد )بارس و گیج، و توجه از چشم

های گوناگون از جمله پزشکی، علوم تربیتی و هنر مغز، کاربردهای عملی بسیاری در رشته ـ مطالعۀ ذهن

های اخیر توسعۀ خصوص طی سالهای تحقیقاتی که به(. یکی از زمینه3: 5331پیدا کرده است )بارس و گیج، 

گیری در تصمیمتوجهی یافته، حوزۀ نوروساینس سازمانی است. موضوع مطالعۀ این علم نوظهور، شایان 

تر نورواقتصاد، نورومارکتینگ و های گستردهمحققان محدودۀ این علم را شامل حوزه برخیهاست. اگرچه سازمان

(، در این مقاله به پیروی از رویکرد افرادی مانند جک و 2251باتلر و همکاران، دانند )نورورفتار سازمانی می

ایم و سازمانی را از نورواقتصاد و نورومارکتینگ جدا فرض کرده (، نوروساینس2252( و بوگره )2253همکاران )

تر کالنحوزۀ  ای ازتوان شاخهایم. نوروساینس سازمانی را میعلم مدیریت دانسته آن را کاربرد نوروساینس در

خی برشمرد یا آن را رویکردی نوین در تحقیقات شناختی در مدیریت معرفی کرد. بر شناخت مدیریتی و سازمانی

)خرازی  اندکرده از محققان فارسی زبان از اصطالح مدیریت شناختی به جای شناخت مدیریتی و سازمانی استفاده

فردی و جمعی در زمینۀ سازمانی به مطالعۀ شناخت فردی، بین شناخت مدیریتی و سازمانی .(5331و همکاران، 

توان رویکردی را می زی در علم سازمانی استهای مغنوروساینس سازمانی که کاربرد دانش سیستمپردازد. می

 .5جدید در تحقیقات شناخت مدیریتی و سازمانی محسوب کرد

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
این های شناختی کشور با سایت ستاد توسعه علوم و فناوریپیش از این در قالب گزارشی در وبهای اولیه و درحال تکمیل مقالۀ حاضر یادداشت. 5

سایت ستاد وکار، وبهای شناختی در مدیریت و کسب(. مروری بر پژوهش5331حیدری، علی و سیدکاللی، نادر ) مشخصات منتشر شده بود:
 های شناختی:تارنمای ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی ایران. بازیابی شده ازتوسعه علوم و فناوری

 http://www.cogc.ir/index.php?ctrl=static_page&lang=1&id=1080&section_id=75 

دلیل ت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، بهئعلی حیدری، عضو محترم هیداند از جناب آقای دکتر نویسندۀ مقالۀ حاضر بر خود الزم می
 یند تألیف مقاله تشکر و قدردانی کند.اهای ارزشمندشان در فرمشورت
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 مانیسازو  شناخت مدیریتی

های مرتبط با فرایند»گونه تعریف کرده است: ، شناخت را این 2شناسی آمریکاانجمن روان 5شناسیروان ۀنامواژه

ها مانند مفاهیم یا فرایندطور محتوای این آوردن و استدالل؛ همینخاطر کردن، بهشامل توجه ،دانستن

گونه تعریف  دانشگاه آکسفورد، شناخت را این 1شناسی(. دیکشنری روان2223شناسی، نامه روان)واژه 3«هاخاطره

 1«یک مورد دانش یا باور»و  1«شوندهای ذهنی که شامل کسب و پردازش اطالعات میفعالیت»کرده است: 

 .(2221کُلمن، )

های فرایندهای ذهنی )که گاهی تحت عنوان فعالیت. 5واژۀ شناخت دربرگیرنده دو مفهوم اساسی است: 

ها(. عمدۀ تحقیقات مدیریت به بحث ساختارهای ذهنی )بازنمایی. 2شود( و ذهنی یا عملیات ذهنی هم نامیده می

گویند. در تحقیقات مدیریت هم می 1تارهای دانشیپردازند که به آن ساخدرخصوص برداشت دوم از شناخت می

های شناختی از اصطالحات گوناگونی برای توصیف ساختارهای دانشی استفاده شده است. اصطالحاتی مانند نقشه

ها یا وارهو طرح (2222کاپالن، )ها ، فریم(5335گلین و همکاران، )های ذهنی ، مدل(5332بار و همکاران، )

توجهی در شایان نقش یاد شده تحقیقات گوناگون نشان داده است که عناصر  (.5332دورتی، )های تفسیری طرح

 (.2251هلفات و پتراف، )کنند بازنمایی شناختی افراد از واقعیت خارجی ایفا می

های ذهنی انجام های ذهنی و ساختارهای ذهنی پیچیده است. وقتی افراد فعالیتمیان فعالیت ۀرابط

های های جدیدی ایجاد کنند یا بازنماییهای ذهنی را بازیابی کنند یا بازنماییممکن است بازنمایی ،دهندیم

ها و ساختارهای بر مدلعالوه ،های ذهنیپیشین را تغییر دهند. شایان ذکر است که افراد زمان انجام فعالیت

 2عنوان حاالت ذهنیبا ستند که در علوم رفتاری ها و عوامل مشابهی متکی هها، انگیزهذهنی به باورها، ارزش

 (.2251هلفات و پتراف، )شوند شناخته می

ها و بخش)بندی کرده است زمینه طبقه 21محورهای اصلی تحقیقات مدیریت را در  ،آکادمی مدیریت

طور مستقیم با مدیریتی و سازمانی به . در میان آنها زمینۀ شناخت(2253های تحقیقاتی، آکادمی مدیریت، گروه

 و سازمانی یمدیریت ناختوضوعی آکادمی مدیریت، حوزۀ شاساس بیانیۀ قلمرو م بر .شناختی در ارتباط استعلوم

های پژوهشی ترین زمینهفردی و جمعی در زمینۀ سازمانی. اصلیعبارت است از مطالعۀ شناخت فردی، بین

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Glossary of Psychological Terms 

2. The American Psychological Association 

3. Processes of knowing, including attending, remembering, and reasoning; also, the content of the processes, 

such as concepts or memories. 

4. A Dictionary of Psychology 

5. The mental activities involved in acquiring and processing information 

6. An item of knowledge or belief 

7. Knowledge structures 

8. Mental states 
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های ذهنی و ، فرهنگ و شناخت، ماهیت و نقش مدلند از: ساخت اجتماعیاعبارت شناخت مدیریتی و سازمانی

های فردی و شناخت، اَشکال ناآگاهانه ادراک )مانند های اِسناد، تفاوتفرایندگیری، ها، قضاوت و تصمیمبازنمایی

 نهادگرایی شناختی، هیجان، ایدئولوژی، هویت/شناسایی، تصویر و شهرت سازمانی، معناسازی، نمادها وشهود(، 

بندی و خلق و مدیریت دانش، یادگیری فردی، یادگیری و حافظه سازمانی و محافل کاری ها، طبقهفکتآرتی

 (.2253شناخت مدیریتی و سازمانی، آکادمی مدیریت، )

 نوروساینس سازمانی

به این معنا که  ؛حال وقوع است درانقالبی شناختی ( معتقدند که در تحقیقات علمی 2253) شهانا و همکاران

تواند رفتارهای افراد را های ذهنی چگونه میفراینداند که مند شدههمحققان بیش از گذشته به این موضوع عالق

( در اشاره به نوروساینس سازمانی، کاربرد اصطالح نوروساینس شناختی 2251) شتبیین کند. باتلر و همکاران

اند. از دیدگاه تر نوروساینس شناختی اجتماعی قلمداد کردهاربردیاند و آن را شکل کسازمانی را مناسب دانسته

 های مغزی در علم سازمانی است.ها، نوروساینس شناختی سازمانی، کاربرد دانش سیستمآن

ی که هایه، شمار مقال2251تا  2222های ( نشان داد که در حد فاصل سال2253) شبررسی جک و همکاران

 با این ؛سرعت افزایش یافته استبه ،اندسرشناس مدیریت جهان منتشر شده هایهجلبا موضوع نوروساینس در م

برخی معتقدند  ؛سودمندی این رویکرد در تحقیقات مدیریت دو گونه است در مورد هاحال همچنان دیدگاه

لی و هیهای جدید در علم مدیریت کمک کند )طرح شدن نظریهمتواند به پیشرفت و نوروساینس سازمانی می

انحراف باعث ( و برخی اعتقاد دارند که این رویکرد مناسب تحقیقات سازمانی نیست و 2251هاجکینسون، 

 (.2251لیندبوم و جردن، محققان مدیریت خواهد شد )

به این موضوع اند، های نوروساینس در تحقیقات مدیریتی مخالفرسد افرادی که با کاربرد روشنظر میبه

و انتظار  استپژوهشی  هایؤالگوی دامنۀ محدودی از سحال هر روش جدیدی پاسخ به هرکنند که توجه نمی

باطل است. شایان ذکر است  ،های تحقیقات سازمانی کاربرد داشته باشداینکه روشی جدید بتواند در همۀ زمینه

اسپنس، نورومارکتینگ )( و 2251کونوالو و کراجبیچ، های مخالف مشابهی در زمینه نورواقتصاد )که دیدگاه

های نوروساینس در حال رشدند و کاربرد روش سرعت درها بهحال این حوزه شوند، با این( کماکان ارائه می2251

 سرعت توسعه یافته است.آنها به

حال  با این ؛شوندکانون اصلی تحقیقات نوروساینس سازمانی محسوب می 5های تصویربرداری نورونیروش

، استنتاج 2یابی کارکردگیری درست از رویکردهای مکانها وابسته به بهرهکه اثربخشی این روشرد کباید دقت 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Neuroimaging 

2. Localization of function 
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شناسی شدۀ روانپذیرفته هایهیابی کارکرد، از یکی از نظریاست. در رویکرد مکان 2و استنتاج معکوس 5مستقیم

ناد تای اسشناختی ویژه فرایندتواند به می ،شود که هر نوع افزایش فعالیت نورونیبرای تأیید این نظر استفاده می

ای شناختی نتیجۀ کارکرد منطقه یا مناطق ویژه فرایندکنند که آن داده شود. به این ترتیب، محققان استنتاج می

به منجر شدن که این رویکرد بیش از کرد یابی کارکرد، باید توجه رغم استفادۀ گسترده از مکاناز مغز است. علی

یابی کارکرد است، با این کند. استنتاج مستقیم مشابه با مکانعلم مدیریت، نوروساینس را تقویت می ۀتوسع

های شناختی رقیب با یکدیگر مقایسه شود تا نظریهتفاوت که در آن معموالً دو نوع فعالیت مختلف تعریف می

منطق رویکرد استنتاج معکوس هم این خوبی قابلیت استفاده دارد. شوند. این رویکرد در تحقیقات سازمانی به

از طریق  ،شود و پیش از آنای تحریک میای مشخص از مغز در حین انجام فعالیت ویژهمنطقه چوناست که 

توان شناختی ویژه به آن ناحیه از مغز مرتبط شده است، می فرایندیابی مغز یا استنتاج مستقیم، آن مکان ۀمطالع

نگاشت  چونکه کرد ناختی باید با آن فعالیت مشخص عجین باشد. البته باید توجه ش فرایندنتیجه گرفت که آن 

توان از استنتاج معکوس نتایج پذیر نیست، تنها زمانی میهای شناختی امکانفرایندیک به یک نواحی مغزی و 

ی بسیار کردهارویاز های دقیق و مناسب استفاده شده باشد. استنتاج مستقیم قابل اتکایی گرفت که از کنترل

 (.2253جک و همکاران، برای تحقیقات سازمانی است ) مناسب

 هاکاربرد

اند. سایر کاربردی معرفی کرده قلمرو 52های شناختی در مدیریت برای پژوهش(، 2222هاجکینسون و هیلی )

در این حوزه هیچ محققی مدعی نیست که (. 5331والش، اند )های دیگری را مطرح کردهبندیمحققان نیز طبقه

های بندیگیری از طبقهمحقق پژوهش حاضر با بهرهبندی جامعی از همۀ انواع تحقیقات ارائه داده است. طبقه

 بسیار کاربردهایپیشین و افزودن تحقیقات جدیدی که طی دهۀ اخیر در این حوزه انجام شده است، برخی از 

ریح کرده است. هایی از تحقیقات انجام شده در هر قلمرو را تشو نمونه حوزۀ شناخت مدیریتی و سازمانیمهم 

 شود.شناختی در مدیریت و استراتژی به موارد معرفی شده در مقالۀ حاضر محدود نمی تحقیقات بدیهی است که

 شناختی هایتورش

معمول به طور بهند که کناستفاده می 3های اکتشافیاغلب از استراتژی ،کنندوقتی افراد تصمیمی اتخاذ می

پذیری به این تورش دسترسبرای نمونه، های شناختی زیاد است. شود. شمار تورشمیمنجر های شناختی تورش

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Forward inference 

2. Reverse inference 

3. Heuristics 
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تر از نظر وقایع نزدیکبرای مثال تر است )ساده شیادآوردناساس آنچه به دهند بردارد که افراد ترجیح میاشاره 

االت واقعی را مالک قرار دهند. یا سوگیری ابهام به این معناست که افراد زمانی( تصمیم بگیرند تا اینکه احتم

تر است و اطالعات از تر و قطعیهایی را انتخاب کنند که احتماالت مربوط به آنها روشندهند گزینهترجیح می

لنگر انداختن، توان از تورش می ،رفته یا مبهم در آنها جای کمتری دارند. از جمله خطاهای شناختی دیگردست

 (.2251باربی و کریگر، بلومنتالنام برد ) ،بینی، تورش نتیجه و تورش هزینۀ ریختهتورش خوش

های آن از جمله های شناختی در مدیریت و زیرشاخهمتعددی به موضوع نقش تورش هایهدر مقال

وکار های توسعۀ کسبگیری تیمشکلهای شناختی در پیامدهای تورشبرای مثال، کارآفرینی پرداخته شده است. 

های شناختی مدیران بر تأثیر تورش ،(2253( مطالعه شده است. گودموندسن و لچنر )2223جدید توسط پارکر )

 موجود در هایه( در مرور سیستماتیک مقال2251اند. ژانگ و کوئتو )های کارآفرین را تحقیق کردهعملکرد شرکت

 ، سطوح تجزیه وهاهدر این مقال شدههای تحقیق استفادهضمن استخراج روش های کارآفرینانه،خصوص سوگیری

 اند.کرده های آتی تحقیقاتی در این حوزه را مطالعهگیریتحلیل، پیشایندها و پیامدهای سوگیری کارآفرینانه و جهت

 متقاضیان شغل ارزیابی

ای های اسنادیفرایندبه بررسی  ،ودشانجام می خصوص ارزیابی متقاضیان شغل ای که درمطالعات شناختی

های سیلوستر و همکاران گذارد. پژوهشمتقاضیان شغل تأثیر می خصوصپردازد که بر قضاوت ارزیابان در می

( در پژوهش 2255) شها هستند. لوداتو و همکاراناین پژوهش ۀ( از جمل2222( و نمانیک و کالرک )2222)

گیری شهودی را در ارزیابی و گزینش متقاضیان به بانی پرداختند که تصمیمهای ارزیاای به بررسی ویژگیارزنده

نشان داد مدیرانی به این نوع ارزیابی گرایش دارند این پژوهش های دهند. یافتهگیری تحلیلی ترجیح میتصمیم

احساسی  ،ه نیزهای روزانگیریکنند و در سایر تصمیمتری کار میهای کوچککه سابقۀ کمتری دارند، در سازمان

 کنند.عمل می

شاو و برای نمونه، اند. از سوی دیگر، برخی محققان به جای ارزیابان بر متقاضیان شغل تمرکز کرده

(، پیشایندهای ادراک عدالت توسط متقاضیان و تأثیر آن بر 2222) ش( و تراکسیلو و همکاران2223) شهمکاران

(، 2251هارولد و همکاران، اند. در تحقیق دیگری )ارزیابی و گزینش را بررسی کرده فرایندها در برابر واکنش آن

 تأثیر ادراکِ عدالت توسط متقاضی شغل بر احتمال پذیرش پیشنهاد شغل از سوی او بررسی شده است.

 نورورهبری

های در سالاند، برده شمار تحقیقاتی که از رویکردهای شناختی یا ابزارهای نوروساینس برای مطالعۀ رهبری بهره

( و 2221جاج و همکاران، تر موضوعاتی مانند نقش هوش )اخیر رو به افزایش بوده است. در تحقیقات قدیمی
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ها یا ، یا بررسی اِسناد پیروان از ویژگیرهبران ۀ( در ظهور و توسع2221لرد و هال، پردازش اطالعات ) تقابلی

 گرفت.توجه قرار میدر کانون  (2221چا و ادموندسون، رفتارهای رهبران )

های شناختی در تعیین نوع رهبری مدیران توجه شده در تحقیقات جدیدتر به موضوعاتی مانند نقش سبک

را  رهبری متکبرانه(، کنترل نشده)از نوع  یشهودشناختی ای نشان داد که سبکنتایج مطالعهبرای مثال، است. 

برای  5( از الکتروانسفالوگرام کمی2255) شوالدمن و همکاران (.2251 کالکستون و سدلر اسمیت،)کند تقویت می

با استفاده ( در پژوهش دیگری 2251) شاندازگرا استفاده کردند. والدمن و همکارانبررسی رفتارهای رهبران چشم

بخش با ای، رهبری الهام. در مقالهپرداختندرهبری اخالقی از منظر نوروساینس از ابزاری مشابه، به مطالعۀ 

(. 2251مولنبر و همکاران، مطالعه شده است ) 2از ابزار تصویربرداری تشدید مغناطیسی کارکردیمندی بهره

 شود.شناخته می 3عنوان نورورهبریبا های نوروساینس در علم رهبری امروزه کاربرد روش

 معناسازی

االذهانی است. کارکرد مغز و ی بینفرایندافتد و اتفاق میوگو گفتفهم معنا از طریق  ،از دیدگاه معناسازی

کنند. های حسی افراد محدود است و آنها از دریچۀ ساختار ذهنی خود به پیشامدهای بیرونی نظر میارگان

میالدی مطرح شد  12در دهۀ  1توسط کارل ای وایک ،شده در نظریۀ سازمان استمعناسازی که مبحثی شناخته

 صر شناخت در آن نقشی کلیدی دارد.و عن

توان به پژوهش مونین و همکاران می ،از جمله مطالعات جدیدی که از دیدگاه معناسازی صورت گرفته است

کنند پس از ادغام است و رهبران آن تالش می ۀکنند که در مرحل( اشاره کرد. آنها سازمانی را توصیف می2251)

که کارکنان  حالی کنند( که قرار است سازمانی مبتنی بر عدالت شکل بگیرد، در به کارکنان بقبوالنند )معنابخشی

ترین کنند که معنابخشی اصولی اصلی. محققان بحث میفهمندمیها را به دو شکل متفاوت تالشاین معنای 

 ش هیجاننقدربارۀ ( 2251های پساادغام است. تحقیق لیو و مایتیلیس )برای موفقیت در دوره انقابلیت رهبر

( درخصوص راهکارهای کارکنان برای کنار 2251پردازی و تحقیق شابرام و مایتیلیس )مدیران ارشد در استراتژی

 های شغلی از جمله تحقیقات قابل ذکر دیگر در حوزۀ معناسازی هستند.آمدن با چالش

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Quantitative electroencephalogram (qEEG) 

2. Functional magnetic resonance imaging (fMRI)  

3. Neuroleadership 
4. Karl E. Weick 
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 های شناختی مدیرانقابلیت

عنوان نورواستراتژی انجامیده با های نوروساینس در علم مدیریت استراتژیک به ظهور زمینۀ جدیدی کاربرد روش

تر ای از حوزۀ کالنتوان شاخهبندی انجمن مدیریت استراتژیک آمریکا، نورواستراتژی را میاساس طبقه است. بر

(. قلمرو استراتژی رفتاری 2253دیریت استراتژیک، های تحقیقاتی، انجمن مگروهاستراتژی رفتاری قلمداد کرد )

گیرد. تحقیقات شناختی در مدیریت استراتژیک گسترده است و مباحث شناختی استراتژی در این محدوده قرار می

اند در این هایی که تاکنون در ارتباط با تفکر استراتژیک انجام پذیرفتهپژوهشعمدۀ مثالً  .دارد سابقۀ طوالنی

ای که بخشی از سنت تحقیقاتی از این جمله است. (2251ش )همکاران سیدکاللی و . پژوهشگیرندر میطبقه قرا

ت مدیره، ئهای شناختی اعضای هیشود، به بررسی نقش ویژگیشناخته می 5ارشد انهای مدیرتیمعنوان با 

همبریک و میسون، ازد )پردها میمدیران ارشد سازمان در تصمیمات استراتژیک و عملکرد شرکت مدیرعامل و

 هر عضو از هایمدیره و ویژگیتئ(. این جریان پژوهشی، بسیاری از نتایج سازمانی را به ترکیب هی5321

(، 5321ساز همبریک و میسون )دهد. در چند دهۀ اخیر و پس از مقالۀ جریانارشد نسبت می انهای مدیرتیم

( درخصوص نقش توجه 2223است. تحقیق اگرز و کاپالن ) ای در این زمینه صورت پذیرفتههای گستردهپژوهش

شناختی مدیران ( در زمینۀ اجماع2251مدیرعامل در سرعت ورود به بازارهای جدید و تحقیق کوم و کرینگتن )

 اند.از آن جمله ،هاارشد در بحران

های تصویربرداریدهد. های ذهنی متعددی مانند ادراک، توجه و حل مسئله رخ میدر مغز انسان فعالیت

اسمیت و کوسلین، های متفاوتی از مغز مربوط است )های ذهنی مختلف به بخشدهد که فعالیتنشان می 2مغزی

 خودکارهای فرایندذهنی پردازش اطالعات وجود دارد:  فرایندشناسی، دو نوع اساس تحقیقات روان (. بر2222

پاسخ سریع و های محیطی به محرک 5های سیستم ندفرای(. 2شده )سیستم های کنترلفرایند( و 5)سیستم 

بسیار مهم های فرایندکنند. از شده عمل میریزیتر و برنامهفکورانه 2های سیستم فراینددهند و ناخودآگاه می

ریزی و انجام رفتارهای منطق، استدالل، تفکر انتزاعی، حل مسئله، برنامه به توانمی ،2مربوط به سیستم 

 خودکارهای فراینددهد که اگرچه ( نشان می2255. تحقیق پژوهشگرانی مانند کانمن )اشاره کردمحور هدف

های توانند خطاها و سوگیریبرخوردارند، میاز سرعت و سهولت بیشتری شده های کنترلفرایندذهنی نسبت به 

 گیری را افزایش دهند.تصمیم

تواند به عملکرد متفاوت ند و این تفاوت میامتفاوتهای شناختی با یکدیگر مدیران از حیث قابلیت

های فیزیکی های مدیریت استراتژیک بر قابلیتپژوهش ۀشود. تاکنون عمدمنجر های تحت مدیریت آنها بنگاه

از این  ؛شمار استهای شناختی همچنان انگشتۀ قابلیتها در حوزها استوار بوده است و شمار پژوهشسازمان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Top Management Teams (TMTs) 
2. Brain imaging 
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ها بیش از های عملکردی شرکتتفاوت های شناختیتواند به درک میکروفونداسیوناین حیطه می تحقیق دررو، 

 ؛اندهای شناختی مدیران اقدام کردهای به تبیین نظری قابلیت( در مقاله2251پیش یاری رساند. هلفات و پتراف )

 (،2251تیس، )بندی هستند بازپیکرههای پویای سازمانی مشتمل بر حس کردن، ربایش و که قابلیت با این فرض

بندی یاری های شناختی مدیران نام برد که به حسگری، ربایش و بازپیکرهای از قابلیتتوان از مجموعهمی

ها شامل ادراک و توجه )مرتبط با حسگری(، حل مسئله (، این قابلیت2251رسانند. از دیدگاه هلفات و پتراف )می

 بندی( هستند.زبان و ارتباطات و شناخت اجتماعی )مرتبط با بازپیکره ،ش(و استدالل )مرتبط با ربای

 گیرینتیجه

ذشته توسعه یافته است. سازمانی با سرعت بیشتری از گ یر حوزۀ تحقیقاتی شناخت مدیریتی وهای اخطی سال

نورورهبری )در رهبری(، )در منابع انسانی(،  متقاضیان شغل )در کارآفرینی(، ارزیابیهای شناختی پنج قلمرو تورش

بسیار  های شناختی مدیران )در مدیریت استراتژیک( از قلمروهای کاربردیمعناسازی )در نظریۀ سازمان( و قابلیت

 نیست. درنام برده محدود های تحقیقاتی موجود و ممکن به موارد است. بدیهی است که زمینه این حوزه مهم

توان افق روشنی را برای آن های این حوزه، میتوجه کمیت و کیفیت پژوهش شایان مجموع با توجه به افزایش

 بینی کرد.پیش

های پژوهشی متعددی برای محققان آتی فراهم گستردگی موضوعات قابل طرح در قلمرو شناخت، فرصت

ا و هشناخت مدیران، تأثیر آن بر عملکرد سازمان ۀکماکان درک عمیقی از مقول ،مثال برایکرده است. 

ها و درستی مشخص نشده است که در موقعیتدست نیامده است، یا تاکنون بهاثرگذاری آن بهسازوکارهای 

گیری های موجود برای اندازهدهند، سنجههای معناسازی و معنابخشی چگونه رخ میفرایندهای گوناگون، بحران

دیگر. ابزارهای نوروساینس به تنهایی  ایهؤالهای شناختی همچنان محدودند و بسیاری سابعاد شناخت یا سبک

های پژوهشی متعدد توانند امکانات وسیعی در اختیار محققان مدیریت قرار دهند. آشکار است که فرصتمی

دهد با طراحی و هایی فراخ پیش روی محققان مدیریت و استراتژی است که به آنها اجازه میهمچون دشت

 بهبود بخشند. ،از مقولۀ شناخت را های ارزنده، شناخت مااجرای پژوهش
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