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عصب شناسی در رفتارسازمانی
فاطمه سادات میر ، 1مهدی یزدان

شناس2

 1دانشجوی دکتری رشته مدیریت بازرگانی و راهبردی ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران (نویسندۀ مسئول)
2استادیار گروه مدیریت بازرگانی و راهبردی ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران.

چکیده
در عصر حاضر  ،عالقه به استفاده از ابزارها و تکنیک های عصب علمی برای مطالعه رفتار انسان در سازمان ها افزایش یافته
است .بسیاری از محقیقین سازمانی با استفاده از اصطالحاتی مانند علوم اعصاب شناختی سازمانی تالش کرده اند بر نقش
تاثیرگذار فرایندهای مغزی در تصمیمات مدیریتی و عملکرد افراد در سازمان تاکید کنند .رفتار عصبی-سازمان  ،و علوم اعصاب
سازمانی از شاخه های جدید علم مدیریت هستند که برای تأکید بر کاربرد علوم اعصاب در رفتار سازمانی بوجود آمده اند .
استفاده از ابزارها و تکنیک های عصب علمی برای مطالعه پدیده های سازمانی دلگرم کننده است زیرا درک چگونگی عملکرد
مغز انسان می تواند به رفع بهتر برخی از سواالتی کمک کند که روشهای فعلی علوم سازمانی قادر به حل آنها نیستند .در این
راستا  ،علوم اعصاب سازمانی می تواند مکمل تحقیقات سازمانی باشد .با این وجود  ،برای بهره مندی از یافته های علوم اعصاب،
دانشمندان سازمانی باید درک کاملی از علوم اعصاب و علوم سازمانی داشته باشند .به عنوان یک زمینه تحقیقات علمی و
ارتباط عملی ،علوم اعصاب سازمانی هنوز در مراحل ابتدایی است .دراین مقاله برآنیم تا به بررسی مفاهیم مرتبط با علوم اعصاب
و کاربرد آن در مدیریت و رفتار سازمانی بپردازیم.
واژههای كلیدی :عصب شناسی ،علوم اعصاب ،علوم اعصاب شناختی و رفتاری ،علوم اعصاب سازمانی ،رفتارسازمانی عصبی
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 .1مقدمه
علوم اعصاب شناختی به مطالعه رابطه بین تفکر انسان و کارکردهای بیولوژیک مغز می پردازد .این حوزه مطالعاتی تالش
دارد توضیح دهد که چگونه اجزای فیزیکی و بیولوژیک مغز بر پدیده های نامشهودی همچون افکار ،احساسات ،رفتارها و
خاطرات تاثیر می گذارد یا موجب آن می شود .در طول زمان و با تسهیل دسترسی به تکنولوژی های درحال ظهور
«تصویربرداری مغز» این امکان فراهم شد که به جای استفاده صرفا کلینیکی از علوم اعصاب ،بتوان الگوهای عصبی افراد و گروه
ها را بررسی کرد .در واقع تحت عنوان علوم اعصاب سازمانی مواردی مانند  ،تصمیمگیری و دیگر اقدام های مدیریتی ،تعیین
ویژگی های رهبری ،ارزیابی وضع تیمها و  ...مورد بررسی قرار می گیرد( .والمن و بارتازار ،2015 ،ص)15
در حال حاضر  ،عالقه به استفاده از ابزارها و تکنیک های عصب شناسی علمی برای مطالعه رفتار انسان در سازمان ها
افزایش یافته است .تحقیقات سازمانی در حوزه علوم اعصاب با تحلیل وضعیت بیمارانی که از شرایط ناخواسته ای در رنج و
عذاب بودند آغاز شد .شاید این نتیجه مشاهدات لی ،سنیور و باتلر ( )a2012در مطالعه علوم اعصاب شناختی در سطح
سازمان باشد( .ص  .)213چندین نویسنده از اصطالحاتی مانند علوم اعصاب شناختی سازمانی (باتلر و ارشد  2007 ،؛ لی و
چمبرلین  ، )2007 ،رفتار عصبی-سازمانی (بیوگر )2010 ،و علوم اعصاب سازمانی استفاده کرده اند(.بکر و کرواپانزانو2010 ،؛
بکر  ،کروپانزانو و سانفی2011،؛)
تمرکز بر مفاهیم جدیدی از جمله رفتارسازمانی عصبی و تأکید بر کاربرد علوم اعصاب در رفتار سازمانی و استفاده از ابزارها
و تکنیک های عصب علمی برای مطالعه پدیده های سازمانی دلگرم کننده است زیرا درک چگونگی عملکرد مغز انسان می
تواند به رفع بهتر برخی از سواالتی که روشهای فعلی علوم سازمانی قادر به حل آنها نیستند کمک کند .در این راستا  ،علوم
اعصاب سازمانی می تواند مکمل علوم سازمانی باشد .از این رو " ،محققان باید علوم اعصاب را به عنوان ابزاری دیگر در جعبه
ابزار ببینند  ،ابزاری که روشهای موجود را تکمیل می کند و به طور متقابل آموزنده و غنی کننده است" (بکر و کروپانزانو ،
 ، 2010ص  .)1059در این مقاله تالش می کنیم با علوم اعصاب شناختی و کاربرد آن در رفتارسازمانی بیشتر آشنا شویم.

.2ادبیات و پیشینه پژوهش
تعریف عصب شناسی
عصبشناسی یا نورولوژی (  )Neurologyدانش مطالعهٔ ساختار ،کارکرد و بیماریهای دستگاه عصبی جانداران است.
موضوع عصبشناسی بررسی دستگاه عصبی جانداران در سطوح گوناگون از سلولی و مولکولی تا آناتومی ،علوم رفتاری ،و
آسیبشناسی پزشکی است .این دانش یکی از زیرشاخههای زیستشناسی است و از علوم پایهٔ پزشکی بهشمار میآید .واژهٔ
عصبشناسی برگردان واژهٔ انگلیسی ( )Neurologyنورولوژی است ولی موارد بهکارگیری این واژه در فارسی و انگلیسی
متفاوت است .عصبشناسی در فارسی برابر واژهٔ Neuroscienceانگلیسی است .به جای واژهٔ عصبشناسی از اصطالح علوم
عصبی نیز بهرهگیری میشود ( .)ACGME,2016زیرشاخههای عصبشناسی عبارتنداز .1:عصبشناسی بالینی یا همان
نورولوژی ( )Neurologyکه شاخهای از دانش پزشکی است که به بیماریهای عصبی و روش درمان دارویی آنها میپردازد.2 .
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عصبشناسی رفتاری ( )Neurobehviorکه به بررسی فرایندهای عصبیِ منجر به رفتارهای گوناگون در موجود زنده میپردازد.
 .3روانشناسی عصبی ( )Neuropsychologyکه ترکیبی از دانش روانشناسی و عصبشناسی است که با تکیه بر فرایندهای
عصبی به دنبال پاسخ پرسشهای دانش روانشناسی میگردد.4 .آناتومی عصبی (  )Neuroanatomyکه کار بررسی
ماکروسکوپی شکل اندامهای عصبی همانند مغز و نخاع را بر دوش دارد .5 .عصبشناسی شناختی (:)Neurocognition
شناخت( )cognitionرویکردی در دانش روانشناسی است و عصبشناسی شناختی به مسائل این رویکرد از دریچهٔ
فرایندهای عصبی مینگرد .6 .فیزیولوژی عصبی (  )Neurophysiologyکه به چگونگی عملکرد سیستمهای عصبی میپردازد.
و .7آسیبشناسی عصبی ( )Neuropathologyکه به بررسی آسیب شناسی های عصب شناسی می پردازد.
(.)Diederik,2021
تعریف دیگری که در اینجا مهم است مربوط به دانش علوم اعصاب یا نوروساینس  Neuroscienceمی باشد .نوروساینس در
واقع دانش مطالعهٔ سامانه عصبی است .دانش علوم اعصاب زیرشاخه ای چندرشته ای از زیست شناسی است که با بهره گیری
از فیزیولوژی ،آناتومی ،زیست شناسی تکاملی و زیست شناسی سلولی و مولکولی ،مدلسازی ریاضی و روانشناسی به درک
ویژگی های نورون ها و مدار های عصبی می پردازد .بهطور سنتی علوم اعصاب یکی از زیر شاخههای پزشکی و زیستشناسی و
داروسازی شناخته می شد .این دانش اکنون یک دانش میان رشتهای است و در واقع با دیگر رشتههای دانش مانند
روانشناسی ،شیمی،رایانه ،مهندسی ،زبانشناسی ،ریاضی؛ پزشکی ،فیزیک و فلسفه و علوم شناختی همکاری
دارد ) Shulman,2013,p59(.این دانش به دنبال پرسشهایی است مانند  :مغز چیست و چگونه کار میکند و در زمانهای
مختلف چه واکنشی از خود نشان می دهد؟ چرا مردم احساسات دارند؟ در حین بروز احساسات ،چه تغییراتی در مغز رخ
میدهد؟ علتهای ریشهای اختاللهای روانی و عصبی و  ...طراحی دارو ودرمان بیماریهای عصبی و سرطانها و  ...به دنبال
افزایش تعداد دانشمندانی که در این حوزه فعالیت میکنند ،بنیادهای عصبشناسی بزرگ ،انجمنهایی را برای دانشمندان علوم
اعصاب و محققان تشکیل دادهاند .برای مثال ،انجمن بینالمللی تحقیقات مغزی در سال  1960میالدی ،جامعه بینالمللی
شیمی مغز و اعصاب در سال  ،1963جامعه اروپایی مغز و رفتار در سال  196۸و انجمن عصبشناسی در سال 1969
پایهگذاری شد  .علوم اعصاب کوششی برای شناخت و درک دستگاه عصبی ،شامل مغز ،نخاع و سلولهای حسی یا نرونها در
سراسر بدن است .این دانش ،میدان کمابیش نوینی است که به رشد ،ساختار ،ترکیب شیمیایی ،عملکرد و آسیبشناسی
دستگاه عصبی میپردازد )Eric R,2012( .
تاریخچه علوم اعصاب
اولین بررسی سیستم عصبی مربوط به مصر باستان است .ترپاناسیون  ،عمل جراحی حفاری یا تراشیدن سوراخ جمجمه به
منظور بهبود آسیب های سر یا اختالالت روانی  ،یا از بین بردن فشار جمجمه  ،اولین بار در دوره نوسنگی ثبت شد .نسخه های
خطی مربوط به  1700سال قبل از میالد نشان می دهد که مصری ها در مورد عالئم آسیب مغزی آگاهی داشته اند.
(. )Mohamed W ,2008نظرات اولیه در مورد عملکرد مغز آن را "پر کردن جمجمه" از انواع مختلف می دانست .در مصر  ،از
اواخر پادشاهی میانه به بعد  ،مغز به منظور آماده سازی برای مومیایی  ،مرتباً برداشته می شد .در آن زمان اعتقاد بر این بود که
قلب مقر هوش است .به گفته هرودوت  ،اولین مرحله از مومیایی "برداشتن یک قطعه آهن کج  ،و بیرون کشیدن مغز از سوراخ
های بینی و در نتیجه خارج شدن بخشی از آن بود  ،در حالی که جمجمه با شستشو با دارو از بقیه قسمت ها پاک می شود.
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) .)Herodotus,2009این دیدگاه که قلب منبع آگاهی است تا زمان پزشک یونانی بقراط به چالش کشیده نشد .وی معتقد
بود که مغز نه تنها با احساسات درگیر است  -از آنجا که بیشتر اندام های تخصصی (به عنوان مثال چشم ها  ،گوش ها  ،زبان)
در سر نزدیک مغز قرار دارند  -بلکه محل هوش نیز بود )Breitenfeld,another, 2014( .افالطون همچنین حدس زد که مغز
مقر قسمت منطقی روح است )Plato ,2009( .با این وجود ارسطو معتقد بود قلب مرکز هوش است و مغز میزان گرمای قلب را
تنظیم می کند) Finger,2001(.
این نظر عموماً پذیرفته می شد تا اینکه پزشک رومی  ،جالینوس  ،پیرو بقراط و پزشک گالدیاتورهای رومی  ،مشاهده کرد
که بیماران وی توانایی صحیح در مغز خود را از دست دادند .زهراوی ،ابن سینا ،ابن رشد ،ابن زهر ، ،فعال در جهان اسالم قرون
وسطی  ،تعدادی از مشکالت پزشکی مربوط به مغز را توصیف کردند .در اروپا در دوره رنسانس  ،وسالیوس (، )1514-1564
رنه دکارت ( ، )1596-1650توماس ویلیس ( )1621-1675و یان سوامردام ( )1637-16۸0نیز کمک های زیادی به علوم
اعصاب کردند ( .)Freemon, 2009کارهای پیشگام لوئیجی گالوانی در اواخر دهه  1700زمینه را برای مطالعه تحریک
الکتریکی عضالت و سلول های عصبی فراهم کرد .در نیمه اول قرن نوزدهم  ،ژان پیر فلورنس روش آزمایشی انجام ضایعات
موضعی مغز را در حیوانات زنده توصیف کرد که تأثیرات آنها را بر تحرک  ،حساسیت و رفتار توصیف می کند .در سال 1۸43
امیل دو بویز-ریموند ماهیت الکتریکی سیگنال عصبی را نشان داد ( )Finkelstein,2013که سرعت آن هرمان فون هلمولتز را
اندازه گیری کرد( )Harrison,2015و در سال  1۸75ریچارد کاتون پدیده های الکتریکی را در نیمکره های مغزی خرگوش ها
و میمون ها یافت )Caton,2018( .آدولف بک در سال  1۸90مشاهدات مشابهی از فعالیت الکتریکی خود به خود مغز خرگوش
و سگ منتشر کرد( .) Coenen,2014مطالعات در مورد مغز پس از اختراع میکروسکوپ و ایجاد روش رنگ آمیزی توسط
کامیلو گلگی در اواخر دهه  1۸90پیچیده تر شد .در این روش از نمک کرومات نقره برای آشکار سازی ساختارهای پیچیده
سلولهای عصبی جداگانه استفاده شد .تکنیک وی توسط سانتیاگو رامون و کاژال مورد استفاده قرار گرفت و منجر به تشکیل
آموزه نورون شد  ،این فرضیه که واحد عملکردی مغز نورون است)Guillery&other,2005( .گلجی و رامون و کاخال در سال
 1906جایزه نوبل فیزیولوژی یا پزشکی را به خاطر مشاهدات گسترده  ،توصیفات و طبقه بندی نورون ها در سراسر مغز به
اشتراک گذاشتند .به موازات این تحقیق  ،کار با بیماران آسیب دیده مغزی توسط پل بروکا نشان داد که مناطق خاصی از مغز
مسئول برخی از عملکردها هستند .در آن زمان  ،یافته های بروکا به عنوان تأیید نظریه فرانتس جوزف گال مبنی بر محلی
سازی زبان و برخی عملکردهای روانشناختی در نواحی خاص قشر مغز مشاهده می شد() Greenblatt, 1995
( .)Kandel&other,2000با استفاده از مشاهدات بیماران مبتال به صرع توسط جان هیوگلینگز جکسون  ،که به درستی
سازمان قشر حرکتی را با مشاهده پیشرفت تشنج از بدن استنباط می کند  ،محلی سازی فرضیه عملکرد را پشتیبانی می کند.
کارل ورنیکه بیشتر نظریه تخصصی سازی ساختارهای خاص مغز را در درک و تولید زبان ایجاد کرد .تحقیقات مدرن از طریق
تکنیک های تصویربرداری عصبی  ،هنوز هم از نقشه سیتو آرشیتکتونیک مغزی ( Brodmannاشاره به مطالعه ساختار سلول)
تعاریف تشریحی از این دوران در ادامه نشان می دهد که مناطق مشخص قشر در اجرای وظایف خاص فعال می
شوند( .)Kandel&other,2000در طول قرن بیستم  ،علوم اعصاب به جای مطالعات سیستم عصبی در سایر رشته ها  ،به
عنوان یک رشته دانشگاهی متمایز شناخته شد .اریک کندل و همکارانش از دیوید ریوچ  ،فرانسیس او .اشمیت و استیون کافلر
نقل کرده اند که در تأسیس زمینه نقش مهمی داشته اند ( .)Cowan&other.2000ریوچ ادغام تحقیقات اساسی آناتومیکی و
فیزیولوژیکی با روانپزشکی بالینی را در انستیتوی تحقیقات ارتش والتر رید آغاز کرد  ،از دهه  1950آغاز شد .در همان دوره ،
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اشمیت یک برنامه تحقیقاتی علوم اعصاب را در گروه زیست شناسی در انستیتوی فناوری ماساچوست ایجاد کرد  ،زیست
شناسی  ،شیمی  ،فیزیک و ریاضیات را گرد هم آورد .اولین بخش علوم اعصاب مستقل (که آن زمان روانشناسی نامیده می
شد) در سال  1964در دانشگاه کالیفرنیا  ،ایروین توسط جیمز ال .مک گاو تاسیس شد )JamesMc,1996( .پس از آن بخش
نوروبیولوژی در دانشکده پزشکی هاروارد  ،که در سال  1966توسط استفان کافلر تاسیس شد  ،دنبال شد .درک سلولهای
عصبی و عملکرد سیستم عصبی در طی قرن  20به طور فزاینده ای دقیق و مولکولی شد .به عنوان مثال  ،در سال  ، 1952آلن
لوید هاچکین و اندرو هاکسلی یک مدل ریاضی برای انتقال سیگنال های الکتریکی در سلول های عصبی آکسون غول پیکر
ماهی مرکب ارائه دادند که آنها آنها را "پتانسیل های عمل" می نامند و نحوه شروع و تکثیر آنها  ،معروف به مدل هاچکین –
هاکسلی .در سال  ، 1962–1961ریچارد فیتز هیو و جی ناگومو هوچکین – هاکسلی را ساده توصیف کردند  ،در مدل
 .FitzHugh – Nagumoدر سال  ، 1962برنارد کاتز انتقال عصبی را در فضای بین سلولهای عصبی معروف به سیناپس
مدلسازی کرد .از سال  ، 1966اریک کندل و همکارانش تغییرات بیوشیمیایی در سلولهای عصبی مرتبط با یادگیری و ذخیره
حافظه در آپلیزی را بررسی کردند .در سال  19۸1کاترین موریس و هارولد لکار این مدل ها را در مدل موریس-لکار ترکیب
کردند .چنین کار کم increasinglyی فزاینده ای باعث ایجاد مدلهای عصبی بیولوژیکی متعدد و مدلهای محاسبات عصبی
شد.
پژوهش ها در زمینه کارکرد عصبی ،پیشینه بلندی داشته و بسیاری بنیانگذار این علم را ابن هیثم میدانند .وی در مقاله
المناظر ،توصیف بسیار دقیقی از مسیر بینایی انسان و نحوه عملکرد آن آوردهاست  .در قرن  1۸نیز فریتسچ و هیتزیک گزارش
کردند که تحریک الکتریکی نواحی خاصی از قشر مغز حیوانات باعث حرکت میگردد .بروکا و ورنیکه نیز پزشکانی بودند که در
مطالعات مجزای خود از طریق کالبد شکافی نشان دادند که آسیب به نواحی خاصی از مغز ،با نقایص و آسیبهای زبانی همراه
است .

در همان زمان هوجلینگز جکسون اظهار داشت که در کارکردهای پیچیدهای نظیر درک ،زبان و کارهای اجرایی ،نواحی
مختلفی از مغز درگیر است (الندی-اکمن .(2002 ،در گذشته و پیش از ابداع روش های نوین بررسی مغز از جمله مطالعات
تصویر برداری و ثبت سیگنال ،بیماران سکته مغزی و آسیب تروماتیک مغزی ،یکی از مهم مطالعات علوم اعصاب بوده اند ،چرا
که با بروز آسیب در قسمتی از مغز ،بخشهایی از عملکردهای آن تحت تأثیر قرار میگرفته و این فرصت به محققین داده
می شده است تا به ارتباط بین عملکردهای مختلف مغز و مناطق مختلف آن پی ببرند .این دسته از مطالعات که به مطالعه
آسیب معروف هستند هنوز هم متداول اند و شاکله و بنیان علوم اعصاب بر اساس این مطالعات شکل گرفته است .

.3علوم اعصاب شناختی و رفتاری
علوم اعصاب شناختی به این سوال ها می پردازد که چگونه عملکردهای روانشناختی توسط مدار عصبی تولید می شوند.
ظهور تکنیک های اندازه گیری جدید قدرتمند مانند تصویربرداری عصبی (به عنوان مثال EEG ،SPECT) ،PET ،fMRI ،

 ، MEG ،الکتروفیزیولوژی  ،اپتوژنتیک و تجزیه و تحلیل ژنتیکی انسانی همراه با تکنیک های تجربی پیچیده از روانشناسی
شناختی  ،به دانشمندان علوم اعصاب و روانشناسان اجازه می دهد تا سواالت انتزاعی مانند شناخت و احساسات به الیه های
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عصبی خاص ترسیم می شوند .اگرچه بسیاری از مطالعات هنوز موضعی تقلیل گرایانه دارند و به دنبال پایه عصبی زیست
شناختی پدیده های شناختی هستند  ،تحقیقات اخیر نشان می دهد که بین یافته های علوم اعصاب و تحقیقات مفهومی تأثیر
متقابل جالبی وجود دارد  ،خواستار و ادغام هر دو دیدگاه .به عنوان مثال  ،تحقیقات علوم اعصاب در مورد همدلی یک بحث
میان رشته ای جالب را شامل فلسفه  ،روانشناسی و آسیب شناسی روانی کرد ( .)Aragona&other, 2013عالوه بر این ،
شناسایی عصب شناختی سیستم های حافظه متعدد مربوط به مناطق مختلف مغزی  ،ایده حافظه را به عنوان تولید مثل تحت
اللفظی گذشته  ،با پشتیبانی از دیدگاه حافظه به عنوان فرآیندی مولد  ،سازنده و پویا  ،به چالش کشیده است( Ofengenden,

 .)2014علوم اعصاب همچنین با علوم اجتماعی و رفتاری و همچنین زمینه های میان رشته ای نوپا مانند اقتصاد عصبی ،
نظریه تصمیم گیری  ،علوم اعصاب اجتماعی و بازاریابی عصبی متحد است تا به سواالت پیچیده ای در مورد تعامالت مغز با
محیط آن بپردازد .به عنوان مثال مطالعه ای در مورد پاسخ های مصرف کننده از  EEGبرای بررسی ارتباطات عصبی مرتبط با
انتقال روایت به داستان های مربوط به بهره وری انرژی استفاده می کند)Gordon,2018( .
در سالهای  192۸تا  1957میالدی بود که پنفیلد و همکارانش  ،آزمایش هایی را درمغز بیش از  400انسان زنده انجام
دادند .در این آزمایش ها که از مغز جراحی شده ی افراد دچار صرع صورت گرفت  ،سواالتی از این افراد می شد و پنفیلد
نواحی از مغز را برای یافتن نواحی مختص "حس" و "حرکت" تحریک الکتریکی می کرد در حالیکه این افراد هوشیار بودند.
هرچند این تحریکات بدون درد بودند ولیکن بیماران تجارت شگفت انگیزی را گزارش کردند؛ مثال پس از تحریک نواحی قشر
اکسیپتال  ،بیماران می گفتند "انگار ستاره ای به سمت بینی من آمد" .یا مثال پس از تحریک نواحی نزدیک به شیار مرکزی
قشر مخ ،انگار که انگشتان دست و شست می پرید و یا پس از تحریک قشر تمپورال مغز این افراد می گفتند":من موسیقی را
شنیدم که شبیه صدای رادیو بود" همه ی این ها ،پس از تحریکات الکتریکی بود که بیماران حتی از زمان شروع تحریک بی
خبر بودند و هیچ ایده ای نیز راجع به آن ندا شتند و در واقع این تحریک های الکتریکی مغز منجر به عملی شناختی می شد.

این مقاله داستان مغز را بازگو می کند! داستانی که در آن چگونگی فرایند های ذهنی  ،مانند افکار ،خاطرات و حافظه  ،ادراک
و نقش مغز در چگونگی سازماندهی و اجرای آن ها بررسی می شود .و اینکه چه راه هایی وجود دارد تا ما بتوانیم مغز و ذهن را
مطالعه کنیم و بدانیم راجع به اینکه چگونه می دانیم!

اصطالح "شناخت" در مجموع به فرایندهای ذهنی از قبیل فکر کردن ،حس کردن و درک کردن ،تصور کردن ،صحبت
کردن،حرکت کردن و برنامه ریزی اشاره دارد .علوم اعصاب شناختی" پ لی است بین علوم شناختی و روانشناسی شناختی و از
طرفی علوم اعصاب و بیولوژی ،این علم اخیرا با ظهور روش های پشرفته ی ایمن برای مطالعه مغز انسان در آزمایشگاه ،پدیدار
شده است .درحالیکه شاید روش هایی مثل تحریک الکتریکی تهاجمی مغز انسان ،دیگر مسیر اصلی نباشد و چشم به روش
هایی دیگری باید دوخت.
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.4بحث:
رویکردهای فلسفی به ذهن و مغز
فیلسوفان نیز همانند دانشمندان عالقه مند به کشف مغزی هستند که دنیای ذهنی ما را می سازد .چگونه یک ماده ی
فیزیکی می تواند موجب حس ها،افکار و هیجانات ما شود؟ این به اصطالح "مسئله ی ذهن_بدن" است ویا مسئله ی
ذهن_ مغز نیز می نامند ،چراکه مغز عضو کلیدی و مهمی از بدن برای شناخت است .یک دیدگاه فلسفی قائل به این است که
ذهن و مغز از دو چیز مجزا و متفاوت ساخته شده اند اگرچه می توانند با هم تعامل کنند ،نام این دیدگاه "دوگانه انگاری یا
دوالیسم" و بنیا ن گذارش رنه دکارت است  .دکارت باور داشت که ذهن غیرمادی و فناناپذیر است درحالیکه مغز مادی و
فناپذیر می باشد .به پیشنهاد او تعامل بین ذهن و مغز از طریق غده ی پینه آل است که واقع در مرکز مغز و جزئی از دستگاه
غدد درون ریز می باشد .باتوجه به اینکه در علوم اعصاب شناختی روش های علوم زیستی و فیزیکی نمی توانند به دنیای غیر
فیزیکی وارد شوند پس بنابراین امید کمی وجود دارد که بتوان دوالیسم را از این منظر اثبات کرد .از طرفی اسپینوزا قائل بود
که مغز و ذهن دو سطح از بیان یک چیز هستند و نه دو چیز متفاوت ،این تفکر را به اصطالح "نظریه ی دوطرفه " می نامند.
می توان مقایسه ای داشت با آنچه در فیزیک به خاصیت دوگانه موج _ ذره موسوم است مثال الکترون می تواند توصیفی موجی
و یا ذره ای داشته باشد" .فروکاست گرایی" رویکردی دیگر به مسئله ی ذهن_بدن است که توسط عده ی زیادی از
دانشمندان معاصر تایید شده است .طبق این تفکر ،شناخت و مفاهیم مبتنی بر ذهن برای اکتشافات علمی مفیدند و می توان
نهایتا این مفاهیم را به مفاهیم محض زیستی تقلیل داد(مانند الگوی شلیک نورونی و آزادسازی نوروترامسیترها) همانطوری که
روانشناسی را نیز رفته رفته با افزایش دانش بشر از مغز می توان به بیولوژی تقلیل داد .حامیان این تفکر می گویند در تاریخ ،
نمونه های فراونی از ساختارهای علمی وجود داشت که با توضیحات بهتر  ،رها شدند .برای مثال برخالف این روزها که می
دانیم اکسیژن در فرایند شیمیای سوختن نیاز است  ،در قرن هفدهم میالدی داشمندان باور داشتند ماده ای به نام فلوجیستن
از آتش رها می شود و درواقع آتش در کنار آب و خاک و هوا از عناصر اصلی است .فروکاست گرایان قائلند مفاهیم مبتنی بر
ذهن و خصوصا تجربیات آگاهانه  ،در آینده ی مغز پژوهی مانند فلوجیستن است و رد خواهد شد .هرچند قائلین به نظریه ی
دوطرفه  ،اشاره به این امر دارند که احساس هیجانات از این امر مستثنی است و نمی توان به طور کامل آن ها را تقلیل به
مفاهیم مبتنی بر ذهن داد ،هرچند تمام پایه های عصبی هیجانات را کشف کنند
رویکردهای علمی به ذهن و مغز.

در نگاهی تاریخی می توان گفت دانش مغز در ق رن نوزدهم میالدی پدیدار شد ،هرچند بینش های مهمی در گذشته نیز
ایجاد شده بود ،از نظر ارسطو نسبت اندازه ی مغز به بدن در گونه های باهوش تر  ،مثل انسان ،بزرگ تر است .متاسفانه ارسطو
دچار اشتباهی شده بود و مرکز شناخت را قلب می دانست و نه مغز .او فکر می کرد مغز سیستم خنک کننده ای بیش نیست.
در عهد روم باستان  ،گالن در مشاهده ی مغز آسیب دیده ی گالدیاتورهای مجروح  ،اظهار داشت عصب هایی از و به مغز می
روند .با این وجود تجارب ذهنی را وی ناشی از بطن های مغزی می دانست .این باور تا  1500سال ادامه داشت تا اینکه
وسالیوس ،پدر آناتومی مدرن  ،صفحاتی از مغز جدا شده را منتشر کرد :بطن های مغز به طور دقیق با جزئیات کشیده شده
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بودند درحالیکه قشر مغز به سختی و شماتیک کشیده شده بود.دیگران نیز این سنت را دنبال کردند و اغلب سطوح مغز را
شبیه روده می کشیدند و احتماال این طرز کشیدن به دلیل بی عالقگی به سطح قشر مغز بود
"فرنولوژی" یا جمجه خوانی ،یک رویکرد علمی بود که دو فرض کلیدی داشت :اول اینکه نواحی مختلف مغز عملکردهای
مختلفی داردند و هرکدام با رفتاری در ارتبط اند و دوم اینکه اندازه ی این نواحی  ،اعوجاج هایی در شکل جمجمه ایجاد می
کند و در نتیج ه در ارتباط با تفاوت های افراد در شناخت و شخصیتشان می گردد .با استفاده از این دو ایده ی فرنولوژی ،
مفهموم "تخصیص عملکردی " در مغز به علوم اعصاب شناختی تحمیل شد و سالها این مفهوم با چالش هایی روبرو شد .نتایج
مشاهدات پنفیلد و همکارانش ،شواهد سفت و سختی برای این باور بود.هرچند تخصیص عمکردها در فرنولوژی برگرفته از
تحقیقات تجربی نبود و توسط نظریه های شناختی محدود نمی شد .می توان گفت این ایده ی تخصیص عملکردها راه بروکا را
هموار ساخت ،پیشرفتی که در قرن نوزدهم میالدی برخاسته از مطالعه بر مغز دو بیمار بود .بروکا دریافت  ،زبان مناطق خاصی
را در مغز به خود اختصاص داده است .مطالعات بعدی توسط تیم ورنیکه بود که نشان داد زبان در مغز نواحی دیگری نیز دارد
که مسئول تشخیص و تولید زبان و همچنین دانش مفهومی است .بیماران دچار ضایعه ی برخی نواحی مغز بودند که توانایی
خوبی در ایجادو ت ولید زبان داشتند ولی در فهم زبان ضعیف بودند و بیماران دیگری نیز برعکس .این موارد منجر به این شد که
دربابند  ،حداقل دو ناحیه در مغز وجود دارد که مسئول تولید و درک زبان است و آسیب به این نواحی این عملکردها را مختل
می کند .و این گامی بس بزرگ بود که توانست در مطالعه ی ذهن و مغز اوال آجرهای ساختمان شناخت را با مطالعات تجربی
مشخص کند و ثانیا مدل های شناختی را ارتقا دهند .این رویکرد که از مغز آسیب دیده ی بیماران ،برای مطالعه ی چگونگی
شناخت در افراد سالم استفاده کنند" ،عصب روانشناسی شناختی " نام دارد و امروزه نیز با تاثیرات فراوانش در گسترش دانش،
پابرجاست و در علوم اعصاب شناختی نیز استفاده می شود.

علوم اعصاب با سرعت در قرن نوزدهم و بیستم میالدی در حال اکتشافات خود بود درحالیکه روانشناسی به عنوانی یکی از
حوزه هایش در اواخر قرون نوزدهم میالدی از پایه های زیستی خود را دور کرد .البته این بدان معنا نیست که این رویکرد را
ناشی از تفکر دوگانه انگاری بدانیم ،بلکه ناشی از برخی محدودیت های عملی و پراگماتیسمی بود .پیشگامان اولیه ی
روانشناسی نظیر ویلیام جیمز و زیگموید فروید ،عالقه ی زیادی به مباحثی همچون آگاهی ،توجه و شخصیت نشان دادند و
علوم اعصاب تا چندی پیش ،در این زمینه ها حقیقتا چیزی برای گفتن نداشت .دلیل دیگر انشقاق بین روانشناسی و بیولوژی
این بود که روانشناسی می توانست راجع به نظریه های شناختی ادعاهای قابل آزمایش و مرتبطی را بیان کند درحالیکه نمی
توانست ادعایی راجع به مغز دا شته باشد .پایه های مدرن روانشناسی شناختی در تشبیه های کامپیوتر از مغز انسان و همچنین
رویکرد "پردازش اطالعات" قرارد دارد و در دهه ی  1950میالدی رونق گرفت .برای مثال برودبنت در سال  195۸اظهار
داشت که غالبا شناخت متشکل از توالی مراحل پردازش است .در مدل ساده ی وی فرایندهای ادراکی به دنیال فرایندهای
توجهی رخ می دهد که اطالعات را به حافظه ی کوتاه مدت و پس از آن به حافظه ی بلند مدت انتقال می دهد.این مفهوم
بدین صورت است که شناخت در انسان نیز همانطور که در کامپیوتر های با انجام یک سری مراحل مختلفی ایجاد می شود در
ان سان هم همانگونه است و هیچ اشاره ای به مغز ندارد .ایده ی ذهن نیز همراه با کامپیوتر پیشرفت هایی در برهه ی پیشرفت
های تاریخی علوم کامپیوتر داشته است.مثال بسیاری از مدل ها شامل عناصری از پردازش موازی و تعاملی بوده اند" .تعامل"
اشاره به این حقیقت دارد که مراحل پردازش ،ممکن از جدا از یکدیگر نباشند و اینکه مراحل جدید می توانند قبل از به پایان
رسیدن مرحله ی قبلی ،شروع شوند و عالوه بر این مراحل جدید می توانند بر خروجی مراحل قبلی تاثیر بگذارند(پردازش از
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باال به پایین)" .پردازش موازی" اشاره به این دارد که اطالعات مختلف می توانند به طور همزمان پردازش شوند (برخالف
پردزاش سری  ).هرچند این مدل های کامپیوتری ایجاد شده  ،پیچیده تر از مدل های نمورداری است که توسط جعبه ها و
پیکان هایی نمایش داده می شوند و البته وجه تشابهی باهم دارند و آن اشاره نکردن به علوم اعصاب است.

تولد علوم اعصاب شناختی
پیشرفت های بزرگ در فناوری های تصویر برداری توانست نیروی حرکت برای علوم اعصاب شناختی مدرن امروزی را فراهم
کند .باید به نکته توجه داشت که این پیشرفت ها با بدون روانشناسی شناختی دست یافتنی نبودند .روانشناسان شناختی با
طراحی آزمایشات و ارائه ی مدل های پردازش اطالعات متناسب با روش های جدید ،کمک شایان توجهی کردند .ذکر این نکته
ضروری است که پیشرفت های جدید تصویربرداری به تنهایی منجر به گسترش و رشد تصویربرداری عملکردی نشد بلکه نواحی
آسیب دیده ی مغزی این توانایی را برای مطالعه ی مغز با کمک این روش ها ایجاد کرد که پیش از این غیر ممکن بود .این
روزها علوم اعساب شناختی از روش های متنوع گسترده ای بهره می گیرد که در فصل های بعدی به تفصیل بحث خواهند
شد .در این مقطع مقایسه ی روش های مختلف می تواند مفید واقع شود .تفاوت میان روش های ثبت و ضبط و روش های
تحریکی در علوم اعصاب شنا ختی بحثی بس مهم است .روش های تحریک الکتریکی مستقیم مغز به ندرت در مطالعات انسانی
انجام می شوند و روش های هم ارز غیر تهاجمی همچون تحریک فراجمجمه ای بیش تر انجام می شوند  ،این روش ها شامل
TMSو  tDCSهستند .روش های الکتروفیزولوژی نظیر  EEG/ERPو یا ثبت تک سلولی و روش های مغناطیسی نظیر
 MEGمشخصات الکتریکی ومغناطیسی فعالیت نورون ها را دنبال می کنند .در مقابل روش های تصویر برداری عملکردی
نظیر  fMRIو  PETتغییرات فیزیولوژیکی مرتبط با خون رسانی به مغز را دنبال می کنند و به مراتب کندتر هستند ،و نام
روش های همودینامیک موسم اند .روش های علوم اعصاب شناختی می توانند از ابعاد مختلفی بررسی گردند.1 :رزولوشن
زمانی " اشاره به دقت اندازه گیری زمان وقوع اتفاق دارند .2 .رزولوشن مکانی" اشاره به دقت اندازه گیری مکان وقوع اتفاق
دارند .همچنین تهاجمی بودن روش نیز اشاره به این دارد که چقدر روش و تجهیزات در داخل و یا خارج بدن انجام می شود.

آیا روانشناسی شناختی به مغز نیاز دارد؟
همانطور که ذکر شد روانشناسی شناختی در دهه ی  1950میالدی اساسا توسعه یافت و با کمک مدل های پردازش
اطالعاتی بود که از مغز سخنی نگفته بوند .اگر این راه موفقیتش پایدار و پابرجا بود  ،پس چرا تغییر کرد؟ البته دلیل مشخصی
نمی توان برای این تغییر مسیر ذکر کرد .ادعایی مبنی بر جایگزینی علوم اعصاب شناختی به جای روانشناسی شناختی
نیست(هرچند عده ای بر این باورند ).بلکه صرفا نظریه های روانشناسی شناختی می توانند موجب آگاهی بخشی برای نظریه
های علوم اعصاب باشند و برعکس.

یکی از سواالت مطرح در این زمینه این است که آیا علوم اعصاب شناختی در تئوری و یا کاربرد از دیتای تصویربرداری
عصبی استفاده کند تا بتواند تصمیم های نظری برای سطوح شناختی اتخاذ نماید (مثال برای مدل های پردازش اطالعات)؟
هنسن ( ) 2005بر این باور است که جواب این سوال مثبت است و با روش هایی از قبیل تصویربرداری عملکردی،زمان
واکنش،نرخ اشتباهات ،سطح تعرق پوست ،الکترومایوگرافی و الکتروانسفالوگرافی و یا پاسخ های همودینامیک مغز شدنی است.
با تحقیقات مختلفی که دانشمندان با این رو یکرد انجام دادند توانستند نواحی از مغز مرتبط با بعضی عملکردهای شناختی را
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بدست آوردند .سخت افزار و نرم افزار کامپیوتر مثالی است برای اینکه بتوان همین مفهوم را در انسان تعمیم داد در حالیکه می
دانیم این مقایسه موجب سوبرداشت هایی خواهد شد .روانشناسی شناختی ممکن است برای اینکه ما بدانیم ساختار پردازش
اطالعات چگونه است کافی باشد  ،اما برای پاسخ به پرسش های عمیق تر که چرا پردازش اطالعات از مسیر خاصی انجام می
شود  ،پاسخی ندارد.

آیا علوم اعصاب به روانشناسی شناختی نیاز دارد؟
اینکه ما بگوییم پیشرفتهایی نظیر تصویرب رداری عملکردی موجب انقالبی در دانش مغز شد ،هیچ مبالغه ای نیست .از قرن
نوزدهم بود که روزنامه ها مقاالتی را منتشر کردند که ریشه ی برخی از اعمالمان در مغز نظیر حال و حوصله  ،هوش و میل
جنسی کشف شد .باتمام قول های موافق و مخالف مفاهیمی نظیر مساله ی ذهن بدن و فروکاست گرایی بایستی گفت :آینده
باید بگوید که مفاهیم مبتنی بر ذهن قابل تقلیل به مغز هستند یا خیر درحالیکه اکنون مفاهیم شناختی و ذهن محور نقش
اساسی در علوم اعصاب شناختی دارند.

 .5یافته ها:
ماهیت علوم اعصاب سازمانی
سازمانها را می توان به عنوان سیستمهای شناختی اجتماعی تفسیر کرد که توسط افرادی جمع می شوند  ،اطالعات را
محاسبه می کنند  ،تجزیه و تحلیل و تفسیر می کنند و با یکدیگر تعامل دارند .این سیستم های شناختی اجتماعی را نمی
توان بدون مراجعه به بسترهای عصبی زیربنای شناختها مطالعه کرد .در اینجا عالوه بر ارائه ی یک تعریف کاربردی از علوم
اعصاب سازمانی  ،در مورد ماهیت میان رشته ای آن بحث و سطح تجزیه و تحلیل آن را بررسی میکینم .در سال های اخیر ،
عالقه به استفاده از روش ها و تکنیک های عصب علمی برای مطالعه پدیده های سازمانی افزایش یافته است (باتلر و ارشد ،
 2007؛ لی و چمبرلین  2007 ،؛ ارشد  ،لی و باتلر  2011 ،؛ بکر و کروپانزانو  2010 ،؛ بوگره  2010 ،؛ بکر  ،کروپانزانو و
سانفی  2011 ،؛ باتلر .)2014 ،
بگر( )2010ساختار رفتار عصبی-سازمانی را معرفی کرد  ،که وی آن را به عنوان مطالعه تأثیر مغز بر رفتاری که در سازمان
ها رخ می دهد تعریف کرد (ص  .)2۸9به همین ترتیب  ،باتلر و ارشد ( ، )2007لی و چمبرلین ( )2007و ارشد و همکاران
( )2011زمینه علوم اعصاب شناختی سازمانی را برای توضیح نقش علوم اعصاب در رفتار انسان در سازمان ها معرفی کرد .لی و
چمبرلین ( ، 2007ص  )22علوم اعصاب شناختی سازمانی را چنین تعریف کردند " :این تعریف مشابه تعریفی است که توسط
باتلر و سنیور ( )2007ارائه شده است و آنها از علوم اعصاب شناختی سازمانی به عنوان استفاده از "روشهای عصبی علمی برای
تجزیه و تحلیل و درک رفتار انسان در محیط کاربردی سازمانها" یاد می کنند .این برنامه ممکن است در سطح فردی  ،گروهی
 ،سازمانی و بین سازمانی باشد "(همان ،ص .)۸
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لی  ،ارشد و باتلر ( )b2012بین علوم اعصاب سازمانی ( ، )ONعلوم اعصاب شناختی اجتماعی ( )SCNو علوم اعصاب
شناختی سازمانی ( )OCNتمایز قائل می شوند .به طور خاص  ،آنها ادعا می کنند که علوم اعصاب سازمانی بر روی آناتومی
مغز و ساختارها متمرکز است  ،در حالی که  SCNو  OCNبا چندین سطح تجزیه و تحلیل سروکار دارند و به تعامل بین
سیستم های بیولوژیکی و شناختها عالقه مند هستند .نویسندگان همپوشانی بین علوم اعصاب سازمانی و  SCNو  OCNرا
تأیید می کنند .به ویژه  ،آنها استدالل می کنند که " OCNبا  ONو همچنین  SCNهمزیستی است  ،تا یک چارچوب نظری
دقیق را تشکیل دهد که به دانشمندان کمک می کند تا از پیچیدگی های رفتار اجتماعی که در درون سازمان ها رخ می دهد"
(ص .)923
به نظر میرسد که تمایز بین  OCNو علوم اعصاب سازمانی سطحی است زیرا علوم اعصاب سازمانی خود را محدود به
توصیف آناتومی عصبی نمی کند .بلکه هم توصیف ساختارهای مغز و هم درک مکانیسم های عصبی را که شناخت ها را اثبات
می کنند در بر می گیرد .بحث من این است که هم علوم اعصاب سازمانی و هم علوم اعصاب شناختی سازمانی پدیده های
یکسانی را مطالعه می کنند و از ابزار تحقیق یکسانی استفاده می کنند .به عنوان مثال  ،مبنای عصبی مباحثی مانند تصمیم
گیری  ،عواطف  ،شناختها  ،اعتماد  ،همکاری  ،رهبری و اخالق توسط هر دو رشته با استفاده از روشهای عصبی علمی یکسان
بررسی می شود.
بکر و کروپانزانو ( )2010اصطالح علوم اعصاب سازمانی را ابداع کردند  ،که آنها "به عنوان یک رویکرد آگاهانه و عاقالنه
برای گسترش شکاف بین علوم اعصاب و علوم سازمانی" تصور می کنند (ص  .)1055آنها پیشنهاد می کنند که "تئوری های
موجود در مورد رفتار سازمانی را می توان با ترکیب یافته ها و مضامین علم عصب شناختی در مورد چگونگی تولید مغز در
شناخت  ،نگرش و رفتارها بهبود بخشید" (همان) .بکر و همکاران ( ، 2011ص )937 .علوم اعصاب سازمانی را "چارچوبی
تفسیری می داند که مشکالت جدیدی را روشن می کند و همچنین مشکالتی را برجسته می کند که در غیر این صورت ممکن
است مورد توجه قرار نگرفته باشند ".بنابراین  ،علوم اعصاب سازمانی می تواند در پاسخگویی به س سواالتی که تحقیقات فعلی
علوم سازمان قادر به آنها نیست  ،کمک کند.
سه اصطالح  ،علوم اعصاب شناختی سازمانی  ،رفتار عصبی سازمانی و علوم اعصاب سازمانی  ،برای توصیف همان زمینه
استفاده شده است .اگرچه این ممکن است ناجور به نظر برسد  ،اما تعجب آور نیست زیرا علوم اعصاب سازمانی حتی به عنوان
یک رشته واحد وجود ندارد .بنابراین  ،هدف این کتاب کمک به توسعه رشته جدیدی است که علوم اعصاب و علوم سازمانی را
با هم ترکیب می کند .برای این منظور  ،در نظر گرفتن یک واحد مهم مهم است( .کنستانت)201۸ ،

رفتارسازمانی عصبی
ما می دانیم که احساسات در نحوه ساخت افراد نقشی اساسی دارند .تصمیم گیری می کند و در سازمان ها عمل می کند این
به سختی جدید است  ،اما اجتماعی است .علوم اعصاب سازمانی می تواند اصالحات بیشتری را ارائه دهد .بنابراین  ،علوم
اعصاب سازمانی از علوم اعصاب شناختی اجتماعی استخراج می شود تا آنجا که به نقش اساس عصبی شناخت ها در رفتار
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سازمانی اعتراف می کند .این می تواند بر اساس تحقیقات قبلی در مورد علوم اعصاب شناختی اجتماعی باشد و آن را در
زندگی سازمانی اعمال کند .علوم اعصاب سازمانی بر پایه تحوالت علمی در رفتار سازمانی و شناخت نقش شناخت و احساس
در تبیین رفتار انسان در کار است .لذا با مفهوم جدیدی از علوم اعصاب به عنوان رفتارسازمانی عصبی در سازمانها روه به
روهستیم( .کنستانت)201۸،
اگر قرار است علوم اعصاب سازمانی به یک رشته مستقل تحصیل در علوم سازمانی تبدیل شود  ،باید سطح تجزیه و تحلیل آن
را شناسایی کنیم .آیا باید فقط به سطح فردی تجزیه و تحلیل بپردازد یا باید به سطوح تحلیل گروهی و  /یا سازمانی نیز
بپردازد؟ (بگر)2010 ،
از طرف دیگر رفتار سازمانی عصبی شامل سه سطح تجزیه و تحلیل است :عصبی  ،شناختی و رفتاری .سطح عصبی بر شناسایی
مناطق مغزی متمرکز است که وقتی اعضای سازمان انواع خاصی از رفتار را نشان می دهند  ،فعال می شوند .سطح شناختی
شامل فرآیندهای ذهنی درونی است که به این بسترهای عصبی مانند پردازش حافظه و اطالعات متکی هستند (لی و چمبرلین
 .)2007 ،سطح رفتاری مربوط به اقدامات مشاهده شده توسط اعضای سازمان است .سطح عصبی به نحوه عملکرد و تعامل
ساختارهای مختلف مغز برای تأثیرگذاری بر نگرش ها و رفتارهای انسان می پردازد .سواالت مربوط به نقش ساختارهای خاص
مغز می تواند در اینجا مرتبط باشد .این مهم است زیرا قبل از شناسایی اینکه کدام یک از آنها بر ماهیت علوم اعصاب سازمانی
تأثیر می گذارد  ،باید نقش خاص ساختارهای خاص مغز را به روشنی درک کند( .کنستانت ، 201۸،ص)1۸

.6كاربرد علوم اعصاب در رفتارسازمانی

تحقیقات در مورد رفتار سازمانی با تمرکز بر سطح کل سازمان شامل موضوعاتی نظیر سیاست های سازمانی  ،ساختار و
طراحی سازمانی  ،فرهنگ سازمانی و تغییر بوده است .تجزیه و تحلیل سطح اعصاب علوم اعصاب سازمانی می تواند شامل
مطالعه پایه عصبی موضوعات مشخص شده در باال باشد .به عنوان مثال  ،محققان می توانند اساس عصبی فرهنگ سازمانی ،
تغییر یا رفتار سیاسی در سازمان ها را مطالعه کنند .در حقیقت  ،درک زیربناهای عصبی رفتار می تواند به تبیین پدیده های
سطح گروهی یا سازمانی کمک کند زیرا "بسیاری از پدیده ها در سازمان ها از نظر شناختی  ،تأثیر  ،رفتار و ویژگی های افراد ،
که از طریق تعامل اجتماعی  ،تبادل  ،و تقویت  ،دارای خصوصیات ظهوری هستند که در سطوح باالتر آشکار می شوند
(کنستانت ،201۸ ،ص .)1۸شافنبل ( )2014در مقاله ای برخی از کاربردهای علوم اعصاب را به سه حوزه تقسیم می کند که
برخی اطالعات اولیه را در این زمینه ارائه می دهند و عبارتند از :رهبری ،مدیریت تغییر و نوآوری.

الف (رهبری
یافته های علوم اعصاب مانند ساخت و ساز اعتماد و ارتباط به راحتی می تواند توسط متخصصان منابع انسانی در فعالیت
های توسعه رهبری آن ها اعمال شود .گمان می رود که رهبران بزرگ مسیرهایی را در مغز کارکنان خود باز می کنند که از
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تعامل و روابط کاری مثبت پشتیبانی می کنند .شافنبل می گوید که یافته های علوم اعصاب در اتصال نقاط بین تعامل انسان و
شیوه های رهبری موثر بسیار مفید هستند .همانطور که ما به نقشه برداری از مغز انسان ادامه می دهیم ،انتظار داریم اطالعات
بیشتری در مورد نحوه عملگرهای مغز و اینکه چگونه رهبران بهترین استفاده را از این دانش در رهبری افراد و سازمان ها می
برند.

ب (مدیریت تغییر
علوم اعصاب آنچه را که چند دهه است در میان روانشناسان و مدیران صنعتی شناخته شده است را تایید می نماید :مردم از
تغییرات می ترسند !تغییر معموال به عنوان یک تهدید درک می شود ،چون مغز برای بقاء سخت گیر است .مغز ما به طور
ناخودآگاه پنج بار در ثانیه به دنبال تهدیدات می گردد .برخی افراد ممکن است تعجب کنند که چگونه این قضیه به سازمان
های امروزی مربوط است .این موضوع بسیار اهمیت دارد زیرا که محل کار با شرایط عدم اطمینان آمیخته شده است .لحظه ای
در مورد رشد فزاینده ادغام سازمانها و فرایند مالکیت ،از دست دادن شغل و غیره فکر کنید ،این باعث شد که بسیاری از استرس
ها و ترس های ناشی از عدم اطمینان ایجاد شود .درک عمیق از ترس تغییر و ناشناخته ها ،پیامدهای بزرگی برای رهبران،
مدیران و سایر عواملی که باعث تغیر آن ها می شود ،به دنبال دارد .شافنبل اشاره می کند که با تمرکز بر جنبه های مثبت
تغییرات پیشنهادی ،سواالت مستقیم و گوش دادن فعاالنه به نگرانی های مردم ،رهبران و عوامل تغییر می توان به کاهش
استرس و نگرانی برای کسانی که تحت تاثیر این تغییرات هستند ،کمک کرد .اعمال این استراتژی می تواند توانایی مغز را برای
تنظیم چگونگی پاسخ به تغییرات و بهبود آن را غیرقابل پیش بینی کند .به عنوان یک رهبر ،شما باید درک کنید که احساس
تهدید فراگیر است .دیدن همکاران یا رهبران در اطراف ما احساس نگرانی و ترس را گسترش خواهد داد و نهایتا عدم اطمینان
منفی می تواند بر حافظه ،توانایی تمرکز ،رضایت شغلی و غیره گذارد.

ج (نوآوری
شافنبل و همکارانش معتقدند که دانشمندان علوم انسانی دو مورد از توانایی های مغز انسان را برای نوآوری و تفکر خالق
کشف کرده اند .اول و مهمتر از همه ،شبکه پیش فرض است .این شبکه قادر به فراتر رفتن یا پیش بینی کردن چیزی است که
به نظر میرسد در یک مکان یا زمان متفاوت باشد .دوم ،شبکه کنترل در بخشی از مغز است که مردم را بر سر وظیفه شان نگه
می دارد .با استفاده از این استراتژی ،رهبران می توانند با شبکه پیش فرض به تحریک نوآوری و تقویت شبکه کنترل متمرکز
شوند .بر طبق این منطق ،توصیه می شود که سازمان ها برنامه هایی را ایجاد نمایند و کارکنان را قادر سازند تا زمان را برای کار
بر روی پروژه هایی که به آن ها الهام می شود و به نوعی سازمان را هدایت می کند ،کنترل نمایند .همچنین ،ممکن است
سازمان ها بخواهند برخی محدودیتهای زمانی ایجاد کنند تا کارکنان هر نوع انحراف از جمله مشغولیت به تلفن های همراه را
کنار گذاشته و به جای تمرکز بر چند وظیفه مختلف و وقت گیر ،به یک وظیفه مشخص رسیدگی نمایند.

بزرگترین میزان بینش در مورد نحوه اعمال علوم اعصاب به افراد در محل کار ،به ویژه مبحث رهبری و مسائل مربوط به آن،
توسط دیوید راک و شوارتز( )2006ارائه شده است .گوردون و همکاران ( )200۸دو موضوع امیدوار کننده از علوم اعصاب
اجتماعی را شناسایی کرده اند .اول این که بیشتر انگیزه ای که رفتار اجتماعی ما را در بر می گیرد ،توسط یک اصل سازماندهی
جامع برای کاهش تهدید و به دست آوردن پاداش بیشتر کنترل می شود .ثانیا ،بیش از چند حوزه تجربه اجتماعی به جای اتکا
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بر حداکثر رساندن پاداش و کاهش تهدید ،متکی بر شبکه های مشابه مغز که برای نیاز به بقا مورد استفاده می باشند ،متکی
هستند) تیلور و همکاران )200۸ ،مغز همانطور که به ارضای نیازهایی همچون آب و غذا نیازمند بوده و به آن اقدام می ورزد،
دقیقا به همان صورت نیز به ارضای نیازهای نیازهای اجتماعی نیز نیاز دارد.

.7جمع بندی و نتیجه گیری
در این مقاله  ،تالش کردیم در راستای معرفی رفتارسازمانی عصبی ،به بررسی مفاهیم عصب شناسی ،علوم اعصباب
شناختی ،و کاربرد آن در سازمان تحت عنوان علوم اعصاب سازمانی بپردازیم .در این راستا پایه عصبی مباحثی مانند تصمیم
گیری  ،خالقیت و نوآوری  ،انگیزه  ،احساسات  ،اخالق  ،اعتماد و همکاری و تعصب ناخودآگاه در محل کار را برجسته ساختیم
و تالش کردیم به کاربرد علوم اعصاب در سازمانها با محوریت موضوعاتی مانند رهبری ،مدیریت تغییر و نوآوری بپردازیم .
علوم اعصاب سازمانی به عنوان یک موضوع چند رشته ای است که از علوم اعصاب و علوم اجتماعی دیگر و از روش های
عصب شناسی استفاده می کند .به عنوان مثال  ،علوم اعصاب سازمانی از روانشناسی تکاملی برای درک رفتار انسان در سازمانها
استفاده می کند .روانشناسی تکاملی بر این واقعیت تأکید دارد که انسانها از طریق روشهای خاص سختگیرانه عمل می کنند و
ال مدرن کاوش فضایی و واقعیتهای مجازی زندگی می کنند  ،اما این کار را
"معتقد است که اگرچه امروزه انسانها در دنیای کام ً
با ذهنیت ریشه دار جمع آوری کنندگان شکارچی عصر حجر انجام می دهند(” .نیکلسون  ، 199۸ ،ص  .)135در حقیقت ،
برخی از عملکردهای مغز با گذشت زمان تخصص دارند تا به محدودیت های محیطی پاسخ دهند .همانطور که نیکلسون
( )199۸استدالل کرد " ،شما می توانید شخص را از عصر حجر بیرون بیاورید اما نمی توانید عصر حجر را از شخص خارج
کنید" (همان) .با بهره گیری از این نوع دانش در مورد سازمان و عملکرد مغز  ،و تعیین اینکه کدام سیستم های مغزی با یک
رفتار خاص مرتبط هستند  ،محققان می توانند فرآیندهای محرک رفتار مورد نظر را بهتر درک کنند (کوهن  .)2005 ،عالوه بر
این " ،مکانیسم های عصبی در بین همه افراد تا حد زیادی همگن است و برای پاسخگویی به شرایط مختلف سازمانی استخدام
می شوند .به عبارت دیگر  ،هر نورون به همان شیوه عمل می کند و همه مغزها به روشی مشابه سازمان یافته اند »(بکر ،
کروپانزانو و سانفی ، 2011 ،پ)936 .
بنابراین  ،دانشمندان علوم اعصاب سازمانی باید نظریه های خود را مبتنی بر مدلهای عملی و قابل پیاده در سازمان مبتنی
بر پروژه های رفتارسازمانی استوار سازند .آنها میتوانند از تحقیقات در رشته های مرتبط مانند اقتصاد عصبی  ،علوم اعصاب
شناختی  ،علوم اعصاب شناختی و روانشناسی شناختی و سایر رشته ها مانند نورولوژی  ،بازاریابی عصبی  ،فلسفه عصبی و سایر
علوم اجتماعی که از روش های عصب علمی استفاده می کنند  ،بهره مند گردند.
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