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مقدمه

امروزه در رو یارو یی با پدیدهها و رو یدادهای انسانی و اجتماعی که هر روز ب ه س مت پیچی دگی و
ابهام بیشتری در حرکت هستند ،امکان دسترسی به ابزارها و روشهایی که با بهرهگیری از آنها بت وان
میزان پیچیدگی را تقلیل داد و بر سادهسازی و شفافیت افزود ،ض رورتی انکارناپ ذیر اس ت .نقش ه
شناختی1بهعنوان یکی از رو یکرده ای روششناس ی محاس بات ن رم2ک ه ب ه ش ناخت ،توص یو و
مد سازی نظامهای پیچیده میپردازد ،از این قابلیت برخ وردار اس ت ک ه ی ک رو ی داد ی ا پدی دۀ
پیچیده را در قالب شبکهای از مؤلفهها و روابط موجود میان آنها به صورت ی ک نقش ه نگ ارهای3ی ا
نمودار به تصو یر درآورد (استایلیو و گروامپو 4.)۲۰۰۴ ،و چنین نیازی را ب رآورده کن د .نقش ه
شناختی بر پایه آگاهی از کارکرد ابتدایی مغز که همانا تفسیر اطالعات ورودی برای معنابخش ی ب ه
آنها است و همچنین با تکیه بر این واقعیت ک ه ارائ ۀ ای ن اطالع ات در قالبه ای بص ری ،عم ل
معنابخشی را ب رای مغ ز تس هیل میکن د (ون گ و ل ی ،۲۰۰۹5،ص ،)۴۱ب ه قالببن دی بص ری
اطالع ات در ش کل نقش ههای نگ ارهای میپ ردازد .بن ابراین ،نقش ههای ش ناختی از یکس و ،ب ا
نقشهپردازیهای دقیق مسائل چندالیه و پیچیده در قالب نگارههای نسبتا ساده شدهای از واقعی ت،
امکان درک عمیقتر پدیدههای پیچیده و نحوه عملکرد آنها را برای افراد فراهم م یآورن د و از دیگ ر
سو ،با بازنمایی ذهن پنهان افراد ،امکان به اشتراکگذاری محتوای ذهنی و سیا اندیش ه آنه ا را ب ا
دیگران فراهم میکنند .از این طریق ،افزون بر یاریرسانی به پژوهشگران جهت اغنای فه م آنه ا از
رو یدادها و پدیدهها ،در راستای کشو و نشر دانش نیز گام برمیدارند.
نقشه شناختی

پیشینۀ نقشه شناختی به قرن نوزدهم بازمیگردد ،نخستین بار این اصطالح ،در سا  ،۱۹۴۸توس ط
ادوارد ت ولمن6ب ا مطالع ه ب ر روی موشه ای آزمایش گاهی معرف ی ش د .وی ب ا بررس ی رفت ار
جستجوگرانه موشها برای پیدا کردن غذا در مسیری پر پیچ و خم7،رفتار آنه ا را ب ه چی زی فرات ر از
رابطه محرک−پاسخ نسبت داد؛ زیرا هنگامی ک ه بخش ی از مس یر پ ر پ یچ و خ م بس ته میش د،
1.cognitive map
2. soft computing metodologies
3. graphic map
4.Stylios and Groumpos
5.Kwong and Lee
6.Edvard Tolman
7.maze
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موشها همواره میتوانستند ،راه خود را به سوی غذا پیدا کنند .ب ه اعتق اد وی ،موشه ا ب ه ترس یم
چیدمان مسیر پر پیچ و خم در مغز خود میپرداختند و براسا نقشه شناختی شکل گرفته در ذهن،
مسیر خود را شناسایی میکردند .پس از تولمن ،بح ث پیرام ون نقش ه ش ناختی توس ط اکس لرود

1

( )۱۹۷۶در حوزۀ علوم اجتماعی تداوم پیدا کرد .تولمن و اکسلرود ،نقش ه ش ناختی را ب ه ش یوهای
کامال رسمی و نظاممند ارائه کردند .در حالی که در ادامه کاس کو2،در س ا  ،۱۹۸۶ب ا وارد ک ردن
نقشه شناختی به عرصه منطق فازی به معرفی نقشه شناختی فازی3با حداقل نظاممندی و مبتن ی ب ر
اطالعات اندک و مبهم پرداخت (کولوریوتیس4و همکاران ،۲۰۰۳ ،ص .)۴۳همانطور که در ای ن
سیر تطور مشاهده میشود ،اگرچه نقشه شناختی نخستین بار در حوزه روانشناسی معرفی شد ،ام ا
کاربست این روش تنها به روانشناسی محدود نشد ،بلکه استفاده از آن به دیگر رشتهها نی ز تعم یم
یافت .میتوان به چند مورد از کاربردهای نقشههای شناختی در حوزهه ای گون اگون علم ی اش اره
کرد .برای نمونه ،نقشه ش ناختی ب هطور گس ترده در حیط ۀ تحلی ل خ ط مش ی و مد س ازیهای
سازمانی توس ط متخصص ان عل وم اداری و م دیریت ب ه ک ار گرفت ه ش ده اس ت (ون گ،۱۹۹۶5،
ص ،)۵۳۸پژوهشگران حوزۀ هوش مصنوعی نیز ب ا بهرهگی ری از قابلیته ای نقش ه ش ناختی ب ه
طراحی سیستمهای خبره براسا شبیهسازی شناخت انسان پرداختهاند .ب ه ع الوه ،سیاس تمداران
برای کسب مهارته ای تص میمگی ری در سیس تمه ای اجتم اعی ،سیاس ی و امنیت ی ،ک ه دارای
پیچیدگیهای منحصر به فردی هستند ،از مزایای نقشههای شناختی بهرهبرداری کردهاند .نقشههای
شناختی در بازنمایی مسائل پیچیده به پژوهش گران فیز ی ک نی ز ی اری رس اندهاند (وب ر.)۲۰۰۲ ،
متخصصان علوم تربیتی نیز برای آموزش اثربخش و ارائۀ الگوهای یادگیری معن ادار ،ب ه نقش ههای
شناختی بهعنوان یکی از راهبردهای یاددهی و یادگیری روی آوردهاند .در نهایت ،جغرافیدان ان نی ز
از نقشههای شناختی ب رای تکمی ل اطالع ات ،پیرام ون شاخص ههای فیز یک ی مکانه ا اس تفاده
کردهاند.
نقشه شناختی ،فرایند ساختاریافتهای است که بر یک موضوع یا مسئله متمرکز میشود و نمایش
نگارهای قابل تفسیری (نقشه مفهومی) ،متشکل از ایدهها و مفاهیم مطرح شده توسط یک ی ا چن د
مشارکتکننده و نحوه ارتباط آن مفاهیم با یک دیگر را ارائ ه میکن د (جکس ون و ت روکیم،۲۰۰۲6،
1.Axelrod
2.Kosko
3. fuzzy cognitive map
4.Koulouriotis
5. Wang
6. Jackson & Trochim
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ص .)۳۱۲از این طریق ،شناسایی عقاید ذهنی و درونی افراد و توصیو این عقاید بهگونهای عینی و
بیرونی امکانپذیر میشود (س یائو و ت ین ،۲۰۰۸1،ص .)۴۹در جس تجوی ی ک تعری و م ؤثر از
نقشه شناختی و تشخی بهتر اهمیت واژه «نقشه» میتوان ب ه تعری و النگفیلد−اس میت 2اش اره

کرد که نقشه شناختی را توصیو نگارهای ادراک منحصر به فرد ه ر ش خ از ی ک ح وزه خ اص
میداند (رشتهای از تفکر یا عمل) .به اعتقاد وی ،ترسیم نقشه شناختی ،فرایندی است که به موجب
آن پژوهشگران قادر میشوند نمایشی از ادراک و یژه هر شخ نسبت به یک واقعیت را به تص و یر
درآورند .با وجود این ،در چنین نقشهای تنها یک جنبه از دانش یا ادراک شخ  ،و نه هم ۀ ابع اد و
جنبههای آن بازنمایی میشود (اسپایسر ،۱۹۹۸3،ص .)۱۲۷به دیگر سخن ،نقشه ش ناختی نم ایش
نگارهای ادراک فرد نسبت به یک موضوع ،حوزه یا مسئله خاص است که اگر بهطور صحیح احصاء
شود ،به درک عمیقتر و منسجمتر و همچنین ایجاد بینشهای جدید نسبت به موضوع مورد مطالعه
برای پژوهشگران منج ر میش ود (احم د و آزم ن عل ی ،۲۰۰۳4،ص .)۵کیتچ ین )۱۹۹۴(5نی ز،

نقشه شناختی را سازهای ذهنی میداند که از آن برای درک و شناخت محیط پیرام ون اس تفاده م ی-
شود .در نتیجه ،نقشه شناختی بهعنوان نمایش هندس ی دان ش محیط ی و فض ایی دی ده میش ود.
بهطور کلی ،نقشه شناختی یک روش کیفی است که به منظور شناس ایی رواب ط عل ت و معل ولی و
6
تبیین ارتباطات علی میان مفاهیم مرتبط با یک موضوع یا مسئله خاص طراحی شده اس ت (هین ز،
 ،۲۰۰۰ص )۸و برای تحلیل و درک مسائل به کار میرود (آ کرمن.)۱۹۹۲7،
نقشه شناختی دارای دو مشخصه اصلی است که شامل مف اهیم8و پیون دها9میش ود .در نقش ه
 10پیوندها در قالب پیکانها11ترسیم میش وند .گ رهه ا ی ا مف اهیم،
شناختی ،مفاهیم در قالب گرهها و
معموال ،بازنمای و یژگیها ،صفات ،متغیرها و حالتهای یک سیستم هستند .بهطوریکه هر مفهوم
 12همک اران،۲۰۰۸ ،
یکی از عوامل کلیدی سیستم مد سازی شده را نشان میده د (پاپ اجورجیو و
1. Siau &Tan
2. Langfield-smith
3. Spicer
4. Ahmad&Azem Ali
5. Kitchin
6. Hines
7.Ackerman
8. concepts
9. links
10
. node
11
. arrow
12
. Papageorgiou

بازنمایی محتوا و ساختار ذهن انسان

131

ص .)۸۲۲اهمیت نسبی هر مفهوم در یک نقشه شناختی براسا تعداد مفاهیمی ارزیابی میش ود
که آن مفهوم بهطور مستقیم یا غیر مستقیم با آنها در ارتباط است ،چه در قال ب ی ک عام ل م ؤثر و
بانفوذ (متغیر مستقل) و چه بهعنوان عاملی که تحت تأثیر قرار میگیرد (متغیر وابسته) .بنابراین ،در
یک نقشه شناختی هنگامی یک متغیر ،مهم تلقی میشود که از ارتباطات بسیاری با دیگ ر متغیره ا
برخوردار باشد .در زمینه ارزیابی اهمیت هر مفهوم باید به این نکت ه نی ز توج ه داش ت ک ه برخ ی
صاحبنظران ،از جمله و یک ،)۱۹۷۹(1صرفا وجود ارتباط مس تقیم می ان متغیره ا را م الک ق رار
دادهاند .به اعتقاد آنها ،هر قدر تعداد ورودیها به یک مفهوم و یا تع داد خروجیه ا از ی ک مفه وم
بیشتر باشد ،آن مفهوم اهمیت بیشتری دارد .در حالی که برخ ی دیگ ر از ص احبنظران ،از جمل ه
بوگان2و همکاران ( ،)۱۹۷۷اهمیت یک مفهوم را اف زون ب ر تع داد ارتباطه ای مس تقیم ب ه تع داد
ارتباطهای غیر مستقیم میان مفاهیم نیز منتسب کردهاند .برخی دیگ ر نی ز همانن د ادن3و همک اران
( )۱۹۸۳شاخ پیچیدهتری برای سنجش اهمیت هر مفهوم در نقشه شناختی ارائه دادهان د ک ه در
آن ،نه تنها تعداد مفاهیمی که بهطور مستقیم یا غیر مستقیم با یک دیگر در ارتب اط هس تند ،در نظ ر
گرفته میشود ،بلکه طو کلیه مسیرهای مرتبط با مفهوم نیز بدون در نظ ر گ رفتن مس یر نف وذ آنه ا
مورد توجه قرار میگیرد (کاست ،۲۰۰۲ ،ص.)۱۷۰
پیوندها نیز براسا میزان قدرت همبستگی در ارزش فاصلهای  -۱الی  +۱ب ه ص ورت پیک ان-
هایی میان گرهها ترسیم میشوند که براسا منطق NPN4میتوانند سه حال ت گون اگون ارتب اطی
داشته باشند که عبارتند از :رابطه مثبت ،خنث ی و منف ی (فراس تخواه و همک اران ،۱۳۸۶ ،ص.)۱۰
یک نقشه شناختی همچنین میتواند دارای انواع متعددی از روابط می ان مف اهیم باش د؛ از جمل ه
آنها ،روابط مبتنی بر همجواری ( Aنزدیک  Bاست) ،روابط مبتنی بر تشابه ( Aمش ابه  Bاس ت)،
روابط علت و معلولی ( Aعلت  Bاست) ،روابط مبتنی بر طبقهبندی ( Aزیرمجموعه  Bاس ت) و
روابط مبتنی بر وابستگی ( Aاز  Bتبعیت میکند) است (صادقیمقدم ،۱۳۹۱ ،ص .)۹۳بن ابراین،
نقشه شناختی نموداری است برای به تصو یر کشیدن رواب ط متقاب ل می ان مف اهیمی ک ه بازنم ای
چ ارچوب معن ا ی ا اندیش های و ی ژه ،در ح وزه خاص ی از دان ش ف ردی ی ا گروه ی هس تند
( .)http://omni.bus.ed.ac.ukنگاره  ،۱نمونهای از یک نقشه شناختی ساده اس ت ک ه رابط ه
میان فناوری اطالعات و ارتباطات را با توسعه علمی کشور نشان میدهد.
1. Weick
2.Bougon
3. Eden
)4. NPN Logic(Neutral, Positive, Negative
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نگاره  :۱نمونهای از یک نقشه شناختی ساده

باید توجه داشت که نقشه شناختی ،واژهای عمومی برای همۀ روشهایی است که برای نم ایش
ترسیمی1ادراک شخصی افراد از یک موضوع ی ا مس ئله خ اص ب ه پژوهش گران ی اری میرس انند
(الن گ فیل د .)۱۹۹۲2،روششناس یهای دیگ ری چ ون نشانهشناس ی روایت ی3،س هگان هس ازی،

4

خودپرسشی5و شبکه خزانه(6ر.ک :دان اییفرد و مرتض وی )۱۳۹۰ ،نی ز وج ود دارن د ک ه در نقش ه
شناختی میتوانند مورد استفاده قرار گیرند (فیو و ها .)۱۹۹۲7،

1. graphic
2. Langfield
3. narrative semiotics
4. triading
5. self- question
6. repertory grid
7. Fiol & Huff
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ارتباط نقشه شناختی با نقشه ذهنی و نقشه مفهومی

ترسیم نقشه1مجموعهای از مفاهیم و روابط میان آنها منجر به برونسازی2دان ش ذهن ی اف راد م ی-
شود .این برونسازیهای ذهن ی ی ا نقش ههای ش ناختی معم وال نقش هه ای ذهن ی3و نقش هه ای
مفهومی4نامیده میشوند (دیکسون و المی ،۲۰۱۴ ،ص .)۳در ذی ل ،ب ا ه د درک ش باهته ا و
تفاوتهای میان نقشه ذهنی ،نقشه مفهومی و نقشه شناختی در خصوص هر یک توضیحی اجمالی
ارائه میشود.
نقشه ذهنی

اصطالح نقشه ذهنی در اوایل سا  ۱۹۴۳با انتشار کتاب ماهیت تبیین توسط کرای ک5مط رح ش د.
به اعتقاد وی ،کسب دانش و ادراک نسبت به پدیدهها به واسطه بهکارگیری «مد های کاربردی» در
َّ
ذهن فرد محقق میشود .در این راستا ،م د ذهن ی در س ادهترین س طح خ ود ب هعنوان م دلی از
واقعیت در مقیا کوچک تعریو میشود که الزاما دق ت ب االیی ن دارد ،ام ا ب هعنوان س ازوکاری
کمککننده برای درک واقعیتهای پیچیده ،مفید است .برای نمونه ،میتوان به مد ذهن ی سیس تم
خورشیدی بر پایه چرخش خورشید ،ماه و دیگر سیارات به دور زمین اش اره ک رد ک ه ص دها س ا
مورد استفاده قرار گرفته است .برخی پژوهشگران از دیدگاه سیستمی و رفت ار س ازمانی ،م د ه ای
ذهنی را بهعنوان پیشفرضهای اساسا ثابت ،نتایج کلی و یا حتی تصاو یری تعریو میکنند ک ه ب ر
چگونگی ادراک انسانها از جهان پیرامون اثر میگذارند .از این دیدگاه ،ادراک افراد از پیرامون خود
یا هر بخشی از آن ،نشئت گرفته از دانش ،عقاید ،تجربیات و ادراکات آنهاست و افزون بر آن تحت
تأثیر زمینههای سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی نیز قرار م یگی رد .ب ر ای ن اس ا  ،اف راد،
دادهها را بر مبنای مد های ذهنی خود پردازش میکنن د .در نتیج ه ،م د ه ای ذهن ی م یتوانن د
بهعنوان پیشفرضها ،تعمیمدهندهها و تصاو یری که شکلدهنده ادراک افراد هستند و بر اعما آنها
اثر میگذارند تصور شوند (اسپایس ر .)۱۹۹۸ ،ب ه هم ین س بب ،دو ش خ ب ا م د های ذهن ی
گوناگون میتوانند یک رو یداد را مشاهده کرده ،ولی آن را بهگون های متف اوت از یک دیگر توص یو
کنند .بنابراین ،چنین میتوان استدال کرد که مد های ذهنی ب ر پای ه تجرب هه ای گذش ته ش کل
1. mapping
2. externalize
3. mental maps
4. conceptual maps
5. Craik

134

روششناسی علوم انسانی /س /23ش /91تابستان 1396

میگیرن د و اف راد میتوانن د از آنه ا ب رای تفس یر رو ی دادهای جدی د اس تفاده کنن د
( .)http://omni.bus.ed.ac.uk/opsman/oakland/inst18.htmاز اینرو ،هنگامی که
افراد با مسئلهای روبهرو میشوند ،تالش میکنند مسئله جدید را براسا نقشهه ای ذهن ی پیش ین
خود درک کنند و اقداماتی در راستای آن انجام دهند .این امر ،ماهیت پو یا و سیا نقشههای ذهن ی
را نیز آشکار میکند .بهطوریکه نقشههای ذهنی از یکس و ،ب ر فراین د ادراک انتخ ابی و پ ردازش
اطالعات جدید اثر میگذارند و از سوی دیگر ،تحت تأثیر اطالعات جدید ب ه دس ت آم ده دچ ار
تغییر و تحوالت میشوند و تا حدودی در جایگاه تثبیت و تأیید مجدد قرار میگیرند (صادقیمقدم،
 ،۱۳۹۱ص .)۹۳به عالوه ،نقشههای ذهنی میتوانن د در دامن های از الگوه ای سادهس ازی ش ده،
همانند یک تصو یر ساده تا انتزاعهای پیچیدهتر ترسیم ش وند (اسپایس ر .)۱۹۹۷ ،ب رای درک بهت ر
نقشه ذهنی ،نمونهای از یک نقشه ذهنی ساده ،که مؤلفههای یک سخنرانی موفق را نشان م یده د،
در نگاره  ۲به تصو یر درآمده است.

نگاره  :۲نمونهای از یک نقشه ذهنی ساده

نقشه مفهومی

اصطالح نقشه مفهومی ،نخستین بار در سا  ،۱۹۷۲توسط جوی نوواک1و همکارانش در دانش گاه
1. Joe Novak
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کورن ل1مط رح ش د (س نتانام ،ل یچ و داوس ون ،۱۹۹۸2،ص .)۳۱۷نقش ه مفه ومی ی ک نم ایش
نگارهای است که نشان میدهد افراد چگونه روابط میان مف اهیم متع دد را تجس م میکنن د .نقش ه
مفهومی ریشه در روانشناسی شناختی دارد و برای تشریح نمایش بص ری رو ی ههای پو ی ای ادراک
درون ذهن انسان به ک ار م یرود (دیکس ون و الم ی ،۲۰۱۴ ،ص .)۳جوناس ن3نقش ه مفه ومی را
«بازنمایی فضایی مفاهیم و وابستگیهای متقابل آنها تعریو میکن د و آن را اب زاری ب رای نم ایش

ساختارهای دانشی ذهن افراد میداند» .براسا این تعریو ،با استفاده از نقشههای مفهومی م ی-
توان نسبت به ارتباط میان ایدهها و افکار و همچنین نحوۀ تناسب آنها آگ اهی پی دا ک رد (ن وواک و
کانا  .)۲۰۰۸4،به همین سبب ،از نقشه مفهومی بهعنوان یک ابزار ترس یمی ب رای س ازماندهی و
نمایش دانش ،بهرهبرداری میشود (سعیدی و همک اران ،۱۳۹۲ ،ص .)۱۲۶خل ق نقش ۀ مفه ومی
ابتدا با هد بهبود یادگیری انجام شد ،اما مطالعات بعدی نش ان داد ای ن ن وع نقش هه ا میتوانن د
بهعنوان ابزارهای مفیدی برای ارزشیابی ،نمایش دانش قبلی افراد ،تلخی مطال ب آموخت ه ش ده،
یادداشتبرداری ،کم ک ب ه مطالع ه ،برنام هریزی ،چارچوببن دی5،اف زایش درک و فه م ،تثبی ت
تجارب آموزشی ،بهبود شرایط مؤثر برای ی ادگیری ،آم وزش تفک ر انتق ادی ،حمای ت از ی ادگیری
مشارکتی و سازماندهی محتوا مورد استفاده قرار گیرند (همان) .نقشه مفهومی در شکل سنتی خ ود
یک نمایش نگارهای از ساختار دانش است که در قال ب گرهه ا و کمانه ا6ترس یم میش ود .گرهه ا
نمایانگر مفاهیم و کمانها نشانگر روابط میان مفاهیم هس تند (دیکس ون و الم ی ،۲۰۱۴ ،ص.)۳
خطوط ارتباطی میتوانند نحوۀ ارتباط یک مفهوم در حوزهای از دانش ارائه شده بر روی نقش ه را ب ا
مفهوم نشان داده شده بر روی همان نقشه در ح وزۀ دیگ ر ب ه تص و یر درآورن د (ن وواک و کان ا ،
 .)۲۰۰۸در نقشه مفهومی ،روابط میان مفاهیم ،نامگذاری میشوند و از این طری ق اطالع اتی در
مورد ماهیت روابط فراهم میشود .این روابط میتوانند یک طرفه ،دو طرفه یا بدون جهت باشند .به
عالوه ،رابطه میان مفاهیم میتواند به دو شکل ایستا و پو یا شکل بگیرد .رابطۀ پو یا میان دو مفه وم،
انتشار تغییر در این مفاهیم را بازتاب میکند .به بیان دیگر ،در ی ک رابط ه پو ی ا ،تغیی ر در کمی ت،
کیفیت یا حالت یک مفهوم منجر ب ه تغیی ر در کمی ت ،کیفی ت ی ا حال ت مفه وم دیگ ر میش ود
(دیکسون و المی ،۲۰۱۴ ،ص .)۴-۳خلق یک نقشه مفهومی ب ا ط رح پرس شهای ک انونی آغ از
1. Cornell
2.Santhanam, Leach & Dowson
3. Jonassen
4.Novak & Canas
5.scaffolding
6. arc
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میشود .هر پرسش کانونی ،مسئله یا رو یدادی که نقشه مفهومی درصدد حل آن اس ت را ب ه ط ور
آشکار مشخ میکند و از این طریق ،امکان شناسایی یک مفهوم محوری و سپس همه ای دهه ا و
مفاهیم مرتبط با آن فراهم میشود .این مفاهیم می توانند در قالب یک فهرست به ترتی ب از کل ی-

ترین و فراگیرترین مفهوم برای یک مسئله یا رو یداد خاص در باالی فهرست تا جزئ یت رین و ک م-
اهمیت ترین مفهوم در پایین آن طبقهبندی شوند .خطوط میان مفاهیم ،اتص ا مف اهیم موج ود در
حوزههای گوناگون دانش را بازنمایی میکنند و از این طریق ساختار سلسله مراتبی نقش ه مفه ومی
شکل می گیرد (نوواک و کانا  .)۲۰۰۸ ،اگرچه ساختار غال ب نقش هه ا از ن وع سلس له مراتب ی
است ،اما بر حسب نحوه چیدمان و ن وع رواب ط می ان مف اهیم و ای دهها میتوانن د دارای س اختار
شبکهای یا عنکب وتیو 1زنجی رهای2نی ز باش ند (دیکس ون و الم ی ،۲۰۱۴ ،ص .)۴−۳در س اختار
شبکهای یا عنکبوتی ،یک موضوع محوری یا عامل مشترک در مرکز نقشه قرار میگیرد و پیرام ون آن
دیگر موضوعات فرعی گسترش پیدا میکنند .بهطوریکه به هر میزان فاصله از نقطۀ محوری بیش تر
میشود ،موضوعات نیز فرعیتر میشوند .در نقشههای مفهومی با ساختار زنجی رهای ،مف اهیم ب ه
شیوهای خطی سازماندهی میشوند .بهطوریکه در این نوع نقشهها مراحل انج ام ی ک فعالی ت ی ا
فرایند به صورت متوالی نشان داده میشود .به رغ م وج ود تن وع در س اختار نقش ههای مفه ومی،
ساختار سلسله مراتبی همواره از کاربرد بیشتری برخوردار است؛ زیرا به اعتقاد شناختشناس ان ،از
جمله آزوبل ،مغز انسان اطالعات را به صورت سلسله مراتبی سازماندهی میکند (توتونچی عص ر
حاضری و مرسلی .)۱۳۹۲ ،برای درک بهتر مطالب پیشگفته ،نمونهای از یک نقشه مفهومی س اده
که نقشهای مدیریتی را از دیدگاه مینتزبرگ نشان میدهد ،در نگاره شماره  ۳ترسیم شده است.

1. spider
2.chain
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نگاره  :۳نمونهای از یک نقشه مفهومی ساده

تفاوتهای نقشه شناختی ،نقشه ذهنی و نقشه مفهومی

با توجه به توضیحات ارائه شده ،در نگاه نخست چنین به نظر میرس د ک ه نقش ه ش ناختی ،نقش ه
ذهنی و نقشه مفهومی ،مشابه یکدیگر هستند .منتها با دقت در جزئیات ،این واقعیت آش کار م ی-
شود که افزون بر وجود مشابهتهای بسیار میان آنها ،برخی تفاوتها نیز آنها را از یک دیگر متم ایز
کرده است.
یکی از تفاوتهای عمده میان این سه نقشه ،وجود تنها یک مفهوم مرک زی ی ا اص لی در نقش ه
ذهنی و در مقابل ،امکان وجود چندین کانون توجه در نقشههای مفهومی و شناختی است ،این ام ر
سبب میشود نقشه ذهنی از ساختاری درختی شکل برخوردار شود ،بهگونهای که یک واژه یا مفهوم
اصلی (حتی ترجیحا یک تصو یر) در مرکز صفحه قرار میگیرد .سپس ،ایدههایی که با آن مفهوم ی ا
تصو یر در ارتباط هستند ،پیرامون آن در قالب شاخههایی که از ای ده مرک زی نش ئت گرفتهان د ،ب ه
طر بیرون در همۀ مسیرها گسترش پیدا میکنند و ساختاری درختی را شکل میدهن د .در ح الی
که نقشههای مفهومی و شناختی بهطور کلی شبکههایی پیچیدهتر هستند .تف اوت دیگ ر می ان ای ن
نقشهها به ماهیت ارتباطات درونی آنها مربوط میشود .بهطوریک ه نقش ه ش ناختی ب هعنوان ی ک
تکنیک نقشهبرداری ،مبتنی بر روابط علی ،شناخته میشود .در حالی که در نقشه ذهن ی ارتباط ات
معموال چیزی بیش از یک پیون د (وابس تگی) را نش ان نمیدهن د و از م اهیتی انفع الی برخ وردار
هستند .در نقشه مفهومی نیز ارتباطات ب ا توص یفاتی برچس بگذاری میش وند ک ه ارتب اط می ان
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میکنند .به عالوه ،در حالی که در نقش ه مفه ومی،

ارتباطات چندگانه میان مفاهیم مجاز است و در نقشه شناختی نیز ارتباطات چندگانه میان ای دهه ا
هرگز غیر عادی نیست و هیچ محدودیتی در مورد تعداد ارتباطات میان مف اهیم وج ود ن دارد ،ام ا
معم وال در نقش ه ذهن ی از ارتباط ات چندگان ه می ان مف اهیم اس تفاده نمیش ود
(.)http://banxia.com/dexplore/whatsinaname.html
فرایند ترسیم نقشه شناختی

ترسیم نقشههای شناختی معموال براسا دادههای کیفی حاصل از چهار ابزار گردآوری داده ،یعنی
پرسشنامه ،مصاحبه ،احصاء از م تن و اس ناد ،انج ام م یش ود (اوزس می ،۲۰۰۴1،ص .)۴۵ه ر
روشی که برای خلق نقشههای شناختی مورد استفاده قرار گی رد ،در نهای ت ط ی ی ک فراین د کل ی
متشکل از پنج گام اصلی به ثمر خواهد نشست .در ذیل به تشریح اجمالی هر یک از گامه ای ای ن
فرایند پرداخته میشود.
گام اول :تدوین مسئله پژوهش

گام او برای خلق نقشه شناختی با تدو ین مسئله پژوهش آغاز میشود .باید توجه داشت که تدو ین
مسئله پژوهش در حوزه علوم انسانی و اجتماعی از نقطه صفر شروع نمیشود ،بلکه پ ژوهشه ای
اجتماعی همواره میتوانند بهعنوان بخش ی از رو ی دادها و پدی دهه ای انس انی و اجتم اعی ک ه در
چرخۀ زندگی روزانه انسانها در حا وقوع هستند ،متجلی ش وند .بن ابراین ،اف زون ب ر کنجک اوی
علمی ،تعهد شخصی و حرفهای نسبت به برخی موضوعات و مسائل پیرامون ،میتوانن د زمینهس از
تدو ین مسئله پژوهش شوند (وچلر2و همکاران .)۱۹۷۶ ،به عالوه ،تجربههای شخص ی و حرف های
پژوهشگر نی ز ب ه انتخ اب مس ئله پ ژوهش کم ک م یکن د (فری دمن ،۱۹۹۸ ،ص .)۹−۸ای ن
تجربههای شخصی گاه به صورت آگاهان ه و در نتیج ه تحلیله ا و تأمله ای پژوهش گر حاص ل
میشوند و گاه از احساسات ،تعصبات و ناخودآگ اه وی نش ئت میگیرن د .نقش ههای ش ناختی از
چنین قابلیتی نیز برخوردار هستند که ملغمۀ ابهامات شخصی و حرفهای پژوهشگر را به روابط قابل
شناس ایی آش کاری ک ه م یتوانن د موض وع پ ژوهش را ش کل دهن د ،تب دیل کنن د (م ک گ را و
هاربیسون−بیگز .)۱۹۸۹ ،باید توجه داشت که در این مرحله ،خالقیت نی ز اهمی ت و ی ژهای دارد
(وچلر و همکاران ،۱۹۷۶ ،ص.)۶
1. Ozesmi
2.Wechsler
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گام دوم :خلق مفاهیم

در گام دوم ،مفاهیم مرتبط با مسئله پژوهش شناسایی میشوند .در این مرحله ،مش ارکتکننده (ی ا
پژوهشگر) فهرستی از مفاهیم را بدون در نظر گرفتن نظم آنها از نظ ر روی دادن و اولو ی ت ،ص رفا
براسا اینکه قلمرو موضوع مورد بررسی را پوشش داده و معنابخشی میکنن د ،ارائ ه میده د .ب ه
اعتقاد مک گرا و هاربیسون−بیگز ( )۱۹۸۹مف اهیم ،جلوهه ای انتزاع ی1هس تند ک ه موض وعات،
پدیدهها یا رو یدادها را براسا خصیصهها و ارزشهای مستتر در آنها تبی ین میکنن د (م ک گ را و
هاربیسون−بیگز ،۱۹۸۹ ،ص .)۱۳۶بنابراین ،در این مرحله دستیابی به دیدگاه ف رد مش ارکتکننده
اهمیت ب االیی دارد؛ زی را مف اهیم ،واژهه ایی هس تند ک ه ای دههای خل ق ش ده توس ط آن ف رد را
رمزگذاری2میکنند (فریدمن ،۱۹۹۸ ،ص .)۶از ای نرو ،هنگ ام خل ق ای ن مف اهیم ،ف رد بای د ب ه
بصیرت3و آگ اهی خ ود تکی ه کن د ،بص یرتی ک ه میتوان د نش ئت گرفت ه از مؤلف ههای رفت اری،
مؤلفههای شناختی (فرایند تفکر) یا مؤلفههای عاطفی (هیجانات ،احساسات) وی باشد .آنچ ه در
این مرحله اهمیت بسیار دارد ،تنها جامعیت4و فراگیری مفاهیم مطرح شده است ،بهگونهای که ای ن
مفاهیم بتوانند به خوبی قلمرو موضوعی مسئله پژوهش را پوشش داده و آن را معنابخشی کنن د .در
ادامه ،گامهای بعدی این فرایند ،نظم و منطق مورد نیاز را بر مفاهیم مذکور تحمی ل خواهن د ک رد.
باید به این نکته نیز توجه داشت که به ندرت اتفاق میافتد یک مس ئله در ابت دا ،خ ود را بهگون های
بسیار محدود نشان دهد .معموال ادراک اولیه از یک مسئله ،بسیار ج امع و کل ی اس ت .بن ابراین،
مسئله باید به دقت بررسی گردد و با محدودسازی و متمرکزسازی ،از نو قال بریزی ش ود .تنه ا در
این صورت است که امکان مطالع ه تجرب ی مس ئله ف راهم میش ود (وچل ر و همک اران،۱۹۷۶ ،
ص.)۶
گام سوم :ایجاد واژهنامهای از مفاهیم

5

در گام سوم ،واژهنامهای از مفاهیم ایجاد میشود ،ایج اد چن ین واژهنام های ،س ازوکاری ب رای ب ه
تص و یر کش یدن مف اهیم انتزاع ی اولی ه ب ه هم راه مجموع ه اص طالحات م ورد اس تفاده ب رای
برچسبگذاری6بر آن مفاهیم است .علت ایجاد چنین واژهنامهای بدین سبب است که برخ ی واژه-
1.abstract representations
2. symbolize
3.intuition
4.comprehensiveness
5.concept dictionary
6.label
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ها به دلیل برخورداری از یک جوهره مشترک میتوانند در قالب تعداد محدودتری از مف اهیم قاب ل
شناسایی ،گروهبندی شوند؛ زیرا در بررسی مفاهیم ،معموال ،مشاهده میشود که برخی مف اهیم ب ه
یکدیگر بسیار مرتبط و نزدیک هستند .در حالی که برخی دیگر ،ارتباط چندانی با دیگ ران ندارن د.
در چنین شرایطی ،مفاهیمی که میتوانند در کنار یکدیگر مجسم شوند در یک گروه مفهومی و زی ر
یک چتر وسیعتر ،تحت عناو ینی خاص دستهبندی میشوند (مک گرا و هاربیس ون−بیگ ز،۱۹۸۹ ،
ص.)۱۳۷−۱۳۶
گام چهارم :عملیاتی کردن1مفاهیم

در گام چهارم ،مفاهیم عملیاتیسازی میشوند .تجسم مف اهیم در قال ب ی ک سیس تم اکتش افی و
بومشناختی ،این امکان را برای مشارکتکننده (یا پژوهشگر) فراهم میآورد که بهت ر بتوان د اج زای
تشکیلدهنده مفاهیم را عینیسازی کند .برای عملیاتی کردن مفاهیم ،ابتدا شخ تعری و دقیق ی
از آنها ارائه میدهد ،سپس روابط فرضی میان آنها را بیان میکند و از طری ق انتص اب عبارته ای
قابل اندازهگیری به مفاهیم مذکور ،کار را به پایان میرس اند .هنگ امی ک ه ش خ ق ادر ب ه بی ان
تعریفی آشکار از یک مفهوم باشد ،خلق یک متغیر2توس ط وی رخ داده اس ت .متغی ر ی ک مفه وم
قابل اندازهگیری است (فریدمن ،۱۹۹۸ ،ص .)۷حا ای ن نکت ه مط رح میش ود ک ه ف رد چگون ه
تشخی دهد کدام یک از متغیرها بهطور قابل اندازهگیری بر مسئله مورد مطالعه اث ر میگذارن د و
کدام ی ک اث ر نمیگذارن د؟ ی ک روش ب رای شناس ایی ای ن موض وع ،مقیا گ ذاری3اس ت .در
مقیا گذاری ،ابتدا فرد به بیان مجموعه وسیعی از عبارتها درباره مسئله مورد مطالعه میپ ردازد،
سپس اهمیت ادراک شده آنها را در مقیاسی معموال  ۵نمرهای ،درجهبن دی میکن د(4گفتن ی اس ت
متغیرهای اسمی نمیتوانند مقیا گذاری شوند) .در این مرحله ،نه تنها کمیت مه م اس ت ،بلک ه
مجزا بودن عبارتها از یکدیگر نیز اهمیت باالیی دارد .در ای ن هنگ ام ،نقش هها ی ا خوش هبندیها
پدیدار میشوند .مفاهیمی که بهطور مکرر با نمرات باال درجهبن دی م یش وند ،احتم اال مف اهیم
مهمی هستند و بعدها میتوانند بهعنوان متغیرها مورد توجه قرار گیرند و مفاهیمی که دائما با نمرات
پایین درجهبندی میشوند ،احتماال ارتباط چندانی ب ا موض وع م ورد مطالع ه ندارن د (م ک گ را و
هاربیسون−بیگز ،۱۹۸۹5،ص.)۱۴۵
1.operationalize
2.variable
3.scaling
4.rates
5.McGraw & Harbison-Biggs
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گام پنجم :تعیین روابط کارکردی1میان متغیرها

در گام پنجم ،روابط کارکردی میان متغیرها تعیین میشود .به دیگر سخن ،مستقل ی ا وابس ته ب ودن
متغیرها ،مشخ میشود .فریدمن برای درک بهتر روابط میان متغیرها ،این فرایند را به پخت کیک
تشبیه میکند .به این صورت که تخممرغ ،آرد ،شکر و آب ،متغیرهای مستقل هستند .ای ن م واد در
ترکیب با یکدیگر بر روی هم اثر متقابل میگذارند و کیک تولید میشود .بنابراین ،کیک یک متغی ر
وابسته است؛ زیرا در صورت نبودن آن مواد ،به وجود نمیآمد .پاسخ به پرسش پژوهش نیز همانن د
پختن یک کیک است؛ زیرا میان متغیرها نیز روابطی وجود دارد .تعیین اینکه کدام متغیر ،مس تقل و
کدام ی ک وابس ته اس ت و ی ا ب ه عب ارت دیگ ر ،ک دام ی ک ب ر دیگ ری اث ر م یگ ذارد ،برعه ده
مشارکتکننده (پژوهشگر) است .بنابراین ،شخ

برای شناسایی روابط میان متغیرها ،باید سؤا یا

مسئله پژوهش را به خاطر داشته باشد؛ زیرا براسا آن ،ماهیت و نوع متغیرها تعیین م یش وند .ب ه
عالوه ،نوع پژوهش (اکتشافی ،توصیفی یا تبیینی) نیز نحوه روابط میان متغیرهای وابسته و مستقل را
تعیین میکند (فریدمن ،۱۹۹۸ ،ص.)۸−۷
تحلیل نقشههای شناختی

به اعتقاد ادن و همکاران ( ،)۱۹۸۳هیچ رو یکرد کلی برای تحلیل نقشههای شناختی وج ود ن دارد،
اما پس از ترسیم2نقشههای شناختی میتوان ب ه تحلی ل آنه ا در دو بخ ش عم ده ش امل تحلی ل و
مقایسه نقشههای شناختی منف رد و تحلی ل و مقایس ه نقش ه ش ناختی اجم اعی در ص ورت تأیی د
امکانپذیری ادغام نقشههای شناختی منفرد پرداخت (صادقی مقدم.)۱۳۹۱ ،
تحلیل نقشههای شناختی منفرد

براسا اصو و مبانی ادبیات نگاشتشناختی ،ش اخ های گون اگونی ب رای تحلی ل ی ک نقش ه
شناختی وجود دارد .تحلیل قلمرو3و تحلیل پیچیدگی4دو گروه از شاخ های اصلی ب رای تحلی ل
نقشههای شناختی هستند (حس نقلیپور و همک اران ،۱۳۹۰ ،ص .)۸۴تحلی ل قلم رو ک ه ش امل
شاخ هایی چون درجه ورودی5،درجه خروجی6و قلمرو میشود ،ب هعنوان اب زاری ب رای بررس ی
1.functional

 .2میتوان از نر افزار کاوشگر تصتمیم ( )Decision Explorerبتهعنوان یکتی از متتداولتر ین برنامتههای کتامپیوتری بترای
ترسیم و تحلیل نقشههای شناختی استفاده کرد.

3. domain analysis
4. complexity analysis
5. In degree
6. out degree
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موقعیت هر مفهوم در میان دیگر مفاهیم موجود در یک نقشه ش ناختی و ب ه عب ارت دیگ ر ،تعی ین
اهمیت هر مفهوم در ساختار نقشه به کار برده میشود .از تحلیل پیچیدگی نیز بهعنوان ابزاری ب رای
تعیین میزان ارتباطات هر متغیر در یک نقشه شناختی استفاده میشود و مهمترین ش اخ ه ای آن
شامل تعداد گرهها ،تعداد روابط میان گرهها ،چگالی رابطه1که نشاندهندۀ نس بت تع داد رواب ط ب ه
تعداد گرههای موجود در یک نقشه است و چگالی نقشه2،که بیانگر نسبت تعداد رواب ط موج ود در
نقشه به کل روابط محتم ل می ان گ رهه ا از بع د نظ ری اس ت ،میباش د (ص ادقیمقدم،۱۳۹۱ ،
ص .)۹۸به عالوه ،نقشههای شناختی میتوانند براسا جامعیت مف اهیم گنجان ده ش ده ،س طح
جزئیات در نقشه و عملیاتی شدن از طریق تعداد سطوح سلسله مراتب نی ز ارزی ابی و ب ا یک دیگر
مقایسه شوند .استفاده از یک نقشه معیار3نیز این امکان را ف راهم م یآورد ک ه ی ک نقش ه ش ناختی
ساخته شده توسط مشارکتکننده با یک نقشه شناختی معیار (ممکن است ای ن نقش ه توس ط ی ک
متخص ساخته شده باشد و یا میانگینی از نقشههای ایجاد شده توسط چندین متخص باش د)
مقایسه شده ،اشتراکات میان دو نقشه محاسبه شود (دیکسون و المی ،۲۰۱۴ ،ص.)۸−۷
پس از انجام تحلیلهای مورد نیاز بر روی نقشههای شناختی منفرد میتوان ب ه بررس ی امک ان
ادغام نقشههای منفرد با یکدیگر ،جهت ایجاد نقشه شناختی ادغ امی و انج ام تحلی ل ب ر روی آن
پرداخت .برای تعیین امکان تلفیق نقشههای شناختی منفرد از ابزارهای تحلیل ی ش باهت و فاص له
استفاده میشود .این ابزارهای تحلیلی مشخ میکنند که آیا الگ وی خاص ی در م ورد وض عیت
شباهت یا تفاوت در میان نقشههای منف رد وج ود دارد ی ا خی ر و براس ا آن امک ان ادغامپ ذیری
مشخ میشود .برای سنجش شباهت و فاصله نقش ههای ش ناختی منف رد ،میت وان از محاس به
همبستگی «کیو آی پی»4و شاخ نس بت فاص له اس تفاده ک رد .در تحلیله ای نقش ه ش ناختی،
معموال ،برای محاسبه ش اخ نس بت فاص له از دو فرم و «الن گ فیلد−اس میت و و ی رث» و
«مارکوکزی و گلدبرگ» استفاده میشود .زمانی از فرمو النگ فیلد−اسمیت و و یرث استفاد ق رار

میشود که روابط به صورت صفر و یک تعریو شده باش ند و فرم و م ارکوکزی و گل دبرگ ب رای
شرایطی کاربرد دارد که روابط به صورت پیوستار صفر تا پنج یا حالت وزنی تعریو شده باشند.

1. link density
2. map density
3. criterion map
)4.Quadratic Assignment Procedure Correlation (QAP
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الو) فرمو النگ فیلد−اسمیت و و یرث

ب) فرمو مارکوکزی و گلدبرگ

 :DRشاخ

نسبت فاصله را برای دو نقشه علی  Aو  Bنشان میدهد.

 :Pتعداد گرههای موجود در نقشه را نشان میدهد که میان آنها ارتباط برقرار میشود.
افزون بر این روشها ،برای بررسی ماهیت تشابه یا تف اوت می ان نقش هه ای ش ناختی منف رد،
میتوان از دو روش آماری پیشرفته مقیا پردازی چندبعدی1و تحلیل خوش های2نی ز اس تفاده ک رد.
مقیا پردازی چندبعدی ،یک روش آماری چندمتغیری است که برای تبیین الگوی ترسیمی تش ابه
یا تفاوت میان نقشههای شناختی مشارکتکنندگان در یک فضای چندبعدی ب ه ک ار م یرود .ای ن
روش برای ارائه یک تحلیل ترسیمی از وضعیت شباهت یا ع دم ش باهت مش ارکتکنندگان و درک
الگوی حاکم بر آنها مناسب است و به همین دلیل ،پژوهش گران تحلی ل ش بکه اجتم اعی و نقش ه
علی ،این روش را بهعنوان یکی از روشهای آماری پیشرفته میدانند و از آن اس تفاده م یکنن د .در
تحلیل خوشهای نیز مشارکتکنندگان براسا دادههای حاصل از نظراتشان خوشهبندی م یش وند.
باید توجه داشت برای انجام هر دو نوع تحلیل پیشرفته از خروجی حاصل از دو روش پیشین ،یعنی
همبس تگی کی و آی پ ی3و ش اخ
ص.)۱۰۲−۱۰۰

نس بت فاص له اس تفاده میش ود (ص ادقیمقدم،۱۳۹۱ ،

)1. Multidimensional Scaling (MDS
2. Cluster Analysis
)3.Quadratic Assignment Procedure Correlation (QAP
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استخراج و تحلیل نقشه شناختی ادغامی

برای استخراج و مد سازی نقشه ادغامی ،فرایندی شامل سه گام تحلیلی به انجام میرسد .در گ ام
نخست ،برای تجمیع روابط استخراج شده از نقشههای ش ناختی منف رد و ادغ ام آنه ا ب ا یک دیگر
میتوان از دو الگوی شناخته شده در ادبیات نقشه شناختی که عبارتند از :نقشه ادغ امی م ورد نظ ر
اکثریت1،یعنی نقشهای ک ه هم ه مش ارکتکنندگان در م ورد اج زای آن اتف اق نظ ر دارن د و نقش ه
ادغامی مورد اتفاق آرا2یا نقشه مشترک ،یعنی نقشهای که بیشتر مشارکتکنندگان در مورد اج زای آن
اتفاق نظر دارند ،استفاده کرد (حسنقلیپور و همک اران ،۱۳۹۰ ،ص .)۸۶در گ ام دوم ،در راس تای
ایجاد مبنایی مناسب برای سادهسازی ساختار نقشه ادغامی ،وضعیت ش باهت مف اهیم نقش هه ای
ادغامی براسا م اتریس همبس تگی تعی ین میش ود ،س پس ب ا اس تفاده از روش مقی ا پردازی
چندبعدی ،دادهها بررسی و تحلی ل میش وند (ص ادقیمقدم ،۱۳۹۱ ،ص .)۱۰۵در گ ام آخ ر ،ب ا
ارزیابی نقشههای ادغامی استخراج شده ،برای مد سازی یک مد علی از رو یه مد سازی بل وکی
استفاده میشود (حسنقلیپور و همکاران ،۱۳۹۰ ،ص.)۸۶
مزایا و معایب نقشه شناختی

کاربست نقشههای شناختی از مزایای عمدهای برای افراد عادی در زندگی روزمره و همچن ین ب رای
پژوهشگران در فعالیتهای پژوهشی برخوردار است .در این قسمت ب ه برخ ی از من افع آن اش اره
میشود .همانطور که بیان شد ،نقشههای شناختی ابزارهایی ب رای آشکارس ازی عقای د و تفک رات
ذهنی افراد به شیوهای معنادار هستند .بنابراین ،چنین نقشههایی نه تنها برای افرادی که نقش ه ذهن ی
آنها به تصو یر کشیده میشود ،بلکه برای دیگر افراد و گروهها نیز قابل استفاده و بهرهبرداری خواه د
بود؛ زیرا از این طریق دانش ذهنی و ضمنی انسانها میتواند تا اندازهای صورتی عینی و آشکار پیدا
کند و زمینهای برای انتقاد شخصی و انتقا بین شخصی اندیشهها فراهم شود .ب ه ع الوه ،از چن ین
قابلیتی میتوان برای شناسایی و آشکارسازی عقاید و ایدههای مهم ذینفع ان جه ت دخیلس ازی
دانش ارزشمند آنها در فرایندهای تصمیمسازی و تص میمگیری بهرهب رداری ک رد ک ه در غی ر ای ن
صورت ،ممکن است همچنان پنهان باقی بمانند .همچنین ،این روش میتواند تص میمگیرندگان را
به بیان ادراک خود از یک مسئله خاص تشو یق کند و از این طریق به دیگر تص میمگیرندگان اج ازه
دهد ادراک و احسا دیگران را در خصوص مسئله مورد بررسی دریابند ،با گز ینهها و انتخابهای
1.A Map of Majority
2.A Map of Unanimity
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جایگز ین آشنا شوند و از سیستمهای فکری و عقیدتی دیگران آگاهی یابن د و از ای ن طری ق امک ان
مذاکره و کاهش تعارض بر سر مسئله مذکور فراهم شود.
به اعتقاد مایلز و هوبرمن )۱۹۹۴(1نقشههای شناختی ،ابزارهایی برای تجز ی ه و تحلی ل س طح
فردی جهت نمایش پیچیدگیهای تفکر افراد هستند .از آنجا که فرایندهای ش ناختی اف راد معم وال
ب هطور خط ی س ازمان نیافتهان د ،بن ابراین ،انعطا پ ذیری در س اختار نقش هه ای ش ناختی ب ه
پژوهشگران این امکان را میدهد که فرایندهای فکری مشارکتکنندگان را با س هولت بیش تری درک
کنند .به عالوه ،و یلدن و فابرت )۲۰۰۹(2نیز معتقدند ساخت و ساز بص ری نرماف زار نه ایی3نقش ه
شناختی که یک تصو یر بص ری لحظ های4از دادهه ا ف راهم م یآورد و تجرب ه مش ارکتکننده را در
قالب یک نقشه به تصو یر میکشد ،میتواند به پژوهشگران در اج رای فراین د مص احبه نی ز کم ک
کند؛ زیرا پژوهشگر با یک نگاه اجمالی به نقشه میتواند ،برای جبران کسری دادههای مورد نیاز ،ب ا
دقت بیشتری ب ه طراح ی پرس شهای مص احبه و ه دایت فراین د آن بپ ردازد .از س وی دیگ ر ،در
پژوهشهای کیفی ،تحلیل دادهها در فرایندی متشکل از بازخوانیهای مک رر رونوش تها و نهایت ا
آشکار شدن مضامین صورت میگیرد .استفاده از چنین روشهایی ،نه تنها درک فرایند تحلیل ،بلکه
ادراک اینکه کجا و چگونه یافتهها از دادهها استخراج شدهاند را برای خوانندگان و پژوهشگرانی ک ه
میخواهند از یافتههای پژوهش بهرهبرداری کنند ،دشوار میسازد .بنابراین ،میتوان یکی از مزای ای
نقشه شناختی را در حل چالشهای روششناختی و رفع نیاز به روشهای معتب ر و قاب ل اعتم اد در
تحلیل دادههای حجیم و تقلیل آنها با حفظ معنای در نظر گرفته شده ،دانس ت (دیکس ون و الم ی،
 ،۲۰۱۴ص .)۱۰یکی دیگر از مزایای نقشههای شناختی را میت وان در ح وزۀ ی ادگیری و ی اددهی
مشاهده کرد؛ زیرا نقشههای شناختی از طریق مدیریت حجم قابل مالحظهای از اطالع ات کیف ی،
نمایش تصو یری مفاهیم و تعیین چگونگی ارتباط منطقی میان ایدههای اصلی و ای دهه ای فرع ی،
ابزار قدرتمندی برای درک موضوعات پیچیده و کمک به یادگیری معنادار آنها و به دنب ا آن ،ذخی ره
اطالعات در حافظه بلندمدت فراهم میآورند که منجر به ماندگاری دانش برای مدت زمان بیشتر و
کسب یادگیری عمیقتر میشود (هاونز.)۱۹۹۷ ،
با این حا  ،نقشههای شناختی نقاط ضعفی نی ز دارن د .از جمل ه آنه ا ،مس ئله زم انبر ب ودن
یادگیری فرایند اجرای روش است .نقشه شناختی نیز همانند هر مهارت دیگری (برای نمون ه ران دن
1. Miles & Huberman
2. Wheeldon & Faubert
3. The front-end visual construction
4.viual snapshot
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دوچرخه) برای یادگیری به زمان نیاز دارد و تالشهای اولیه اف راد مبت دی اغل ب زم انبر ،آش فته و
ناامیدکننده خواهد بود؛ زیرا در ابتدا ،درک آنچه از ترسیمکنندۀ نقشه انتظار میرود ،برای وی دشوار
است .به همین سبب ،در خال مدتی که ب رای ب ه خ اطر آوردن رهنموده ای الزم جه ت ترس یم
نقشهها تالش میکند ،معموال نتیجه یا انصرا از ترسیم نقشه یا ارائه یادداشتهای مستقیم و ی ا از
قلم افتادن برخی دیدگاههای مهم است .در این راستا ،پیشنهادی که برای رفع ای ن مش کل میت وان
ارائه کرد ،تالش برای ترسیم نقشههای اولیه در محیطهایی اس ت ک ه نتیج ه در آن اهمی ت ن دارد.
برای نمونه ،برگزاری یک جلسه غیر رسمی با همکاران؛ زیرا از ای ن طری ق ،تجرب ه ارزش مندی در
زمینه یادگیری برای فرد حاصل میشود ،ضمن اینک ه اج رای روش در محیط ی ب ا مخاطرهپ ذیری
پایین انجام شده است .مسئله طو زمان اختصاص داده شده به ترسیم نقشه نیز ب ا کنت ر س رعت
ثبت اطالعات شفاهی به جای مستغرق شدن در آنها ،قابل رف ع اس ت .ب ه ع الوه ،ارائ ه ب ازخورد
ایدهها به مشارکتکننده و یا مصاحبهشونده نه تنه ا فرص تی ب رای ترس یمکننده نقش ه جه ت ارائ ه
نقشهای صحیحتر فراهم میآورد ،بلکه بهعنوان یک فرایند اعتباربخشی مفی د جه ت تض مین درک
صحیح دیدگاههای طر مقابل عمل میکند .مشکل دیگر ،تالش ترسیمکننده مبت دی ب رای ثب ت
کلمه به کلمه جمالت بیان شده توسط مصاحبهشونده است که سبب بازنم ایی ی ک ای ده منف رد از
چندین دیدگاه میشود .این مسئله معموال هنگامی رخ میدهد که مصاحبهشونده برای تشریح ی ک
موضوع در زمانهای مختلو به آن موضوع اشاره میکند .در این شرایط ،به جای یادداش تبرداری
از موضوع در زمانهای مختلو ،بهتر است همه مسیرها به یک موض وع پیون د داده ش ود .در ای ن
صورت ،نقشهای برای ترسیمکننده فراهم میشود که با یک نگاه اجمالی قادر به دریافت حوزهه ای
مورد بررسی و نکات کلیدی آن خواهد بود .یکی دیگر از نقاط ضعو نقشههای شناختی ،دشواری
فهم نقشهها برای افرادی است که مهارت و آشنایی الزم در این زمینه ندارند و این مشکل ،هنگ امی
که نقشهها متراکمتر میشوند و مشاهده اتصاالت1در آنها دشوارتر میگردد ،چن دین براب ر میش ود
(احمد و آزم علی ،۲۰۰۳ ،ص .)۵این مش کل نی ز ب ا معرف ی ای ن روش و آم وزش آن در س طح
گستردهتر قابل رفع است.
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