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  پیشگفتار
  

ادراك داراي اهمیت بنیادي در شناخت و مدیریت رفتار سازمانی است، و در رفتارهاي متنوع محیط کار نقش ایفا 
تشخیص ایـن نکتـه اسـت کـه ادراك،     این امر مستلزم . مدیران باید فراگردهاي اساسی ادراك را بشناسند. کند می

به بیان دیگر، ادراك فراگرد شـناختی بسـیار   . باشد، نه ثبت دقیق آن فرد از وضعیت می تعبیر و تفسیري منحصربه
در رفتار . تواند کامالً متفاوت از واقعیت باشد دهد، و می فردي از جهان ارائه می اي است که تصویر منحصربه پیچیده

فرد در نظر گرفت که تـا حـد زیـادي اکتسـابی      اي منحصربه توان به عنوان پالونه کارمند را میسازمانی، ادراك هر 
توانـد   بنابراین، وضـعیتها و محرکهـاي یکسـان مـی    . کس یادگیري و تجربیات یکسانی با دیگري ندارد است و هیچ

ه از رفتار کارکنان، وزن زیـادي  در برخی از تحلیلهاي صورت پذیرفت. واکنشها و رفتارهاي بسیار متفاوتی ایجاد کند
  :به پالونه فردي داده شده است

گوید به چه محرکی توجه کند و کدامین را نادیده انگارد، کدامیک را دوست بدارد و  پالونه فرد به وي می
؟ رقابتی، دیگرخواه یا خودمحور: کند هاي درونی آدمی را خلق می به بیانی، انگیزه. از کدامین تنفر داشته باشد

پالونه هرکس بیش از نژاد، جنسیت، سن یا ملیت بیانگر اوست، و تمام الگوهاي فکري، احساسی و رفتاري را 
  .کند در آن خلق می

شناخت تفاوت میان این دنیاي ادراکی پاالیش شده و جهان واقعی براي شناخت رفتار سازمانی حیـاتی  
ممکن اسـت احسـاس کننـد کـه از نظـر روانـی        براي مثال در حالی که بسیاري از همکاران یک مدیر. است

بـه  . خواهنـد  فرض همگانی مدیران آن است که همکارانشان همواره ارتقـا مـی   مجبورند ارتقا را بپذیرند پیش
عبارت دیگر دنیاي ادراکی مدیر ممکن است از دنیاي ادراکی همکارانش کامالً متفاوت بوده، با واقعیت فاصله 

  .بسیار داشته باشد
بزرگترین مسائلی که رهبران جدید سازمانی باید بر آن غلبه یابند ادراکات نادرست و گـاهی منفـی از   یکی از 

پـس از شـناخت   . شـود  رسد با شناخت دقیق مفاهیم مربوط به ادراك حاصل مـی  کارکنانشان است که به نظر می
طه آغاز، شناخت تفـاوت میـان   نق. کار گرفته شود کامل، منطقی است که کاربردهاي مستقیم ادراك و فنون آن به

  .حس و ادراك، و داشتن دانش کاربردي از فراگردهاي فرعی شناختی ادراك است
دانشمندان علوم رفتـاري  . به طور معمول برداشتهاي فراوانی دربارة رابطۀ میان حس و ادراك وجود دارد

هـاي   به هر حـال داده . بسته استبه حواسشان وا) جهان پیرامونشان(» واقعیت آدمها«عموماً توافق دارند که 
هاي حسی را پردازش کنند، و به عبارت دیگر به منظور شناخت  خام حسی کافی نیست، آدمها باید این داده
سـازي رابطـه    بدین ترتیب نقطه آغاز در مطالعـه ادراك، شـفاف  . جهان اطراف خود باید به آنها معنی بخشند

  .میان ادراك و حس است
به عالوه حواس فراوان دیگـري  . بینایی، شنوایی، بساوایی، بویایی و چشایی: اند از عبارتحواس جسمانی 

شناسان پذیرفتـه   یک از آنها به اندازه شهود به طور کامل توسط روان به نام حواس ششم وجود دارند که هیچ
. شـوند  اند بمبـاران مـی   گانه همواره با محرکهاي متعددي که درون یا بیرون پیکر انسانی حواس پنج. اند نشده
هاي محرکهاي خارجی شامل امواج نور، امواج صدا، انرژي مکانیکی، فشار و انرژي شیمیایی از چیزهایی  نمونه

گردد و محرکهاي درونی شامل انرژي تولید شده عضالت، عبـور غـذا از    تواند ببوید یا بچشد می که آدمی می
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این مثالها داللت بر آن دارد کـه حـس   . شود بر هورمونها میکننده اثرگذار  طریق سیستم هاضمه، غدد ترشح
. شوند تعیین می) فیزیولوژیکی(اي سروکار دارد که تا حد زیادي با کارکرد جسمانی  عمدتاً با رفتار بسیار اولیه

ل دانند گوشها، چشمان، انگشتان و بینی صرفاً وسیله انتقا تر آنکه پژوهشگران اکنون می به هر حال نکته مهم
شناس مولکولی  گونه که یک زیست شوند؛ همان اند که بعداً توسط سیستم عصبی مرکزي پردازش می عالئمی

بدین طریق انسانها از ]. 52، 1997برون لی و واتسون، [ 1»کشد کشد، مغز بو می بینی بو نمی«: دارد اظهار می
دا، گرمـا، عطـر و مـزه اسـتفاده     حواس براي تجربه رنگ، درخشندگی، شکل، بلندي صدا، زیر و بم بـودن صـ  

  .کنند می
تـوان تعامـل پیچیـده     فراگرد ادراکی یـا پالونـه را مـی   . تر از حس است ده تر و گستر ادراك بسیار پیچیده

هاي خام  گرچه ادراك تا حد زیادي وابسته به حواس براي داده. انتخاب، سازماندهی و تعبیر و تفسیر دانست
 .دهد کند یا به طور کلی تغییر می هاي حسی را پاالیش و تعدیل می است، فراگرد شناختی این داده

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                      
1.  Shannon Brownlee & Traci Watson 

  هزینه باالي ادراك نادرست: درآمد پیش
) میالدي 90( 70در آغاز دهۀ . تواند واقعاً موضوع مرگ و زندگی باشد گاهی ادراك نادرست می

تقاطعهـا رخ  هـزار تصـادف میـان خودروهـا و قطـار در       هر سال در ایاالت متحده، حدود هشت
مهندسان ایمنی و کارشناسان حمل و نقل براي مدت مدیدي از تعداد زیاد ایـن سـوانح   . داد می

آهن عالئم هشداردهنده و موانع عبـور و مـرور نصـب     در بسیاري از تقاطعهاي راه. مبهوت بودند
شده بود، و مهندسان لوکوموتیـو نوعـاً زنـگ خطـر را بـا نزدیـک شـدن بـه تقاطعهـا بـه صـدا            

این در حالی بود که حضور قطار عظیم در حـال حرکـت، بسـیار آشـکار و جلـب      . آوردند رمید
شد؟ آیا حماقت آدمها یا تمایل  پس چه چیزي باعث این سوانح می. رسد کننده به نظر می توجه

آنان به استفاده احمقانه از فرصتها علت سوانح بود؟ سرانجام پژوهشـگران مشـخص کردنـد کـه     
از . کنـد  در تصادم خودروها با قطار نقش کلیدي ایفا مـی » ادراك از حرکت« خطاي متداول در

منظر ناظران میان اندازة شیء متحرك و سرعت ظاهري آن رابطه معکوس وجود دارد یعنی در 
کنند، بـه نظـر    هاي متفاوت که با سرعت یکسان حرکت می حالت مشاهده دو شیء داراي اندازه

به عنوان مثال دیگر، بیشـتر هواپیماهـاي جـت    . کند حرکت می تر تر آهسته رسد شیء بزرگ می
) 747یا  DCـ10مانند (آیند، در حالی که فرد فرود جمبوجت  با یک سرعت به زمین فرود می

به نظر . آید اندازه بزرگ به وجود می  وسیلۀ این تلقی نادرست به. کند تر حس می را بسیار آهسته
انـدازة  . ل بسیاري از تصادمها میان خودروها با قطار باشـد رسد همین نوع خطاي ادراکی عام می

شود سرعت حرکت آن به طور قابـل   کند، موجب می بزرگ قطار اگرچه دیدن آن را تسهیل می
  .شود  اي کمتر تخمین زده مالحظه

قضاوت نادرست موتورسواران از سرعت نزدیک شدن قطار و این باور که زمان کافی براي 
  ]263 ،1990سکولر، [ر دارند بارها حادثه آفریده است عبور از جلوي قطا


