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چکیده
یفـ یکيهايساخت تئورندیفرآهیکه پاییهاخام، مضمونها و مقولهيهادادهلیکه تحلنیبا توجه به ا
يهـا وهیاز شـ یکـ یبه عنـوان  "ینگاشت شناختوهیش"دشوار است، اریدهد بسمیرا شکل یدر علوم سازمان

یذهنـ نـد یفرايو محتـوا ختاراستخراج سـا يو برابخشندیبه آنها معنا مگرانی، آنچنان که دهادهیدرك پد
میجـزء پـارادا  کیـ تکننیـ شـده اسـت. ا  یمحقـق، طراحـ  یاحتمـال يهایریافراد با حداقل مداخالت و سوگ

تیـ اهمرغمیـ اقتبـاس شـده اسـت. عل   یجورج کلـ یسازه شخصهیآن از نظریاساسمیاست و مفاهيریتفس
در کشـورما چنـدان شـناخته    وه،یشـ نیالفابعاد مخت،یفیکيهادادهيدر ساختار بندینگاشت شناختوهیش

بـه کـار گرفتـه شـده اسـت. بـراین       یسـازمان يو کمتر در عرصه پژوهش بـه خصـوص پژوهشـها   ستیشده ن
یآن در حوزه مطالعـات سـازمان  يمنشاء، انواع و کاربردها،ینگاشت شناختوهیاساس، این مقاله به معرفی ش

کـاربرد  ینمونـه تجربـ  وه،یشـ نیـ تر محققان از کـاربرد ا لموسدرك بهتر و ميبران،یپردازد. عالوه برامی
مقاله ارائه شده است.نیآن  هم در اییاینقاط قوت و ضعف و اعتبار و پا،ینگاشت شناخت

یسازه شخصهینظر،ینگاشت مفهوم،یفیکيهادادهيساختار بند،ینگاشت شناختها:کلید واژه
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مقدمه
با استفاده از نظریه سازه شخصی جورج کلی در صدد است تا نظرات و 1نگاشت شناختیشیوه 

ي کیفی کـه در آن نظـر مشـارکت    هاي ایجاد شده درپژوهشهامداخالت محقق را در تفسیر سازه
به حداقل برساند. این شـیوه بیشـتر در علـوم اجتمـاعی و روانشناسـی مطـرح       ،کنندگان اهمیت دارد

، استخراج سـاختار و محتـواي   هابوده ولی با توجه به قابلیت آن براي مدیریت حجم وسیعی از داده
تعـاملی و بهبـود شـناخت و ارائـه اطالعـات      گیـري ، یـاد گیريذهنی افراد، مدلسازي مسائل تصمیم

تواند تکنیک مناسبی براي مطالعات مدیریت هم باشد.یم،تصویري قابل درك
سـاختار  ه منظوربهاداده2"باز خوانی و کدگذاري"ي کیفی بر هاو متن دادههانوشتهتجزیه و تحلیل 

ي کیفـی تشـکیل   هـا چارچوب اصلی کار را درمطالعات دادههااین شیوه.ها تمرکز داردآنبندي و تحلیل 
. یـک تحلیـل کیفـی داده معمـولی     دهـد مـی که آن هم پایه فرایند ساخت تئوري کیفی را شکل دندهمی

ه ویـا  از اطالعات که ذخیره و نسخه برداري شـد ايمجموعه،هاممکن است شامل یک سري از مصاحبه
و سـپس در طبقـات متفـاوت کـد     شـده اسـت، باشـد   اضافه هابه مخزن دادهکهي خود محقق هایاداشت

و کشـف روابـط بـین    ي یـک ابـژه  هـا نگاشـت سـاختار ایـده   بنابراین ،)3،1991برمنها(مایلز ووندشبندي 
.باشدمیي کیفی هادر تحلیل دادهجز کدگذاري و بازخوانیو عناصر آنهاهاایده

نمایشی از روابط علی و معلولی موجود بـین عناصـر تصـمیم بـراي یـک      ،یک نگاشت شناختی
نمایـد.  دانش ضمنی متخصصان حوزه مورد بررسی را توصـیف مـی  مچنینهو بودهپدیده یا مسئله 

بـا  (سـاختار نیافتـه   پیچیده و هاي شناختی براي حل مسائل که نگاشتدهدمیمطالعات پیشین نشان 
ي کیفی استفاده ویژه دارند. به هامدیریت مقادیر زیادي از داده) وتعداد زیادي متغیر و روابط علی

هـاي اطالعـاتی، فرآینـدهاي تصـمیم در     هـاي سیسـتم  ائل شامل تحلیل نیازمنـدي عنوان مثال این مس
هاي تجارت الکترونیکـی،  سایتهاي اطالعات جغرافیایی، طراحی وبها، سیستمسازي شبکهمدل

ریـزي اسـتراتژیک   تحلیل تصمیم، مدیریت دانش، طراحی مجدد کسـب وکـار و مشـکالت برنامـه    
). 2011و همکاران، 4د (لینباشمی

نـرم و نسـبتا جدیـد بـوده اسـت. اخیـرا توسـط تعـداد         این تکنیک جزء رویکردهاي محاسـبات 
ي مختلف استفاده شده است( مـثال در مطالعـات سـازمانی    هااندکی از تحقیقات در کشوردر حوزه

١. Cognitive mapping
٢. Retrieving and coding
٣. Miles and Habermann
٤. Lee
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زایـی میر، زعفریـان و 1391مقـدم،  ،صادقی1391،مصطفایی دولت آبادو آذرتوان به مطالعات می
بـا در نظـر گـرفتن مطالـب     در ایـران اشـاره کـرد).   1381حسن زاده کریم آبادي،و آذر، 1390رابر،

الزم است مبانی نظري و فرایند عملی آن تشریح شده تا با شـناخت  ذکر شده و اهمیت این تکنیک
لعات سازمانی بییشتر گردد.اهر چه بیشتر , مزایاي آن ملموس تر شود وکاربرد آن در مط

این مقاله با هدف معرفی تکنیک نگاشت شناختی و اصـول کـاربرد آن، ابتـدا بـه تعریـف و      در
همچنین در ادامـه بـه کاربردهـاي    شود.میشناسایی عناصر آن پرداخته، سپس منشاء نظري آن بیان 

بــراي آگــاهی از شــود.مــیآن در حــوزه مطالعــات ســازمانی پرداختــه و مزایــا و معایــب آن اشــاره 
یک نمونه تجربی در ادامهن توضیح داده شده وآاي این شیوه دستور العمهاي ترسیم چگونگی اجر

گردد.میاز کاربرد نگاشت شناختی در یک مطالعه تحقیقاتی ارائه 

نگاشت شناختیمنشاء
اقتباس شـده اسـت. ایـن تئـوري بـراي      1شخصیزهمفاهیم اساسی نگاشت شناختی از تئوري سا

اسی (شخصیت ) مطرح شد کـه مبنـایی   ندر حوزه روانش2توسط جرج کلی1985اولین بار در سال 
و هــاداد. طبــق نظـر ایشـان افــراد فرضـیه   مـی ي چنــد گانـه افـراد ارائــه   هـا بـراي نشـان دادن دیــدگاه  

ي هـا سـازند و ایـن سـازه   مـی کننـد شخصـا   مـی ن زنـدگی  آي خود را براي دنیایی که در هاهدیدگا
از ایـن  ).31984رونـد (کنـی  مـی یـک محـیط شخصـی بکـار     شخصی براي تفسیر و پـیش بینـی در  

ي منحصـر بـه فـرد    هـا براي دستیابی به سازه،ي خودهاجاي تحمیل نظرات و ایدهبهباید رومحققان 
ست که براساس تئـوري  هاافراد تالش کنند، نگاشت شناختی یکی از تکنیکهاي شناسایی این سازه

ن تئوري اولین قدم بـراي ایجـاد نگاشـتهاي شـناختی     ایدر اصلشخصی کلی ارائه شده است.زهسا
شود.میمحسوب 

د کـه رویـدادها بـا    نـ کنمـی بیـان  2001در سـال  4) به نقل از سواد 1391دانایی فرد و مرتضوي (

1. Personal Construct Theory

2. Kelly

3. Kenny

4. Souad
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توجه به اینکه چه کسی آن را مشاهده کند و چگونه و با چه دیدگاهی مشاهده گـردد، متفـاوت بـه    
و انتظارهـاي  هـا ي گذشته، پیش فرضهارتباط با یک رویداد، تجربهرسند، زیرا هر فرد در امینظر 

دهـد. از ایـن رو چیـزي متفـاوت از آن رویـداد بـراي آن مشـاهده ایجـاد         میخاص خود را دخالت 
با تاکید بر این موضوع که هر انسان بـه طـور منحصـر بـه     1ايفلسفه جایگزین گرایی سازهشود.می

شـود کـه   مـی بخشـد، یـاد آور   مـی ي خود در دنیا معنـا  هافرد بر اساس روش شخصی خود به تجربه
صرفا تفسیري از واقعیت هستند و نه عین خود واقعیت و از این امر بـر واقعیـت فـرد گرایانـه     هاسازه

ماست. کلی هـم  يهادهد تفسیرهاي کنونی ما مشروط بر بازبینیمیزند. و نشان میتاییدتفسیر مهر
به تبین فلسفه یاد شده پرداخت. از نظر وي این نتیجه تبعی، به درمانگر(روانشـناس و روان کـاوو...)   

ي مراجعـان او از آن  هـا دهد اشتباها چنین نپندارد که تعبیر او از رویـدادها، هماننـد تعبیـر   میهشدار 
لکه باید به یگانگی و منحصـر بـودن تعبیرهـاي او از واقعیـت توجـه کـرد. بنـابراین        رویدادهاست، ب

.وظیفه درمانگر این است که دنیا را از دیده او بنگرد

رود شبیه به پارادایم تفسیري با تمرکـز بـر   میایده سازه شخصی که در نگاشت شناختی به کار 
ادایم هـدف پـژوهش، فهـم پدیـده از طریـق      چارچوبهاي معنا و ساختارهاي دانش است، در این پار

بنـابراین مبـانی فلسـفی نگاشـت شـناختی هـم شـبیه پـارادایم         . دهنـد مـی معانی است که افراد به آن 
واقعی فرایندي است که ساخته باشد. به طوري که در هستی شناسی آن جهان اجتماعیمیتفسیري 

ودآگاهی و معـانی مشـترك قابـل دسـتیابی     یی مثل زبان،خهااز طریق سازههاافراد بوده که واقعیت
باشـد. میرابطه بین پژوهشگر و آزمودنی یا مشارکت کننده ذهنی هستند. از لحاظ شناخت شناسی

که در آن پژوهشگر به دریافت سطحی اذهان بسنده نمی کنـد. از لحـاظ روش شناسـی هـم، بـراي      
البتـه آنچـه ایـن تکنیـک را از     شـود.  مـی از نوعی روش شناسـی کیفـی اسـتفاده    هاگرد آوري داده

کند ایـن اسـت کـه عـالوه بـر اسـتفاده از روش کیفـی در گـردآوري و         میپارادایم تفسیري متمایز 
از ابزارهـاي آمـاري و ریاضـی هـم اسـتفاده      گیـري از روش شناسـی کمـی بـا بهـره    ،هـا تحلیل داده

).1386شود(دانایی فرد، می

1. Constructive alternativism
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تعریف نگاشت شناختی
نگاشـتهاي  "بـا عنـوان   1براي اولین باردر یـک مقالـه توسـط ادوارد تـولمن    نگاشتهاي شناختی 

مطرح شـد. هـدف از ایـن    1948بررسی روانشناختی در سال در مجله"شناختی در موش و انسانها 
این بـود کـه بـه عنـوان مـدلی درروانشناسـی یـادگیري بـه کـار گرفتـه شـود. او بـر روي             هانگاشت

ي بدسـت آمـده  هـا مطالعات زیادي انجام داد، طبق نگاشـت 2ز هزار تو یادگیري موشها با استفاده ا
کاربردهـاي مختلفـی در   . ایـن یافتـه  کردندمیبار سعی و خطا مسیر درست را انتخاب 8آنها بعد از 

از نگاشـت  ي متعـددي هـا از آن بـه بعـد محققـان بازنمـایی    ي گوناگون روانشناسی داشـت. هازمینه
ن آجهـت داري اسـت کـه در    شـکل  اشت شناختی،گنهامه این بازنماییمفهومی ارائه دادند. در ه

ي مختلـف معنـاي   هادر بازنماییاگر چه،اندبه هم متصل شدههابوسیله کمانهااز گرهايمجموعه
).1999، 3متقاوت است(مرچنتهاو گرههامفهوم

آن و همکـارانش  او ارائه شده که بعدها1976در سال 4توسط اکسلردهایکی از این بازنمایی
ایـن  .نـد براي ارائه استدالالت نخبگان سیاسی در عرصه علوم اجتمـاعی و رفتـاري بـه کـار گرفت    را 

ها از قبیـل  موضوع براي اولین بار در حوزه روانشناسی معرفی شده، اما کاربرد آن نیز در سایر رشته
در هـم  5مدیریت، پزشکی و مهندسـی توسـعه داده شـده اسـت. ادن     ریزي، جغرافیا، آموزش، برنامه

هـا بـراي انتقـال ایـدهایی اسـت کـه نگاشـت      "نگاشـت شـناختی   "کنـد کـه   مـی اذعان 1988سال 
را "6نگاشـت علـی  "نمایانگرعملکرد واقعی ذهن است. عالوه بر این پژوهشگران دیگـر اصـطالح   

شناختی تنها در اظهارات علی متمرکزدر متون خـاص  آنها ادعا کردند که نگاشتهاي "بیان کردند. 
د.نرومیبه کار 

نگاشـت شـناختی  :ارائه شده است که برخی از آنها شاملنگاشت شناختیتعاریف متعددي از

1. Edward C. Tolman

2. Maze

3. Marchant

4. Axelrod

5. Eden

6. causal mapping
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و اتصـاالت بـین ایـن    هـا یا افراد مختلف است. از ایدهیک نمایش گرافیکی از مدل ذهنی یک فرد
یـا  .)1،1999(رودهـین علـی هسـتند  هـا ي از اتصاالت بـین ایـده  بسیار؛ کهتشکیل شده استهاایده

یـک پدیـده پیچیـده بـه     هـا و روابـط  اي از مؤلفـه نگاشت شناختی فرایندي اسـت کـه در آن شـبکه   
صـورت بـه  را یک سیستم کردر عملگی شود و چگونصورت یک نگاشت یا نمودار نشان داده می

نگاشت شـناختی اشـاره   ،در تعریف دیگري.)2004، 2و اوزسمی(اوزسمیدهدیک مدل نشان می
مورد واضح وروشنبه صورت چهار چوب ارائه ینهانیکه براي نگاشت شناختبه هر ابزاري دارد

.)1990، 3فها(گیردمیقرار استفاده 

نگاشت شناختیعناصر
علـی اسـت. مفـاهیم نمـاد     یک نگاشت شناختی داراي دو عنصر اصلی به نـام مفـاهیم و روابـط   

و آنهایی کـه تحـت   باشند، متغیرهاي علتمتغیرهایی که علت یک تغییر می،متغیرهاي مدل هستند
هـا یـا مفـاهیم بـه طـور معمـول       شـوند. گـره  تاثیر آن تغییر قرار دارنـد متغیرهـاي معلـول نامیـده مـی     

اهیم کنند و هر کدام از مفـ ها، کیفیات، متغیرها و حاالت یک سیستم را بیان میها، مشخصهویژگی
دهنـد. در حقیقـت، بـا اسـتفاده از نگاشـت      شـده را نشـان مـی   یکی از عوامل کلیـدي سیسـتم مـدل   

یابد و این دانش تقلیل میقشهشود و به یک نسازي میشناختی، اطالعات یک سیستم پیچیده ساده
ي بنابراین، نگاشت شناختی به عنـوان ابـزار  آید.انداز به نمایش درمینگاشت به صورت یک چشم

تواند هر سیستمی را بـا هـر سـطح پیچیـدگی و بـا تعـداد نامحـدود از مفـاهیم و پیونـد و          مناسب می
).2008، 4و استایلوسازي کند(پاپاگورگیوبازخور مدل
شده در یک نگاشت بوسیله ارتباطـات علـی و معلـولی بـه یکـدیگر      مفاهیم نمایش دادهبنابراین 

شـوند. مفـاهیم کـه بیـانگر علـت      شـناخته مـی  هـدف -هشوند که به علت و معلول یا وسیلمتصل می
واقـع  پیکـان در سـر  انـد و آنهـایی کـه نمایـانگر معلـول هسـتند      واقـع شـده  پیکـان ابتداي هستند در 

1. Rodhain

2. Ozesmi and Ozesmi

3. Huff

4. Papageorgiou and Stylios
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باورهـاي  مفاهیم تحت عنوان متغیرهـا و 1در شکل شماره ). 12006شوند(کاربونارا و اسکوزي، می
. ارتباطات علّی، متغیرها را به هم متصـل کـرده و   اندشدهعلّی به عنوان روابط میان متغیرها بازنمایی 

.تواند مثبت و یا منفی باشدمی

)1983، 2عناصر اصلی نگاشت شناختی( اشر. 1شکل شماره

بر مبنـاي  را ي اصلی شیوه نگاشت شناختی هااز ویژگیايخالصه) 2003(3برایتمن و بنوکسیا
)چگونه محتوا نوع اتصـال را سـاختار بنـدي کـرده    اینکهطرح فیزیکی و، (چگونگی هانآساختار 

) را برمـی  4)بـودن (ماننـد: مبتنـی بـر سـوال    بـودن کنش گراو ،بودنهدف گرا (یعنیجهت آنهاو
شوند :میشمارد که شامل موارد زیر 

وبـه عنـوان اهـداف   ي سـطح بـاال  هـا (اغلـب تعـداد کمـی از ایـده    - هـا شبکه چند جهتی از ایده.1
شود).میدر نظر گرفته ي پشتیبانیهاایدهبه عنوانزیاد سطح پایین يهاایده

.خاص (در پایین نقشه)به )از عام (در باالي نقشه- یسلسله مراتب.2

1. Carbonara and scozzi

2. Asher

3. Brightman and Banokxia

4. Question-based
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.باشندمی"ممکن است منجر به "نقشه به صورت همه اتصاالت در .3
سـاختار  بـا به طور خاص نتـایج مطلـوب و نـا مطلـوب     -است برمبناي هدف ساختار بندي شده.4

شود.میهدف تعیین 
آیند.میمفاهیم با یک فعل در شکل دستوري-باشدمی"کنش گرا "به طور خاص .5
.مبتنی بر سوال نیستنگاشت شناختی به طور واضح .6

هاانواع نگاشت
روش شناسـی و روشـهاي تحلیـل بـه نگاشـتهاي شـناختی       دامنه وسیعی از چهارچوبهاي نظري،

نگاشـت  "،،1"نگاشـت ذهنـی  "حـوزه شـناخت سـازمان ومـدیریت واژهـاي      یابـد. در  میاختصاص 
استفاده شـده اسـت.   3"نگاشت مفهومی"و "نگاشت علی"و2"فازينگاشت شناختی"،"شناختی

ي متفاوتی که در ساختارهاي دانـش  هاآنقدر آشکار نیست که واژه شناسیهاتمایزات بین این واژه
لی که همه آنها به برخی شکلهاي ساختار دانش اشاره دارد،در حامنعکس کند.را شود میاستفاده 

تمام روابط در کهباشد تواند به عنوان ابزاري میبیشتر آنها قابل جایگزینی هستند. نگاشت شناختی 
کنیم. میدراین قسمت به توضیح برخی از آنها اشاره .دهدمیرا نشان ي مفاهیم هاالگو

نگاشت ذهنی
در انگلستان توسعه پیدا کرده و مشـهور شـد. نگاشـت    4ابتدا توسط تونی بوزننگاشت ذهنی يشیوه

کـه بـه   دیگـر يهـا ایـده ومرکزي (که به شکل تصویر یا لغت نشـان داده شـده)   يذهنی شامل یک ایده
ي هـا اغلب با شـاخه به این صورت که . ساختار درختی شکل دارد باشدمی، مرکزي مربوط هستنديایده

ي هـا نگاشت از ساختار تابشی از لغـات کلیـدي و تصـویر   .یابدمیاطراف است توسعه طرف ریزتر که به 
ي درونی به تعداد زیـادي  هاتعداد کمی از شاخهشود.میناشی از تصویر مرکزي (ایده یا عنوان ) تشکیل 

1. Mind mapping

2. Fuzzy cognitive mapping

3. Concept mapping

4. Tony Bunza
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يهـا تصـویر کـه آنهـا   کنـد  مـی بیـان  1"تفکر تابشی"بوزن درباره .شوندمیي خارجی مشعشع هااز شاخه
ي بوزن این تصاویر با دسـت کشـیده شـده    هاکمکی براي به خاطر سپردن هستند همان طور که در کتاب

)2003که کامال شگفت انگیز است. (برایتمن و بنوکسیا، 

نگاشت مفهومی 
است که براي کمک به افراد طراحـی  "تکنیک سازمانی گرافیکی"ي مفهومی یکهانگاشت

اینجـا درك شخصـی افـراد از موضـوع     ؛ ز موضوع را کشف و بیان کننـد شده تا دانش و درکشان ا
و نگاشـت  2بسیار شـبیه نمودارهـاي عنکبـوتی   شیوه اینشود.میه مراتبی ارائه لبصورت شکل سلس

).3،2006باشد(هی و کینچینمیذهنی 
ي مفهــومی را بــراي شناســایی و طبقــه بنــدي نــوع  هــانگاشــت2006هــی و کینچــین در ســال 

و انـد اغلـب در تفکـر سلسـه مراتبـی پنهـان شـده      هـا گوید شبکهمیه و ي تفکر به کار بردهاشناسی
باشد که با حذف و اضافه کـردن  میو انطباق پذیر غنی، یک نوع شناسی شناختی ايساختار شبکه

نگاشت مفهـومی بـراي کمـک بـه ایجـاد      همچنین موضوع تغییر نمی کند. 4کلیت شناختی،مفاهیم
پـس  در ایـن شـیوه   کدگذاري در تحقیق کیفی مورد استفاده قـرار گیـرد.   و بندي یک سیستم طبقه

هـا تواند از طریق ایـن نگاشـت  میاز هر مصاحبه و یا مشاهده ایجاد شدند، محقق هاازاینکه نگاشت
به دنبال سطوح سلسـله مراتـب، ارتباطـات، و مفـاهیم تکـرار شـده بـرود. ایـن مـوارد ممکـن اسـت            

تواند در رابطه بـا تجزیـه   میپس از آن، سیستم طبقه بندي .ظهور را نشان دهدي در حال هامضمون
یکـی از نقـاط   .)2004، 5ي کیفی کامپیوتري مورد استفاده قرار گیـرد (کنـاس  هاو تحلیل بسته داده

در را هادهد دادهمیقوت استفاده از نگاشت مفهومی در تحقیق کیفی آن است که به محقق اجازه 
ر کاهش دهد. با استفاده از نگاشت، این امکان وجود دارد که متن مصـاحبه بـه طـور    شکل معنی دا

1. Radiant thinking

2. Spider diagrams

3. Hay and Kinchin

4. Cognitive integrity

5. Cañas
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دریک صفحه خالصـه  هابا استفاده از نگاشت مفهومی در فرایند کاهش دادهايصفحه20متوسط 
دهـد تـا محقـق    مـی اجـازه  وکنـد میوالگوهارا فراهم هاهمچنین شناسایی دیداري ازمضمون؛شود

شرکت کنندگان را درك کند. محتواي مصاحبه 

نگاشت شناختی فازي
به دلیل اینکه نگاشت شناختی به واسطه نمـایش محـدود روابـط بـراي     1، کاسکو1986در سال 

توضـیح داده  ي پیچیده، ناکارامد بوده است (این مورد در بخش معایب نگاشـت شـناختی  هاسیستم
هاي شـناختی فـازي نـوعی تکنیـک     نگاشترامعرفی کرد. هاي شناختی فازي نگاشتخواهد شد). 

باشند که بـراي حـل   هاي عصبی میهاي پیچیده، با ترکیبی از منطق فازي و شبکهسازي سیستممدل
گره یا مفهـوم بـه   در این شیوه شوند. مسائل و مشکالتی که ساختار مشخصی ندارند بکار گرفته می

رد. از سـوي دیگـر یـک یـال     یک موجودیت، یک وضـعیت یـا ویژگـی از یـک سیسـتم اشـاره دا      
توانـد یـک   ها میبین مفاهیم علت و معلول است. این وزن2داريدار نمایانگر رابطه علی وزنجهت

هاي شناختی فـازي بـه   ). نگاشت2010، 3مقدار ایستاي قطعی یا مقداري فازي باشد(گادااله و هفنی
گیـري و  تحلیـل تصـمیم  انی،هـاي سـازم  اسـتراتژي سازيسازي در دنیاي مجازي، مدل منظور شبیه

دنیاي مجـازي و تحلیـل رفتـار،    سازيمدل سازي استراتژیک، تشخیص مشکالت مدیریتی، قاعده
).1999، 4(کاراداراس و کاراکاستاسه باشدهاي سیستم توسعه یافتتحلیل و تعیین نیازمندي

ولی و معلـ تش علـی مثبـت و منفـی بـراي روابـط علـ      بطور معمول، نگاشت شناختی یـک ارز 
هـاي  ، نگاشـت امـا دهی مثبت و منفی براي بازنمایی شناخت انسـانی کافیسـت   ارزشکه باداراست

را بـراي  1و 1-دهـی بـین   هـاي شـناختی هسـتند کـه ارزش    شـده نگاشـت  شناختی فازي نسخه فازي
هـاي شـناختی  هاي شناختی فازي فراگیرتـر از نگاشـت  سازد. بنابراین نگاشتروابط علی مقدور می

هستند.معمولی
ي کیفـی را در پـژوهش کیفـی    هاي ساختار بندي دادههااین که اگر شما بخواهید یکی از شیوه

١. Casco
٢.Weighted
٣. Gadallah&Hefny
٤. Kardaras and Karakostas
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برسـید و بـه   خواهیـد  مـی خود استفاده کنید به این بستگی دارد که شما از این تحقیق به چـه چیـزي   
را مطرح کنیـد  کند که سوال تحقیق تان مییا روش انتخابی به شما کمک آدنبال چه چیزي هستید.
بـه نظـر   دهد ؟ اگر این گونه است چه چیزي شما یاد گرفتیـد؟ میي شما هاو بینش جدیدي به داده

شخصی،اکتشـاف  1رسد نگاشت ذهنی بیشترین استفاده اش به عنوان ابـزاري بـراي بـاز اندیشـی    می
ت نهـایی کـه بـا دسـ    آي ذهنی شخصی بوده مخصوصـا  هاگاشتاکثریت ن؛استگیريدانش و یاد

نگاشـت  . )2003(برایتمن و بنوکسـیا،  باشندمیکشیده شدند و شامل تعداد لغات کم وتصاویر زیاد 
ي مفهومی بـراي  هاشناختی و مفهومی براي بدنه مطالعه پژوهش کیفی بیشتر متناسب است. نگاشت

یا علـی  نگاشتهاي شناختی براي بیان روابط علی و ي دادههاي پیچیده روابط بین مقولههابیان شکل
).1994برمن، ها.(میلز وشودمیضعیف استفاده 

نگاشت شناختی ف ازهاطبقه بندي
آنهـا توسـط   3را با توجه به سطح تفسـیر هاروشگانهبا ارائه طبقه بندي پنج1990در سال2هاف

). در یـک طـرف   2(شکلي خام تا رسیدن به نگاشت شناختی طبقه بندي کردهاپژوهشگر از داده
کنـد، جـایی کـه    مـی را با توجه بـه سـادگی محتـواي ظـاهري آنهـا گـزارش       هاپیوستار، او نگاشت

). 14: 1990، 4فهـا شود (میاظهارات کالمی به عنوان نشانه مستقیم فعالیتهاي ذهنی در نظر گرفته 
ي معمـول  هـا هواژریی کـه د هـا ي است که، براي مثال، تعداد کلمـه هااین موارد عبارتند از نگاشت

دهد بـا فـرض اینکـه مفـاهیم مـورد اسـتفاده اغلـب اهمیـت         میاستفاده شده توسط یک فرد را ارائه 
ي هـا هایی است کـه بـه دنبـال کشـف ارزش و سیسـتم     تار نگاشتودر طرف دیگر پیوسبیشتري دارد. 

اي ادراکـی چارچوب و کـده ،لینکها بین الگوهاي زبانی مشاهده شده و طرحاستخراجبا مورد نظر
قـبال  آنچـه مـا   بـا مقایسـه  در) که براي تفسیر تجـارب جدیـد   16: 1990ف، ها(باشند میمورد نظر

.شودمیاستفاده دانستیم می

1. Reflection

2. Huff

3. Level of interpretation

4. Huff
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ي متـوالی الزم اسـت پژوهشـگر تفسیربیشـتري را     هـا کند که در هر یک از دستهمیهاف اشاره 
شـته، نیاز به تفسیر کم و یا هیچ نظري ازمحقـق دا هاوارد کند. واضح است که دسته اول از نگاشت

ف بـه عنـوان   هـا کنـد. دسـته پـنجم بـه آنچـه     مـی به طور مستقیم مفاهیم را بیـان  هابه طوري که داده
مثـل مبـاحثی همچنـین نیـازدارد. بـه بیشـترین تفسـیر   نامدمی"بزرگترین جهش از متن به نگاشت"

در پژوهشـگر  خـود  تفسـیر  وارد کـردن  و اندازهبودهپژوهش مفاهیم مقداري که هر نگاشت بیانگر 
بع طرا جمع کرده و و بچگونه نگاشت باید شناخت افرادیابد به طوري که میاهمیت هاتحلیل داده

ندتوانند نمایانگر شناخت جمعی باشمیهاآیا نگاشتمشخص شود 

)1،2004(کسل و سایمونفهايهانگاشت.2شکل

شناختینگاشت کاربردهاي 
هاي متنوعی از علوم اجتماعی و طبیعی مورد استفاده واقع شده است. نگاشت شناختی در حوزه

بخش عمده این کاربردها در حل مشکالت معین و ارزیابی روابط علی و معلولی بـین عناصـر یـک    
نیزم یـا بـه عنـوان یـک مکـا     ،گیري مسائل ساختار نیافته با توابع استنتاجیمشکل، در فرآیند تصمیم

دیـده  2). همانگونـه کـه در شـکل   2011باشـد (لـی و همکـاران،    مـی مورد استفاده هوش مصنوعی 
و در ،در زمینه علوم اجتمـاعی :هاي شناختی به دو طبقه تقسیم شده استشود، مطالعات نگاشتمی

1. Cassell and Symon
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توانـد بـر مبنـاي متـدولوژي و کـاربرد      زمینه علوم طبیعی و مهندسی. مطالعات در هـر دو دسـته مـی   
هـاي شـناختی، در   اکثر مطالعات نگاشت.بندي شودهاي متنوع طبقههاي شناختی در پدیدهنگاشت

ــوم اجتمــاعی و بطــور عمــومی شــامل اســتفاده نگاشــت   هــاي شــناختی درون یــک چــارچوب  عل
گیـرد. از سـوي دیگـر    روانشناختی به منظور تبیـین دانـش ضـمنی و در طبقـه متـدولوژي جـاي مـی       

علـوم طبیعـی شـامل سـاختارهاي نگاشـت شـناختی مبتنـی بـر رویکردهـاي          مطالعات متدولوژي در 
.هاي شناختی استهاي نگاشتریاضیات و توسعه مکانیزم

)2011هاي شناختی (لی و همکاران، بندي مطالعات نگاشتطبقه.3شکل

توانـد  و مـی کـرده مـدیریت  را حجم عمـده اطالعـات کیفـی    ،نگاشت شناختی از نظر تکنیک
دهـد  ارائـه مـی  مصاحبه شونده رافردتصویري از درك،قابلیت مصاحبه را افزایش دهد. این روش



گزار رهبري خدمتمدلکیيبر مبنایبانک ملرانیمديخدمت گزاريمطالعه رفتارها

181

توانـد بیـنش مناسـبی از سـاختار اطالعـات نشـان دهـد.        اي که به راحتی قابل فهم بوده و میبه گونه
مفیدي اسـت کـه بـه    اند که این تکنیک روشاند نشان دادهمطالعاتی که از این روش استفاده کرده

نگاشت شناختی کند که میبیان 2007، 1ادکینخوبی قابلیت استفاده در مطالعات مدیریت را دارد.
و نگاشـت علـی، شـبکه خزانـه، ماتریسـها، روش خـود       2(تحلیل محتواي متفاوتی مثلهاتکنیکدر 

مـورد دامنـه   ) بـراي شناسـایی باورهـاي فـرد در     4، نگاشت استدالل، تحلیل نشـانه شناسـی  3پرسشی
.بصورت هندسی مورد استفاده قرار گرفته استهاخاص و به تصویر کشیدن این

توان به عنـوان یـک روش مـورد اسـتفاده بـراي      مینگاشتهاي شناختی را در حوزه مطالعات سازمانی 
ایـن  ؛توانـد مـدل ذهنـی هـم ارائـه نمایـد      مـی کـه  استخراج ساختارومحتواي فرایند ذهنی افراد به کار برد

کنـد  مـی درسـطح فـردي را هـدایت و کنتـرل     گیـري تواند به عنوان یک چارچوبی که فرآیند تصمیممی
گـذارد بطـوري کـه، تفکـر افـراد در مـورد مسـائل و        مـی به نوع نگاه افراد به دنیـا تـاثیر   امردیده شود. این 

سـازماندهی و  .)5،2003سـلی اگذارد(رمـی و نهایتا بر رفتـار و کـنش افـراد اثـر     دهدمیمشکالت را تغییر 
ایجـاد  ، بهبـود شـناخت  ، یـادگیري تعـاملی  ، نمایش سلسه تفکرات و خطوط اسـتدالل ، یکپارچگی دانش

کاربردهــاي ازنمــایش الگوهــاي متفــاوت یــادگیري و...وکمــک بــه یــادگیري دیــداري، دانــش جدیــد
.  )194، 1390(عادل آذر و دیگران؛ باشدمیدر مسائل سازمانی نگاشت شناختی

باشد مینگاشت شناختیاز کاربردهاي خاصهایان دیگر، مدیریت و تجزیه و تحلیل دادهبه ب
شود.میکه در زیر تشریح 

هانگاشت براي مدیریت داده
ي خـام از  هـا بعد از انجام مصاحبه عمیق در هر مطالعه کیفی، آنها را روي کاغـذ نوشـته و سـپس داده   

یی کـه از هـر مصـاحبه سـاخته شـده اسـت مـنعکس کننـده         هانقشه. شودمیهر مصاحبه را تبدیل به نقشه 

1. Edkins

2. Content analysis

3. Self-questioning

4. Semiotic

5. Rusli
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هستند که بین محقق و مصاحبه شونده با ترسیم خطوط استدالل آنها اتفـاق افتـاده اسـت بسـیار     ايمکالمه
کـرده و به شدت به معرف بودن مدل ذهنی مصاحبه شونده تاکیـد  هامهم است تصریح کنیم که این نقشه

هـم از  هـا در ایـن مرحلـه هنـوز داده   کنـد. مـی معنا بخشی مصاحبه شونده تالش براي حفظ هر دو زبان و
یـا  و هدبـو دخیـل محقـق در گفتگو و نظـر شود، امـا ممکـن اسـت صـدا    مینقطه نظرمصاحبه شونده ارائه 

، مهم این است که نقشه بتواند به ضبط مکالمـه  باشدادبیات تحت تاثیر سؤاالت پژوهشی به مسائل مربوط 
و توضیحات متنی بپردازد که روش خطـی مـتن   هاتناقضات آن، موضوعات پیچیده، زمینه اولویتبا همه 

)2004کسل و سایمون،(هرگز قادر به انجام آن نیست.
هانگاشت براي تجزیه و تحلیل داده

باعـث  کـه : محتوا،قرار گیردتجزیه و تحلیل مورد تواند میي شناختی در دو بعد اصلی هانقشه
یـا متغیرهـاي )   عناصـر ،هاگـره مفـاهیم،  مثل( کنددرك مسایل را خاص یک دامنه درفرد شود می

. باشدمیهاسازهواحد ازدهیسازمانیکوساختار، که نشان دهنده 
مورد تجزیه و ترسیم و ساخته شده هايو هم با استفاده از نرم افزاردستیبه صورتهم هانقشه

وي متمـایز  هـا تشخیص خوشـه کهوقتی نقشه کامل استي دستی هادر نقشه. گیرندمیتحلیل قرار 
. گاهی اوقات اینها به سادگی با نگاه کـردن بـه   1)1992مفاهیم در آن ممکن باشد(ادن و همکاران،

انجـام  "ايتحلیـل خوشـه  "ند نتوامی3و کاگنیزر2نرم افزار مرورگر تصمیماما،نقشه بدیهی هستند
ه در یک گروه در ارتباط با یکدیگرهستند و با بقیه نقشه ارتباط ضـعیف  مفاهیمی کدهد که در آن 

شود.مینمایش داده تري دارند
هسـتندکه  هـا نقشـه بـرداري ایـده   کـامپیوتري هـاي ابزارو کـاگنیزر نرم افزار مرورگـر تصـمیم  

یـک  همچنـین به کار بـرد. کیفی يهارا به عنوان ابزار مدیریت و تجزیه و تحلیل دادههاتوان آنمی
بوده هاایدهبین پیچیده ، ساختار بندي و کشف روابط هستند که هدف آنها"دیداريتفکر "ابزار 

مرورگـر تصـمیم در ابتـدا بـه     نرم افـزار د.ندهمیرا به جلو حرکت محقق و در انجام این کار، تفکر
شـد، مفـاهیم   عنوان یک ابزار براي پشتیبانی از یـک نـوع خـاص از نگاشـت شـناختی توسـعه داده      

1. Eden & et al.

2. Decision Explorer software

3. CognizerTM
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ي هـا . اسـتفاده از آن در زمینـه  ه اسـت ) اقتبـاس شـد  1955سازه شخصـی کلـی (  نظریهاساسی آن از
مدیریت استراتژیک، به طور گسترده تر گسترش یافتـه اسـت، در حـال حاضـر در سـایر حوزهـاي       

)2002،و برایتمن2003،دکینسونها. (کالرکسون ومدیریت هم مورد استفاده قرار گرفته است

نمونه تجربی کاربرد نگاشت شناختی در تحقیقات مدیریتی
کـه  "مـدلهاي ذهنـی تجـارب هیجـانی در محـل کـار      "در این بخش روشی که براي اکتشـاف  

کنـیم. یـک   مـی توصیفرابکار برده شده2002توسط گروه تحقیقاتی هریس و همکاران در سال 
ي ذهنی افـراد را اسـتخراج   هاتواند مدلمیروش نیمه ساختار یافته بر مبناي اصول ارائه شناختی که 

کند. در این مـورد، تکنیـک مرتـب کـردن کارتهـاي تصـویري انتخـاب شـد اسـت (تکنیکـی کـه            
.کند)میاستخراج سریع و باز مدلهاي ذهنی را ممکن 

ایجاد و توسعه برنامه زمان بندي مصاحبه
در این نمونه روش مصاحبه نیمه ساختار یافته را براي اسـتفاده حـداکثر ازمفـاهیم بـه کـار بـرده       
است، پرسشنامه آن از بازنگري ادبیات مربوط به هیجانات در کار ایجاد و توسعه یافته اسـت. طبـق   

شدند. اجرا برنامه مصاحبه مراحل پنجگانه زیر 
ر دو هفته گذشته تجربه کردند توصیف کردندمشارکت کنندگان هیجانات خاصی را که د-1
که باعث این هیجانات شده را توصیف کردندايمشارکت کنندگان شرایط شغلی اولیه-2
شد را توصیف نمودندمی) که بطور مستقیم به هیجانات مربوط هاشرایط ثانویه شغلی (علت-3
انات(شادي ) مثبت و کاهش هیجانـات  نها یا مدیرانشان براي افزایش هیجاقداماتی که آدر مورد -4

، از آنها سوال شددادندمیمنفی (درماندگی) انجام 
خر پیامدهاي فوري و بلند مدت هیجاناتشان را توصیف کردندآدر-5

خوانیبازکمک بهاز طریق؛رافرایند نقشه برداري شناختی ،کننده الزم استمصاحبه
افرادکه دهدمی. اگر چه شواهد نشان کندتسهیلراد افتفسیرهاي ایجاد و کالمی کردن، هاپاسخ

وآنها را به عمیقا ریشه دواندهخودبرخی از اطالعات کنند که درمیذخیره خود را طوري انش د
ارتقاء ،مفاهیمکردن بازیابی و کالمی به منظور تسهیل.اندفرض کردهباورهاي عمیق صورت 
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استفاده شده است.از پروتکل مصاحبه نیمه ساختار یافتهکسب شناخت واقعیو یفراخوان

مرتب کردن و نقشه کشی
پـژوهش به نوع روش نگاشـت شـناختی انتخـاب شـده بـراي     بسته مرتب سازي و نقشه برداري 

کندمیاستفاده کارتهاي تصویريمرتب کردن از . پژوهش حاضر متفاوت است
شـده را از  یادداشـت  ي هـا دهندگان خواسته شـد برگـه  پاسخ از، مصاحبهپس از هر مرحله 1مرحله 

لحاظ صحت بررسی کنند.
را روي میز با توجه به ارتباطشـان  یادداشت ي هادهندگان خواسته شد برگهپاسخ از، سپس2مرحله 

با مفاهیم استخراج شده قرار دهند
از اينقشـه ، کننـد گـان  ، مصـاحبه  هتوضـیح داد هـا را لینکگانشرکت کننـد همانگونه که3مرحله 

کنندمیترسیم هاجهت ارتباطبا رامفاهیم
نقشـه نشـان داده   ، شـکل از مفاهیمايهر مجموعهنشرکت کنندگان بعد از اضافه شدبه :4مرحله 

شودمیه پرسیدصحت آنوهشد

هاکد بندي نقشه
ترسـیم  هـر یـک از شـرکت کننـدگان    بـراي  ي منحصر به فرد هاروش، نقشهدر این از آنجا که 

. در اینجـا از تجزیـه و   بندي شـوند ي نقشه براي تسهیل تجزیه و تحلیل کدها، الزم بود دادهشودمی
ي مشـخص شـده در   هـا تـم بـراي نشـان دادن  'قالب 'کدهايی از، که شامل یک لیست1قالبتحلیل 

يبنـد کـد چند طـرح طبقـه بنـدي بـراي     ي. در ادبیات استرس کارشده استاستفادهست،هاداده
برخی .وجود داردي هیجانات هانتایج استرس و تجربهمقابله وهیجانات،شرایط شغلی در ارتباط با 

کـد . با این حـال پروتکـل   ندطبقه بندي موجود به عنوان قالب اولیه استفاده شددر ي هااز این طرح
در اعتبـار قابلیت به منظور اطمینان از و تصفیه شده ،هادادهکد بندياز طریق چندین تکرار نویسی
حل هااختالفه و در نهایت کدگذاري شدتوسط دو محقق به طور مستقل هانویسی، دادهکدفرایند 

.شدندو فصل 

1. Templates
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تجزیه و تحلیل نقشه
:انددسته بندي شدها عناوین زیرهیجانات در ابتدا ب.1
يهیجانات دلپذیر مانند شاد.2
گی فعال مانند بی حوصلهترهیجانات کم.3
ناخوشایند مانند اضطرابهیجانات .4

هیجانـات،  ازبـه هـر دسـته    مربـوط هر نمونه فرعیاز شدهاستخراج هايبر اساس مفاهیم و لینک
را ببینیـد ). نقشـه   4مثال شـکل  ( برايه استبراي هر طبقه از هیجانات تولید شدتجمیعی يهانقشه

نـوع دیگـري از   مـرتبط بـا  پیامـد ي سازگار بین پاسخ دهندگان در شرایط کـار و هاشباهتتجمیعی 
. این روش قادر به تشخیص تفاوت در علل و عواقـب ناشـی   دهدمینشان را در محل کار هیجانات

باشد، میطبقنبا ادبیات در پردازش اطالعات هیجانی مهاو این تفاوتبوده در محل کار هیجانات از 
است. نشان دهنده اعتبارروش این که

)2002( هریس و همکاران، در سازمان نقشه تجمیعی هیجانات نامطلوب.4شکل 
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نگاشت شناختی پایاییاعتبار و 
مانند سایر روشهاي کیفی پژوهش از اهمیـت  ي نگاشتی هاروشپایاییومسائل مربوط به اعتبار

مفـاهیم و  نگاشـت  اطمینـان حاصـل کننـد کـه     دقت بهپژوهشگران باید وباشدمیشایانی برخودار 
.دننشان دهرا در آن خاص مورد نظري هاروابط مهم و آثار رویکرد

مـورد اسـتفاده   يهاکه شواهد و سنجهکند میبیان تعریف استاندارد از اعتبار ) در1996(1بادوار
موضـوع  . در ایـن مـورد  مورد بررسی باشـد مهمباید دقیقا حاکی از واقعیت و یا ساختارهاي نظري 

بـه زبـان دیگـر    2006، 2گیـرد. نـواك و کنـاس   مـی ي خام مورد بحث قرار هاادهدصحتاصالت و 
گویند: اعتبار، جامعیت عبارتهاي حاصل از فرایند نگاشت شناختی است کـه پژوهشـگر بایـد از    می

جامعیت و وسـعتی برخـوردار اسـت کـه بتوانـد      آیا عبارتهاي گرد آوري شده از چنان،خود بپرسد
ایان کند؟ بر این اساس اعتبار بر دو گونه است: اعتبار محتوا که بـر اسـاس   ي مختلف را نمهاذهنیت

شودو اعتبار صوري که بر اسـاس  میتایید و رتبه بندي عبارتها به وسیله مشارکت کنندگان سنجیده 
دهـد،  مـی هـا و اینکـه آیـا واقعـا نظـرات آنهـا را پوشـش        ن رضایت مشارکت کنندگان از عبارتمیزا

.شودمیسنجیده 
در عمل رسیدن به صد درصد صحت غیر ممکن است، عمدتا به دلیـل ایـن واقعیـت اسـت کـه      

،کننـد مـی دانند صـحبت  میکنند که میدانند یا فرض میمدیران به ندرت در مورد همه چیزي که 
). بـا ایـن حـال، یکـی از     1992د ( ادن، نـ کنمـی را کامال امن احساس ابراز نظرحتی در صورتی که 

اعتبار نگاشتهاي شناختی این است که آن را دوباره به موضوع یا افراد اصـلی برگـردانیم   بهترین راه 
ي دو نفـره رو در رو بهتـرین   هـا و تایید آنها را بگیریم. از بـین روشـهاي نگاشـت شـناختی مصـاحبه     

.)1996گزینه براي بدست آوردن تصویر معتبر از موضوع مورد مطالعه هستند(بادوار، 
در نگاشت شناختی پایاییدر نگاشت شناختی کمتر مشکل ساز هستند. پایاییمسائل مربوط به

مشـاهده  يهـا دادهي مربوطه یا هارا به عنوان سطح باالیی از ثبات، یکنواختی و ثبات در تولید داده
، اصـلی در اصـول  این است کـه  پایایی. با این حال، حداقل شودمیدر نظر گرفته براي مقایسه شده 

1. Budhwar

2. Novak and Cañas
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).19921شد (الکانن،توسط دیگر محققان با منابع مشابه قابل تکرار بابدست آمده يهاداده

نگاشت شناختیمعایبومزایا
داراي مزایا و معایبی اسـت، کـه در ایـن بخـش بـه آن      نگاشت شناختیبه عنوان یک تکنیک، 

آورده شده است. میاز آنها ايخالصه1و در جدول پرداخته
تواند به راحتـی توسـط   میونظریه است که هافش عبور از شکاف بین دادهشیوه نگاشت شناختی هد

'ي هـا طبقـه بنـدي  'شبیه بـه بسـیاري از   آن فرایند تحلیل محققان با تجارب متفاوت درك و استفاده شود.
تمـام جزئیـات   هـم از  شیوه به طور همزماناین دري مورد استفاده درعلوم اجتماعی است.هاآشنا در شیوه

درآنسـطح بـاال  2"مسـیریابی "هـم شـود و  مینگاشت به عنوان یک چارچوب براي هر مفهوم، حفاظت 
کـه معـرف گفتگـو و    چـه را آنتوانـد بطـور مـوثر    مـی . بنـابراین پژوهشـگر بـه راحتـی     شـود میه نشان داد

است بلکه مـانع  3خشیکمک زیادي در فرایند معنا بمرورساختار نظري است را بازنگري کند. این نه تنها
از دیگرنقـاط قـوت ایـن    .دنشود که مفاهیم براي همیشه به زمینه اصـلی خـود گـره خـورده باشـ     میازاین 

آن مسائل و عبـاراتی را ارائـه   خته ودري متضاد پرداهابه طور همزمان به ارائه دیدگاهکهتکنیک این است 
، وابسـته و حتـی درهـم    )پنهـان و یـا  بینـابینی روابـط علّـی  (گـاهی داراي  کند که به هم پیوسته، مرتبطمی

.)4،2004ادن و آکرمنهستند(کسل و سایمون،
نگاشت شناختی در این است که حتی اگر نگاشت اولیه از مفاهیم مسئله، ناقص یـا  دیگرمزیت 

توسـعه داد و تـاثیرات ایـن    آن را توان پارامترها یا مفاهیم جدیدي بـدان افـزود و   ناصحیح باشد، می
در هاي کمی کـه  شود. این امتیازي است در برابر بسیاري از روشمفاهیم جدید به سرعت دیده می

تحلیـل  ،گیرد. عـالوه بـر ایـن   حساب و کتاب هر مفهوم بدون دشواري و زحمت زیاد انجام میآن 
ومشـاهده  را مفاهیم مسئله ازدهد تا یک تصویر کلی یک مسئله ویژه به تحلیلگر این فرصت را می

1. Laukkanen

2. Routings

3. Sense making

4. Eden and Ackermann



1393بهار و تابستان ، )8,9(پیاپی 2و1ي ، شمارهسومسالمطالعات رفتار سازمانی،ي فصلنامه

188

).2002و همکاران،1گیرد. (ایرانیتري را در تحلیل بکاردیدگاه استراتژیک و وسیع
ارائـه باورهـاي هنجـاري یـا اصـول عملـی براسـاس نگاشـت         ،گاشت شناختیبا وجود مزایاي ن

اختی بـا اسـتفاده از نگاشـت شـن    صحیح به طورتوصیف یا پیش بینی رفتار اعضاي سازمان وشناختی
و نتـایج جزئیـات   هـا مـورد دیگـر ایـن اسـت کـه، اگـرحجم داده      ).1990باشـد(الکانن،  میمشکل 

ایـن  بـوده،  ي کامپیوتري اجباريهاشناختی که باید ارائه و تحلیل بشود زیاد باشد، استفاده از برنامه
بسـیاري از  ،ایـن .عـالوه بـر  )1996(بادوار، دنه تنها بسیار زمان بر است بلکه به تخصص باال نیاز دار

لولی میـان مفـاهیم   مع-شوند فقط روابط علت میي نگاشت که در تحقیق مدیریت استفاده هاشیوه
در واقـع  ،اما یک نگاشت علی فقط بخشی از سیستم کلـی بـاور فـرد خواهـد بـود     ،دهدمیرا نشان 

ابـط میـان   ادبیات تجربی موجود این است که مطالعات کمی از انـواع دیگـر رو  دریک محدودیت 
.ي باور تصمیم گیرنده گان مهم باشدهامفاهیم وجود دارد که ممکن است در سیستم

ایرانی و ،2003و نور،(رسلینقاط قوت و نقاط ضعف نگاشت شناختی.1جدول 
)1992الکانن،، 1996ادوار،ب2002همکاران،

نقاط ضعفنقاط قوت
را (باورهـاي افـراد)  معلولی میان مفـاهیم  - فقط روابط علت ساختاردهی فکراز طریق ارائه نمادین آن

دهد  مینشان 
موزش باالآنیاز به مهارت و طرح گرافیکی به جاي طرح خطی

هاخواندن نگاشتيدشواربینش سریع به ساختاراطالعات
بزرگ براي مدیر  هاينگاشتبودنپیچیده تراطالعات به وضوح  بودنقابل انتقال 

زمان برمقدار زیادي ازاطالعات کیفیمدیریت 
هزینه برجذب دانش و تجربه فردي  

استرس و احساس ناراحتی پاسخ دهندگانبهبود ظرفیت مصاحبه  
بیشتر از یک ایده را در یک گره یا شاخهقرار دادن ساماندهی اطالعات جا افتاده

ــاحبه       ــاره مص ــورد اش ــات م ــتدالل نک ــعه اس ــاف و توس اکتش
شوندگان

ــی  بــودنمشــکل ــا اصــول عمل ــه باورهــاي هنجــاري ی ارائ
براساس نگاشت شناختی  

1. Irani
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اعمال نفوذ ناروا در فرایند نگاشت برداريمدیریتی کمکگیريي تفکر و مبناهاي تصمیمهاارائه الگو
تغییرات غیر قابل اجتناب در نگاشتتحلیل روابط علی پنهان

گیرينتیجه
توسـعه  ایجـاد و ي خام وهاکه استفاده از دادهیی هایکی از شیوهبه عنوانشیوه نگاشت شناختی 

،کنـد مـی را تسـهیل  دهـد  مـی یی که پایه فرایند ساخت تئوري کیفـی را شـکل   هامضمونها و مقوله
از لحاظ مبانی فلسفی شبیه به پارادایم تفسیري بوده و در گـردآوري و  طراحی شده است. این شیوه 

اسی کیفی و همینطور تا حدي از ابزارهاي آماري و ریاضی روش کمـی  از روش شن،هاتحلیل داده
توانـد بـه راحتـی توسـط     مـی ونظریه است کـه  هاهدفش عبور از شکاف بین دادهگیرد.میهم بهره 

محققان با تجارب متفاوت درك و استفاده شود. 
ئوري سازه گرفته شده است، بر اساس تشخصیزهمفاهیم اساسی نگاشت شناختی از تئوري سا

ي شخصی براي تفسیر هاسازند و این سازهمیشخصا را ي خود هاو دیدگاههاافراد فرضیهشخصی،
پـیش  بـه جـاي تحمیـل    بایـد  رونـد.از ایـن رومحققـان    مـی و پیش بینی در یک محیط شخصی بکار 

الش کننـد،  تباید ي منحصر به فرد افراد هاي خود باید براي دستیابی به سازههانظرات و ایده،فرضها
ي شخصی افـراد بـدون   هاچنانچه مطرح شد نگاشت شناختی یک روش معتبربراي دستیابی به سازه

زیـادي در  نـه تنهـا کمـک   نگاشـت شـناختی  با این وصـف  باشد.میدخالت و سو گیریهاي محقق 
شود که مفاهیم براي همیشه بـه زمینـه اصـلی خـود گـره      میفرایند معنا بخشی است بلکه مانع ازاین 

و آنها را فارغ از پیش زمینه خود ارائه نماید.خورده باشد 
ي نیمــه ســاختار یافتــه، هــا، پرسشــنامههــااز مــدارك شــرکتها، مــتن مصــاحبهنگاشــت شــناختی 

از مـدل ذهنـی   یک نمایش گرافیکی یابد. میي خزانه و نرم افزار کامپیوتري تعاملی توسعه هاشبکه
بسـیاري از  ؛ کـه تشـکیل شـده اسـت   هـا و اتصاالت بـین ایـن ایـده   هااز ایدهکه افراد مختلف است
وجود دارد از جمله هاي مختلف نگاشتهازیادي در شیوهيمزایا.علی هستندهااتصاالت بین ایده
توانایی ارائه اطالعات ، کنندموضوعاتی را که ذاتا شناختی هستند مطالعه دهندمیبه محققین اجازه 

از بسـیاري مزیتهـاي از یـک سـاختار خطـی   ایجـاد ي متضادهاارائه همزمان دیدگاه،و پیچیدهغنی
در قالـب ارائـه   هـا دادهدهـد تـا  میاست که اغلب اجازه يتصویرشی است. نمایگاشتیي نهاروش
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سـت دادن آرایـش کلـی    بـدون از د راهـا تواند روابـط دقیـق در داده  میکه در آن پژوهشگر شوند
نقشه کـه اغلـب خـود    ترسیمساده برايدستور العملهاي همچنین با.کند، و بالعکس بررسیهاداده

ایـن محققـان را قـادر    در ترسیم دخیل باشند مثل نمونه ذکر شده در باال توانندمیشرکت کنندگان 
زبـان شـرکت   کـه از  روش ایـن کننـد. چـک  را در نقشـه بـرداري   هادقت و صحت پاسخسازدمی

ي هـا تـا محقـق بـه دیـدگاه    شـود  مـی باعـث  کنـد مـی استفاده هاکنندگان در طول جمع آوري داده
نقشـه بـرداري  ي هاماند. بدیهی است، روشبترکت کنندگان در هنگام تجزیه و تحلیل نزدیکمشار

آنهـادر ي هـا دیدگاهبفهمانند که کنندگان مشارکتسهولت بیشتري به با دهد میمحققان اجازه به 
در مقایسـه بـا سـایر    هـا نگاشـت ي هـا پژوهش مهم هستند. اگرچه جمع آوري وتجزیه و تحلیل داده

زیـادي مقـدار مـدیریت ،عـالوه بـر ایـن   .و هزینه بـر باشـد  تواند بسیار وقت گیر میکیفی هايروش
جـذب ،سـاختاراطالعات، بـه سـریع بینشوضوح،بهاطالعاتبودنانتقالقابلکیفی،ازاطالعات

شـوندگان، ارائـه  مصـاحبه اشـاره مـورد نکـات اسـتدالل توسـعه واکتشـاف ،فـردي تجربهودانش
پنهـان از مزیتهـاي   علـی روابـط مدیریتی، کمک بـه تحلیـل  گیريتصمیممبناهايوتفکريهاالگو

باشد.میکاربرد این تکنیک 
خوانـدن دشـواري ،ترسـیم و خوانـدن نقشـه   بـاال بـراي   آمـوزش ومهارتبهنیاز،با این وجود

دهنـدگان از مشـکالت ایـن    پاسـخ نـاراحتی اسـترس و  احسـاس وبربـودن، اسـترس  زمان،نگاشت
داده و نشـان را)افـراد باورهـاي (مفـاهیم میانمعلولی-علتروابطهمچنین فقط،باشدمیتکنیک 

.باشدمیل مشکشناختینگاشتبراساسعملیاصولیاهنجاريباورهايارائه
می ني نقشه برداري تنها براي تحقیقات شناختی در سازمان استفاده هاکه روشواضح است

شود. محققین باید اعتبار روش میعنوان یک ابزار براي هر نوع تحقیق کیفی استفاده به ه بلکشود 
روابط و نقشه استخراجی آنهااز این اطمینان حاصل کنند کهگرفته وشناسی نگاشت را در نظر 

که دید گاه باشدمفاهیمی که براي مصاحبه شوندگان مهم هستند را اشکار کند و نه فقط چیزي
.کندمیارائه ی راخاص

این تکنیک اخیرا توسط تعداد اندکی از تحقیقـات در کشـور اسـتفاده شـده اسـت. بـا در نظـر        
ات آننظري و فراینـد عملیـ  گرفتن مزایاي به کار گرفتن آن در تحقیقات متفاوت الزم است مبانی 

برجسته تر شده تا با شناخت هر چه بیشتر , مزایاي آن ملموس تر شده وکاربرد آن بییشتر گردد.
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