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Abstract 
The present study was applied in terms of purpose, and 

qualitative and meta-combined in terms of collecting 

finding. The research population is comprised of more than 

2000 scientific-technical documents found in 8 internal 

scientific databases and 10 other external scientific 

databases .Following the subject review process, abstracts 

and contents were finally selected and analyzed for 63 

articles .The open coding analysis method was used in two 

levels of concepts and categories for qualitative analysis .

Based on the analysis, three groups of applications of 

cognitive science in management were identified along 

with the subdivisions included in each group. The first 

group is the application of cognitive science in 

management functions including leadership, decision 

making, planning, supervision, and cognitive control.The 

second group represents the application of cognitive 

science in various management styles including neuro-

leadership, rational-brain leadership, wise and self-

directed leadership, and self-management .The third group 

deals with the application of cognitive science in various 

areas of management including cognitive management and 

cognitive business management. In general, cognitive 

science seems to be joining the field of functions, in 

different types and areas of leadership. The introduction of 

cognitive science in management has recently become an 

interdisciplinary field and will be able to be effective in all 

areas of management and leadership with its rapid growth. 
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 چکیده
هدف از پژوهش حاضر، از نظر هدف کاربردی و از منظر گردآوری یافته 

و مدارک  سناد. جامعه پژوهش را کلیه اکیفی و از نوع فراترکیب بود ها،
پایگاه  هشتکه در بود فنی  -سند علمی 2000تعداد بیش از یافته شده به

حدود سال گذشته 19طی  خارجی علمی پایگاه  10داخلی و علمی 
، پس از بررسی موضوعیدر نهایت  ،از این تعداد مقاله. شدجو وجست

روش تحلیل  .ها برگزیده و تحلیل شدمقاله از آن 63چکیده و محتوایی 
منظور تحلیل کیفی، ها بهکدگذاری باز در دو سطح مفاهیم و مقوله

براساس تحلیل انجام شده، سه گروه کاربست . مورداستفاده قرار گرفت
 ،هاگروه علوم شناختی در مدیریت شناسایی شد که هریک از این

، کاربست علوم شناختی در . گروه اولشودهایی را نیز شامل میزیربخش
ریزی، نظارت گیری، برنامهکارکردهای مدیریت از جمله رهبری، تصمیم

کاربست علوم شناختی در  ،گروه دوم. و کنترل شناختی بوده است
 -، رهبری عقلیرهبری -های مختلف مدیریت از جمله عصبسبک
. گروه ، رهبری خردمند و خودرهبری و خودمدیریتی بوده استمغزی
های مختلف مدیریت از شناختی در حوزه کاربست علومبه، مربوط سوم

 .جمله مدیریت دانش شناختی و مدیریت کسب و کار شناختی بوده است
ها و انواع مختلف در عرصه کارکردها، در سبک یعلوم شناخت ،یطور کلبه

کرده است  دایورود پ یمختلف رهبر یهادر حوزه ت،یو در نها یرهبر
اثرات  نیاز ا کیطرح، از هر یزمانچهارچوب  با توجه به ،که طرح حاضر

 رد یرا ذکر کرده است. ورود علوم شناخت یقینمونه مصادبه  یارشتهنیب
شده است و خواهد  یارشتهنیدانش ب کیبه  لیتبد یبه تازگ ت،یریمد

 یهاعرصه یدر تمام دهد،یکه از خود نشان م یعیتوانست با رشد سر
 اثرگذار باشد. زین یو رهبر تیریمد
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 مقدمه
طوری که به ،ای یافته استمالحظههای اخیر توسعه قابلدر سال های نوعنوان یکی از دانشبه ،علوم شناختی

تحول عمیقی در  ،وری اطالعاتاز جمله فناوری زیستی و فنهای جدید اشود با کمک سایر دانشمیبینی پیش
 (.1385، )خرازیزندگی بشر ایجاد کند 

 می. هنگامتمایز از مغز انسان است که انسان از تمام چیزهای دیگر متفاوت کرده است ،شناخت یک ویژگی
های طبیعی بلکه یکی از ویژگی ؛انگیزی نیستشگفت مسئلهدر حقیقت  ،شودشناخت صحبت می که در مورد

ظرفیت جایگزینی رویکرد مکانیکی مدیریت استعدادها  ،علوم شناختی(. 2001، )میلر و کوهن مغز انسان است
ی شایستگی، ها، مدلی سازمانهای ارزشوجوجستکه در  میهنگا .تر داردثرتر و انسانیؤشکلی م بهرا 

 کهاینباره ما در بهی مغز هاچه که پژوهشاین دیدگاه، آن ؛هستیم ی فروشهارهبری یا چرخهی هاچهارچوب
این است  ،فرض اصلی علوم شناختی (.2011، کیفر)گوید میرا  کنندمیگیرند و با هم کار میچگونه افراد یاد 
های محاسباتی که بر این ساختارها عمل توان براساس ساختارهای بازنمایی در ذهن و روالکه تفکر را می

 (.1395، )امیریانکنند، فهمید می

توانند با می، الی است که علوم شناختی و علوم اعصابؤشود؟ این سمیگیرد و سازگار میچگونه یاد  ،ذهن
کند و ارتباطات میطور مداوم رشد به. ذهن ما یادگیری مدیران و رهبران کمک کنند توسعه و بهآن،  بهپاسخ 

جدید  مسائلوسیله یادگیری بهمهم است که این امر  ،تمرین برای ذهنسازد. می «دندریت»نام بهجدیدی 
گونه این (.2014، )ولفرود می، اگر رهبر مداوم در حال یادگیری نباشد، این ظرفیت از دست افتدمیاتفاق 

با  میقوای شناختی آد بهکند که مطالعه روند این تکامل و ای، این امکان را فراهم میرشتهاتخاذ رویکرد میان
تواند با اتخاذ می ،که مطالعات مدیریت نیز( 1392، شناس)زاهدی و حقهویت استقاللی بیشتری نگریسته شود 

ای و رشتهعلم مدیریت و رهبری گسترده، بین، . از طرفیشناختی بهره گیردای از علوم رشتهبین چنین رویکرد
پیچیدگی و تنوع . شکلی جدی کمک نمایند بهتوانند این حوزه مطالعاتی را می ،فراگیر است و علوم شناختی

بلکه گویای  ؛ی مدیریت سازمانی اشاره داردهاتنوع شرایط و موقعیت بهها و راهبردهای مدیریت، نه تنها نظریه
بینی اقدامات مدیریتی، نه تنها درک و پیش بهپیچیدگی ذهن انسان و شناخت اوست و علوم شناختی با کمک 

علوم  به. توجه نمایدمیبینی بلکه آینده تصمیمات مدیریتی را نیز قابل پیش ؛بخشدمیاعمال مدیریت را کیفیت 
. در دهدمیی ذهنی است که جهان مدیریت را شکل هاپیچیدگی و الگوریتم به، توجه شناختی در مدیریت

این مسئله است  بهاهمیت پرداختن  نگر، آثار مثبتی که نشاعلوم شناختی در مدیریت توجه شود بهصورتی که 
 :موارد زیر اشاره کرد بهتوان مید که از آن جمله شوتصریح می

 ی هاگیرد و پیچیدگیمیمطالعه قرار یعنی اندیشه و ذهن افراد مورد ،ستگاه درست خودامدیریت از خ
توسعه علوم مدیریت با استفاده از علوم شناختی کارایی و  ،در نتیجه .تر خواهد شدتر و مشخصآن روشن

 .خواهد کرد بهوری بیشتری را تجربهره

 ناحیه نظام شناختی مدیران بر ی مدیریت سازمانی را که از هاامکان شناسایی چالش ،علوم شناختی
 .کندبهبود آن کمک می بهمطالعه قرار داده و شود موردمیوارد  هاسازمان

 ثیرگذار علوم شناختی در بهبود و أسبب شناسایی ابعاد ت ،بررسی کاربست علوم شناختی در مدیریت
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 .دشومیتوسعه مدیریت 

 ترین منبع مدیرانی خواهد شد که شناخت مهمتر کارکردهای کلیدی سبب اجرای موفق ،علوم شناختی
 .شودمیتلقی  هاگیری آنسازی و تصمیمتصمیم

 بلکه سایر کارکردهای  ؛یابدمیکمک علوم شناختی ارتقا  بهسازی مدیران گیری و تصمیمتنها تصمیم نه
 .شودمیمند کلیدی مدیریت از این ناحیه بهره

ها و ابعاد کاربست علوم شناختی در مدیریت بنابراین مهم، پژوهش حاضر با بررسی این مسئله که مؤلفه
و عملی برای مدیران و رهبران  میهای علاین سؤال دسترسی بهگویی چه هستند؟ انجام شده است تا با پاسخ

 .فراهم نماید

 مروری بر مبانی نظری
 علوم شناختی و مدیریت

مطالعه صه مطالعاتی مستقل موردعنوان یک عربهیکی از کارکردهای کلیدی مدیریت است و گاهی  ،رهبری
گرفته شده  مدیریت در نظر ها و کارکردهاییکی از نقشعنوان به ،. در پژوهش حاضر رهبریگرفته است رقرا

 توانرا می های مهم مدیریتنقشیکی از کارکردها و  بنابراین،. آن ورود پیدا کرده است بهکه علوم شناختی 
های های شناختی رهبر مرتبط است؛ گویا اساساً رهبری با مهارتفرآیند بهبخش اعظم آن  دانست کهرهبری 

باید در  ،مسئله رهبر. حلو اهداف نیست هاشناخت رهبری، یک تحلیل ساده از علت. شناختی همبسته است
طبیعت و ساختار سازمان (، 2010 ،هاو و بوش ، سایما،دیانی)پیروان  که یستمی، سیک سیستم پیچیده رخ دهد

در آن نمود پیدا  ،(2003، ، نوویسویک، هاروی و باکلیهابسلبن( و طبیعت مشکل )2012، کاگرون و مانفورد)
ثابت  عمدتاً  هامحدودیتمسئله رهبر عمل کنند. عنوان یک محدودیت حلبهکنند و همگی ممکن است می

رود میشمار بهمسئله رهبر یک مهارت حیاتی برای حل ها، تحلیل محدودیتعنوان یک نتیجهبهنیستند و 
  (.2014، مدیروز، پارتلو و مامفورد)

تا دیگران  رندنیاز دا هامغزشان دارند، آن میتما بهپذیری دسترسی انعطاف بهنیاز  ،ثر بودن، رهبرانؤبرای م
نیاز دارند تا نشان دهند که چگونه با یکدیگر  نیزو  رسانندبحداکثر  بهی مغزشان را هارا برانگیزانند تا ظرفیت

توان بهترین استفاده را از میچگونه  کهاینکند و دانستن میمغز انسان چگونه کار  کهاین. فهم کنندمیفکر 
 ،هنسنروسو و ) ثر فراهم کندؤای حیاتی را برای رهبری مدوره تواندمی ،مغزهای منطقی و اجتماعی داشت

اند که شامل همکاری، ارتباطات، آموزش، ی مختلفی برای نفوذ بر پیروان خود یافتههارهبران، راه (.2013
ی رهبری و مدیریت در قرن پیشین، فهم ما هابا وجود این حقیقت که پژوهش. انگیزش و پاداش دادن است

ی جدید در علوم اعصاب، با احتماالت هابهبود بخشیده است، توسعه های کاری انسانهاهدایت محیطرا از 
. وجود چنین ی وسیعی از این حوزه هنوز کشف نشده استهاپیشرفت بنیادی، نشان داده است که بخش

یی برای هاویژه علوم اعصاب شناختی اجتماعی و توصیهبههای علوم اعصاب و وجوجستاجتماع  ،حقیقتی
یی، برای مطالعه درون مغز که بر هابررسی روش بهوجود آورده است که بهبندی رشته جدیدی را فرمول
 (.2012 ،، بیسشات، بوثا و پلیسسیزنایدو)گذارد میثیر أی انسان، اعمال و ارتباطات محیط کاری او تهاانتخاب

چند ای خود داشته باشند، هربرای طراحی برنامهی زیادی هاشود که رهبران ایدهمیسبب  ،تفکر خالق
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ارزیابی قرار دهند تا بتوانند را مورد هاایده ،طور کلیبهباید  هارا محقق کنند، آن هاتوانند تعداد وسیعی از ایدهمین
رهبران  بهی شناختی است که هااز دیگر مهارت ،هااین ارزیابی ایده. ثرتری را انتخاب کنندؤای مایده یا ایده

واتز، )توسط رهبران است  هاثر رهبرانی در گرو کاربست مهارت شناختی ارزیابی ایدهؤکند و عملکرد ممیکمک 
  (.2017، مولهیم و تاد

عنوان یک نقش و کارکرد مهم در مدیریت، سایر کارکردهای مدیریت از علوم شناختی به ،عالوه بر رهبری
از . مشاهده استاکثر کارکردهای کالسیک ردپای علوم شناختی قابلجا که در اند تا بدانبهره نبودهبی

. دو گیری اشاره کردکارکرد تصمیم بهتوان می ،توجه علوم شناختی بوده استکارکردهای مدیریت که مورد
چه بیشتر بهینه را هر هاگیریوارد شده است تا تصمیم هاعرصه مهم که علوم شناختی در این کارکرد بدان

و  هستر؛ 2002؛ استرانگ و مانفورد، 2015 ،و همکاران گویلالیمه ساوالای ذهنی )هامدل بهتوان مینماید، 
شاره ا ،(1976، کسلورد، کاپل، اشلیسینگر، السون و وبا؛ 1948تولمن، ی شناختی )ها( و نقشه2012، همکاران

عنوان یک روش برای درک بههای شناختی (، اولین فردی بود که از نقشه1976)و همکاران  اکسلورد .کرد
گیری مانند تصمیم بههای مربوط کشی شناختی در بسیاری از حوزهنقشه ،گیری استفاده کرد و بعد از آنتصمیم

استفاده قرار گرفت مرتبط موردهای مدیریت استراتژیک، تغییر سازمانی، مدیریت منابع طبیعی و دیگر زمینه
ی هاتقارب معنایی و کاربردی باالیی با مدل ی شناختی نیز کههانقشه (.2005، وندرو ون کوک ،)کالکمن

تواند در می ،ی ذهنیهااز مدل اندبیان نموده (،2015، و همکاران گویلالیمه ساوالاطور که ذهنی دارند، همان
های ذهنی افراد، حمایت از کار گروهی اوقات مقایسه مدل گاهی تصویر کشیدن، بازنمایی و بهن مواردی همچو

و  یمّهای کفراهم کردن اطالعاتی برای ساخت مدل ها یا تحلیل یک موضوع پیچیده،بر توسعه استراتژی
هایی های شناختی، مدلمدل .های بزرگ شناختی استفاده نمودبرای پشتیبانی از تحلیل ساختاری از نقشه

. های مصنوعی، تولید کنندهای طبیعی توجیه و در سیستمهستند که قادرند رفتارهای شناختی را در سیستم
ی هاریزی. برنامهریزی استکارکرد دیگری که علوم شناختی در آن نقش پررنگی داشته است، کارکرد برنامه

ی شناختی افراد همچنان هاشناسایی سبکگیرند. میای از علوم شناختی کمک شکل گسترده بهاستراتژیک 
شود و این میسبب تعیین ترجیهات و انتخابات فرد  ،اندکید کردهأ( ت2012) آرمسترانگ، کولز و اسمیتکه 

شناختی این سبک  بهریزی استراتژیک اگر برنامهدهد. میگیری وی رخ بندی تصمیممبنای بودجهانتخابات بر
. مطالعات علوم شناختی مشخص کرده است که یابدمیآن افزایش  بهامکان پذیرش و تعهد  ،نزدیک باشد

 (.2009اسمیت، ریزی، شامل دو نوع تحلیلی و بصری هستند )ثر در برنامهؤی شناختی مهاسبک

ای شکل فزاینده که بهعلم مدیریت بوده  بهبخش کوچکی از تأثیرات ورود علوم شناختی  ،چه عنوان شدآن
تر خواهند اختی نزدیکنش علوم بهها و کارکردهای مدیریت ، سبکها. بخشی از حوزهاستدر حال گسترش نیز 
 .های علوم شناختی خواهند پذیرفتتری را از نتایج پژوهشبود و تأثیرات جدی

اند از رهبری و توسعه آن پرداختهارائه مدلی شناختی  بهدر پژوهش خود  ،(2019دامنیک، اسکویرز و کرون )
گرایی(، خود )خودکارآمدی، مرکز کنترل و عد اهداف )تنظیم اهداف، کاربست اهداف و هدفکه شامل سه بُ

امل وارد عوکه مداخالت توسعه رهبری بر این  است( یهای متفاوت و فراشناختخودارزشی( و دانش )طرح واره
 بهدر پژوهش خود  ،(2019) چن و ایکس یو، بو، ایکس یو. شودشده و با تالش، عملکرد رهبری حاصل می

، معماری سیستم و سناریوهایی در این زمینه اشاره یمیاند که در آن مفاهمدیریت امکانات شناختی پرداخته
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شناختی در باالترین سطح بهآنان، محاس پیشرفتههای در مدل ارتباط محاسبات شناختی و تکنولوژیشده است. 
انداز محاسباتی های طبیعی زبان، یادگیری عمیق و چشمفرآیندداشته که هوش مصنوعی، ماشین یادگیری،  قرار

در نظر گرفته شده است که نشان از اهمیت علوم شناختی در مدیریت شناخت، عمل و همچنین تکنولوژی 
اند که این ارائه داده رفتاری -پژوهش خود، سیستم شناختی در ،(2015) هافمن داسی، استوتن و .داشته است

. در این سیستم، موقعیت، تصویر کشیده است بهی شناختی و پیامدهای رفتاری آن را در رهبران هاکدگذاری
توجه رفتار منفعل یا فعال رهبری مورد ،ی کلیدی و در نهایتهای خاص، ارزشیابیهادرک از موقعیت، ارزشیابی

 .گذاردمینمایش  بهدر تبیین رفتار رهبری را  شناختی ای از اثر علومقرار گرفته است و نمونه

با مطالعات عصب شناختی اند که های خود تشریح نمودهدر مطالعات و پژوهش ،نیز (2013) فوربز و گرافمن
 ،دنبال توضیحات مبتنی بر مغزی از رفتار خود و مشتریان خود هستند و در حال حاضربهانجام شده، رهبران 

ی تجویزی بیشتر در مورد مسائل رفتاری هستند و علوم اعصاب و هاحلدنبال فراهم کردن راهبهکنجکاوانه 
پیشرفت اند که در مطالعات خود عنوان نموده(، 2013)هنسن روسو و  .شناختی این امکان را فراهم نموده است

. این هستند هاو انگیزه هاهای عصبی را شناسایی کرده است که زمینه رفتارها، نگرشفرآینددر علوم اعصاب، 
کند تا بدانیم چرا بعضی از میما کمک  به هاآنسبب انقالبی در تعامالت ما با دیگران شده است.  هایافته

بفهمیم چه چیزی برای رهبری در طول  کهاینند و رخومیسرعت شکست به، ی کالسیک رهبریهادیدگاه
نشان  ها. این یافتهنیاز استتغییرات پایدار، مورد تسهیل ی آشفته، در نوآوری، در حین رشد و درهادوران

 رندنیاز دا هامغزشان دارند، آن میتما بهپذیری دسترسی انعطاف به، رهبران نیاز ثر بودنؤدهند که برای ممی
چگونه با نیاز دارند تا نشان دهند که  نیز،حداکثر رسانند و  بهی مغزشان را هاتا دیگران را برانگیزانند تا ظرفیت

 .کنندمییکدیگر فکر 
عالوه بر شواهد تکنولوژیک، مانند تصاویر مغزی، در پژوهش خود عنوان داشته است که  ،(2012) سوان
تواند در خدمت علوم شود که میمییافته و ارائه تری نیز توسعهتر و خصوصیمراتب شخصی بهی هاتکنولوژی
 .جمله علوم مدیریت و رهبری قرار گیردمختلف از 

 شرو
. استکیفی و از نوع فراترکیب بوده  هااز نظر هدف کاربردی و از منظر گردآوری یافته ،پژوهش حاضرهدف از 

 ،رویکرد فراترکیب در پژوهش حاضر. های اصلی مطالعات منتخب است، ترکیب تفسیر تفسیرهای دادهفراترکیب
. براساس رویکرد تفسیری انجام شده استمرحله  هفت( و در 2007) وسومبتنی بر دیدگاه سندلوسکی و بار

ی معنادار و قابل دریافت هاگرفته و از بخش مطالعه قرارهای مرتبط موردهای پژوهشیافته صورت کهبدین
این . ها اطالق شده استآن به میهایی گرفته شده است و برچسب مفهوبخش ،هاتفسیر متون آن پژوهش

و انتخاب متون مناسب،  وجوجست، مرور سیستماتیک ادبیات، تنظیم سؤال تحقیق :از است هفت مرحله عبارت
، )سلطانی هاهای کیفی، کنترل کیفیت و ارائه یافتهتحلیل و ترکیب یافتهواستخراج اطالعات متون، تجزیه

که در ادامه تشریح  (1395 ،کویری بیدگلیو  نیا، همتی طاحونهسامی ،قاسمیه؛ 1396برزکی، یمی شاهین و شا
 :شده است

د که شامل شناسایی شابتدا سؤاالت پژوهش تدوین  ،طور که پیشتر آمد: همانتنظیم سؤاالت تحقیق
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 .ها و ابعاد کاربست علوم شناختی در مدیریت بوده استمؤلفه
 ؟اندکدام کاربست علوم شناختی در مدیریتهای مؤلفه -1
 ؟اندکاربست علوم شناختی در مدیریت کدامابعاد  -2

 است عبارت یقهای مرتبط با تحقکار رفته شده در بررسی پژوهشهی بهامالک :مرور سیستماتیک ادبیات
، هانجام پژوهشبررسی، سال ای موردهابررسی، رویکرد پژوهشی موردهاگیری، نوع پژوهشراهبرد نمونه :از

ش و در پیشینه پژوه یوجوجستاستفاده در ی کلیدی موردهای بررسی پیشینه پژوهش، واژههامحدودیت
 -مدارک علمی کلیه اسناد و ،جامعه پژوهش حاضر استفاده در پژوهش.ی اطالعاتی موردهاپایگاه ،نهایت

علوم شناختی های واژه که با کلید کاربست علوم شناختی در مدیریت بوده استشده در زمینه  پژوهشی منتشر
های اطالعاتی و در پایگاه و مدیریت، مدیریت شناختی، رهبری شناختی، عصب رهبری و مانند آن

 .ده استششرح جداول زیر بررسی بهمختلف گرهای وجوجست

 بررسی نظامند پیشینه پژوهش یهامالک -1 جدول
 نتایج مالک

 جامعیت گیریراهبرد نمونه

 پژوهشی -علمی هانوع پژوهش

 ی، کیفی و آمیختهکمّ بررسیی موردهارویکرد پژوهش

 تاکنون 2000از سال  هاسال انجام پژوهش

 زبان فارسی و انگلیسی به هادر نظر گرفتن پژوهش ی بررسی پیشینه پژوهشهامحدودیت

 یوجوجستاستفاده در ی کلیدی موردهاواژه
 پیشینه پژوهش

ناختی شعلوم  و شناختی، مدیریت، رهبری شناختیشناختی، مدیریت شناختی، علوم 
 در سازمان

 استفاده در پژوهشی اطالعاتی موردهاپایگاه

، پایگاه 3، نورمگز2ایران، مگ1داک: ایرانزبان فارسی بهی اطالعات هاپایگاه -1
 6علم نت و 5، سیویلیکا4جهاد دانشگاهی علمیاطالعات 

، 9وسپ، اسکو8، پروکوئست7: الزویرفارسی التینزبان  بهی اطالعات هاپایگاه -2
 15گوگل اسکوالر و 14، اریک13، دوآژ12، جی استور11اسپرینگر، 10ویلی

 
                                                           
1. irandoc 

2. mgiran 

3. noormagz 

4. noormagz 

5. civilica 

6. elmnet 

7. elsevier 

8. proquest 

9. scopus 

10. wiley 

11. springer 

12. jstor 

13. doaj 

14. eric 

15. google scholar 

https://www.bing.com/search?q=irandoc&FORM=AWRE
https://www.bing.com/search?q=civilica&FORM=AWRE
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مورد که امکان دسترسی  10آوری شده، های اطالعاتی خارجی جمعهای داخلی، از میان پایگاهعالوه بر پایگاه
 به هاپژوهش حاضر داشت، انتخاب شد و در آن بیشتری بود و مقاالت و اسناد آن ارتباط موضوعی بیشتری با

، دسترسی و مرتبط بودن موضوعات پایگاه اطالعاتی خارجی 10. مالک انتخاب این پرداخته شد وجوجست
 .ها بوده استنمایه شده آن

 بررسیی موردهای ارزیابی کیفیت پژوهشهامالک -2 جدول
 آیا پژوهش دارای هدفی مشخص است؟

 مناسبی انتخاب شده است؟آیا روش تحقیق 

 آیا روش تحقیق متناسب با اهداف تحقیق است؟

 ت؟ی گردآوری شده در تحقیق متناسب با اهداف تحقیق اسهایا دادهآ

 ؟استیا موضوع تحقیق متناسب با هدف پژوهش حاضر آ

برای بررسی  .مقاله براساس عنوان بررسی شد 2000از منظور بیش : بدینو انتخاب مقاالت مناسب وجوجست
 .آمده است، 2هایی برای جداسازی و انتخاب تدوین شد که در جدول مقاالت شاخص

 ی مرتبط با موضوع تحقیقهای پژوهشوجوجستگرفته شده در  کاربهالگوریتم  -3جدول 
"Cognitive+management"; "Cognitive +leadership"; "Cognitive management"; "Cognitive science+ 

management";  " Cognitive science +organization";  " Cognitive science +functions of management"; 

"neuroscience +management"; "neuroscience +leadership"; "neuroscience +organization ".  

+مدیریت؛ رهبری شناختی؛ علوم علوم شناختیمدیریت مبتنی بر علوم شناختی؛ مدیریت شناختی؛ +رهبری؛ +مدیریت؛ شناختیشناختی
  .+سازمان+رهبری؛ نوروساینس+مدیریت؛ نوروساینس+ کارکردهای مدیریت؛ نوروساینس؛ علوم شناختی +سازمانشناختی

شرح زمانی بههای مختلفی بعد در سال به 2000 سال از سال 19حدود  مقاالتی طی بازه زمانی ،اساسبراین
 ها براساس عنوان انتخاب گردید.عدد از آن 100که  تحلیل شدجدول زیر یافته و 

 مقاالت انتخاب شده براساس سال -4 جدول
 تعداد مقاالت یافته شده سال پژوهش

2000-2005 12 

2006-2010  14 

2010-2015  28 

2016-2020 9 

طی که باقی ماند مقاله  63با مطالعه اجمالی محتوا، در نهایت،  .ندباقی مامقاله  73پس از مطالعه چکیده، تعداد 
 .آن ضمن انتخاب مقاالت کیفیت مقاالت نیز بررسی و تأیید شد
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 و انتخاب مقاالت وجوجست -1 شکل

 متناسب میفر(، 1398) میخنیفر و مسل فراتحلیللیست : با استفاده از چکو تحلیل و گزارش نتایج استخراج
بررسی  میامکان بررسی محتوای اسناد عل بهد که شطراحی از اسناد اطالعات تدوین و  برای فراترکیب در

 .را فراهم نمودو ابعاد  هادر قالب مؤلفه شده
صورت که متون بدین .و محوری تحلیل شد مقاالت براساس روش کدگذاری باز: تحلیل مقاالتوتجزیه

مشابهت معنایی و موضوعی در قالب دارای مفاهیم مشخص شناسایی و استخراج شد و سپس مفاهیم براساس 
 .ها تدوین شدمقوله

، استاد دانشگاه تهراننفر  2نظر )نفر صاحب پنجهای فراترکیب منظور تأمین کیفیت یافتهبه: هاکیفیت یافته
استفاده قرار گرفته روش بازبینی همتایان مورد به( ی دانشگاه تهراندکترنفر  1استادیار دانشگاه تهران و نفر  2

بررسی ها، نتایج نهایی نیز موردمقوله صورت که ضمن مشارکت در کدگذاری و استخراج مفاهیم وبدین .است
طراحی مؤلفه  28و  عد وبُ سهشامل اولیه  مدلصورت بود که ابتدا کار بدین فرآیند .و اصالح و تأیید قرار گرفت

نفر از  5های گروه کانونی با شرکت ، مدل طراحی شده، در جلسهشناسیپس از تکمیل مراحل روش د.ش
بررسی قرار داده شد مورد ابعاد مدلتمامی  ،. در این جلساتبررسی قرار گرفتمورد حوزه علوم شناختیخبرگان 

روایی مدل حاضر، از  .شدن هایی جدید به مدل اضافهابعاد و مؤلفه ،در واقعو  و تغییری روی آن انجام نگرفت
اول، استفاده از اجزاء و عوامل  که این امر از دو جنبه صورت گرفته است. جنبه طریق روایی محتوا حاصل شده

های گروه دوم، تشکیل جلسه گردد و جنبهپیشین است که خود به روایی مدل منجر می ه شدهئهای ارامدل
دهنده نشاناست که عدم تغییر مدل،  و متخصصان علوم شناختیها به متولیان ه مدل در این جلسهئکانونی و ارا

 .روایی مدل طراحی شده است

 هایافته

سؤاالت پژوهش که  بههای پژوهش در پاسخ . یافتهاستهای پژوهش آخرین گام اجرای فراترکیب ارائه یافته

 N=2000تعداد منابع یافت شده 

 N=1900 علت عنوانشده بهدتعداد مقاالت ر

 N=100تعداد چکیده 

 N=27علت چکیده تعداد منابع ردشده به

 N=73شده کل محتوای بررسی 

 N=10علت محتوا تعداد منابع ردشده به

 N=63تعداد کل منابع پذیرفته شده 
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آورده  7 و 6، 5 هایجدولدر  ،اندبودههای کاربست علوم شناختی در مدیریت عوامل و مؤلفهی وجوجستدر 
نقش رهبری و مطالعات شناختی در آن  بههای رهبری و مدیریت، ابتدا با در نظر گرفتن تفاوت واژه .شده است

تدوین شده  ،شده است و سپس کارکردها و موضوعات مدیریت که علوم شناختی در آن ورود پیدا کرده پرداخته
مفهوم را منعکس  22عبارت معنادار متنی که  22شود تعداد مشاهده می، 5طور که در جدول همان .است
های شناختی رهبر، توسعه مقوله را از جمله مهارت هفتاند . این مفاهیم توانستهاست کنند، شناسایی شدهمی

، علوم شناختی در رفتاری رهبری -ای شناختی رهبر، سیستم شناختی، خودتوسعهعقلی رهبری -مغزی
.ریزی را شکل دهندارت و کنترل و علوم شناختی در برنامهگیری، علوم شناختی در نظتصمیم



 

 

 )علوم شناختی در کارکردهای مدیریت( های پژوهشکدگذاری یافته -5 جدول
 مقوله مفهوم متن منابع

 مهارت تعریف مشکل ی شناختی حل مشکل، تعریف و شناسایی یک مشکل، رهبرانهامهارتی (2017) انتوشهیگس و مک تود، ،مامفورد
ت

هار
م

ها
ی

هبر
ی ر

خت
شنا

ی 
 

 /مهارت تحلیل هدف ی شناختی رهبرانهاتواند نشانگر یکی دیگر از مهارتمی، هدف -تحلیل علت، هدف و روابط علت (2017) و همکاران مامفورد
 علت

های تفکر خالق توسط تی شناسایی شده هر دو نیازمند مهارهای موقعیتی و فرصتهاریزیبرنامه (2003) کونلی و گادیس ،مامفورد
 رهبران هستند

 تفکر خالق

 و همکاران دیانی ؛(2017) و همکاران مامفورد
 مدیروز، پارتلو ؛(2012) کاگرون و مامفورد ؛(2010)
 (2014) مامفورد و

سازمان و طبیعت مشکل در  مسئله رهبر باید در یک سیستم پیچیده رخ دهد، طبیعت و ساختارحل
 انجام رسانند بهتحلیل موانع را شناسایی و 

تحلیل مانع در محیط 
 پیچیده

 ازبرنشولتز و مامفورد  ؛(2017) و همکارانمامفورد 
(2002) 

 ریزی شناختیبرنامه ثیر حیاتی بر عملکرد رهبر بیان شدهأعنوان یک تبهریزی گاهی اوقات برنامه

ای گونهبه .اندازی مناسب برای پیروان ایجاد کنندرهبران کمک کند تا چشم بهممکن است  ،ردخِ (2006) مامفورد
 بیند، ببینندمیگونه که رهبر انداز را آنبتوانند چشم هاکه آن

 اندازساخت چشم

ثر رهبرانی ؤکند و عملکرد ممیرهبران کمک  بهی شناختی است که هااز دیگر مهارت هاارزیابی ایده (2017) واتز، مولهیم و تاد
 توسط رهبران است هادر گرو کاربست مهارت شناختی ارزیابی ایده

 ارزیابی ایده

روند و در ترکیب میشمار بهعلوم شناختی در توسعه رهبری (، CBTرفتاری ) -ی شناختیهادرمان (2019) دامنیک، اسکویرز و کرون
 شناختی رهبری فراهم کننداز توسعه فهمی  توانندمی ،با یکدیگر

-توسعه درمان شناختی
 رفتاری

ی
غز

ه م
سع

تو
- 

ی
بر

ره
ی 

عقل
 

ل حیات و شامل تنظیم کارکردهای پایه از جمله ئوشکلی حیاتی مس بهشود و میپایه مغزی شناخته  (2013) و هنسن روسو ؛(2003)پلوگ 
 تنفس، کنترل ضربان قلب در توسعه مغزی است

 توسعه بیولوژیک مغزی

های فرآیندتوسعه روند یا تصمیمات میهای ارتباطی از بین فرآینداغلب . ، ضروری استعقلی -توسعه رهبری مغزی (2013) نسنهروسو و 



 

 

 مقوله مفهوم متن منابع
 عقلی -ارتباطی مغزی مانندمیفقط در ذهن 

 خوداندیشی شناختی شامل خوداندیشی و خودتأملیای با دیدگاهی روانخودتوسعه (2012) میلر ؛(2007) نزبیت
عه

وس
ودت

خ
ی 

خت
شنا

ی 
ا

بر
ره

 
پذیری ماهیت و موضوع توسعه و امکان بهخودانگیزشی و خودآغازگری شده، فرد با توجه  بهمنجر  (2011) ریچارد و جانسون؛ (2016) لستر و لستر

 آن توسط فرد
 خودآغازگری خودخواسته

از خودشناسی وجود دارد که مدیر  . سلسله مراتبییک اهمیت حیاتی برای رهبران است ،خودشناسی (2001) پری اولت ؛(2012) میلر
 خودآگاهی برسند بهیا رهبر باید از آن پیروی کنند تا 

 خودشناسی و خودآگاهی

سبب تمایزات آشکاری برای پایداری و شناخت  ،واحدهای شناختی توسط یک فرد بهدسترسی قطعی  (2003) اسمیت و نیوبایور
 کندمیرفتار وی در سیستم شناختی رفتاری ایجاد 

ی شناختی هاواحدی
 سیستم

ی
خت

شنا
م 

ست
سی

- ی
هبر

ی ر
تار

رف
 

ی شناختی و پیامدهای رفتاری آن را در هاکدگذاریاند که این رفتاری ارائه داده -سیستم شناختی (2015) فمنها داسی، استوتن و
 است تصویر کشیده بهرهبران 

ی هاپیامدها و کدگذاری
 سیستم 

مارکس،  ،مامفورد؛ (2012) و همکاران هستر
 و همکاران هستر؛ (a2000) کونلی، زاکارو، ریتر

 (2002) استرانگ و مامفورد ؛(2012)

، هادالیل متعدد، اهداف، احتماالت، محدودیتهای ذهنی ممکن است بسیار پیچیده باشند و مدل
. باعث افزایش توانایی افراد در حل مسائل نیاز و غیره را مشخص کنندهای بازیگر، منابع موردویژگی

 توانند ساخت پیدا کنندمیی ذهنی ها، مدلعنوان یک انتزاعبهشود. میپیچیده و جدید 

های و مدل گیریتصمیم
 ذهنی

در 
ی 

خت
شنا

م 
علو

یم
صم

ت
ی

گیر
 

دیکسون و ؛ (2005) درونو ون ، کاککالکمن
 (2015) و همکاران گویلالیمه ساوالا؛ (2014) میال

کشی شناختی در بسیاری از گیری؛ نقشهعنوان یک روش برای درک تصمیمبههای شناختی نقشه
تحلیل ساختاری از گیری مانند مدیریت استراتژیک؛ برای پشتیبانی از تصمیم بههای مربوط حوزه
ی مختلف های ذهنی برای حوزههایا مدل های شناختی بازنمایی درونی طرح وارههاهای بزرگنقشه
 مسئلهحل

و نقشه  گیریتصمیم
 شناختی

 ؛(2001) میلر و کوهن؛ (2014) یکینها و میفاط
 (2003) فوستر

های بلکه یکی از ویژگی ؛انگیزی نیستشود در حقیقت چیز شگفتکنترل شناختی صحبت می
صورت متقابل با بهکنترل شناختی از بخش اجرایی مغز برخاسته است که  .طبیعی مغز انسان است

کننده است که منبعی است که عدم ادراک ،وضعیت آنتروپی .بخش خاصی از حافظه کاری قرار دارد
 دهدکننده را نشان میقطعیت را در محیط و همچنین نواقص ادراک

 ل شناختیکنتر

در 
ی 

خت
شنا

م 
علو

رل
کنت

 و 
ت

ظار
ن

 



 

 

 مقوله مفهوم متن منابع
 چندین عنصر اساسی کنترل شناختی تحت یک سیستم کنترل شناختی ( 2018) باس، هریش و صمد

 کنندکه از دانش و تجارب موجود استفاده می هاگرفته شده بر روی فعالیت های کنترل قرارنقشه
 سیستم کنترل شناختی

 ؛(2014) کرال ؛(2012) آرمسترانگ، کولز و اسمیت
  (2006) نوت

گزیند را سبک شناختی و مبنای شناسی شناختی، روش پردازش اطالعاتی که فرد برمیدر روان
؛ فرد و در جهت استفاده از اطالعات عملکرد بهترجیحات متصل شده  .ریزی استتصمیم و برنامه

 گیری براساس سبک شناختیمبنای بودجه بندی تصمیمترجیحات بر

سبک شناختی و 
 ریزیبرنامه

مه
رنا

ر ب
ی د

خت
شنا

م 
علو

ی
ریز

 

 ؛(2009) اسمیت؛ (2008) چاکرابورتی، هو و کیو
 (2012) برایسون ؛(2008) برون دکونکولز و 

که سبک شناختی یک فرد  میریزی استراتژیک، ما انتظار داریم هنگابرنامه بهگسترش این درک 
ی پردازش هاویژگی ،کندمیخوانی پیدا ریزی استراتژیک همبرنامههای پردازش اطالعات با ویژگی

 بهی متنوعی هاریزی استراتژیک بر پایه تحلیل و ترکیب قرار دارد که در آن دادهاطالعات برنامه
 شوندمیگیری تبدیل اطالعات معناداری برای تصمیم

سبک شناختی و برنامه 
 ریزی استراتژیک
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های های مختلف مدیریتی نفوذ کرده و حتی سبکعلوم شناختی در سبک آمده است، 6طور که در جدول همان
اند که آن سبک با مدد علوم شناختی ها، علوم شناختی سبب شدهدر این سبک .جدیدی نیز معرفی کرده است

ناشی از ورود علوم شناختی  ، سبک شناسایی شدههای مدیریت نیزسبک. در بعضی از تری بیابدکارکرد قوی
کنند، عبارت معنادار متنی را منعکس می 15شود تعداد مشاهده می، 6طور که در جدول همان .آن بوده است به

ها ورود کرده را منتج چهار سبک مدیریت که علوم شناختی در آن ،اندعبارات توانسته. این است شناسایی شده
از جمله این  ،، رهبری خردمندانه و خودمدیریتی و خودرهبریمغزی -، رهبری عقلی. عصب رهبریاندشده

 .ها هستندسبک

 های مدیریت()علوم شناختی در سبک های پژوهشکدگذاری یافته -6 جدول
 مقوله مفهوم متن منابع

 و همکاران نایدو
(2012) 

 گذاردمیثیر أاعمال و ارتباطات محیط کاری او تی انسان، هامطالعه درون مغز که بر انتخاب

ی
هبر

ب ر
ص

ع
 

ک
سب

در 
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خت
شنا

م 
علو

ها
ت

یری
مد
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 ثیر احساسات و رفتارها و رفتارهای دیگر افراد در سازمانأدرک ت به، رهبری -فهم عصب (2015) بادنهورست

 (2018) متدادیک
عصب رهبر، یک فرد اجرایی که نتایج تحقیقات مغز در رفتار انسان را با دانش فنی و 

های توانایی بهیابی کامل کند تا تیم خود را برای دستب میهای کسب و کار خود ترکیمهارت
 خود هدایت کند

 (2018) الچ
اجتماعی در  -شناختیای است که آخرین اکتشافات علوم اعصاب این نوع رهبری، زمینه

 بنددکار میبه، عملی و مفید برای هدایت، تأثیر، تعامل و انگیزش دیگران های مفهومیشیوه
رینگلب، راک و 

 (2010) کازنر

موازات توسعه در تحقیقات تکنولوژیک ایجاد شده  به عنوان یک دیسیپلین، عصب رهبری،به
 .شکلی مستقیم ببینند بهی مغز را هافعالیتمحققان این امکان را داده است،  بهاست که 

 و همکاران لیبرمن
(2007) 

 برای این مسئله، بررسی کارایی و حساسیت ساختار مغزی ی جایگزینهاحلبرای راه وجوجست

 (2011) کیفر
ما  بهرا  کنندمیگیرند و با هم کار میچگونه افراد یاد  کهاینباره ما در بهی مغز هاپژوهش

 گویدمی
 هنسنروسو و 

(2013) 
توان بهترین استفاده را میچگونه  کهاینکند و دانستن میمغز انسان چگونه کار  کهاینفهم 

 ثر فراهم کندؤای حیاتی را برای رهبری متواند دورهمی ،از مغزهای منطقی و اجتماعی داشت

ی
عقل

ی 
هبر

ر
- 

ی
غز

م
 

 (2014) ولف
افتد، اگر میوسیله یادگیری چیزهای جدید اتفاق بهتمرین برای ذهن مهم است که این امر 

 رودمیرهبر مداوم در حال یادگیری نباشد، این ظرفیت از دست 
ازتارگات و  ،مورفی

 (2013) فرنچ
 مدیران و رهبران در درک بهتر کارکردهای مغزی و بهتواند می آن،ی مطالعه مغز و کارکردها

 کمک کند هااستفاده از آن
 نوناکو و تاکوچی

(2019) 
توان رفتارهایی شناختی دانست که علوم شناختی میعنوان رهبران خردمند عنوان شد، بهچه آن
 توجهی نمایدتواند کمک شایانمی ،ایجاد و توسعه این سبک به

ی 
هبر

ر
انه

ند
دم

خر
 نوناکو و تاکوچی 

(2019) 
توسعه کاربردی خرد  ها. آنتوانند خرد کاربردی را در دیگران پرورش دهندمی ،رهبران خردمند

 کنندمیرا در دیگران تشویق 
ن، بونهام، نک هاگتو

 (2004) و سینگ
 شودوسیله خودرهبری نشان داده میبهمقصود و اهمیت استانداردها 

ی
هبر

ودر
 خ

ی و
ریت

مدی
ود

خ
 

 جوما و جفری
(2006) 

 ؛های رفتارمحوراستراتژی -1: استاولیه  خودرهبری مشتمل بر سه دسته استراتژی
 های الگوی فکری سازندهاستراتژی -3های پاداش طبیعی و استراتژی -2

 ابیلی و مزاری
(1394) 

ها استحکام ارزش بهاساس شناخت و باور شده که برام ارزشی کامالً درونیاساس یک نظرد برف
 کنداست، رفتار خود را راهبری می گرفته
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توان می ،از آن جملهکه  ای مختلف مدیریت ورود کرده استهعلوم شناختی در حوزه دهدنشان می ،5جدول 
عبارت  هفتشود تعداد مشاهده می، 7طور که در جدول همان .حوزه کسب و کار و مدیریت دانش اشاره کرد به

ها ورود آن بهحوزه مدیریت را که علوم شناختی دو  اندتوانسته عبارات. این است معنادار متنی شناسایی شده
 .مدیریت دانش شناختی و مدیریت شناختی کسب و کار :از است . این دو حوزه عبارتاند را بیان کنندکرده

 های مدیریت(حوزه)علوم شناختی در  های پژوهشکدگذاری یافته -7 جدول
 مقوله مفهوم متن منابع

 نیکولینکا و کامنکو
(2015) 

سطح درک و  بهبا دیدگاهی شناختی، دانش در حال پیشرفت بر بردار حرکت از جهل 
 مدیریت است میی مختلف یک سیستم مفهوهاتوضیح واقعیت

ی
خت
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دان
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یری
مد
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خت
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وزه
ح

ت
یری
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ها
 

 پروساکدانپورت و 
(2008) 

ماند و تکنولوژی، رفتارهای میجا باقی شود و در همانمیدانش در ذهن افراد پدیدار 
 شناختی جدیدی را ممکن کرده است

 نوناکا و تاکئوچی
(2011) 

ای بیان شود گونهبهتواند میتواند ضمنی یا آشکار باشد و میجهت شناختی(  به)دانش 
 قرار گیرد که مورد درک مخاطبان زیادی

 و خومنکو نیکولینا
(2015) 

های مدیریتی در سازمان ایجاد شود، فرآیندبا دیدگاهی شناختی، تکثر و تعدد معانی از 
هم مرتبط یا دانش از  بهاما  ؛، وجود معانی مختلفدهی از تفسیرهای متعددفرم -خود

 و ادراکات متنوع بههای مشافرآیند

 ژانگ، چیو و ، لونیو
(2007) 

افزونی را در مدیریت ی ذهنی توجه روزهابراساس علوم شناختی، آگاهی موقعیت و مدل
عنوان بهیک از کاربران . با دیدگاهی شناختی هراندخود اختصاص دادهبهکسب و کار 

ت  ، ارزیابی موقعیت و انبار داده هستندلفه دیگر حمایت فکریؤیی در تعامل با سه مهالفهؤم
یری

مد
ی 

خت
شنا

کار
 و 

ب
کس

 

 (2008) ژانگنیو و 
کند و مدیران میذهن مدیران ایجاد  یر بزرگ از شرکت را درونوآگاهی موقعیتی یک تص

 کنند گیریتصمیمبینی آینده را داشته باشند و کند تا بتواند پیشمیرا توانمند 

 (2008) ژانگنیو و 
م شناختی چه در افراد و چه در های هوش تجاری، مبتنی بر علوفرآیندتمام  تقریباً
 روندمیپیش  میهای تکنولوژیک و سیستفرآیند

یک از این اختی در مدیریت شناسایی شد که هربا کدگذاری محوری ثانویه، ابعادی برای کاربست علوم شن
.نمایش گذاشته شده است به 2و در شکل  باشد، مشتمل بر مفاهیم زیادی میابعاد



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عصب رهبری
 کارایی و حساسیت مغز* 

 انگیزش شناختی و نفوذ* 

 مطالعه مغزی و کارکردهای آن* 

علوم شناختی در نظارت و 

 کنترل
 کنترل شناختی* 

 سیستم کنترل شناختی* 

 نظارت و ارزیابی شناختی* 

 گیریعلوم شناختی در تصمیم
 های ذهنیگیری و مدلتصمیم* 

 های شناختیگیری و نقشهتصمیم* 
 

 

علوم شناختی در 

 کارکردهای مدیریت

علوم کاربست 

 شناختی در مدیریت

علوم شناختی در 

 های مدیریتحوزه
علوم شناختی در 

 های مدیریتسبک

 علوم شناختی در رهبری
 های شناختیمهارت* 

 ای شناختیخودتوسعه* 

 توسعه عقلی مغزی* 

 سیستم شناختی رفتاری* 

 ریزیعلوم شناختی در برنامه
 ریزیسبک شناختی و برنامه* 

 شناختی هاینقشه* 

ریزی سبک شناختی و برنامه* 
 استراتژیک

 رهبری عقلی مغزی
 کارکرد مغزی* 

 های مغزییادگیری* 

 مغزهای منطقی و اجتماعی * 

 رهبری خردمند
 پرورش خرد کاربردی* 

 خودرهبری و خودمدیریتی مغزهای منطقی و اجتماعی * 
 های شناختی خودرهبریاستراتژی* 

 خودهدایتیخودتأثیری و * 

 مدیریت دانش شناختی
 مدیریت دانشدرک سیستم مفهومی* 

 آشکار یند تبدیل دانش ضمنی بهآفر* 

دهی از معانی مختلف دانش خودفرم* 
 مدیریت

 مدیریت شناختی کسب و کار
 های ذهنیآگاهی موقعیتی و مدل* 

 هوش تجاری و علوم شناختی* 

 های کسب و کار ذهنی شناختیمدل*

 مدیریت مدل فراترکیب کاربست علوم شناختی در -2 شکل
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 گیریبحث و نتیجه
از  ،منظوراین. برایای بر کاربست علوم شناختی در مدیریت انجام شده استبا هدف مطالعه ،پژوهش حاضر

رت صوبه. نتایج این بررسی استفاده شد که طی آن منابع و اسناد مرتبط شناسایی و بررسی گردید کیفی رویکرد
ای که سه بخش کلی ادبیات مدیریت و رهبری که علوم شناختی و گونهبه ؛دهی شدمند، سامانمنظم و قاعده

با  هایک از این بخشهر. نقش پررنگی نشان داده است، شناسایی و توصیف شده است هاعلوم اعصاب، در آن
ی هاو تحلیل هاتر نمودن توصیفروشندلیل منظم و به هاآن در ارتباط نزدیک بوده و تفکیک هاسایر بخش

و  هانقش بهتوان میی کلیدی ادبیات مدیریت و رهبری، هااز عرصه .انجام شده، صورت گرفته است
 این کارکردها، در تالش است بیشتر بهکارکردهای مدیریت و رهبری اشاره کرده که علوم شناختی با ورود 

توان یت و رهبری، میدو مفهوم مدیر بهضمن توجه  .اثربخشی و کارایی رفتارهای مدیریتی را بهبود بخشد
ی مدیریتی بوده است که علوم ترین کارکردهاعنوان نقشی مهم و در حال گسترش، از مهمبهرهبری گفت 

، . اگر نگوییم تمام رهبریتوجهی رسیده استنتایج قابل بهشکلی گسترده در آن ورود پیدا کرده و  بهشناختی 
دهند میضوعاتی تشکیل اعظم مفهوم رهبری و ابعاد آن را موتوان گفت بخش مییک رویداد شناختی است، 

ی علوم شناختی و هاکارگیری روشبهای محکم در علوم شناختی دارند و با نحوی ریشه و پایهبهیک که هر
 . توسعه ادبیات رهبری پرداخت بهتوجهی شکل قابل بهتوان میدستاوردهای حاصل از این علوم، 

اند بیان نموده ،(2017) و همکاران مامفوردچه مانند آن بهی شناختی در رهبری هاشناسایی و معرفی مهارت
ریزی، ، تحلیل موانع و هدف، برنامهمهارت تعریف مشکل و مسئلهاز جمله دستاوردهای علوم شناختی است. 

یی هاانداز از جمله مثالمعنادهی و تعریف چشم ،رد یا بصیرت، ارزیابی ایده و در نهایتبینی، تفکر خالق، خِپیش
توسعه مغزی و شناختی رهبران با تبیین چگونگی ایجاد  .روندمیشمار بهی شناختی در رهبری هابرای مهارت

 خدمت گرفته شده است تا ضمن توسعه عصب شناختی رهبران،بهشناخت و همچنین چگونگی کارکرد مغز، 
 ،اندان پرداختهبد( 2013نسن )هروسو و طور که . مطالعه کارکرد مغز همانی آنان را بهبود بخشدهاگیریتصمیم

 .توسعه مغزی رهبران پرداخت بهبتوان  هاکمک آن بهیی را تدوین کند که هاو نقشه هاتواند الگوریتممی
. اساس شناختی اشاره کردایخودتوسعه بهتوان میتوجه علوم شناختی در نقش رهبری، از دیگر ابعاد مورد

 ،(2016لستر و لستر، ؛ 2012، )میلرهی و خودشناسی گاملی، خودآأ، خودتشناختی را خوداندیشیایخودتوسعه
شکلی مبتنی بر  بهمدد علوم شناختی از شکلی کالسیک  بهی شناختی هادهند که این ویژگیمیتشکیل 

-ی پیشرفته عصبهای شناختی که توسط دستگاههااستفاده از نقشه ،عنوان مثالبه. یابندمیتکنولوژی تغییر 
. بدیهی است که مدیران در سطحی از فرد قرار گیردگاهی آاند در خدمت خودتومی ،شودمیشناختی حاصل 

علوم شناختی با شناسایی توانند مسیر توسعه خودشان را راهبری نمایند. میشناختی هستند که بلوغ ذهنی و روان
 .وردارمغان آ بهتری را ای اثربخشتواند خودتوسعهمی ،هاکارگیری آنبهی طبیعی انسان و هاویژگی

عرصه مطالعات مدیریت و رهبری  بهبخش دیگری از ورود علوم شناختی  ،رفتاری -شناختیی هاسیستم
ای از آن را ارائه نمونه ،(2015) هافمن داسی، استوتن وطور که رفتاری همان -ی شناختیهاسیستمبوده است. 
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مدد چنین  بهتوان می ،اساسبراینپردازد. میرفتار  -شناسایی و تبیین ارتباط بین شناخت به، اندنموده
کارکرد  بهنه تنها مطالعات مربوط  .بینی، اصالح و تقویت رفتارهای رهبری کمک نمودپیش بهیی هاسیستم

بهره نبوده بلکه کارکردهای مدیریتی نیز از علوم شناختی بی ؛علوم شناختی پرداخته است بهرهبری در مدیریت 
کارکرد  بهتوان می ،توجه علوم شناختی بوده استمدیریت که موردز دیگر کارکردهای ا بنابراین،. است

وارد شده است تا  هابدان ،. دو عرصه مهم که علوم شناختی در این کارکرداشاره کرد گیریتصمیم
گویلالیمه، فیالتووا، رووک و  ساوالا)ی ذهنی هامدل بهتوان میچه بیشتر بهینه نماید، را هر هاگیریتصمیم
؛ 1948، )تولمنی شناختی هاو نقشه( 2012، و همکاران هستر؛ 2002؛ استرانگ و مانفورد، 2015 ،جنمن

ایجاد و  در یک مدل ذهنی ،اتخاذ شود کهاینقبل از  میمی. هر تصاشاره کرد ،(1976، و همکاران اکسلورد
را نیز مطالعه  هااز آنتوان تصمیمات حاصل مید، شونی ذهنی شناسایی و ترسیم هاو اگر مدل شودمیتولید 

ی آنان را هاگیریتصمیم، ی ذهنی مدیران و رهبرانهاکند تا بتوان با اطالع از مدلمیکمک  ،امر . اینکرد
این امکان را فراهم  ،م شناختیعلو. اثربخشی و کارایی تصمیمات را افزایش داد ،ده و بدین طریقکربینی پیش

، های ذهنی و تصمیمات حاصل از آنهاترسیم شده و با مقایسه این مدلی ذهنی افراد هانموده است تا مدل
تقارب معنایی و کاربردی باالیی با  ی شناختی نیز کههانقشه. تر ارائه دادثرؤرهنمودهایی برای تصمیمات م

ی ذهنی ها، از مدلاند( بیان نموده2015) و همکاران گویلالیمه ساوالاطور که ی ذهنی دارند، همانهامدل
های ذهنی افراد، حمایت تصویر کشیدن، بازنمایی و گاهی اوقات مقایسه مدل بهتواند در مواردی همچون می

های فراهم کردن اطالعاتی برای ساخت مدل ها یا تحلیل یک موضوع پیچیده،از کار گروهی بر توسعه استراتژی
 .بزرگ شناختی استفاده نمودهای و برای پشتیبانی از تحلیل ساختاری از نقشه یمّک

کنترل و نظارت اشاره  بهتوان می ،از دیگر کارکردهای مدیریت که علوم شناختی در آن ورود کرده است
 و میفاطهای پژوهش بهتوان جمله می که از آن ی زیادی برای کنترل شناختی مطرح استها. مدلکرد
از جمله این  ( اشاره کرد.2018)باس، هریش و صمد ( و 2003)فوستر  ،(2001)میلر و کوهن  ،(2014) یکینها

گیری از کنترل با الگو. اشاره کرد( 2003)ای که فوستر حلهو مدل دو مر عمل -مدل درک به توانمی ،هامدل
تواند کارکرد کنترل را محقق میی کنترلی مکانیکی و انسانی تعریف شده است که ها، سیستمشناختی -عصب

راه  به، منجر سنسورهایی هستند که پس از درک عمل کنترل بهی کنترل شناختی مجهز هاسیستماین . کند
کنترل یا نظارت  بهآورند که منجر میاجرا در بهیی را هافعالیت ها. این حلقهشوندمیی بازخوردی هاافتادن حلقه

نقش پررنگی داشته است، کارکرد  کارکرد دیگری که علوم شناختی در آن شود.مییک سیستم یا یک فعالیت 
. شناسایی گیرندمیای از علوم شناختی کمک گستردهشکل  به ،ی استراتژیکهاریزی. برنامهریزی استبرنامه
ترجیهات  سبب تعیین ،اندکید کردهأت( 2012) اسمیت آرمسترانگ، کولز وهمچنان که  ،ی شناختی افرادهاسبک

ریزی . اگر برنامهدهدمیوی رخ  گیریتصمیمبندی مبنای بودجهانتخابات برشود و این میو انتخابات فرد 
. مطالعات علوم یابدمیآن افزایش  بهامکان پذیرش و تعهد  ،شناختی نزدیک باشد این سبک بهاستراتژیک 

، شامل دو نوع تحلیلی و بصری ریزیثر در برنامهؤی شناختی مهامشخص کرده است که سبک ،شناختی
سه . دشومیریزی فرد نیز مشخص ، برنامهبراساس نوع سبک شناختی ،اساس(. براین2009، اسمیت)هستند 
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ریزی برنامه فرآیندثیر علوم شناختی بر أی تهاریز از جمله مثالآفریننده و خالق، آگاه و برنامه شناختی سبک
ی شناختی سبب هایک از این انواع سبکهراند. بدان اشاره کرده( 2007)بروک  دکاست که کولز و ون

تواند میاساس، علوم شناختی . براینشودمیریزی خاصی در مدیران و رهبران ی برنامههاگیری سبکشکل
از دیگر  .بینی و هدایت کندی شناختی آنان پیشهاریزی مدیران را از طریق درک سبکی برنامههاسبک
عنوان کارکردی مهم بههای رهبری ویژه سبکبهو انواع مدیریت و  هامدیریت، سبکی مهم مطالعات هاعرصه

، توانسته رهبری تر برطور گستردهبهو  و انواع مدیریت هااین سبک به. علوم شناختی با ورود استدر مدیریت 
ی نوظهور رهبری که هاز حوزها .ی قبلی نیز بپردازدهابازتعریف سبک بهی جدید هامعرفی سبک است ضمن

توسط علوم  ،رهبری اشاره کرده -عصب بهتوان می ،یافته استکمک علوم شناختی و علوم اعصاب توسعه به
علوم شناختی  ای و ورودرشتهریشه در دیدگاه بین کامالً، . این سبک رهبریشناختی ایجاد شده است -عصب

اند که علوم اعصاب نیز بیان کرده، (2015و همکاران ) نایدو. در این زمینه مدیریت و رهبری دارد بهو اعصاب 
یی، برای هابررسی روش بهوجود آورده است که بهبندی رشته جدیدی را یی برای فرمولهاتوصیه ،شناختی

 . پردازدمیگذارد، میثیر أی انسان، اعمال و ارتباطات محیط کاری او تهامطالعه درون مغز که بر انتخاب
کند تا کارکردهای مغز با رفتارهای رهبری هماهنگی پیدا کند، در تغییرات پشتیبان میکمک  ،عصب رهبری

برای  هاگیرد و از آنی علوم اعصاب و شناختی را دربرهاو آخرین یافته کننده رفتارهای رهبری باشدو تسهیل
 بهچنین دیدگاهی را  ،نیز( 2018. الچ )خودرهبری و همچنین نحوه هدایت و رهبری دیگران استفاده نماید

 ؛موازات رشد دو گروه دانش جدید بوده است که عصب رهبری شکل گرفته است به. عصب رهبری دارد
مرتبط ی هاتوسعه چشمگیر تکنولوژی، دیگریسووم اعصاب و علوم شناختی و ازتوجه و تمرکز بر عل ،سویکاز

، تعاریف و ابعاد رهبری است و هاویژگی بهبخشیدن ، امیدی تازه برای عینیت. عصب رهبریهابا این حوزه
 .در ادبیات مدیریت و رهبری است هادر گرو توسعه علوم اعصاب و علوم شناختی و استفاده از آن هااین میتما

از ادغام علوم عصب شناختی با نیز،  عصب رهبری است بهی نزدیک هاعقلی که از سبک -رهبری مغزی
که در  تعریف ما از عقل متصل نماید بهوجود آمده است و در تالش است کارکردهای مغز را بهرهبری 
نسن هروسو و ( و 2011)روسو  ،(2003)پلوگ  ،(2019) دامنیک، اسکویرز و کرونهای زیادی از جمله پژوهش

صورت رهبری عاقالنه و حکیمانه و خردمند را از طریق مطالعات مغز بدین( بدان اشاره شده است تا 2013)
معنای به، عقلی -رهبری مغزی، اند( عنوان نموده2013)هنسن روسو و طور که همان. ممکن نماید

برداری از ها و رفتارهایی است که قدرت مغز شخص رهبر و همچنین بهرهها، مهارتشسازی نگریکپارچه
بررسی  بهمغزی  -. رهبری عقلیرساندحداکثر می بهدر درون یک سازمان را )جمعی( قدرت مغز اجتماعی 

. این را با یادگیری تبیین کرده استنوروپالستیستی نیز پرداخته است و چگونه توسعه مغزی و ارتباطات آن 
 مدد علوم شناختی ایجاد شده است. بهوجه جدید از یادگیری رهبر نیز 

مدد علوم شناختی و ابعاد  بهی رهبری است که هارهبری خرمند نیز، از دیگر سبک کهاین ،در نهایت
 ،رهبری خردمند است بیان کرده ،نیز( 2019) نوناکو و تاکوچیطور که . همانیافته استشناختی رهبری توسعه

 هارا درک کنند، آن امورتوانند ماهیت می ،استوار است و رهبران خردمند اموربیشتر بر درک ماهیت و طبیعت 
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خوبی بررسی بهکه تصمیمشان  میو هنگا گیرندگانی مطلع و دانا هستندگران خوبی هستند و تصمیمقضاوت
 .دشومیشد، اتخاذ و اجرا 

 بهبلکه  ؛عوامل بیرونی در مدیریت و رهبری معطوف کرده استبهتوجه و تمرکز را نه تنها  ،شناختی علوم
دو نوع مدیریت و رهبری هستند  ،عوامل درونی در ادبیات مدیریت پرداخته است و خودرهبری و خودمدیریتی

فرد با ثیری است که طی آن أخودت فرآیندیک  ،. خودمدیریتیها ماهیت شناختی داردکه اکثر راهبردهای آن
شکلی سطح باالتر از خودمدیریتی است  ،. خودرهبریپردازدمیمدیریت خویشتن  بهکمک تعدادی از راهبردها، 

بخش زیادی از راهبردهای کند. میو از راهبردهای شناختی برای راهبری فرد توسط خودش استفاده 
تجسم عملکرد  ،مثالعنوان به .شناختی حاصل شده استیی در حوزه هابا تالش ،خودمدیریتی و خودرهبری

 .که ماهیتی شناختی دارنداند دو استراتژی شناخته شده خودرهبری ،موفق و الگوهای فکری سازنده
 بهبلکه  ؛ی مختلف رهبری پرداخته استهاو مدل هاتعریف و بازتعریف سبک بهنه تنها  ،علوم شناختی

 بهو ضمن توجه  تعاریف جدیدی را تولید نموده است هاوارد شده است و در آنی مختلف علم مدیریت هاحوزه
مجموعه  بهی شناختی را هامهارت های رهبری را بازنویسی کرده وفرآیند نقش خطیر رهبری در مدیریت،

 .ی مدیران آن حوزه، افزوده استهامهارت
 . اساساً مدیریت دانش پرداخت بهورود  بهتوان میی مختلف ورود علوم شناختی، هاعنوان نمونه، از حوزهبه

های فرآیندثیر تعریف دانش و أتدرجات باالیی تحت بهمدیریت دانش  فرآینداست و  شناختی دانش یک مسئله
 (2015) و خومنکو نیکولیناطور که . تعریف مدیریت دانش با دیدگاهی شناختی همانگیردمیمرتبط با آن قرار 
و  مستلزم اصول خاصی از جمله تکثر و تعدد معانی، یادگیری چگونه یادگیری، پلورازیشین، بیان کرده است

 .ی شناختی دارندهامانند این اصول است که همگی ریشه
ی پرکاربرد علوم شناختی تلقی هااز دیگر حوزه ،حوزه مدیریت کسب و کار نیز بهورود علوم شناختی 

روز در مدیریت کسب و کار بهاهمیت علوم شناختی روز، نقش پربا مطرح شدن هوش تجاری به تازگی. شودمی
ی ذهنی ها، آگاهی موقعیت و مدلاندعنوان کرده( 2007) و همکاران نیوطور که . همانافزایش یافته است

درک درست  بهمنجر  ،. آگاهی موقعیتیخودش اختصاص داده است بهتوجه زیادی را در مدیریت کسب و کار 
 نیز،ی ذهنی هامدلسبب اتخاذ تصمیمات درستی خواهد شد.  ،شود و این درک درست از موقعیتمیموقعیت 

 بهی مشاهابینی موقعیتمنظور پیشبهی ذهنی هاشوند و با ایجاد بانکی از مدلمیدر هوش تجاری ذخیره 
ی هادرک موقعیت از جنبه به. آگاهی موقعیتی که ناظر روندمیکار به ی مناسب،هاحلآتی و پیدا کردن راه

ی هوش تجاری های ذهنی، سیستمهاهمراه مدل به ؛، زمانی، فرهنگی، سازمانی و غیره استمختلف مکانی
در مرکز مدل هوش تجاری شناختی قرار دارند  ،ی ذهنی و آگاهی موقعیتیها. مدلدهندمیشناختی را شکل 

 دهند. میو امکان اتخاذ تصمیمات رواتر را افزایش 
 گیریتصمیمی پشتیبان هاعنوان سیستمبهی شناختی که از گذشته دور هاگیریتصمیماین، برعالوه
 ی مناسب و درهاگزینه توانندمی ،هااند و این سیستممدد علوم شناختی توسعه یافته بهشدند، میشناخته 

 .ایجاد نمایند هاگیریتصمیمدسترس خوبی برای 
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ی هادر حوزهدر نهایت، و انواع مختلف رهبری و  هاعلوم شناختی در عرصه کارکردها، در سبک ،طور کلیبه
 یک از این اثراتزمانی طرح، از هر چهارچوب بهمختلف رهبری ورود پیدا کرده است که طرح حاضر با توجه 

یک  بهتبدیل  به تازگی ،. ورود علوم شناختی در مدیریتنمونه مصادیقی را ذکر کرده است بهای رشتهبین
ی هاعرصه می، در تمادهدمیای شده است و خواهد توانست با رشد سریعی که از خود نشان رشتهدانش بین

 .مدیریت و رهبری نیز اثرگذار باشد

 منابع

)جلد  ای، خودرهبری و خودمدیریتی.کید بر مفاهیم خودتوسعهأتوسعه منابع انسانی: با ت(. 1394ابیلی، خ.، و مزاری، ا )
 . تهران: امید.(1

های علوم پژوهشروی آن. های فلسفی پیشسازی ذهن در علوم شناختی و چالش(. رویکردهای مدل1395)امیریان، م. 
 .35-54 (،2)10 .انسانی نقش جهان

 .77-81 (،4)8 .های علوم شناختیتازه. شناسی معاصر(. تأثیر علوم شناختی بر روان1385)خرازی، س. ک. 

 تهران: نگاه دانش. .)جلد اول( های پژوهش کیفی.روشاصول و مبانی (. 1398خنیفر، ح.، و مسلمی، ن. )

 .نامه فلسفه دینپژوهش(. بررسی رویکرد علوم شناختی در مطالعه دین. 1392)شناس، ر. ا. زاهدی، م. ص.، و حق
11(2 ،)164-145. 
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8(22،) 84-51. 
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