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Abstract
Objective
Over the past two decades, several conceptual models have been proposed for strategic thinking, but few
tools have been developed to measure and study strategic thinking at the individual level.
Neuropsychological techniques, as they have been used to study and measure the creative thinking over the
past few decades, can help us in studying strategic thinking. In this paper, at first, conceptual models and
different dimensions of strategic thinking and its measurement methods are reviewed. Similar researches in
the field of creativity conducted using neurological approaches and brain imaging tools can be considered
as a good guideline to help doing such a research. To study the function of the brain, it is necessary for the
person, under investigation, to be given a cognitive assignment in order to think about it. While thinking
about that assignment, their brain function can be studied, so the characteristics of cognitive assignments
are described for the study of strategic thinking, and cognitive tasks for such studies are proposed to be
selected within the field of electroencephalography. Finally, the results of a laboratory study are reviewed
and the results will be analyzed.
Methodology
The present research is a part of a comprehensive fundamental research. This research is descriptive and
exploratory in nature and a pilot project was designed to collect and analyze the data. Due to the nature of
the subject, the present research is a type of pilot project in which the dependent variable (brain wave
patterns) has been studied after providing an independent variable (strategic thinking). The present study
describes how to design cognitive assignments to study strategic thinking by reviewing the literature on
strategic thinking and research on creativity in electroencephalography, and then, as a preliminary study in
a laboratory research, examines strategic thinking and presents its results. A sample size of ten managers
and middle managers from a nongovernmental educational center has been selected based on availability

factors and brain imaging was done within two states of relaxation and strategic thinking using
electroencephalographic tools.
Findings
The results show that changes in alpha wave intensity were significant in all regions of the cortex compared
to other waves. Significant changes in the absolute intensity of alpha waves are comparable with the
observed results in creativity-related experiments. In addition, changes in the intensity of alpha waves (12-8
Hz) were compared with each other in PT, TT, and ST cognitive assignments. The results indicate that
changes in the intensity of alpha waves were significant in comparison with changes in other brain wave.
During the day when we are awake, brain imaging by electroencephalography shows different types of
brain electric waves at a time. These waves are classified from the lowest frequency (highest wavelength)
to the highest frequency (shortest wavelength) as Delta, Theta, Alpha, Beta, and Gamma respectively.
Alpha waves are in the range of 8 to 13 Hz and also the changes in the intensity of alpha waves (12 Hz)
were compared within the three PT, TT, and ST cognitive assignments. Based on the paired T-test results,
there is no significant difference in the alpha waves intensity variation between the cognitive tasks of ST
and TT. But, there is a significant difference in the alpha waves intensity variation between the cognitive
tasks of ST and PT.
Conclusion
The human brain should be able to create a large amount of alpha waves for creative inspiration. Creative
people can use alpha-generated waves to solve the problems they face. Those lacking creativity, when
faced with a problem, cannot produce more alpha waves, and consequently they cannot have creative ideas
to solve problems. The proper level of alpha waves leads to relaxation on free time and enjoying the
environment, optimal performance, less anxiety, stronger immune system, positive thinking, mind and body
integrity, intuition, inner-thinking, emotional balance, euphoria, inner awareness and increased hormonal
secretion of Serotonin. The results show that PT cognitive assignment is not suitable for studying strategic
thinking. It seems that the cognitive role of TT is more appropriate for the study of strategic thinking in the
field of electroencephalography, because the changes in the alpha intensity during this cognitive
assignment showed a greater increase compared to the other two cognitive tasks. With regard to ST
cognitive assignment, one can use this cognitive assignment if they follow the correct guidelines.
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ﭼﻜﻴﺪه
ﻫﺪف :ﻃﻲ دو دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻣﺪلﻫﺎي ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﻣﺘﻌﺪدي ﺑﺮاي ﺗﻔﻜﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ،وﻟﻲ اﺑﺰارﻫﺎي ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ و
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻔﻜﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ در ﺳﻄﺢ ﻓﺮدي اراﺋﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .روشﻫﺎي ﻋﻠﻢ ﻋﺼﺐﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ،ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻛﻪ ﻃﻲ ﭼﻨﺪ دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮاي
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺳﻨﺠﺶ ﺗﻔﻜﺮ ﺧﻼق از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ،ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺎ را در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻔﻜﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﻳﺎري دﻫﻨﺪ.
روش :ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻣﺮور ادﺑﻴﺎت ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻔﻜﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ و ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي اﻧﺠﺎمﺷﺪه درﺑﺎره ﺧﻼﻗﻴﺖ در زﻣﻴﻨﻪ  ،EEGﭼﮕﻮﻧﮕﻲ
ﻃﺮاﺣﻲ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻔﻜﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ را ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻣﻲﻛﻨﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻄﺎﻟﻌﻪاي ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ در ﻳﻚ ﭘﮋوﻫﺶ
آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ،ﺗﻔﻜﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ را ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮده و ﻧﺘﺎﻳﺞ آن را اراﺋﻪ ﻣﻲدﻫﺪ .ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ 10 ،ﻧﻔﺮ از ﻣﺪﻳﺮان و ﻣﺪﻳﺮان ﻣﻴﺎﻧﻲ از
ﻳﻚ ﻣﺠﺘﻤﻊ آﻣﻮزﺷﻲ ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪﺻﻮرت در دﺳﺘﺮس اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه و در دو ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ آراﻣﺶ و ﺗﻔﻜﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﺑﺎ اﺑﺰار
اﻟﻜﺘﺮوآﻧﺴﻔﺎﻟﻮﮔﺮاﻓﻲ ﻛﻤﻲ ) (QEEGﺗﺼﻮﻳﺮﺑﺮداري ﻣﻐﺰي ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎ :ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺪت ﻣﻮج آﻟﻔﺎ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﻮاﺣﻲ ﻗﺸﺮ ﻣﻐﺰ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺎﻳﺮ اﻣﻮاج ،ﻣﻌﻨﺎدار

ﺑﻮد.

ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻌﻨﺎدار در ﺷﺪت ﻣﻄﻠﻖ اﻣﻮاج آﻟﻔﺎ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺸﺎﻫﺪهﺷﺪه در آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺧﻼﻗﻴﺖ ،ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺪت اﻣﻮاج آﻟﻔﺎ ) (12-8Hzدر ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ  TT ،PTو  STﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪ.
ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮي :ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ  TTﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻔﻜﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ در زﻣﻴﻨﻪ  EEGﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ اﺳﺖ ،زﻳﺮا ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺪت اﻣﻮاج آﻟﻔﺎ ﺣﻴﻦ
اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ دو ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ دﻳﮕﺮ ،اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﻧﺸﺎن ﻣﻲداد.
ﻛﻠﻴﺪواژهﻫﺎ :ﺗﻔﻜﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ،ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ،ﺗﻔﻜﺮ ﺧﻼق ،ﻋﻠﻢ ﻋﺼﺐﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ،اﻟﻜﺘﺮوآﻧﺴﻔﺎﻟﻮﮔﺮاﻓﻲ ﻛﻤﻲ ) ،(QEEGاﻣﻮاج ﻣﻐﺰي آﻟﻔﺎ.
اﺳﺘﻨﺎد :ﺷﻴﺮزاد ،ﻣﻨﺼﻮر؛ اﺑﻮﻳﻲ اردﻛﺎن ،ﻣﻨﺼﻮر؛ ﻧﻈﺮي ،ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ؛ ﻗﻠﻲﭘﻮر ،آرﻳﻦ ) .(1398ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﺼﺐﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻣﻐﺰ رﻫﺒﺮان ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ
در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﻔﻜﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ :ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺎ اﺑﺰار اﻟﻜﺘﺮوآﻧﺴﻔﺎﻟﻮﮔﺮاﻓﻲﻛﻤﻲ ،ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻃﺮاﺣﻲﻛﻨﻴﻢ؟
ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ.86 -63 ،(1)11 ،
----------------------------------------

ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ،1398 ،دوره  ،11ﺷﻤﺎره  ،1ﺻﺺ86 -63 .
DOI: 10.22059/jibm.2018.263731.3178
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مقدمه

مینتزبرگ و همکاران وی ،دیدگاه خود را نسبت به دستهبندی مکاتب استراتژی ،تحت عنوان «جنگل استراتژی »0به رشته
تحریر درآوردهاند .آنها بر اساس تعاریف پنجگانه استراتژی (استراتژی بهعنوان یک برنامه ،الگو ،دیدگاه ،موضع و عمل) و
با مرور و مطالعه ادبیات استراتژی ،ده دیدگاه مختلف را شناسایی کردهاند که هر یک از آنها را در قالب یک مکتب مطرح
کردهاند .اگر ما در ارتباط با شناخت چشمانداز استراتژیک و نحوه شکلگیری استراتژیها تحت شرایط متفاوت جدیت به
خرج دهیم ،بهتر است ذهن استراتژیست را بررسی و کنکاش کنیم .چنین وظیفهای به عهده مکتب شناختی است .این
مکتب با استفاده از دانش روانشناختی ،به آنچه که این فرایند در قلمرو شناخت معنا میدهد ،میپردازد .مکتب شناختی
یک مکتب فکری رو به تکامل درباره تدوین استراتژی است و یکی از فرضیههای آن ،این است که تدوین استراتژی
فرایندی شناختی است که در ذهن فرد استراتژیست شکل میگیرد .این مکتب به ما میگوید که برای شناختن فرایند
تدوین و شکلگیری استراتژی ،بهتر است ذهن و مغز بشر و فرایند شناختی او را شناخته و درک کنیم .همچنین این مکتب
میتواند راهگشای استنباطهای مهمتری برای روانشناسی شناختی باشد (مینتزبرگ.)0931 ،
انجام پژوهشهای مستقیم با استفاده از ابزارهای علم عصبشناسی در زمینههای سازمانی آغاز شده است .اگر چه
اکنون شمار این پژوهشها زیاد نیست ولی همین تعداد کنونی قابل توجه است و میتواند سایر پژوهشگران سازمانی را
تشویق کند تا با بهرهگیری از روشها و تجربههای موجود به پژوهشهای مشابهی بپردازند( :والدمن ،بالتازارد و پیترسون،1
1100؛ وارد1101 ،9؛ باتلر و سنیور1111 ،4؛ لی ،باتلر و سنیور1101 ،0؛ بالتازارد و همکاران1101 ،3؛ بکر ،راسل و سانفی،1
1100؛ میسون ،دایر و نورتون1113 ،8؛ دولبوهن و همکاران1113 ،3؛ کلین و دسپوزیتو .)1111 ،01برای نمونه یکی از این
پژوهشها در مجله آکادمی رویکردهای مدیریت 00در فوریه سال  1100میالدی منتشر شده است .این مقاله به بررسی
رهبری الهامبخش 01میپردازد .ابتدا ادبیات این موضوع را مرور میکند و سپس به این پرسش میرسد که آیا میتوان
بهطور مفهومی رهبری را به فعالیتهای مغزی مرتبط کرد؟ بهطور خیلی خالصه ،نتیجه این پژوهش نشان داد که در
رهبران الهامبخش که در مدیریت سبک اجتماعی و مردمیتر دارند ،ناحیه راست لب پیشانی 09در مغز فعالتر است (والدمن،
پیترسون و پیترسون.)1100 ،04
استراتژی رفتاری ،00روانشناسی شناختی و اجتماعی را در مدیریت استراتژیک بهکار میگیرد .هدف این است که با
بنا نهادن فرضیات واقعی درباره شناخت ،احساسات و تعامالت اجتماعی انسانها ،یکپارچگی تجربی و سودمندی عملی،
نظریه استراتژی را تقویت کند (پاول ،لوالو و فاکس .)1100 ،03تحوالت اخیر ،برای ادغام روانشناسی و استراتژی فرصتی
جدید فراهم کرده است .پیشرفت در علوم اعصابشناختی امکان بررسی فعالیت مغز در تصمیمگیریهای استراتژیک را به
ما میدهد و این فناوریها به سرعت در اقتصاد ،سیاست ،بازاریابی و سایر علوم اجتماعی در حال گسترش هستند .در
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
9. Dulebohn & et al.
10. Klein, & D’esposit
11. Academy of management perspectives
12. Inspirational leadership
13. Right Frontal
14. Waldman, Peterson, & Peterson
15. Behavioral strategy
16. Powell, Lovallo, & Fox

1. Strategy Safari
2. Waldman, Balthazard, & Peterson
3. Ward
4. Butler, & Senior
5. Lee, Butler, & Senior
6. Balthazard et al
7. Becker, Russell, & Sanfey
8. Mason, Dyer, & Norton
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روانشناسی تجربی ،محققان برای به دست آوردن دیدگاههای متعدد در یک پدیده مشابه ،بهطور فزایندهای به طرحهای
چندمنظوره 0مانند ترکیب مدلسازی ریاضی ،شبیهسازی ،آزمایشهای رفتاری ،مصاحبههای میدانی و اسکن مغز روی
آوردهاند .این تحوالت بسیار جدید هستند اما در مسیر تکامل و بلوغ بیشتر مدیریت استراتژیک ،روانشناسی شناختی
میتواند منبع غنی از بینشها و روشها را برای آن فراهم آورد (پاول و همکاران.)1100 ،
آنها این فرض را مطرح کردهاند که تحقیقات مدیریت به استفاده از علم عصبشناسی برای مطالعه تصمیمگیری در
سطح فردی نیاز دارد ،زیرا تحقیقات روی استراتژی با تصمیمهای مهم و اغلب غیرقابل برگشت توسط افراد مهم و کلیدی
سروکار دارد .اگرچه افراد را میتوان بهطور کامل با استفاده از روشهای متعدد علم مدیریت ،که در حال حاضر در دسترس
است ،بررسی کرد ولی به عقیده ما برای اینکه استراتژی از نظریات و یافتههای این حوزه بهره ببرد و تکنیکهای خود را
به روشهای کنونی علم مدیریت اضافه کند ،به علوم عصبشناختی نیاز دارد .یافتهها و نظریات علم عصبشناختی میتواند
سنگ بنای مطالعه روی مسائل مهم مدیریت باشد ،زیرا شناخت و یادگیری برای استراتژی حائز اهمیت است .استفاده از
علوم عصب شناختی امکان دقت بیشتر و قابلیت اطمینان در تحلیل انواع مختلف مشکالت را در اختیار ما قرار میدهد
(مارتینز ،ونکاترامان ،کاپا ،زولو و بروسونی.)1100 ،1
در حال حاضر ،عصبشناسان درباره موضعیابی در مغز در سطوح مختلف رفتاری ،بخشی ،سلولی و مولکولی مطالعه
کرده و آن را تحلیل میکنند .علوم اعصاب رفتاری 9شامل رشتههایی مانند اقتصاد عصب پایه 4و بازاریابی عصب پایه 0است
که فعالیت درون مغز را به خوشنامی ،جایگاه ،همکاری ،اعتماد و نوعدوستی (عصبشناسی اجتماعی) ،3یادگیری ،ادراک،
حافظه و تصمیمگیری (عصبشناسی شناختی) 1و احساسات ،شهوات ،عواطف و حالتهای انگیزشی (عصبشناسی عاطفی)8

مرتبط میکند .آشکارا برخی از این حوزهها مسائل پژوهشی در مدیریت استراتژیک را نشانه میگیرند و امکان ارتباط بین
استراتژی و عصبشناسی را اظهار میکنند .موضوع استراتژی عصب پایه 3بر تأکید دیرپای استراتژی بر تصمیمگیری و
ادراک مدیران عالی مبتنی است .مدیریت استراتژیک بر این فرض متکی است که تفکرات ،احساسات و روابط اجتماعی
مدیران عالی بر فعالیتها و عملکرد بنگاهها تأثیر میگذارد و تا اندازهای که شناخت ،عاطفه و ادراک اجتماعی در مغز و
سیستم اعصاب مرکزی 01قرار دارد ،پژوهشگران استراتژی باید از فرصتهایی که علوم اعصاب رفتاری برای آنها ایجاد
میکنند ،استقبال کنند .دانش عصبشناسی در اقتصاد ،بازاریابی ،حقوق و سایر رشتهها جای خود را تثبیت کرده است و به
تأثیر خود بر علوم اجتماعی ادامه میدهد .این دانش در مدیریت استراتژیک فرصتهای جدیدی برای پژوهشگران استراتژی
فراهم میکند که سازههای خود را اعتباریابی کنند ،فرضیات خود را آزمون کنند ،متغیرهای خود را اندازهگیری کنند و
ایدههای خود را شکل دهند و این میتواند به ارتقای تفکر استراتژیک منجر شود (پاول.)1100 ،00
در این مقاله ابتدا مدلهای مفهومی ،ابعاد تفکر استراتژیک و شیوههای سنجش آن مرور میشود .با توجه به اینکه
کاربرد روشهای علوم اعصابشناختی در مطالعه تفکر استراتژیک بسیار جدید است و در عمل پژوهش قابل اتکایی در این
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
7. Cognitive Neuroscience
8. Affective Neuroscience
9. Neurostrategy
10. Central Nervous system
11. Powell

1. Multimethod designs
2. Martínez, Venkatraman, Cappa, Zollo, & Brusoni
3. Behavioral Neuroscience
4. Neuroeconomics
5. Neuromarketing
6. Social Neuroscience
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زمینه وجود ندارد ،میتوان از پژوهشهای مشابه در حوزه تفکر خالق و خالقیت بهره برد .پژوهشهای مشابه انجامشده
در زمینه خالقیت که با رویکردهای علم عصبشناختی و ابزارهای تصویربرداری مغزی انجام شدهاند ،میتوانند در انجام
این پژوهشها در زمینه تفکر استراتژیک راهنمای خوبی باشند .برای مطالعه عملکرد مغز الزم است تا به فرد مورد مطالعه،
تکلیف شناختی 0سپرده شود تا درباره آن تفکر کند ،برای اینکه حین تفکر درباره آن عملکردهای مغزی فرد مطالعه شود.
از این رو ویژگیهای تکالیف شناختی برای مطالعه تفکر استراتژیک تشریح میشود و تکالیف شناختی برای مطالعه تفکر
استراتژیک در زمینه  1EEGپیشنهاد میشود و در نهایت نتایج یک مطالعه آزمایشگاهی گزارش و نتایج آن بررسی میشود.
پیشینه پژوهش
محققان و پژوهشگران ایرانی بهمنظور توسعه مفاهیم مرتبط با تفکر استراتژیک و کاربست آن در سازمانهای ایرانی تا

کنون پژوهشهای ارزندهایی انجام دادهاند که در ادامه به برخی از آنها اشاره میشود .آذرپور و همکاران وی طی پژوهشی
درباره ارتباط تفکر استراتژیک و نوع شخصیت مدیران در سازمانهای رسانهایی مطالعه کردند .به این منظور پرسشنامهای
بر اساس ادبیات موضوع طراحی شد و در اختیار مدیران مسئول مجالت استان تهران قرار گرفت .با توجه به آزمونهای
انجام شده به این نتیجه رسیدند که بین شخصیت و تفکر استراتژیک مدیران مجالت استان تهران رابطه مستقیم ،معنادار
و مثبت قوی وجود دارد (آذرپور ،ابویی اردکان و قلیپور .)0934 ،موسی خانی و همکاران درباره ارزیابی تفکر استراتژیک
اثربخش در مدیران شرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی ایران مطالعه کردند .آنها پرسشنامهای بر اساس مدل
جین لیدکا طراحی کردند .نتایج این تحقیق نشان میدهد که عوامل نگرش سیستمی ،عزم استراتژیک ،فرصتطلبی
هوشمندانه ،تفکر در زمان و رویکرد فرضیه محور ،بهعنوان عوامل اصلی در تفکر استراتژیک تأیید میشوند (موسیخانی،
ایراننژاد پاریزی و قاسمپور .)0934 ،همچنین در پژوهش مشابهی ،سلطانی ،توسط مدل جین لیدکا ،مؤلفههای تفکر
استراتژیک در مدیران شرکت گاز استان خوزستان را بررسی و مطالعه کرده است (سلطانی .)0931 ،مشبکی و خزاعی در
پژوهشی طراحی مدل عناصر تفکر استراتژیک در سازمانهای ایرانی را بررسی کردند .آنها از طریق مرور ادبیات موضوع و
نظرهای خبرگان ،عناصر تفکر استراتژیک و روابط متقابل آنها با یکدیگر را شناسایی کردند .سپس با استفاده از متدولوژی
مدلسازی ساختاری تفسیری ،آنها را تجزیه و تحلیل کردند و در نهایت برای تفکر استراتژیک مدلی ارائه دادند (مشبکی و
خزاعی .)0981 ،منوریان و همکاران وی به منظور سنجش تفکر استراتژیک در مدیران شهرداری تهران ،پژوهشی انجام
دادند .آنها پرسشنامهای بر اساس مدل جین لیدکا ،طراحی کردند و با استفاده از روش تحقیق توصیفی ـ پیمایشی ،اهمیت
عوامل و وضع موجود هر یک از شاخصهای نامبرده در پرسشنامه را در مدیران شهرداری ،ارزیابی کردند (منوریان ،آقازاده
و شهامتنژاد .)0930 ،ندافی و همکارانش طی پژوهشی ،مدلهای ذهنی مدیران را در فرایند تفکر استراتژیک بررسی
کردند .این پژوهش به جنبههای شناختی و ساختارهای ذهنی مدیران معطوف شده است .آنها از طریق مصاحبههای
نیمهساختاریافته و به کمک تکنیک استخراج استعارهای زالتمن با  08مدیر از دو شرکت صنعت لبنیات مصاحبههایی انجام
دادند و فرایند تفکر استراتژیک مدیران را استخراج کردند .نتایج بهدستآمده از پژوهش نشان میدهد که مدیران یک
شرکت از مدل ذهنی مشترکی در فرایند تفکر استراتژیک استفاده میکنند که این شباهتها میتواند بهدلیل ارتباطات و
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)2. Electroencephalography (EEG

1. Cognitive task
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تجربه کاری مشترک آنها باشد (ندافی ،ابویی اردکان و قلیپور .)0931 ،گل محمدی و همکاران وی طی پژوهشی رابطه
بین سبکهای رهبری و تفکر استراتژیک در سطح سازمانی در شرکتهای صنعتی فعال در پخش غذایی و دارویی در
استان ایالم را مطالعه و بررسی کردند .نتایج پژوهش نشان میدهد بین سبکهای رهبری و تفکر استراتژیک در سطح
سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و همچنین سبک رهبری تحولآفرین بیشترین تأثیر مثبت را بر تفکر استراتژیک
دارد (گل محمدی ،کفچه و سلطانپناه.)0931 ،
برای ارزیابی تفکر استراتژیک ،تعدادی تکنیک ایجاد شدهاند .بر اساس نظر گلدمن ،این تکنیکهای ارزیابی بر چهار
عرصه توسعه تیپ شناسی ،0سنجش فرایندهای شناختی ،شناسایی توسط متخصصان و مشاهده رفتارها ،تمرکز کردهاند.
جدول  0برخی از این تکنیکها را ارائه میدهد (گلدمن .)1109 ،1یکی از جامعترین بررسیهای شناختی درباره ابعاد تفکر
استراتژیک ،از میان تکنیکهایی که به سنجش فرایندهای شناختی پرداختهاند ،توسط پیساپیا 9انجام شده است .به همین
دلیل در پژوهش حاضر بهمنظور سنجش ابعاد «تفکر استراتژیک» از پرسشنامه تفکر استراتژیک پیساپیا استفاده میشود.
جدول  .8تکنیکهای ارزیابی تفکر استراتژیک بر اساس طبقهبندی گلدمن
تکنیک ارزیابی
توسعه تیپشناسی

نویسنده
هوگان)0331( 4
دقیر و

الزیدی0

()1110

پلگرینو)0333( 3
سنجش فرایندهای
شناختی

مورگان)0338( 09
روچه)1119( 04
پیساپیا)1110(00

شناسایی توسط
متخصصان

استامپ)0383(03
گلدمن)1110(01

تشریح
در این تکنیک ارزیابی ،چهار سبک برای تفکر استراتژیک طبقهبندی شده است که آمادگی و
توانایی یک فرد برای بهکارگیری تفکر استراتژیک را میسنجد.
در این تکنیک ،با استفاده از گونههای شخصیتی یونگ ،تفکر استراتژیک سنجیده میشود.
در این روش ،شش ابزار سنجش برای نمایان کردن تفکر استراتژیک با هم ترکیب شدهاند:
مقیاس سنجش واتسون ـ گالسر برای تفکر انتقادی ،1آزمون تورنس 8برای تفکر خالق ،آزمون
شخصیت نئو ،3مقیاس سنجش تفکر شهودی بر اساس مدل  ،MBTIمیزان ریسکپذیری بر
اساس آزمون  01 SSSو شاخصهای خودمختاری 00بر اساس جدول ترجیح شخصی ادواردز.01
این تکنیک برای سنجش دانش استراتژیک بهعنوان نشانههایی از تفکر استراتژیک ،ایجاد شده
است.
این روش نمایههای شخصیتی و رهبری را ترکیب میکند.
این روش برای سنجش تفکر استراتژیک ،تفکر سیستمی ،تعمق و چارچوببندی مجدد را
ارزیابی میکند.
این روش از ادراک سرپرستان از توانایی مدیران خود در یافتن تهدیدهای محیطی و غلبه بر
آنها و میزان کارآفرینی آنها ،استفاده میکند.
این روش بر استفاده از برچسب زدن اجتماعی 08برای شناسایی متفکران استراتژیک خبره

مبتنی

است.

منبع :گلدمن ()1109

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
10. Sensation Seeking Scale
11. Autonomy
12. Edwards Personal Preference Schedule
13. Morgan
14. Rosche
15. Pisapia
16. Stumpf
17. Goldman
18. Social labeling

1. Typology development
2. Goldman
3. Pisapia
4. Hogan
5. Daghir & Al Zaydie
6. Pellegrino
7. The Watson-Glaser Critical Thinking Appraisal
Scale
8. Torrance
9. NEO-Personality Inventory
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بهمنظور طراحی ابزاری برای اندازه گیری تفکر استراتژیک در مدیران و رهبران ،پیساپیا پس از مرور تفصیلی ادبیات
موضوع ،سه فرایند شناختی که در تفکر استراتژیک وجود دارند را شناسایی میکند که عبارتاند از تعمق ،0تفکر

سیستمی1

و چارچوب بندی مجدد( 9پیساپیا ،ریزگورا و کوکاس سمل1110 ،4؛ پیساپیا ،سون کونگ ،هی ،لین و موریس.)1113 ،0

تعمق

چارچوببندی مجدد

تفکر سیستمی

شکل  .8سه فرایند شناختی در تفکر استراتژیک
منبع :پیساپیا و همکاران ()1110

وی از طریق پژوهش آمیخته ،ابزاری را تحت عنوان پر س شنامه تفکر ا ستراتژیک پی ساپیا 3برای اندازهگیری سه بعد
نامبرده ایجاد می کند .تعمق ،مهارت شناختی ا ست که شامل برر سی دقیق هر نوع باور یا رویهای می شود که فهم ما از
موقعیت ها را ارتقا می دهد .رهبران با تعمق بر شک ست ها و موفقیت ها ،فر ضیات و ارزش های بنیادین موجود در قوانین،
قواعد و مهارت های کاری را آشــکار میکنند .این تالش مســتمر برای ارزیابی و تفســیر دوباره ،به رهبران برای معنادار
کردن موقعیتها کمک می کند .تفکر سی ستمی ،توانایی رهبران در دیدن یکپارچه سی ستم از طریق فهم نیروها ،الگوها و
روابط متقابلی است که رفتارها و اقدامات را درون سیستمها شکل میدهد .چارچوببندی مجدد توانایی رهبران در دیدن
از دیدگاه رویکردها ،چارچوب ها و مدل های ذهنی مختلف اســـت که بتوانند برای اقدامات خود بینش ها و گزینه های
جدیدی ایجاد کنند.
پژوهشهای انجامشده در زمینه خالقیت که با رویکردهای علم عصبشناختی و ابزارهای تصویربرداری مغزی انجام
شدهاند ،میتوانند در انجام این پژوهشها در زمینه تفکر استراتژیک راهنمای خوبی باشند .زیرا از یک سو از این گونه
پژوهشها در زمینه خالقیت بسیار انجام شده است و از سوی دیگر بهلحاظ شناختی تفکر خالق و تفکر استراتژیک رابطه
نزدیک و مالزمی دارند (مینتزبرگ0334 ،1؛ هرمان.)1111 ،8
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
5. Pisapia, Sun-Keung Pang, Hee, Lin, & Morris
)6. Pisapia Strategic Thinking Questionnaire (PSTQ
7. Mintzberg
8. Herrmann

1. Reflection
2. Systems thinking
3. Reframing
4. Pisapia, Reyes-Guerra, & Coukos-Semmel
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پژوهش درباره خالقیت با روشهای مختلفی شامل آزمایشهای رفتاری و تکنیکهای مبتنی بر تصویربرداری مغزی
انجام شده است .استفاده از الکتروانسفالوگرافی ) (EEGدر چهل سال گذشته یکی از روشهای مهم در بررسی فرایندهای
عصبشناختی خالقیت بوده است .در علم بین رشتهای عصبشناسی شناختی ،استفاده از  EEGبسیار رایج و قابل توجه
است .پژوهشهای انجامگرفته در زمینه خالقیت نیز همانند سایر زمینههای علوم شناختی بهطور موفقی از این شیوه و
روش استفاده کردهاند .در مقایسه با سایر تکنیکها در علم عصبشناختی ،استفاده از  EEGمزایای خاصی دارد و میتواند
برای سایر روشها و تکنیکهای تصویربرداری مغزی مکمل خوبی باشد .نمایش زمانی امواج مغزی حاصل از EEG

فرصتی فراهم میکند تا بتوان شکلگیری فرایندهای شناختی و فعالیتهای مغزی مالزم با آنها را بررسی و مطالعه کرد.
بدین ترتیب میتوان امواج مغزی حاصل از تعامل و ارتباط نورونهای عصبی در نواحی مختلف مغز را در حالی که در حین
اجرای تکالیف شناختی هستند ،مطالعه و بررسی کرد .جدول  1بهطور خالصه مطالعات تجربی که فعالیت مغز را حین اجرای
تکالیف شناختی مختلف مرتبط با خالقیت اندازهگیری کرده است ،ارائه میدهد .تکالیف بهکارگرفتهشده جنبههای مختلفی
از تفکر خالق از ایجاد داستان خالق و تصویرسازی ذهنی تا ساخت ذهنی موسیقی را در بر میگیرد .اکثر تکالیف ارائهشده
در این جدول یا از آزمونهای خالقیت تورنس ،0مدنیک 1یا گیلفورد 9اقتباس شده است یا حداقل تحت تأثیر این آزمونها
طراحی شدهاند (فینک ،بندک ،گربنر ،استات و نوبایر)1111 4،
جدول  .2مرور تکالیف شناختی در پژوهشهای پیشین از طریق روشهای علم عصبشناسی برای مطالعه تفکر خالق
تکلیف شناختی
تصویرسازی ذهنی خالق
تولید ایده خالق
مسئلههای بسته در برابر
مسئلههای باز
تولید داستان خالق
آزمون تداعیهای دور ،آزمون
کاربردهای جایگزین
تفکر همگرا در برابر تفکر واگرا
تکالیف کالمی ،دیداری و
موسیقیایی

توضیح /مثال
فرد بهطور ذهنی یک تصویر را بر اساس انتخاب خودش ترسیم میکند.
تکلیف بینشی ،موقعیتهای رویایی و اتوپیایی،
استفادههای جایگزین برای وسایل ،کامل کردن انتهای کلمات
مسئله باز :فعالیتهای یک روز را با در نظر گرفتن محدودیتهای معینی برنامهریزی کن.
تکلیف صحبت خیالی« :یک مرد یک خانم را مالقات میکند و از او برای یک دیدار تقاضا میکند.
یک داستان بساز که این افراد چه کسانی هستند ،چگونه یکدیگر را مالقات کردند و چه پیش خواهد
آمد؟ از تخیل خود استفاده کن».
کلمه چهارمی را نام ببر که به سه کلمه داده شده مرتبط باشد .ایجاد یک کلمه ترکیبی از سه کلمه
داده شده.
کاربردهای دیگر برای یک آجر ،یک کفش و یک روزنامه.
تصور کن که میتوانی پرواز کنی.
کاربردهای جایگزین ،شباهتها و معانی موجود در تصاویر،
«صدها مار سمی در باغ وحش وجود دارند .چطور ممکن است که طول هر یک از آنها را اندازه گرفت؟»
ایجاد داستان خالق ،ترسیم ذهنی یک تصویر ،ساخت ذهنی یک بخش کوتاه از موسیقی.

منبع :فینک و همکاران ()1111
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3. Guilford’s divergent production tests
4. Fink, Benedek, Grabner, Staudt, & Neubauer

1. Torrance Tests of Creative Thinking
2. Mednick’s Remote Associates Test
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هنگام مطالعه تفکر خالق در زمینه علم عصب شناسی و با استفاده از ابزارها و تکنیکهای آن محدودیتهایی برای
تعریف تکالیف شناختی پیش میآید .ب سیاری از تکالیف تفکر خالق که در ادبیات این مو ضوع گزارش شدهاند ،تکالیف
مداد و کاغذی ه ستند و الزم ا ست تا فرد چیزی را بنوی سد یا ایده ای را تر سیم کند .اما در زمینه مطالعات ع صب شناختی
چنین امکانی وجود ندارد ،زیرا تکان عضـالت حین چنین آزمایشهایی ،در امواج مغزی اختالل ایجاد میکند و امواجی در
 EEGحا صل می شود که نا شی از انجام تکلیف شناختی نی ست ،بلکه از حرکات ع ضالت ،چنین امواجی در مغز ایجاد
میشود .بهدلیل همین محدودیت مهم در اکثر مطالعات انجامشده درباره تفکر خالق که با  EEGانجام شدهاند ،از تکالیف
کالمی استفاده شده است (فینک و همکاران)1111 ،
روششناسی پژوهش

مرور مطالعات انجامشده درباره تفکر خالق نشان میدهد که برای سنجش این تفکر آزمونهای مناسبی ایجاد شده که در
طراحی تکالیف شناختی از آنها استفاده شده است ولی برای سنجش تفکر استراتژیک ،تنها آزمون معتبر موجود درادبیات
این موضوع ،پرسشنامه تفکر استراتژیک پیساپیا است .قصد پژوهش حاضر ایجاد و توسعه آزمونهای جدید برای سنجش
تفکر استراتژیک نیست اگرچه این زمینه درخور پژوهش و تحقیق بوده و برای غنی کردن مطالعات شناختی درباره تفکر
استراتژیک ضروری است .در هر حال مطالعات انجامشده درباره خالقیت و ابعاد تفکر استراتژیک پیساپیا میتواند برای آغاز
طراحی تکالیف شناختی در راستای مطالعه تفکر استراتژیک در زمینه  EEGراهنمای خوب و مناسبی باشند.
برای مطالعه عملکرد مغز الزم است تا به فرد مورد مطالعه ،تکلیف شناختی سپرده شود تا درباره آن تفکر کند برای
اینکه حی ن تفکر درباره آن عملکردهای مغزی فرد مطالعه شود .برای مطالعه تفکر ا ستراتژیک در زمینه  EEGمیتوان از
مدلهای مفهومی و ابعاد تفکر ا ستراتژیک ،فعالیتهای مرتبط با تفکر ا ستراتژیک یا ابزارهای سنجش تفکر ا ستراتژیک
(جدول  )0استفاده کرد و الزم است که این تکالیف شناختی برای زمینه  EEGمتناسب سازی شوند که بتوانیم آنها را در
حین اجرای آزمایش و ثبت امواج مغزی بهکار بگیریم (شکل .)1

شکل  .2طرح کلی برای ساخت تکالیف شناختی برای آزمایش درباره تفکر استراتژیک در زمینه EEG
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یک تکلیف شناختی باید دارای ویژگیهای زیر باشد:


بتواند تفکر استراتژیک یا ابعاد آن را تا حد امکان بهطور واقعی شبیهسازی کند و به فعالیتهای دنیای واقع
نزدیک باشد.



تا حد امکان چالشی باشد تا عملکرد مغز حین انجام آن در مقایسه با عملکرد مغز در حالت معمولی و استراحت،
تمایز معناداری داشته باشد :در پژوهشهایی که با  EEGانجام میشود همواره شدت امواج مغزی حین انجام
تکلیف شناختی با شدت همین امواج در حالت استراحت مقایسه شده و میزان تغییر در شدت امواج به فعالیت
مغزی مالزم با تکلیف شناختی نسبت داده میشود ،به همین دلیل الزم است که تکلیف شناختی بهطرز معناداری
در شدت امواج مغزی نسبت به حالت استراحت تمایز ایجاد کند.



مناسب زمینه  EEGباشد :هنگام مطالعه تفکر استراتژیک در زمینه علم عصبشناسی و با استفاده از ابزارها و
تکنیکهای آن برای تعریف تکالیف شناختی محدودیتهایی به وجود میآید .در زمینه مطالعات عصبشناختی،
تکان عضالت حین چنین آزمایشهایی ،در امواج مغزی اختالل ایجاد میکند و امواجی در  EEGحاصل میشود
که ناشی از انجام تکلیف شناختی نیست بلکه از حرکات عضالت چنین امواجی در مغز ایجاد میشود .به همین
دلیل حین انجام تکلیف شناختی فرد نباید تکان بخورد و عضالت وی باید در حالت عادی و بدون حرکت باقی
بمانند.

جامعه و نمونه آماری

پژوهش حاضر بخشی از یک پژوهش جامع بنیادی است که بهدنبال بررسی و مطالعه کارکردهای شناختی مغز رهبران
سازمانی در فعالیتهای مرتبط با تفکر استراتژیک است .از نظر هدف ،این پژوهش اکتشافی و توصیفی است و استراتژی
گردآوری و تحلیل دادهها بهصورت طرح آزمایشی است .با توجه به ماهیت موضوع ،طرح پژوهش حاضر از نوع طرحهای
آزمایشی است که در آن متغیر وابسته (الگوهای امواج مغزی) ،پس از ارائه متغیر مستقل (تفکر استراتژیک) بررسی شده
است.
در این مطالعه از نمونهگیری در د سترس برای انتخاب شرکتکنندگان مورد مطالعه ا ستفاده شد که شامل ده مدیر
اجرایی و مدیر ارشــد با تجربه قبلی در برنامهریزی اســتراتژیک از یک مرکز آموزش غیردولتی بودند .این افراد در حالت
اســـتراحت و فعالیت های مرتبط با تفکر اســـتراتژیک قرار گرفتند .اطالعات عمومی در رابطه با روش تجربی ،در اختیار
شرکت کنندگان قرار داده شد ،اما از محتوای آزمایش و مو ضوع آن آگاهی ندا شتند .پژوه شگر بیش از پنج سال در این
مرکز آموزشی غیردولتی سابقه کاری داشت و برای انتخاب شرکتکنندگان ،اطالعات قبلی خوبی درباره مدیران این مرکز
آموز شی دا شت .این افراد به صورت داوطلبانه در این مطالعه شرکت کردند .در ابتدا برای تمام شرکتکنندگان بهمنظور
اطمینان از اینکه آنها از تواناییهای تفکر اســتراتژیک برخوردار هســتند یا خیر ،یک آزمون اســتاندارد تفکر اســتراتژیک
(مطابق مدل پیساپیا) در نظر گرفته شد.
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تکالیف شناختی

برای اهداف این مطالعه اولیه ،سه تکلیف شناختی مختلف طراحی و اجرا شده است ،در حالی که تالش شده تا هر تکلیف
شناختی ،ویژگی های الزم برای طراحی تکالیف شناختی را داشته باشد .پیش از این ،بهتفصیل در این باره توضیحاتی ارائه
شده است .بهطور خالصه هر تکلیف شناختی باید سه ویژگی زیر را داشته باشد:
 .0بتواند تفکر استراتژیک یا ابعاد آن را تا حد امکان بهطور واقعی شبیهسازی کند و به فعالیتهای دنیای واقع
نزدیک باشد.
 .1تا حد امکان چالشی باشد تا عملکرد مغز حین انجام آن در مقایسه با عملکرد مغز در حالت معمولی و استراحت،
تمایز معناداری داشته باشد.
 .9مناسب زمینه  EEGباشد.
در تکلیف شناختی اول ( ،)PTتصاویری درباره فعالیتهای مرتبط با تفکر استراتژیک به شرکتکنندگان ارائه شده و
از آنها خواسته شد تا درباره مفهوم این عکسها فکرکنند .همانطور که این مفهوم بهطور مستقیم به مدیریت استراتژیک
(یعنی فرمولبندی ،پیاده سازی و ارزیابی ا ستراتژی) مرتبط بود ،نخ ستین ویژگی یک تکلیف شناختی را دارد .از آنجا که
شرکتکنندگان در تکلیف شناختی  ، PTدرباره مفهوم پی شنهاد شده تو سط ت صاویر فکر میکردند ،پس میتواند بهعنوان
یک تکلیف شناختی چالش برانگیز در نظر گرفته شود PT .فقط یک تکلیف ب صری بود که در آن شرکت کنندگان هیچ
گونه حرکت عضالنی نداشتند .بنابراین ،میتوان آن را بهعنوان یک تکلیف شناختی مناسب برای آزمون با EEGدر نظر
گرفت.
جدول  .9تکالیف شناختی استفادهشده در آزمایش
عنوان تکلیف شناختی
تصاویر مرتبط با تفکر استراتژیک )(PT

توضیحات
تصاویری درباره فعالیتهای مرتبط با تفکر استراتژیک به شرکتکنندگان ارائه شد و از آنها
خواسته شد که درباره مفهوم این عکسها فکرکنند.

تفکر در باره یک پرســـش مرتبط با تفکر از شــرکت کنندگان بهعنوان ســرپرســت یا رهبران ســازمان درخواســت میشــد که به یک
پرسش در ارتباط با چشمانداز و مأموریت سازمان خود فکر کنند.
استراتژیک )(TT
بیان نتیجه تفکر درباره پرسش مرتبط با تفکر
استراتژیک )(ST

شرکتکنندگان ،نتیجه تفکر خود درباره پرسش مطرحشده را بیان میکردند.

تکلیف شناختی دوم ،تفکر درباره یک پر سش بود ( .)TTپر سش بر ا ساس فعالیت های واقعی ا ست که حین فرایند
مدیریت استراتژیک انجام می شود .از شرکتکنندگان بهعنوان سرپرست یا رهبران سازمان درخواست می شد که به یک
پرسش در ارتباط با چشمانداز و مأموریت سازمان خود فکر کنند .این تکلیف اولین و دومین ویژگی یک تکلیف شناختی را
دارد ،زیرا با درخوا ست درباره تفکر در رابطه با یک پر سش م ستقیم درمورد مدیریت ا ستراتژیک ،شرکت کنندگان را به
چالش کشید .همچنین ویژگی سوم یک تکلیف شناختی را دارد ،زیرا نیازی به حرکت عضالنی نبود و شرکتکنندگان در
حالت چشم بسته و آرام به یک پرسش فکر میکردند.
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در تکلیف شناختی سوم ،شرکتکنندگان ،نتیجه تفکر خود درباره پرسش مطرحشده را بیان میکردند ( .)STاز
شرکتکنندگان خواسته شد نتیجه تفکرات خود در تکلیف شناختی دوم را بیان کنند ST .همانند تکلیف شناختی دوم،
ویژگیهای اول و دوم از یک تکلیف شناختی را دارد اما سومین ویژگی از تکلیف شناختی کمی بحث برانگیز بود .با وجود
این ،از آنها خواسته شد تا دهان خود را کمی باز کرده و پاسخ را زمزمه کنند تا محدودیتهای آزمایش در زمینه EEG

رعایت شود.
روش اجرای آزمایش

سه تکلیف شناختی که در باال شرح داده شد ،در اختیار شرکتکنندگان قرار گرفت .در تکلیف شناختی نخست (01 ،)PT
تصویر مرتبط با فعالیتهای تفکر استراتژیک به شرکتکنندگان ارائه گردید و از آنها درخواست شد که درباره مفهوم تصاویر
بیندیشند .بعد از ثبت امواج مغزی شرکتکنندگان توسط  ،EEGآنها باید بیان میکردند که درباره چه موضوع یا مفهومی
میاندیشند .تمام مدیران شرکتکننده در پژوهش بیان کردند که به جلسات هماندیشی ساالنه درباره برنامه استراتژیک
سازمان خود و بهطور خاص به مفاهیم مرتبط با کارت امتیازی متوازن ،فکر میکردند .شکل  4تصویر یکی از مدیران را
حین اجرای تکلیف  PTنمایش میدهد.
تکلیف شناختی دوم درباره یک پرسش اصلی بود که همواره در مسیر طراحی استراتژی ،مطرح میشود .در این تکلیف
شناختی ،پرسشی درباره چشمانداز و مأموریت سازمان بهصورت زیر مطرح شد:
اگر شما رئیس و رهبر سازمان باشید ،چه چشماندازی را طی پنج سال آینده برای سازمان ترسیم میکنید که بتواند
مزیت رقابتی ایجاد کنید؟
در تکلیف شناختی سوم ) ،(STاز شرکتکنندگان خواسته شده بود که نتیجه تفکرات خود درباره پرسش مطرحشده
در تکلیف شناختی دوم را بهطور شفاهی بیان کنند.
در تکلیف شناختی  ،PTابتدا به مدت پنج دقیقه سیگنال مغزی شرکتکنندگان در حالت استراحت و با چشم باز (در
حالی که به یک نقطه مشخص نگاه میکردند) ثبت میشد .این ثبت امواج مغزی بهعنوان حالت مرجع برای تکلیف شناختی
اول مورد نیاز است .سپس بالفاصله ،تصاویر روی یک مانیتور به شرکتکننده نمایش داده میشد .هر تصویر بهمدت پنج
ثانیه نمایش داده میشد .این تکلیف شناختی بهمدت پنج دقیقه به طول انجامید و در این مدت ،امواج مغزی فرد شرکتکننده
ثبت میشد.
سیگنال امواج مغزی در حالت استراحت و چشم بسته ،بهعنوان مرجع برای تکلیف شناختی  TTو تکلیف شناختی
 STبهمدت پنج دقیقه ثبت میشد .سپس از آنها درخواست میشد که بهمدت پنج دقیقه به پرسش مطرحشده فکر کنند و
در همین حین امواج مغزی ثبت میشد .در نهایت از آنها خواسته شد که نتیجه تفکرات خود را در حالت چشم بسته و بهطور
آرام بیان کنند و در این مدت نیز امواج مغزی شرکتکنندگان ثبت میشد .شکل  9بهطور خالصه و شماتیک ،زمانبندی
اجرای آزمایشها و ثبت امواج مغزی را نشان میدهد.
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شکل  .9زمانبندی اجرای تکالیف شناختی و ثبت امواج مغزی

ثبت امواج مغزی

برای ثبت  EEGاز آمپلی فایر  TRUSCANو از کاله  Electrocapکه شامل  03الکترود است ،استفاده شده است که
منطبق با نظام بینالمللی  01-11است .برای تحلیل کمی نیز با استفاده از یک فرایند پیچیده ریاضی ( ،0)FFTامواج
ثبتشده به عدد و اعداد نیز به تصاویر و نمودارها تبدیل میشوند که این فرایند توسط نرمافزار  Neuroguideانجام گرفت.
همچنین این نرمافزار ،فایل خروجی به محیط نرمافزار  Microsoft Excelمیدهد که از آن برای انجام تحلیلهای آماری
در محیط نرمافزار  SPSSاستفاده شده است.
الکترو ان سفالوگرافیکمی ) (QEEGو سیلهای برای ارزیابی و اندازهگیری امواج مغزی و خ صو صیات مربوط به آنها
ا ست .در این روش ارزیابی تعدادی الکترود (عموماً  03عدد) که روی کالهی با نظم و قانون خا صی تثبیت شدهاند ،روی
سر قرار گرفته ،امواج مغزی را دریافت میکنند (شکل .)4

شکل  .6تعدادی الکترود که روی کالهی با نظم و قانون خاصی تثبیت شدهاند ،روی سر قرار گرفته ،امواج مغزی را
دریافت میکنند (تصویر یکی از مدیران مورد آزمایش) ـ البراتوار کلینیک سالمت ذهن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Fast Fourier Transform
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با این روش ،امواج مغزی را در حالتهای مختلف چشم بسته ،چشم باز و انجام یک تکلیف شناختی مانند خواندن،
ثبت کرده و پس از انجام محاسبات پیچیده ،فعالیت هر موج را با یک مقدار عددی و نیز نقشهای رنگی نشان میدهند .با
بررسی این ارقام و نقشهها و مقایسه آنها با الگوی طبیعی و مرجع ،میتوان کارکرد مغز را بررسی و مطالعه کرد.
بزرگترین امتیاز روش  ، QEEGامکان بررسی کارکرد مغز با آن است .الکتروآنسفالوگرافیکمّی با نقشهای که از
فعالیت امواج مختلف در تمام سطح مغز ارائه میدهد ،عملکرد کل مغز را برای متخصص مشخص میکند .یکی دیگر از
امتیازهای این روش ،بیضرر بودن آن است .الکتروآنسفالوگرافی کمّی فقط به دریافت و تحلیل امواج مغزی میپردازد و در
آن از تابش اشعه یا تزریق مواد رادیو اکتیو یا روشهای مضر دیگر استفاده نمیشود .دقت بسیار باالی این روش ،مزیت
دیگر آن است (درگی.)0931 ،
دادههای  EEGاز الکترودهای متصل به سر (مخ) به دست میآیند .سیستمهای استاندارد  EEGبهطور معمول از 11
الکترود استفاده میکنند که بر اساس یک سیستم  11-01مطابق شکل  0قرار گرفتهاند .از یکی از این الکترودها بهعنوان
نقطه مرجع پتانسیل استفاده میشود که بهطور معمول نوک بینی یا یکی از گوشها است (سرینواسان.)1111 ،

شکل  .6موقعیت الکترودها روی سر مطابق سیستم 27 -87
منبع :سرینواسان ()1111
توضیح Frontal :لب پیشانی  Partial ،لب آهیانه Occipetal ،لب پس سری (بینایی) و  Temporalلب گیجگاهی است.

امواج مغزی ،تغییرات ریتمیک فعالیتهای الکتریکی گروهی از نورونها یا سلولهای ع صبی ه ستند .مغز ما دارای
تعداد ب سیار زیادی سلول ع صبی به نام نورون ا ست که وظیفه ارتباط مغز با سایر ق سمتهای بدن تو سط این سلولها و
پیامهای عصبی آنها صورت میگیرد .ماهیت این پیامهای عصبی به صورت جریان الکتریکی است .امواج مغزی بر اساس
فرکانس یا ب سامد به چند نوع تق سیمبندی می شوند که برای هر یک از آنها یک نام قراردادی م شخص شده ا ست .این
فعالیت الکتریکی نورونها باعث شــکلگیری امواج مغزی میشــود که در حاالت گوناگون دارای فرکانسهای مختلف با

کارایی متفاوت هستند .جدول  4محدوده فرکانسی امواج مغزی را توضیح میدهد.
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جدول  .6امواج مغزی و محدوده فرکانسی آنها
نام امواج مغزی

محدوده فرکانسی

دلتا )(Delta

 0تا  4هرتز)(Hz

تتا )(Theta

 4تا  8هرتز)(Hz

آلفا )(Alpha

 8تا  01هرتز)(Hz

بتا )(Beta

 01تا  10هرتز)(Hz

گاما )(Gamma

 91تا  41هرتز)(Hz

یافتههای پژوهش
در مطالعه اولیه سه تکلیف شناختی متفاوت و مرتبط با تفکر استراتژیک برای ده نفر از مدیران شرکتکننده در آزمایش،

اجرا شد و امواج مغزی آنها حین انجام این تکالیف شناختی ثبت میشد .امواج مغزی دو نفر از شرکتکنندگان بهدلیل
اختالالت زیاد ،برای تحلیل قابل استفاده نبود .شدت مطلق امواج هر یک از شرکتکنندگان در حالت استراحت و چشم باز
بهعنوان مرجع برای تکلیف شناختی  PTاستفاده شد .همچنین شدت مطلق امواج در حالت استراحت و چشم بسته بهعنوان
مرجع برای تکالیف شناختی  TTو  STاستفاده شده است .نتایج نشان میدهد که تغییرات شدت موج آلفا در تمامی نواحی
قشر مغز در مقایسه با تغییرات سایر امواج ،معنادار بود (جدول  .)0تغییرات معنادار در شدت مطلق امواج آلفا با نتایج
مشاهدهشده در آزمایشهای مرتبط با خالقیت ،قابل مقایسه است.
جدول  .6تغییرات شدت مطلق امواج مغزی در سمت راست و چپ قشر مغزی
نام امواج مغزی

Delta

Theta

Alpha

Beta

High Beta

Beta 1

Beta 2

Beta 3

نام نواحی مغزی

 9/6 – 8/7هرتز

 6/6 – 6/7هرتز

 82/7 – 1/7هرتز

26/7 – 82/6هرتز

 97/7 – 26/6هرتز

 86/7 – 82/7هرتز

 86/6 – 86/7هرتز

 26/7 – 81/7هرتز

-1/110
-0/80
-1/901
-9/18
-0/4
-0/438
-1/108
-0/101
1/039
-1/943

-1/413
-1/184
1/118
-1/838
0/01
0/111
0/119
1/434
0/309
0/313

4/301
4/00
0/138
3/331
00/030
09/319
01/11
09/114
10/104
03/139

1/114
1/410
9/113
0/494
1/980
1/34
1/311
9/131
9/000
9/004

-1/130
0
0
0
0
0
0
0
0
0/091

1/144
1/180
-1/183
-1/094
1/814
1/84
1/430
1/909
0/998
0/019

-1/104
1/113
-1/018
1/118
1/044
1/311
1/410
1/438
0/049
0/180

-1/3
-1/414
-1/31
-1/839
1/013
1/019
-1/403
-1/093
0/114
0/119

frontal right
frontal left
CT right
CT left
CP right
CP left
PT right
PT left
PO right
PO left
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ادامۀ جدول 6
آزمون تی زوجی

Pair 1

Alpha - Delta

Pair 2

Alpha - Theta

Pair 3

Alpha - Beta

Pair 4

Alpha – High Beta

Pair 5

Alpha - Beta1

Pair 6

Alpha - Beta2

Pair 7

Alpha - Beta3

محدوده اطمینان  36درصد

سیگما

محدوده پایین

محدوده باال

(زوجی)

17/281814
15/292976
13/622220
16/819760
15/789612

1/111
1/111
1/111
1/111
1/111

15/838194
16/202674

1/111
1/111

میانگین

انحراف معیار

13/446400
11/496200
9/788800
12/338500
11/636300

5/361539
5/307527
5/358751
6/264370
5/805929

9/610986
7/699424
5/955380
7/857240
7/482988

11/642800
12/145200

5/864756
5/671958

7/447406
8/087726

مقادیر متوسط برای هر یک از شرکتکنندگان گزارش شده است (برای نواحی مختلف مغزی به شکل  0مراجعه کنید).

نتایج نشان میدهد تغییرات شدت موج آلفا در تمام نواحی قشر مغز در مقایسه با تغییرات سایر امواج ،معنادار است.
مطالعات انجامشده درباره خالقیت که با  EEGصورت گرفته ،نشان داده است که حین انجام تکالیف شناختی که به
خالقیت نیاز دارد ،بهطور معناداری شدت مطلق امواج آلفا افزایش مییابد (فینک و بندک .)1104 ،0آفرینش ایده خالق با
تغییرات در شدت مطلق امواج آلفا همراه است (فینک و همکاران .)1111 ،هر چه ایدهها تازهتر و بدیعاند ،با تغییرات بیشتری
از شدت مطلق امواج آلفا در نواحی مرکزی و آهیانه همراه هستند (فینک ،گربنر ،بندک و نیوبایر .)1113 ،1همچنین امواج
آلفا بهطور معمول با آرمیدگی عمیق ،9آرامش و تجربه درونی 4همراه است .کارکرد و فواید امواج آلفا عبارتاند از:
 .0دسترسی بهتر به ذهن ناخودآگاه :مهمترین کارکرد امواج آلفا این است که به ما امکان دسترسی مستقیم به ذهن
ناخودآگاهمان را میدهد که برای تجسم خالق بسیار الزم است .امواج آلفا مانند پلی بین وضعیت خودآگاه و
ناخودآگاه عمل میکنند.
 .1وضعیت آرمیدگی :0وضعیت آرمیدگی توسط دکتر هربرت بنسون 3از دانشکده پزشکی هاروارد ،هنگامی که در
حال مطالعه افراد با باالترین عملکرد بود ،کشف شد .وی میخواست ببیند که افراد تحت فشار چگونه خونسرد و
آرام میمانند .او دریافت که قابلیت دسترسی به وضعیت آرمیدگی با امواج آلفا در مغز همراه است .این وضعیت
شامل کاهش ضربان قلبی ،کاهش فشار خون ،عملکرد بهتر دستگاه گوارش ،آرامش بیشتر عضالت ،افزایش
درصد اکسیژن در خون و خونرسانی بهتر به مغز است .بهعالوه افراد در این وضعیت عملکرد خیلی خوبی در
آزمونهای جسمی و ذهنی دارند.
 .9احساس خوشی :1دکتر ماگارت پترسون 8در گروه تحقیقاتی بنیاد سرطان ماری کوری ،3مطالعهای روی امواج آلفا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
6. Herbert Benson
7. Pleasure
8. Margaret Patterson
9. Marie Curie Cancer Foundation Research Group

1. Fink, & Benedek
2. Fink, Grabner, Benedek, & Neubauer
3. Deep relaxation
4. Inner experience
5. Relaxation response
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انجام داد .وی دریافت که امواج آلفا ،تولید سروتونین« ،0شیمی شادی »1را افزایش میدهد که به آرامش و کاهش
درد منجر میشود .بهعالوه امواج آلفا تولید کاتکوالمینها 9که برای حافظه و یادگیری حیاتی هستند را بسیار
افزایش میدهد.
شکل  3تغییرات شدت موج آلفا را حین انجام تکالیف شناختی مختلف با یکدیگر مقایسه میکند.

شکل  . 4تغییرات مربوط به فعالیت امواج آلفا در مناطق مختلف مغز حین انجام
تکالیف شناختی  TT ،PTو  STمطابق سیستم 27 -87
(برای نواحی مختلف مغزی به شکل  0مراجعه کنید)

برای تحلیل های آماری ،از تغییرات در شــدت مطلق امواج اســتفاده شــده اســت .مبتنی بر آزمون  Tزوجی ،4تفاوت
معناداری در تغییرات شدت امواج آلفا ،بین تکالیف شناختی  STو  TTمشاهده نشده ،اما در تغییرات شدت امواج آلفا ،بین
تکالیف شناختی  STو  PTتفاوت معناداری مشاهده شده است .برای نمونه ،جدول  ، 3تغییرات شدت امواج آلفا (-8HZ
 )01در تکالیف شناختی  TT ،STرا با یکدیگر مقای سه میکند .نتایج ن شان میدهد که تکلیف شناختی  PTبرای مطالعه
تفکر استراتژیک مناسب نیست .این طور به نظر میرسد که تکلیف شناختی  TTبرای مطالعه تفکر استراتژیک در زمینه
 EEGمناسب تر باشد ،زیرا تغییرات شدت امواج آلفا حین انجام این تکلیف شناختی در مقایسه با دو تکلیف شناختی دیگر،
افزایش بیشتری را نشان میداد .درباره تکلیف شناختی  STمیتوان گفت که اگر شرکتکنندگان از دستورالعمل آزمایش

درست پیروی کنند ،میتوان از این تکلیف شناختی نیز استفاده کرد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3. Catecholamines
4. Paired sample t-test

1. Serotonin
2. Happy chemical
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شکل  1و جدول  1تغییرات شدت مطلق امواج آلفا در سمت راست و چپ قشر مغزی را با یکدیگر مقایسه میکند.
جدول  1تغییرات شدت مطلق امواج آلفا را در نواحی مختلف قشر مغزی نشان میدهد .آزمون  Tزوجی برای مقایسه شدت
مطلق امواج آلفا در سمت راست و چپ قشر مغزی ،تفاوت معناداری نشان نمیدهد.
افزایش معنادار توان مطلق امواج آلفا را میتوان با یافتههای مشابه در زمینه خالقیت مقایسه کرد .پژوهشهای
انجامشده درباره خالقیت در زمینه  EEGنشان میدهد که در انجام تکالیف شناختی ،که نیاز به تفکر خالق وجود دارد،
سطح توان امواج آلفا بهطرز معناداری افزایش مییابد (فینک و بندک .)1104 ،از سویی دیگر یافتههای پژوهشی درباره
تفکر خالق نشان میدهد که سطح توان امواج آلفا در نیمکره راست مغزی بهطرز معناداری بیش از نیمکره چپ مغز است
(فینک و بندک .)1104 ،در حالی که نتایج آزمایش حاضر درباره تفکر استراتژیک ،تفاوت معناداری را بین دو نیمکره مغزی
نشان نمیدهد .این نتیجه را میتوان مطابق مدل تمام مغزی هرمان توضیح داد که تفکر استراتژیک از قابلیتهای نیمکره
چپ و راست مغز بهطور متوازنی بهره میگیرد (هرمان.)0330 ،
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شکل  .6مقایسه تغییرات در شدت مطلق امواج آلفا در نواحی مختلف راست و چپ قشر مغزی
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نتیجهگیری و پیشنهادها

پژوهش حاضر بهدنبال بررسی و مطالعه کارکردهای شناختی مغز رهبران سازمانی در فعالیتهای مرتبط با تفکر استراتژیک
است .این پژوهش ،از نظر هدف اکتشافی و توصیفی است و استراتژی گردآوری و تحلیل دادهها بهصورت طرح آزمایشی
است .با توجه به ماهیت موضوع ،طرح پژوهش حاضر از نوع طرحهای آزمایشی است که در آن متغیر وابسته (الگوهای
امواج مغزی) ،پس از ارائه متغیر مستقل (تفکر استراتژیک) بررسی شده است .پارادایم اصلی این تحقیق اثباتگرایی است.
جهتگیری پژوهش حاضر بیشتر بهسمت تحقیق بنیادی است و رویکرد پژوهش حاضر استقرایی است.
بیش از یک دو دهه قبل ،مینتزبرگ بهطور گسترده و اندیشمندانهای علل شکست تکنیکهای تحلیل استراتژیک و
نظامهای برنامهریزی استراتژیک را بررسی کرد .وی نتیجه گرفت که برنامهریزی فعالیتی تحلیلی 0است ،در حالی که خلق
استراتژی 1فعالیتی ترکیبی 9است .استراتژی بیشتر از فعالیتهای غیررسمی نشئت میگیرد تا از فرایند برنامهریزی
استراتژیک .مینتزبرگ نتیجه میگیرد که استراتژی محصول تفکر در بخش راست مغز و برنامهریزی و تحلیل فعالیت بخش
چپ مغز است (کلین و دسپوزیتو.)1111 ،
جای تعجب است که تا کنون کار چندانی برای فهم اینکه «در ذهن مدیری که تصمیمهای استراتژیک اتخاذ میکند،
چه میگذرد؟» انجام نگرفته است .مرور ادبیات موضوع بهروشنی نشان میدهد که تفکر و ذهنیت استراتژیک مدیران
سازمانها و رهبران کسبوکار نقش مهمی در خلق استراتژی اثربخش دارد ،مینتزبرگ در این باره میگوید« :چالش اصلی
در ساخت استراتژی در کشف ناپیوستگیهایی 4ظریفی قرار داد که ممکن است در آینده یک کسبوکار را از زیر ویران کند
و برای آن هیچ تکنیک و برنامهای وجود ندارد و فقط یک ذهن تیز 0که در تماس با موقعیت است ،حائز اهمیت است».
(مینتزبرگ . )0931،با وجود این تا کنون برای مشاهده مستقیم مدیرانی که ذهنیت استراتژیک دارند مطالعات بسیار اندکی
انجام شده است.
پژوهش حاضر مانند بسیاری از پژوهشهای انجامشده در زمینه تفکر استراتژیک به بررسی تفکر استراتژیک در سطح
فردی پرداخته است .ولی تفاوت عمده این پژوهش در این است که در پژوهشهای موجود در این زمینه به توسعه مدلهای
مفهومی و ابعاد تفکر استراتژیک پرداختهاند یا از مدلهای موجود در ادبیات موضوع به بررسی و سنجش تفکر استراتژیک
در مدیران با روشهای پرسشنامهای پرداختهاند و پژوهشهای اندکی مانند پژوهش حاضر وجود دارد که با روشهای
تجربی و آزمایشگاهی به بررسی ذهنیت مدیران در فرایند تفکر استراتژیک پرداخته باشد .بهطور نمونه میتوان به پژوهش
ندافی و همکاران اشاره کرد که مدلهای ذهنی مدیران را در فرایند تفکر استراتژیک با کمک تکنیک استخراج استعارهای
زالتمن بررسی کردند (ندافی و همکاران.)0931 ،
در این پژوهش ابعاد «تفکر استراتژیک» بهکمک پرسشنامه تفکر استراتژیک پیساپیا سنجیده شد .همچنین از
الکتروانسفالوگرافی کمی که یکی از روشهای رایج در تصویربرداری مغزی است استفاده شد .تحلیل دادهها در دو سطح
آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و استنباطی (تی زوجی) با استفاده از نرمافزار  SPSSانجام گرفت.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
4. Subtle discontinuities
5. Sharp Mind

1. Analytical
2. Strategy creation
3. Synthesis
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نمونه پژوهش حاضر  01نفر از مدیران و مدیران میانی از یک مجتمع آموزشی غیردولتی هستند که بهصورت در
دسترس انتخاب شدهاند .این افراد در حالت استراحت و فعالیتهای مرتبط با تفکر استراتژیک قرار گرفتند .برای اهداف این
مطالعه اولیه ،سه تکلیف شناختی مختلف طراحی و اجرا شده است .در مطالعه اولیه سه تکلیف شناختی متفاوت و مرتبط با
تفکر استراتژیک برای  01نفر از مدیران شرکتکننده در آزمایش ،اجرا شد و امواج مغزی آنها حین انجام این تکالیف
شناختی به ثبت رسید.
نتایج بر اساس جدول  0نشان میدهد که تغییرات شدت امواج آلفا در مقایسه با تغییرات سایر امواج مغزی ،معنادار
بود .طی روز و زمان بیداری انسان ،تصویربرداری مغز توسط  EEGانواع مختلف از امواج الکتریکی مغزی را در یک زمان
نشان میدهد .این امواج بهترتیب از کمترین فرکانس (باالترین طول موج ) به بیشترین فرکانس (کوتاهترین طول موج )
بهترتیب دلتا ،تتا ،آلفا ،بتا و گاما تقسیم میشوند (جدول  .)4امواج آلفا در محدوده فرکانسی  8تا  09هرتز هستند .مغز انسان
برای داشتن الهامات خالق باید قادر به ایجاد مقدار زیادی امواج آلفا باشد .افراد خالق میتوانند برای حل مسائلی که با آن
برخورد میکنند ،امواج آلفای تولیدشده را بهکار گیرند .افراد فاقد خالقیت ،وقتی با مسئلهای مواجه میشوند ،نمیتوانند
امواج آلفای بیشتری تولید کنند و به این ترتیب نمیتوانند ایدههای خالق داشته و از پس حل مسائل برآیند .میزان مناسب
امواج آلفا به آرامش هنگام تفریح و لذت بردن از محیط اطراف ،عملکرد بهینه ،اضطراب کمتر ،سیستم ایمنی قویتر ،تفکر
مثبت ،یکپارچگی ذهن و بدن ،شهود ،دروناندیشی ،تعادل هیجانی ،سرخوشی ،آگاهی درونی و افزایش ترشح هورمون
سروتونین ،منجر میشود.
همچنین تغییرات شدت امواج آلفا ( )01-8Hzدر تکالیف شناختی  TT ،PTو  STبا یکدیگر مقایسه شد .مبتنی بر
آزمون  Tزوجی ،در تغییرات شدت امواج آلفا ،بین تکالیف شناختی  STو  TTتفاوت معناداری مشاهده نشده است .اما در
تغییرات شدت امواج آلفا ،بین تکالیف شناختی  STو  PTتفاوت معناداری مشاهده شده است .نتایج نشان میدهد که تکلیف
شناختی  PTبرای مطالعه تفکر استراتژیک مناسب نیست .این طور به نظر میرسد که تکلیف شناختی  TTبرای مطالعه
تفکر استراتژیک در زمینه  EEGمناسبتر باشد ،زیرا تغییرات شدت امواج آلفا حین انجام این تکلیف شناختی در مقایسه با
دو تکلیف شناختی دیگر ،افزایش بیشتری را نشان میداد .درباره تکلیف شناختی  STمیتوان گفت که اگر شرکتکنندگان
از دستورالعمل آزمایش درست پیروی کنند ،میتوان از این تکلیف شناختی نیز استفاده کرد.
برای مطالعه عملکرد مغز و ذهن الزم است به فرد مورد مطالعه ،برای تفکر تکلیف شناختی سپرده شود تا حین تفکر
درباره آن ،در رابطه با عملکردهای مغزی و ذهنی فرد ،مطالعه شود .شاید بتوان گفت که مهمترین مسئله در مطالعه تفکر
استراتژیک با رویکرد شناختی ،طراحی تکالیف شناختی مرتبط با تفکر استراتژیک است .همانطور که دانش روانشناسی
شناختی برای مطالعه تفکر خالق ،آزمونهای استانداردی را ایجاد کرده و توسعه داده است ،الزم است برای سنجش تفکر
استراتژیک نیز آزمون های استاندارد مختلفی طراحی شود .اگرچه در این پژوهش مباحث و نکاتی در این باره ارائه شد ولی
این موضوع درخور کار و پژوهش بیشتر است .در پژوهش حاضر برای بررسی هر یک از ابعاد تفکر استراتژیک ،تکالیف
شناختی پیشنهاد شد ولی بهدلیل محدویتهای موجود در ثبت امواج مغزی ،فقط یک پرسش کلی مرتبط با تفکر استراتژیک
مطرح شد و برای هر یک از این ابعاد ،تکالیف شناختی جداگانهای مطرح نشد که برای مطالعات آتی پیشنهاد میشود که
هر یک از ابعاد شناختی تفکر استراتژیک بهطور جداگانه مطالعه میشوند.
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در این مطالعه از ابزار  EEGاستفاده شده است که برای مطالعات شناختی از قشر مغز مناسب است .اگر در مطالعات
شناختی ،بررسی دقیق نواحی مغزی فعال و همبستههای عصبی متناظر با هر تکلیف شناختی معین مد نظر باشد ،استفاده
از تکنیک تصویربرداری  FMRIمناسبتر است .همچنین استفاده از  ،FMRIامکان بررسی جنبههای عاطفی و هیجانی
در فرایند تفکر استراتژیک ،که بهطور عمده در مغز میانی رخ میدهد ،را ممکن میسازد.
در مطالعه تفکر استراتژیک با رویکردها و ابزارهای علوم اعصابشناختی ،میتوان کارکردهای اجرایی 0مغز مانند
حافظه ،توجه و استدالل را مطالعه کرد .همچنین میتوان همبستههای عصبی 1متناظر در نواحی مختلف مغزی یا پارامترهای
مرتبط با امواج مغزی را بررسی و مطالعه کرد .پژوهش حاضر ،برخی از پارامترهای مرتبط با امواج مغزی مانند توان مطلق
را بررسی و مطالعه کرده است .پیشنهاد میشود که در تحقیقات آتی ،سایر پارامترهای امواج مغزی مانند همدوسی

امواج9

مطالعه شود .همچنین پیشنهاد میشود درباره کارکردهای اجرایی مغز در فرایند تفکر استراتژیک و همبستههای عصبی
متناظر با تفکر استراتژیک نیز مطالعهای صورت گیرد.
وقتی به مسئله «استراتژی» فکر میکنیم ،تصمیمهایی را در نظر میگیریم که به طرحهای بزرگی نظیر اتحادها،
سازماندهی مجدد ،سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه ،تولید محصوالت و غیره مربوط میشوند .چنین شرایطی شامل
تصمیمهای پیچیده و نادری میشود که نتایج غیرقابل برگشتی دارند .برخی معتقد هستند که علم عصبشناسی برای نفوذ
پیدا کردن به مغز و ذهن رهبران کسبوکار ،که این تصمیمگیریها را انجام میدهند ،کمک میکند .این باور صحیح است
ولی پرداختن به آن دشوار است .مغز اندامی پیچیده است که چندین وظیفه مختلف را بهطور همزمان انجام میدهد .برای
مثال ،چگونه فعال سازیهای مرتبط با مذاکره یک اتحاد استراتژیک را از تفکر زمینهای درباره زمان صرف ناهار تفکیک
میکنیم؟ رویکرد معمول اتخاذشده در علم عصب شناسی برای پرداختن به این مسئله اساسی طراحی آزمایشهایی است
که نیاز به تکرار متعدد وظیفه اصلی برای جدا کردن فعالسازی مرتبط با فرایند مد نظر دارد .این تکرارها باید بهگونهای
طراحی شوند که شرکتکنندهها در فرایندی که بهصورت مکرر تصمیمهای مشابهی اتخاذ میکنند ،شرکت کنند .با توجه
به این محدودیتها ،باید در نظر بگیریم آیا استفاده از این تکنیکهای پرهزینه واقعاً برای محققان مدیریت مناسب است
یا خیر .معتقد هستیم که پیشرفت باید در گامهای کوچک انجام شود ،نه در جهشهای عظیم (مارتینز و همکاران.)1100 ،
منابع
آذرپور ،سمانه؛ ابویی اردکان ،محمد؛ قلی پور ،آرین ( .)0934ارتباط تفکر استراتژیک و نوع شخصیت مدیران در سازمانهای رسانهای.
فصلنامه علوم مدیریت ایران.33-40 ،)41( 01 ،

سلطانی ،تهمینه ( .)0931بررسی مؤلفههای تفکر استراتژیک در مدیران شرکت گاز استان خوزستان بهوسیله مدل جین لیدکا .دو ماهنامه
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