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 مقدمه

 و یدگی چیپ س مت ب ه روز هر که یاجتماع و یانسان یدادهایرو و هادهیپد با ییارویرو در هامروز
 بت وان آنها از یریگبهره با که ییهاروش و ابزارها به یدسترس امکان هستند، حرکت در یشتریب ابهام

 نقش ه .اس ت ریانکارناپ ذ یض رورت افزود، تیشفاف و یسازساده بر و داد لیتقل را یدگیچیپ زانیم
 و ویتوص  ش ناخت، ب ه ک ه 2ن رم محاس بات یشناس روش یکرده ایرو از یکیعنوان به 1یشناخت

 ۀدی پد ای  دادی رو کی  ک ه اس ت برخ وردار تیقابل نیا از پردازد،یم دهیچیپ یهانظام یسازمد 
 ای  3یانگ اره نقش ه کی  صورت به آنها انیم موجود روابط و هامؤلفه از یاشبکه قالب در را دهیچیپ

 نقش ه. کن د ب رآورده را یازین نیچن و 4(.۲۰۰۴ گروامپو ، و و یلیاستا) درآورد ریتصو به نمودار
گاه هیپا بر یشناخت  ب ه یمعنابخش  یبرا یورود اطالعات ریتفس همانا که مغز ییابتدا کارکرد از یآ

 عم ل ،یربص  یه اقالب در اطالع ات نی ا ۀارائ  ک ه تیواقع نیا بر هیتک با نیهمچن و است آنها
 یبص ر یبن دقالب ب ه ،(۴۱ص ،۲۰۰۹ 5،یل  و ون گ) کن دیم لیتس ه مغ ز یب را را یمعنابخش

 ب  ا س و،کی از یش  ناخت یهانقش ه ن،یبن ابرا. پ  ردازدیم یانگ اره یهانقش  ه ش کل در اطالع ات
 ت،ی واقع از یاشده ساده نسبتا   یهانگاره قالب در دهیچیپ و هیچندال مسائل قیدق یهایپردازنقشه

 گ رید از و آورن دیم  فراهم افراد یبرا را آنها عملکرد نحوه و دهیچیپ یهادهیپد ترقیعم درک امکان
 ب ا را آنه ا ش هیاند ا یس و یذهن یمحتوا یگذاراشتراک به امکان افراد، پنهان ذهن ییبازنما با سو،

 از آنه ا فه م یاغنا جهت پژوهشگران به یرسانیاری رب افزون ق،یطر نیا از. کنندیم فراهم گرانید
 . دارندیبرم گام زین دانش نشر و کشو یراستا در ها،دهیپد و دادهایرو
 

 یشناخت نقشه

 توس ط ،۱۹۴۸ سا  در اصطالح، نیا بار نینخست گردد،یبازم نوزدهم قرن به یشناخت نقشه ۀنیشیپ
 رفت  ار یرس  بر ب  ا یو. ش  د یمعرف   یش  گاهیآزما یه  اموش یرو ب  ر مطالع  ه ب  ا 6ت  ولمن ادوارد

 از فرات ر یزی چ ب ه را آنه ا رفتار 7خم، و چیپ پر یریمس در غذا کردن دایپ یبرا هاموش جستجوگرانه
 ش د،یم بس ته خ م و چیپ  پ ر ریمس  از یبخش  ک ه یهنگام رایز داد؛ نسبت پاسخ−محرک رابطه

                                                           

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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 میترس  ب ه ه اموش ،یو اعتق اد ب ه. کنند دایپ غذا یسو به را خود راه توانستند،یم همواره هاموش
 ذهن، در گرفته شکل یشناخت نقشه براسا  و پرداختندیم خود مغز در خم و چیپ پر ریمس دمانیچ

 1اکس لرود توس ط یش ناخت نقش ه رام ونیپ بح ث تولمن، از پس. کردندیم ییشناسا را خود ریمس
 یاوهیش  ب ه را یش ناخت نقش ه اکسلرود، و تولمن. کرد دایپ تداوم یاجتماع علوم ۀحوز در( ۱۹۷۶)

 ک ردن وارد ب ا ،۱۹۸۶ س ا  در 2کاس کو، ادامه در که یحال در. کردند ارائه مندنظام و یرسم کامال  
 ب ر یمبتن  و یمندنظام حداقل با 3یفاز یشناخت نقشه یمعرف به یفاز منطق عرصه به یشناخت نقشه

 نی ا در که طورهمان(. ۴۳ص ،۲۰۰۳ همکاران، و 4سیوتیکولور) پرداخت مبهم و اندک اطالعات
 ام ا شد، یمعرف یشناسروان حوزه در بار نینخست یشناخت نقشه اگرچه شود،یم مشاهده تطور ریس

 میتعم  زی ن هارشته گرید به آن از استفاده بلکه نشد، محدود یشناسروان به تنها روش نیا کاربست
 اش اره یعلم  گون اگون یه احوزه در یشناخت یهانقشه یکاربردها از مورد چند به توانیم. افتی

 یهایس ازمد  و یمش  خ ط لی تحل ۀط یح در گس ترده طورب ه یش ناخت نقشه نمونه، یبرا. کرد
 ،۱۹۹۶ 5ون گ،) اس ت ش ده گرفت ه ک ار ب ه تیریم د و یادار عل وم متخصص ان توس ط یسازمان

 ب ه یش ناخت نقش ه یه اتیقابل از یری گبهره ب ا زین یمصنوع هوش ۀحوز پژوهشگران ،(۵۳۸ص
 اس تمدارانیس ع الوه، ب ه. اندپرداخته انسان شناخت یسازهیشب براسا  خبره یهاستمیس یحطرا
 یدارا ک ه ،یت یامن و یاس یس ،یاجتم اع یه اس تمیس در یری گمیتص م یه امهارت کسب یبرا

 یهانقشه. اندکرده یبرداربهره یشناخت یهانقشه یایمزا از هستند، یفرده ب منحصر یهایدگیچیپ
(. ۲۰۰۲ وب ر،) اندرس انده یاری  زی ن کی زیف پژوهش گران به دهیچیپ مسائل ییبازنما در یشناخت

 یهانقش ه ب ه معن ادار، یریادگی یالگوها ۀارائ و اثربخش آموزش یبرا زین یتیترب علوم متخصصان
 زی ن دان انیجغراف ت،ینها در. اندآورده یرو یریادگی و یاددهی یراهبردها از یکیعنوان به یشناخت

 اس تفاده ه امکان یک یزیف یهاشاخص ه رام ونیپ اطالع ات، لی تکم یب را یشناخت یهانقشه از
 .اندکرده

 شینما و شودیم متمرکز مسئله ای موضوع کی بر که است یاافتهیساختار ندیفرا ،یشناخت نقشه
 چن د ای  کی توسط شده مطرح میمفاه و هادهیا از متشکل ،(یمفهوم نقشه) یریتفس قابل یانگاره

 ،۲۰۰۲ 6م،یت روک و جکس ون) کن دیم ارائ ه را گریک دی با میمفاه آن ارتباط نحوه و کنندهمشارکت
                                                           

1. Axelrod 

2. Kosko 

3. fuzzy cognitive map 

4. Koulouriotis 

5. Wang 

6. Jackson & Trochim 
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 و ینیع یاگونهبه دیعقا نیا ویتوص و افراد یدرون و یذهن دیعقا ییشناسا ق،یطر نیا از(. ۳۱۲ص
 از م ؤثر وی تعر ی ک یجس تجو در(. ۴۹ص ،۲۰۰۸ 1ن،یت  و ائویس ) شودیم ریپذامکان یرونیب

 اش اره 2تیاس م−لدیالنگف وی تعر ب ه توانیم «نقشه» واژه تیاهم بهتر  یتشخ و یشناخت نقشه
 خ اص ح وزه ی ک از ش خ  ه ر فرده ب منحصر ادراک یانگاره ویتوص را یشناخت نقشه هک کرد

 موجب به هک است یندیفرا ،یشناخت نقشه میترس ،یو اعتقاد به(. عمل ای رکتف از یارشته) داندیم
 ریتص و به را تیواقع کی به نسبت شخ  هر ژهیو کادرا از یشینما شوندیم قادر پژوهشگران آن

 و ابع اد ۀهم  نه و شخ ، کادرا ای دانش از جنبه یک تنها یانقشه نیچن در ن،یا وجود با. درآورند
 شینم ا یش ناخت نقشه سخن، گرید به(. ۱۲۷ص ،۱۹۹۸ 3سر،یاسپا) شودیم ییبازنما آن یهاجنبه

 ءاحصا حیصح طوربه اگر هک است خاص مسئله ای حوزه موضوع، یک به نسبت فرد کادرا یاگارهن
 مطالعه مورد موضوع به نسبت دیجد یهانشیب جادیا نیهمچن و ترمنسجم و ترقیعم درک به شود،

 ز،ی ن( ۱۹۹۴) 5نیتچ کی(. ۵ص ،۲۰۰۳ 4،یعل  آزم ن و احم د) ش ودیم منج ر پژوهشگران یبرا
-یم  اس تفاده رام ونیپ طیمح شناخت و کدر یبرا آن از هک داندیم یذهن یاسازه را یشناخت نقشه
. ش ودیم دهی د ییفض ا و یط یمح دان ش یهندس  شینماعنوان به یشناخت نقشه جه،ینت در. شود

 و یمعل ول و عل ت رواب ط ییشناس ا منظور به هک است یفکی روش کی یشناخت نقشه ،یکل طوربه
 6ن ز،یه) اس ت شده یطراح خاص مسئله ای موضوع کی با مرتبط میمفاه انیم یعل   ارتباطات نییتب

کرمن،) رودیم ارک به مسائل کدر و لیتحل یبرا و( ۸ص ،۲۰۰۰  (.۱۹۹۲ 7آ
 نقش ه در. ش ودیم 9ون دهایپ و 8میمف اه شامل که است یاصل مشخصه دو یدارا یشناخت نقشه

 م،یمف اه ای  ه اگ ره. ش وندیم میترس 11هاکانیپ لبقا در وندهایپ و 10هاگره قالب در میمفاه ،یشناخت
،  مفهوم هر کهیطوربه. هستند ستمیس کی یهاحالت و رهایمتغ صفات، ها،یژگیو یبازنما معموال 

 ،۲۰۰۸ همک اران، و 12ویپاپ اجورج) ده دیم نشان را شده یسازمد  ستمیس یدیکل عوامل از یکی

                                                           

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 
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 ش ودیم یابیارز یمیمفاه تعداد براسا  یناختش نقشه کی در مفهوم هر ینسب تیاهم(. ۸۲۲ص
 و م ؤثر عام ل ی ک قال ب در چه است، ارتباط در آنها با میمستق ریغ ای میمستق طوربه مفهوم آن هک

 در ن،یبنابرا(. وابسته ریمتغ) ردیگیم قرار ریتأث تحت هک یعاملعنوان به چه و( مستقل ریمتغ) بانفوذ
 ره ایمتغ گ رید با یاریبس ارتباطات از که شودیم یتلق مهم ر،یمتغ یک یهنگام یشناخت نقشه کی

 یبرخ  ک ه داش ت توج ه زی ن نکت ه نیا به دیبا مفهوم هر تیاهم یابیارز نهیزم در. باشد برخوردار
 ق رار م الک را ره ایمتغ انی م میمس تق ارتباط وجود صرفا   ،(۱۹۷۹) 1یکو جمله از نظران،صاحب

 مفه وم ی ک از ه ایخروج تع داد ای و مفهوم یک به هایورود تعداد قدر هر آنها، اعتقاد به. اندداده
 جمل ه از نظران،ص احب از گ رید یبرخ  که یحال در. دارد یشتریب تیاهم مفهوم آن باشد، شتریب

 تع داد ب ه میمس تق یه اارتباط تع داد ب ر اف زون را مفهوم کی تیاهم ،(۱۹۷۷) ارانکهم و 2بوگان
 ارانک هم و 3ادن همانن د زی ن گ رید یبرخ. اندکرده منتسب زین میمفاه انیم میمستق ریغ یهاارتباط

 در ک ه ان دداده ارائه یشناخت نقشه در مفهوم هر تیاهم سنجش یبرا یتردهیچیپ شاخ ( ۱۹۸۳)
 نظ ر در هس تند، ارتب اط در گریک دی با میمستق ریغ ای میمستق طوربه که یمیمفاه تعداد تنها نه آن،

 آنه ا نف وذ ریمس  گ رفتن نظ ر در بدون زین مفهوم با مرتبط یرهایمس هیکل طو  لکهب شود،یم گرفته
 (.۱۷۰ص ،۲۰۰۲ کاست،) ردیگیم قرار توجه مورد
-ک انیپ ص ورت ب ه+ ۱ یال -۱ یافاصله ارزش در یهمبستگ قدرت زانیم براسا  زین وندهایپ

 یارتب اط گون اگون حال ت سه توانندیم NPN 4منطق براسا  که شوندیم میترس هاگره انیم ییها
. (۱۰ص ،۱۳۸۶ همک اران، و فراس تخواه) یمنف  و یخنث  مثبت، رابطه: از عبارتند که باشند داشته

 جمل ه از باش د؛ میمف اه انی م روابط از یمتعدد انواع یدارا تواندیم نیهمچن یشناخت نقشه کی
 ،(اس تB  مش ابه A) شابهت بر یمبتن روابط ،(استB  کینزد A) یهمجوار بر یمبتن روابط آنها،

 و( اس تB  رمجموعهیز A) یبندطبقه بر یمبتن روابط ،(استB  علت A) یمعلول و علت روابط
 ن،یبن ابرا(. ۹۳ص ،۱۳۹۱ مقدم،یصادق) است( کندیم تیتبع  Bاز A) یوابستگ بر یمبتن روابط
 یبازنم ا هک  یمیمف اه انی م متقاب ل رواب ط دنیکش ریتصو به یبرا است ینمودار یشناخت نقشه

 هس  تند یگروه   ای   یف  رد دان  ش از یخاص   ح  وزه در ژه،ی  و یاش  هیاند ای   معن  ا چ  ارچوب
(http://omni.bus.ed.ac.uk .)رابط ه ک ه اس ت ساده یشناخت نقشه یک از یانمونه ،۱ نگاره 
 . دهدیم نشان کشور یعلم توسعه با را ارتباطات و اطالعات یفناور انیم

                                                           

1 . Weick 

2. Bougon 

3 . Eden 

4. NPN Logic(Neutral, Positive, Negative) 
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 ساده یشناخت نقشهک ی از یانمونه: ۱ نگاره

 
 شینم ا یبرا که است ییهاروش ۀهم یبرا یعموم یاواژه ،یشناخت نقشه که داشت توجه دیبا

 رس انندیم یاری  پژوهش گران ب ه خ اص مس ئله ای  موضوع کی از افراد یشخص ادراک 1یمیترس
 4،یس  ازگان  هس  ه 3،یت  یروا یشناس  نشانه چ  ون یگ  رید یهایشناس  روش(. ۱۹۹۲ 2ل  د،یف الن  گ)

 نقش ه در ک ه دارن د وج ود زی ن( ۱۳۹۰ ،یمرتض و و فردییدان ا: ک.ر) 6خزانه شبکه و 5یخودپرسش
 (. ۱۹۹۲ 7ها ، و و یف) رندیگ قرار استفاده مورد توانندیم یشناخت
 

                                                           

1. graphic 

2. Langfield 

3. narrative semiotics 

4. triading 

5. self- question 

6. repertory grid 

7. Fiol & Huff 
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 یمفهوم نقشه و یذهن نقشه با یشناخت نقشه ارتباط

-یم  اف راد یذهن  دان ش 2یسازرونب به منجر آنها انیم روابط و میمفاه از یامجموعه 1نقشه میترس
 یه انقش ه و 3یذهن  یه انقش ه معم وال   یش ناخت یهانقش ه ای  یذهن  یهایسازبرون نیا. شود

 و ه اش باهت درک ه د  ب ا ل،ی ذ در(. ۳ص ،۲۰۱۴ ،یالم و کسونید) شوندیم دهینام 4یمفهوم
 یاجمال یحیتوض کی هر خصوص در یشناخت نقشه و یمفهوم نقشه ،یذهن نقشه انیم یهاتفاوت

 .شودیم ارائه
 

 یذهن نقشه

. ش د مط رح 5کی کرا توسط نییتب تیماه تابک انتشار با ۱۹۴۳ سا  لیاوا در یذهن نقشه اصطالح
 در «یاربردک یهامد » یریارگکبه واسطه به هادهیپد به نسبتک ادرا و دانش کسب ،یو اعتقاد به

ق فرد ذهن  از یم دلعنوان ب ه خ ود س طح نیترس اده در یذهن  م د  راستا، نیا در. شودیم محقَّ
 یس ازوکارعنوان ب ه ام ا ن دارد، ییب اال دق ت الزاما   هک شودیم ویتعرک وچک ا یمق در تیواقع

 س تمیس یذهن  مد  به توانیم نمونه، یبرا. است دیمف ده،یچیپ یهاتیواقع درک یبرا نندهککمک
 س ا  ص دها ک ه ک رد اش اره نیزم دور به اراتیس گرید و ماه د،یخورش چرخش هیپا بر یدیخورش

 یه ام د  ،یس ازمان رفت ار و یستمیس دگاهید از پژوهشگران یبرخ. است گرفته قرار استفاده مورد
 ب ر هک  کنندیم ویتعر یریتصاو یحت ای و یلک جینتا ثابت، اساسا   یهافرضشیپعنوان به را یذهن

 خود رامونیپ از افرادک ادرا دگاه،ید نیا از. ذارندگیم اثر رامونیپ جهان از هاانسانک ادرا یچگونگ
 تحت آن بر افزون و آنهاست اتکادرا و اتیتجرب د،یعقا دانش، از گرفته نشئت آن، از یبخش هر ای

 اف راد، اس ا ، نی ا ب ر. ردی گیم  قرار زین یفرهنگ و یاجتماع ،یاقتصاد ،یاسیس یهانهیزم ریتأث
 توانن دیم  یذهن  یه ام د  ج ه،ینت در. نن دکیم پردازش خود یذهن یهامد  یمبنا بر را هاداده

 آنها اعما  بر و هستند افرادک ادرا دهندهشکل هک یریتصاو و هادهندهمیتعم ها،فرضشیپعنوان به
 یذهن  یهام د  ب ا ش خ  دو س بب، نیهم  ب ه(. ۱۹۹۸ س ر،یاسپا) شوند تصور گذارندیم اثر

 ویتوص  گریک دی از متف اوت یاگون هبه را آن یول کرده، شاهدهم را دادیروک ی توانندیم گوناگون
 ش کل گذش ته یه اتجرب ه هی پا ب ر یذهن یهامد  که کرد استدال  توانیم نیچن ن،یبنابرا. نندک

                                                           

1. mapping 

2. externalize 

3. mental maps 

4. conceptual maps 

5. Craik 
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د نن   ک اس   تفاده دی   جد یدادهای   رو ریتفس    یب   را آنه   ا از توانن   دیم اف   راد و رن   دیگیم
(http://omni.bus.ed.ac.uk/opsman/oakland/inst18.htm .)که یهنگام رو،نیا از 

 نیش یپ یذهن  یه انقشهبراسا   را دیجد مسئله کنندیم تالش شوند،یم روهروب یامسئله با افراد
 یذهن  یهانقشه ا یس و ایپو تیماه امر، نیا. دهند انجام آن یراستا در یاقدامات و کنند درک خود

 پ ردازش و یانتخ اب ادراک ن دیفرا ب ر س و،کی از یذهن یهانقشه کهیطوربه. کندیم آشکار زین را
 دچ ار آم ده دس ت ب ه دیجد اطالعات ریتأث تحت گر،ید یسو از و گذارندیم اثر دیجد اطالعات

 مقدم،یصادق) رندیگیم قرار دمجد دییتأ و تیتثب گاهیجا در یحدود تا و شوندیم تحوالت و رییتغ
 ش ده، یس ازساده یالگوه ا از یادامن ه در توانن دیم یذهن یهانقشه عالوه، به(. ۹۳ص ،۱۳۹۱

 بهت ر درک یب را(. ۱۹۹۷ س ر،یاسپا) ش وند میترس تردهیچیپ یهاانتزاع تا ساده ریتصو کی همانند
 ده د،یم  نشان را موفق یسخنران کی یهامؤلفه که ساده، یذهن نقشه کی از یانمونه ،یذهن نقشه

 .است درآمده ریتصو به ۲ نگاره در

 
 ساده یذهن نقشه کی از یانمونه: ۲ نگاره

 

 یمفهوم نقشه

 دانش گاه در ارانشکهم و 1کنووا یجو توسط ،۱۹۷۲ سا  در بار نینخست ،یمفهوم نقشه اصطالح
                                                           

1. Joe Novak 

http://omni.bus.ed.ac.uk/opsman/oakland/inst18.htm
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 شینم  ا کی   یمفه  وم نقش  ه(. ۳۱۷ص ،۱۹۹۸ 2داوس  ون، و چیل   س  نتانام،) ش  د مط  رح 1ورن  لک
 نقش ه. کنن دیم تجس م را متع دد میمف اه انیم روابط چگونه افراد دهدیم نشان که است یانگاره

 ادراک یای پو یهاهی رو یبص ر شینما حیتشر یبرا و دارد یشناخت یشناسروان در شهیر یمفهوم
 را یفه ومم نقش ه 3جوناس ن(. ۳ص ،۲۰۱۴ ،یالم  و کس ونید) رودیم  ک ار به انسان ذهن درون

 شینم ا یب را یاب زار را آن و کن دیم ویتعر آنها متقابل یهایوابستگ و میمفاه ییفضا ییبازنما»
-یم  یمفهوم یهانقشه از استفاده با و،یتعر نیابراسا  . «داندیم افراد ذهن یدانش یساختارها

گ اه آنها تناسب ۀنحو نیهمچن و افکار و هادهیا انیم ارتباط به نسبت توان  و ن وواک) ک رد دای پ یآ
 و یس ازمانده یب را یمیترس  ابزار کیعنوان به یمفهوم نقشه از سبب، نیهم به(. ۲۰۰۸ 4کانا ،

 یمفه وم ۀنقش  خل ق(. ۱۲۶ص ،۱۳۹۲ همک اران، و یدیسع) شودیم یبرداربهره دانش، شینما
 توانن دیم ه انقش ه ن وع نی ا داد نش ان یبعد مطالعات اما شد، انجام یریادگی بهبود هد  با ابتدا

 ش ده، آموخت ه مطال ب  یتلخ افراد، یقبل دانش شینما ،یابیارزش یبرا یدیمف یابزارهاعنوان به
 تی تثب فه م، و درک شیاف زا 5،یبن دچارچوب ،یزیربرنام ه مطالع ه، ب ه کم ک ،یبردارادداشتی

 یریادگی  از تی حما ،یانتق اد تفک ر آم وزش ،یریادگی  یبرا ثرؤم طیشرا بهبود ،یآموزش تجارب
 خ ود یسنت شکل در یمفهوم نقشه(. همان) رندیگ قرار استفاده مورد محتوا یسازمانده و یمشارکت

 ه اگره. ش ودیم میترس  6ه اکمان و ه اگره قال ب در که است دانش ساختار از یانگاره شینما کی
(. ۳ص ،۲۰۱۴ ،یالم  و کس ونید) هس تند میمفاه انیم روابط نشانگر هاکمان و میمفاه انگرینما

 ب ا را نقش ه یرو بر شده ارائه دانش از یاحوزه در مفهوم کی ارتباط ۀنحو توانندیم یارتباط خطوط
 کان ا ، و ن وواک) درآورن د ریتص و ب ه گ رید ۀح وز در نقشه همان یرو بر شده داده نشان مفهوم

 در یاطالع ات قی طر نیا از و شوندیم ینامگذار م،یمفاه انیم روابط ،یمفهوم نقشه در(. ۲۰۰۸
 به. باشند جهت بدون ای طرفه دو طرفه، کی توانندیم روابط نیا. شودیم فراهم روابط تیماه مورد

 مفه وم، دو انیم ایپو ۀرابط. ردیبگ شکل ایپو و ستایا شکل دو به تواندیم میمفاه انیم رابطه عالوه،
 ت،ی کم در ریی تغ ا،ی پو رابط ه کی  در گر،ید انیب به. کندیم بازتاب را میمفاه نیا در رییتغ انتشار

 ش ودیم گ رید مفه وم حال ت ای  تی فیک ت،ی کم در ریی تغ ب ه منجر مفهوم کی حالت ای تیفیک
 آغ از یک انون یهاپرس ش ط رح ب ا یمفهوم نقشه کی خلق(. ۴-۳ص ،۲۰۱۴ ،یالم و کسونید)

                                                           

1. Cornell 

2. Santhanam, Leach & Dowson 

3. Jonassen 

4. Novak & Canas 

5. scaffolding 

6. arc 
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 ط ور ب ه را س تا آن حل درصدد یمفهوم نقشه هک یدادیرو ای مسئله ،یانونک پرسش هر. شودیم
 و ه ادهی ا همه سپس و یمحور مفهوم کی ییشناسا امکان ق،یطر نیا از و ندکیم مشخ  ارکآش

-یل ک از بی ترت به فهرستک ی قالب در توانند یم میمفاه نیا. شودیم فراهم آن با مرتبط میمفاه
-مک  و نیت ریجزئ  تا فهرست یباال در خاص دادیرو ای مسئله کی یبرا مفهوم نیرتریفراگ و نیتر

 در موج ود میمف اه اتص ا  م،یمفاه انیم خطوط. شوند یبندطبقه آن نییپا در مفهوم نیتر تیاهم
 یمفه وم نقش ه یمراتب سلسله ساختار قیطر نیا از و کنندیم ییبازنما را دانش گوناگون یهاحوزه
 یمراتب  هسلس ل ن وع از ه انقش ه غال ب ساختار اگرچه(. ۲۰۰۸ کانا ، و نوواک) ردیگ یم شکل

 س اختار یدارا توانن دیم هادهی ا و میمف اه انی م رواب ط ن وع و دمانیچ نحوه حسب بر اما است،
 س اختار در(. ۴−۳ص ،۲۰۱۴ ،یالم  و کس ونید) باش ند زی ن 2یارهی زنج و1یعنکب وت ای یاشبکه
 آن م ونرایپ و ردیگیم قرار نقشه مرکز در مشترک عامل ای یمحور موضوع کی ،یعنکبوت ای یاشبکه

 ش تریب یمحور ۀنقط از فاصله زانیم هر به کهیطوربه. کنندیم دایپ گسترش یفرع موضوعات گرید
 ب ه میمف اه ،یارهی زنج ساختار با یمفهوم یهانقشه در. شوندیم تریفرع زین موضوعات شود،یم
 ای  تی فعال کی  انج ام مراحل هانقشه نوع نیا در کهیطوربه. شوندیم یسازمانده یخط یاوهیش

 ،یمفه وم یهانقش ه س اختار در تن وع وج ود رغ م به. شودیم داده نشان یمتوال صورت به ندیفرا
 از شناس ان،شناخت اعتقاد به رایز است؛ برخوردار یشتریب کاربرد از همواره یمراتب سلسله ساختار

 عص ر یتوتونچ) کندیم یسازمانده یمراتب سلسله صورت به را اطالعات انسان مغز آزوبل، جمله
 س اده یمفهوم نقشه کی از یانمونه گفته،شیپ مطالب بهتر درک یبرا(. ۱۳۹۲ ،یمرسل و یحاضر

 .است شده میترس ۳ شماره نگاره در دهد،یم نشان نتزبرگیم دگاهید از را یتیریمد یهانقش که

                                                           

1. spider 

2. chain 
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 ساده یمفهوم نقشه کی از یانمونه: ۳ نگاره

 
 یمفهوم نقشه و یهنذ نقشه ،یشناخت نقشه یهاتفاوت

 نقش ه ،یش ناخت نقش ه ک ه رس دیم نظر به نیچن نخست نگاه در شده، ارائه حاتیتوض به توجه با
-یم  آش کار تیواقع نیا ات،یجزئ در دقت با منتها. هستند گریکدی مشابه ،یمفهوم نقشه و یذهن

 زیمتم ا گریک دی از را آنها زین هاتفاوت یبرخ آنها، انیم اریبس یهامشابهت وجود بر افزون که شود
 . است کرده
 نقش ه در یاص ل ای  یمرک ز مفهوم کی تنها وجود نقشه، سه نیا انیم عمده یهاتفاوت از یکی

 ام ر نیا است، یشناخت و یمفهوم یهانقشه در توجه کانون نیچند وجود امکان مقابل، در و یذهن
 مفهوم ای واژه کی که یاگونههب شود، برخوردار شکل یدرخت یساختار از یذهن نقشه شودیم سبب

 ای  مفهوم آن با که ییهادهیا سپس،. ردیگیم قرار صفحه مرکز در( ریتصو کی حا  یترج یحت) یاصل
 ب ه ان د،گرفته نش ئت یمرک ز دهی ا از که ییهاشاخه قالب در آن رامونیپ هستند، ارتباط در ریتصو

 یح ال در. دهن دیم شکل را یدرخت یرساختا و کنندیم دایپ گسترش رهایمس ۀهم در رونیب طر 
 نی ا انی م گ رید تف اوت. هستند تردهیچیپ ییهاشبکه یکل طوربه یشناخت و یمفهوم یهانقشه که

 کی  عنوانب ه یش ناخت نقش ه ک هیطوربه. شودیم مربوط آنها یدرون ارتباطات تیماه به هانقشه
 ارتباط ات یذهن  نقشه در که یحال در. ودشیم شناخته ،یعل   روابط بر یمبتن ،یبردارنقشه کیتکن

 برخ وردار یانفع ال یتیم اه از و دهن دینم نش ان را( یوابس تگ) ون دیپ کی از شیب یزیچ معموال  
 انی م ارتب اط ک ه ش وندیم یگذاربرچس ب یفاتیتوص  ب ا ارتباطات زین یمفهوم نقشه در. هستند
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 ،یمفه وم نقش ه در که یحال در عالوه، به. کنندیم مشخ  را آن تیماه و کرده ویتعر را میمفاه
 ه ادهی ا انیم چندگانه ارتباطات زین یشناخت نقشه در و است مجاز میمفاه انیم چندگانه ارتباطات

 ام ا ن دارد، وج ود میمف اه انیم ارتباطات تعداد مورد در یتیمحدود چیه و ستین یعاد ریغ هرگز
 ش   ودینم اس   تفاده میاهمف    انی   م چندگان   ه ارتباط   ات از یذهن    نقش   ه در معم   وال  

(http://banxia.com/dexplore/whatsinaname.html). 
 

 یشناخت نقشه میترس ندیفرا

 یعنی داده، یگردآور ابزار چهار از حاصل یفیک یهادادهبراسا   معموال   یشناخت یهانقشه میترس
 ه ر(. ۴۵ص ،۲۰۰۴ 1،یاوزس م) ش ودیم  انج ام اس ناد، و م تن از احصاء صاحبه،م پرسشنامه،

 یکل  ن دیفرا کی  یط  تی نها در رد،ی گ قرار استفاده مورد یشناخت یهانقشه خلق یبرا که یروش
 نی ا یه اگام از کی هر ی  اجمال حیتشر به لیذ در. نشست خواهد ثمر به یاصل گام پنج از متشکل

 . دشویم پرداخته ندیفرا
 

 پژوهش مسئله نیتدو: اول گام

 نیتدو که داشت توجه دیبا. شودیم آغاز پژوهش مسئله نیتدو با یشناخت نقشه خلق یبرا او  گام
 یه اپ ژوهش بلکه شود،ینم شروع صفر نقطه از یاجتماع و یانسان علوم حوزه در پژوهش مسئله

 در ک ه یاجتم اع و یانس ان یه ادهی دپ و دادهای رو از یبخش  عنوانبه توانندیم همواره یاجتماع
 یکنجک او ب ر اف زون ن،یبن ابرا. ش وند یمتجل هستند، وقوع حا  در هاانسان روزانه یزندگ ۀچرخ
 س ازنهیزم توانن دیم رامون،یپ مسائل و موضوعات یبرخ به نسبت یاحرفه و یشخص تعهد ،یعلم
 یاحرف ه و یشخص  یهاتجربه ه،عالو به(. ۱۹۷۶ همکاران، و 2وچلر) شوند پژوهش مسئله نیتدو

 نی ا(. ۹−۸ص ،۱۹۹۸ دمن،ی فر) کن دیم  کم ک پ ژوهش مس ئله انتخ اب ب ه زی ن پژوهشگر
گاهان ه صورت به گاه یشخص یهاتجربه  حاص ل پژوهش گر یه اتأمل و ه الیتحل ج هینت در و آ

گ اه و تعصبات احساسات، از گاه و شوندیم  از یش ناخت یهانقش ه. رن دیگیم نش ئت یو ناخودآ
 قابل روابط به را پژوهشگر یاحرفه و یشخص ابهامات ۀملغم که هستند برخوردار زین یتیقابل نیچن

 و گ  را م  ک) کنن  د لیتب  د دهن  د، ش  کل را پ  ژوهش موض  وع توانن  دیم   ک  ه یآش  کار ییشناس  ا
 دارد یاژهی و تی اهم زی ن تیخالق مرحله، نیا در که داشت توجه دیبا(. ۱۹۸۹ گز،یب−سونیهارب

 (.۶ص ،۱۹۷۶ همکاران، و وچلر)

                                                           

1. Ozesmi 

2. Wechsler 

http://banxia.com/dexplore/whatsinaname.html
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 میمفاه خلق: دوم گام

 ای ) کنندهمش ارکت مرحله، نیا در. شوندیم ییشناسا پژوهش مسئله با مرتبط میمفاه دوم، گام در
 ص رفا   ت،ی اولو و دادن یرو نظ ر از آنها نظم گرفتن نظر در بدون را میمفاه از یفهرست( پژوهشگر

 ب ه. ده دیم ارائ ه کنن د،یم یمعنابخش و داده پوشش ار یبررس مورد موضوع قلمرو نکهیا براسا 
 موض وعات، ک ه هس تند 1یانتزاع  یه اجلوه م،یمف اه( ۱۹۸۹) گزیب−سونیهارب و گرا مک اعتقاد

 و گ را م ک) کنن دیم نی یتب آنها در مستتر یهاارزش و هاصهیخص براسا  را دادهایرو ای هادهیپد
 کنندهمش ارکت ف رد دگاهید به یابیدست مرحله نیا در ن،یبنابرا(. ۱۳۶ص ،۱۹۸۹ ،گزیب−سونیهارب
 را ف رد آن توس ط ش ده خل ق یهادهی ا ک ه هس تند ییه اواژه م،یمف اه رای ز دارد؛ ییب اال تیاهم

 ب ه دی با ف رد م،یمف اه نی ا خل ق هنگ ام رو،نی ا از(. ۶ص ،۱۹۹۸ دمن،یفر) کنندیم 2یرمزگذار
گ اه و 3رتیبص  ،یرفت ار یهامؤلف ه از گرفت ه نش ئت توان دیم ک ه یرتیبص  کن د، هی تک خ ود یآ

 در آنچ ه. باشد یو( احساسات جانات،یه) یعاطف یهامؤلفه ای( تفکر ندیفرا) یشناخت یهامؤلفه
 نی ا که یاگونهبه است، شده مطرح میمفاه یریفراگ و 4تیجامع تنها دارد، اریبس تیاهم مرحله نیا

 در. کنن د یمعنابخش را آن و داده پوشش را پژوهش مسئله یموضوع قلمرو یخوب به بتوانند میمفاه
. ک رد خواهن د لی تحم مذکور میمفاه بر را ازین مورد منطق و نظم ند،یفرا نیا یبعد یهاگام ادامه،

 یاگون هبه را خ ود ابت دا، در مس ئله کی افتدیم اتفاق ندرت به که داشت توجه زین نکته نیا به دیبا
 ن،یبن ابرا. اس ت یکل  و ج امع اریبس مسئله، کی از هیاول ادراک معموال  . دهد نشان محدود اریبس

 در تنه ا. ش ود یزیرقال ب نو از ،یمتمرکزساز و یمحدودساز با و گردد یبررس دقت به دیبا مسئله
 ،۱۹۷۶ همک اران، و وچل ر) ش ودیم ف راهم مس ئله یتجرب  مطالع ه امکان که است صورت نیا

 (. ۶ص
 

 5میمفاه از یانامهواژه جادیا: سوم گام

 ب ه یب را یس ازوکار ،یانام هواژه نیچن  ج ادیا شود،یم جادیا میمفاه از یانامهواژه سوم، گام در
 یب  را اس  تفاده م  ورد اص  طالحات مجموع  ه هم  راه ب  ه هی  اول یانتزاع   میمف  اه دنیکش   ریتص  و

-واژه یبرخ  که است سبب نیبد یانامهواژه نیچن جادیا علت. است میمفاه آن بر 6یگذاربرچسب

                                                           

1. abstract representations 

2. symbolize  

3. intuition 

4. comprehensiveness 

5. concept dictionary 

6. label 
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 قاب ل میمف اه از یمحدودتر تعداد قالب در توانندیم مشترک جوهره کی از یبرخوردار لیدل به ها
، م،یمفاه یبررس در رایز شوند؛ یبندگروه ،ییشناسا  ب ه میمف اه یبرخ که شودیم مشاهده معموال 

. ندارن د گ رانید اب یچندان ارتباط گر،ید یبرخ که یحال در. هستند کینزد و مرتبط اریبس گریکدی
 ری ز و یمفهوم گروه کی در شوند مجسم گریکدی کنار در توانندیم که یمیمفاه ،یطیشرا نیچن در

 ،۱۹۸۹ گ ز،یب−س ونیهارب و گرا مک) شوندیم یبنددسته خاص ینیعناو تحت تر،عیوس چتر کی
 (. ۱۳۷−۱۳۶ص

 
 میمفاه 1کردن یاتیعمل: چهارم گام

 و یاکتش اف س تمیس کی  قال ب در میمف اه تجسم. شوندیم یسازیتایعمل میمفاه چهارم، گام در
 یاج زا بتوان د بهت ر که آوردیم فراهم( پژوهشگر ای) کنندهمشارکت یبرا را امکان نیا ،یشناختبوم

 یق یدق وی تعر شخ  ابتدا م،یمفاه کردن یاتیعمل یبرا. کند یسازینیع را میمفاه دهندهلیتشک
 یه اعبارت انتص اب قی طر از و کندیم انیب را آنها انیم یفرض روابط سسپ دهد،یم ارائه آنها از

 انی ب ب ه ق ادر ش خ  ک ه یهنگ ام. رس اندیم انیپا به را کار مذکور، میمفاه به یریگاندازه قابل
 مفه وم کی  ری متغ. اس ت داده رخ یو توس ط 2ریمتغ کی خلق باشد، مفهوم کی از آشکار یفیتعر

 چگون ه ف رد ک ه ش ودیم مط رح نکت ه نی ا حا (. ۷ص ،۱۹۹۸ دمن،یرف) است یریگاندازه قابل
 و گذارن دیم اث ر مطالعه مورد مسئله بر یریگاندازه قابل طوربه رهایمتغ از کی کدام دهد  یتشخ
 در. اس ت 3یگ ذارا یمق موض وع، نی ا ییشناس ا یب را روش کی  گذارن د؟ینم اث ر کی  کدام

 پ ردازد،یم مطالعه مورد مسئله درباره هاعبارت از یعیوس وعهمجم انیب به فرد ابتدا ،یگذارا یمق
 اس ت یگفتن ) 4کن دیم یبن ددرجه ،یانمره ۵ معموال   یاسیمق در را آنها شده ادراک تیاهم سپس

 بلک ه اس ت، مه م تی  کم تنها نه مرحله، نیا در(. شوند یگذارا یمق توانندینم یاسم یرهایمتغ
 هایبندخوش ه ای  هانقش ه هنگ ام، نی ا در. دارد ییباال تیاهم زین گریکدی از هاعبارت بودن مجزا

 میمف اه احتم اال   ش وند،یم  یبن ددرجه باال نمرات با مکرر طوربه که یمیمفاه. شوندیم داریپد
 نمرات با دائما   که یمیمفاه و رندیگ قرار توجه مورد رهایمتغ عنوانبه توانندیم بعدها و هستند یمهم

 و گ را م ک) ندارن د مطالع ه م ورد موض وع ب ا یچندان ارتباط احتماال   شوند،یم یبندجهدر نییپا
 . (۱۴۵ص ،۱۹۸۹ 5گز،یب−سونیهارب

                                                           

1. operationalize  

2. variable 

3. scaling 

4. rates 

5. McGraw & Harbison-Biggs 
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 رهایمتغ انیم 1یکارکرد روابط نییتع: پنجم گام

 ودنب  وابس ته ای  مستقل سخن، گرید به. شودیم نییتع رهایمتغ انیم یکارکرد روابط پنجم، گام در
 کیک پخت به را ندیفرا نیا رها،یمتغ انیم روابط بهتر درک یبرا دمنیفر. شودیم مشخ  رها،یمتغ
 رد م واد نی ا. هستند مستقل یرهایمتغ آب، و شکر آرد، مرغ،تخم که صورت نیا به. کندیم هیتشب
 ری متغ کی کیک ن،یبنابرا. شودیم دیتول کیک و گذارندیم متقابل اثر هم یرو بر گریکدی با بیترک

 نن دهما زین پژوهش پرسش به پاسخ. آمدینم وجود به مواد، آن نبودن صورت در رایز است؛ وابسته
 و س تقلم ر،یمتغ کدام نکهیا نییتع. دارد وجود یروابط زین رهایمتغ انیم رایز است؛ کیک کی پختن
 برعه ده گ ذارد،یم  اث ر یگ رید ب ر کی  ک دام گ ر،ید عب ارت ب ه ای  و اس ت وابس ته کی  کدام

 ای  سؤا دیبا رها،یمتغ انیم روابط ییشناسا یبرا شخ  ن،یبنابرا. است( پژوهشگر) دهکننمشارکت
 ب ه. ندش ویم  نییتع رهایمتغ نوع و تیماه آن، براسا  رایز باشد؛ داشته خاطر به را پژوهش مسئله
 را مستقل و وابسته یرهایمتغ انیم روابط نحوه زین( ینییتب ای یفیتوص ،یاکتشاف) پژوهش نوع عالوه،

 (.۸−۷ص ،۱۹۹۸ دمن،یفر) کندیم نییتع
 

 یشناخت یهانقشه لیتحل

 ن دارد، وج ود یشناخت یهانقشه لیتحل یبرا یکل کردیرو چیه ،(۱۹۸۳) ارانکهم و ادن اعتقاد به
 و لی تحل ش امل عم ده بخ ش دو در آنه ا لی تحل ب ه توانیم یشناخت یهانقشه 2میترس از پس اما
 دیی تأ ص ورت در یاجم اع یش ناخت نقش ه س هیمقا و لی تحل و ردمنف  یشناخت یهانقشه سهیمقا

 (. ۱۳۹۱ مقدم، یصادق) پرداخت منفرد یشناخت یهانقشه ادغام یریپذامکان
 منفرد یشناخت یهانقشه لیتحل

 نقش ه کی  لی تحل یب را یگون اگون یهاش اخ  ،یشناختنگاشت اتیادب یمبان و اصو  براسا 
 لی تحل یب را یاصل یهاشاخ  از گروه دو 4یدگیچیپ لیتحل و 3قلمرو لیتحل. دارد وجود یشناخت
 ش امل ک ه قلم رو لی تحل(. ۸۴ص ،۱۳۹۰ همک اران، و پوریحس نقل) هستند یشناخت یهانقشه

 یبررس  یب را یاب زار عنوانب ه شود،یم قلمرو و 6یخروج درجه 5،یورود درجه چون ییهاشاخ 

                                                           

1. functional 

 یبترا یوتریکتامپ یهابرنامته نیتر متتداول از یکتی عنوانبته( Decision Explorer) میتصتم کاوشگر افزارنر  از توانیم. 2
 .کرد استفاده یشناخت یهانقشه لیتحل و میترس

3. domain analysis 

4. complexity analysis 

5. In degree 

6. out degree 
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 نی یتع گ ر،ید عب ارت ب ه و یش ناخت نقشه کی در موجود میمفاه گرید انیم در مفهوم هر تیموقع
 یب را یابزار عنوانبه زین یدگیچیپ لیتحل از. شودیم برده کار به نقشه ساختار در مفهوم هر تیاهم

 آن یه اش اخ  نیترمهم و شودیم استفاده یشناخت نقشه کی در ریمتغ هر ارتباطات زانیم نییتع
 ب ه رواب ط تع داد نس بت ۀدهندنشان که 1رابطه یچگال ها،رهگ انیم روابط تعداد ها،گره تعداد شامل
 در موج ود رواب ط تعداد نسبت انگریب که 2نقشه، یچگال و است نقشه کی در موجود یهاگره تعداد
 ،۱۳۹۱ مقدم،یص ادق) باش دیم اس ت، ینظ ر بع د از ه اگ ره انی م محتم ل روابط کل به نقشه

 س طح ش ده، گنجان ده میمف اه تیجامع براسا  انندتویم یشناخت یهانقشه عالوه، به(. ۹۸ص
 گریک دی ب ا و یابی ارز زی ن مراتب سلسله سطوح تعداد قیطر از شدن یاتیعمل و نقشه در اتیجزئ
 یش ناخت نقش ه کی  ک ه آوردیم  ف راهم را امکان نیا زین 3اریمع نقشه کی از استفاده. شوند سهیمقا

 کی  توس ط نقش ه نی ا است ممکن) اریمع یاختشن نقشه کی با کنندهمشارکت توسط شده ساخته
( باش د متخص   نیچند توسط شده جادیا یهانقشه از ینیانگیم ای و باشد شده ساخته متخص 

 (.۸−۷ص ،۲۰۱۴ ،یالم و کسونید) شود محاسبه نقشه دو انیم اشتراکات شده، سهیمقا
 امک ان یبررس  ب ه توانیم منفرد یشناخت یهانقشه یرو بر ازین مورد یهالیتحل انجام از پس

 آن یرو ب ر لی تحل انج ام و یادغ ام یشناخت نقشه جادیا جهت گر،یکدی با منفرد یهانقشه ادغام
 فاص له و ش باهت یل یتحل یابزارها از منفرد یشناخت یهانقشه قیتلف امکان نییتع یبرا. پرداخت
 تیوض ع م ورد در یخاص  یالگ و ایآ که کنندیم مشخ  یلیتحل یابزارها نیا. شودیم استفاده
 یریپ ذادغام امک ان آن براس ا  و ری خ ای  دارد وج ود منف رد یهانقشه انیم در تفاوت ای شباهت

 محاس به از ت وانیم منف رد، یش ناخت یهانقش ه فاصله و شباهت سنجش یبرا. شودیم مشخ 
 ،یش ناخت نقش ه یه الیتحل در. ک رد اس تفاده فاص له نس بت شاخ  و 4«یپ یآ ویک» یهمبستگ
،  و «رثی و و تیاس م−لدیف الن گ» فرم و  دو از فاص له نس بت ش اخ  محاسبه یبرا معموال 

 ق رار استفاد رثیو و تیاسم−لدیف النگ فرمو  از یزمان. شودیم استفاده «گلدبرگ و یمارکوکز»
 یب را گل دبرگ و یم ارکوکز فرم و  و باش ند شده ویتعر کی و صفر صورت به روابط که شودیم

 . باشند شده ویتعر یوزن حالت ای پنج تا صفر وستاریپ صورت به روابط که دارد کاربرد یطیشرا
 
 

                                                           

1. link density 

2. map density 

3. criterion map 

4. Quadratic Assignment Procedure Correlation (QAP) 
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 رثیو و تیاسم−لدیف النگ فرمو ( الو

 

 گلدبرگ و یمارکوکز فرمو ( ب

 

DR:  یعل   نقشه دو یبرا را فاصله نسبت شاخ A و B دهدیم نشان. 
P :شودیم برقرار ارتباط هاآن انیم که دهدیم نشان را نقشه در موجود یهاگره تعداد . 

 منف رد، یش ناخت یه انقش ه انی م تف اوت ای تشابه تیماه یبررس یبرا ها،روش نیا بر افزون
. ک رد اس تفاده زی ن 2یاخوش ه لیتحل و 1یچندبعد یپردازا یمق شرفتهیپ یآمار روش دو از توانیم

 تش ابه یمیترس یالگو نییتب یبرا که است یریچندمتغ یآمار روش کی ،یچندبعد یپردازا یمق
 نی ا. رودیم  ک ار ب ه یچندبعد یفضا کی در کنندگانمشارکت یشناخت یهانقشه انیم تفاوت ای

 درک و کنندگانمش ارکت ش باهت ع دم ای شباهت تیوضع از یمیترس لیتحل کی ارائه یبرا روش
 نقش ه و یاجتم اع ش بکه لی تحل پژوهش گران ل،یدل نیهم به و است مناسب آنها بر حاکم یالگو

 در. کنن دیم  اس تفاده آن از و دانندیم شرفتهیپ یآمار یهاروش از یکی عنوانبه را روش نیا ،یعل  
. ش وندیم  یبندخوشه نظراتشان از حاصل یهاداده براسا  کنندگانمشارکت زین یاخوشه لیتحل

 یعنی ن،یشیپ روش دو از حاصل یخروج از شرفتهیپ لیتحل نوع دو هر انجام یبرا داشت توجه دیبا
 ،۱۳۹۱ مقدم،یص  ادق) ش  ودیم اس  تفاده فاص  له نس  بت ش  اخ  و 3یپ   یآ وی  ک یهمبس  تگ

 (.  ۱۰۲−۱۰۰ص
 

                                                           

1 . Multidimensional Scaling (MDS) 

2 . Cluster Analysis 

3. Quadratic Assignment Procedure Correlation (QAP) 
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 یادغام یشناخت نقشه لیتحل و استخراج

 گ ام در. رسدیم انجام به یلیتحل گام سه شامل یندیفرا ،یادغام نقشه یسازمد  و استخراج یبرا
 گریک دی ب ا آنه ا ادغ ام و منف رد یش ناخت یهانقشه از دهش استخراج روابط عیتجم یبرا نخست،

 نظ ر م ورد یادغ ام نقشه: از عبارتند که یشناخت نقشه اتیادب در شده شناخته یالگو دو از توانیم
 نقش ه و دارن د نظ ر اتف اق آن یاج زا م ورد در کنندگانمش ارکت هم ه ک ه یانقشه یعنی 1ت،یاکثر

 آن یاج زا مورد در کنندگانمشارکت شتریب که یانقشه یعنی شترک،م نقشه ای 2آرا اتفاق مورد یادغام
 یراس تا در دوم، گ ام در(. ۸۶ص ،۱۳۹۰ همک اران، و پوریحسنقل) کرد استفاده دارند، نظر اتفاق

 یه انقش ه میمف اه ش باهت تیوضع ،یادغام نقشه ساختار یسازساده یبرا مناسب ییمبنا جادیا
 یپردازا ی مق روش از اس تفاده ب ا س پس ش ود،یم نی یتع یهمبس تگ سیم اتر براسا  یادغام

 ب ا آخ ر، گ ام در(. ۱۰۵ص ،۱۳۹۱ مقدم،یص ادق) ش وندیم لی تحل و یبررس هاداده ،یچندبعد
 یبل وک یسازمد  هیرو از یعل   مد  کی یسازمد  یبرا شده، استخراج یادغام یهانقشه یابیارز

 (. ۸۶ص ،۱۳۹۰ همکاران، و پوریحسنقل) شودیم استفاده
 

 یشناخت نقشه بیمعا و ایمزا

 یب را نیهمچن  و روزمره یزندگ در یعاد افراد یبرا یاعمده یایمزا از یشناخت یهانقشه کاربست
 اش اره آن من افع از یبرخ  ب ه قسمت نیا در. است برخوردار یپژوهش یهاتیفعال در پژوهشگران

 تفک رات و دی عقا یارس ازکآش یب را ییارهاابز یشناخت یهانقشه شد، انیب که طورهمان. شودیم
 یذهن  نقش ه هک یافراد یبرا تنها نه ییهانقشه نیچن ن،یبنابرا. هستند معنادار یاوهیش به افراد یذهن
 خواه د یبرداربهره و استفاده قابل زین هاگروه و افراد گرید یبرا هکبل شود،یم دهیکش ریتصو به آنها

 دایپ آشکار و ینیع یصورت یااندازه تا تواندیم هاانسان یضمن و یهنذ دانش قیطر نیا از رایز بود؛
 نیچن  از ع الوه، ب ه. شود فراهم هاشهیاند یشخص نیب انتقا  و یشخص انتقاد یبرا یانهیزم و کند
 یس ازلیدخ جه ت نفع انیذ مهم یهادهیا و دیعقا یآشکارساز و ییشناسا یبرا توانیم یتیقابل

 نی ا ری غ در ک ه ک رد یب رداربهره یریگمیتص م و یسازمیتصم یندهایفرا در اآنه ارزشمند دانش
 را رندگانیگمیتص م تواندیم روش نیا ن،یهمچن. بمانند یباق پنهان همچنان است ممکن صورت،

 اج ازه رندگانیگمیتص م گرید به قیطر نیا از و کند قیتشو خاص مسئله یک از خود کادرا انیب به
 یهاانتخاب و هانهیگز با ابند،یدر یبررس مورد مسئله خصوص در را گرانید  احسا و کادرا دهد

                                                           

1. A Map of Majority 

2. A Map of Unanimity 
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گاه گرانید یدتیعق و یفکر یهاستمیس از و شوند آشنا نیگزیجا  امک ان قی طر نی ا از و ابن دی یآ
 . شود فراهم مذکور مسئله سر بر تعارض کاهش و مذاکره
 س طح لی تحل و هی تجز یبرا ییابزارها ،یشناخت یهانقشه( ۱۹۹۴) 1هوبرمن و لزیما اعتقاد به

 معم وال   اف راد یش ناخت یندهایفرا که آنجا از. هستند افراد تفکر یهایدگیچیپ شینما جهت یفرد
 ب  ه یش  ناخت یه  انقش  ه س  اختار در یریپ  ذانعطا  ن،یبن  ابرا ان  د،افتهین س  ازمان یخط   طورب  ه

 درک یش تریب س هولت با را کنندگانتمشارک یفکر یندهایفرا که دهدیم را امکان نیا پژوهشگران
 نقش ه 3یینه ا اف زارنرم یبص ر ساز و ساخت معتقدند زین( ۲۰۰۹) 2فابرت و لدنیو عالوه، به. کنند

 در را کنندهمش ارکت تجرب ه و آوردیم  ف راهم ه اداده از 4یالحظ ه یبص ر ریتصو کی که یشناخت
 کم ک زی ن مص احبه ن دیفرا یاج را در نپژوهشگرا به تواندیم کشد،یم ریتصو به نقشه کی قالب
 ب ا از،ین مورد یهاداده یکسر جبران یبرا تواند،یم نقشه به یاجمال نگاه کی با پژوهشگر رایز کند؛
 در گ ر،ید یس و از. بپ ردازد آن ن دیفرا تیه دا و مص احبه یهاپرس ش یطراح  ب ه یشتریب دقت

 ت ا  ینها و هارونوش ت مک رر یهایازخوانب از متشکل یندیفرا در هاداده لیتحل ،یفیک یهاپژوهش
 بلکه ل،یتحل ندیفرا درک تنها نه ،ییهاروش نیچن از استفاده. ردیگیم صورت نیمضام شدن آشکار
 ک ه یپژوهشگران و خوانندگان یبرا را اندشده استخراج هاداده از هاافتهی چگونه و کجا نکهیا ادراک

 یای مزا از یکی توانیم ن،یبنابرا. سازدیم دشوار کنند، یاربردبهره پژوهش یهاافتهی از خواهندیم
 در اعتم اد قاب ل و معتب ر یهاروش به ازین رفع و یشناختروش یهاچالش حل در را یشناخت نقشه
 ،یالم  و کس ونید) دانس ت شده، گرفته نظر در یمعنا حفظ با آنها لیتقل و میحج یهاداده لیتحل

 یاددهی  و یریادگی  ۀح وز در ت وانیم را یشناخت یهانقشه یایمزا از گرید یکی(. ۱۰ص ،۲۰۱۴
 ،یف یک اطالع ات از یامالحظه قابل حجم تیریمد قیطر از یشناخت یهانقشه رایز کرد؛ مشاهده

 ،یفرع  یه ادهی ا و یاصل یهادهیا انیم یمنطق ارتباط یچگونگ نییتع و میمفاه ی  ریتصو شینما
 رهی ذخ آن، دنب ا  به و آنها معنادار یریادگی به کمک و دهیچیپ موضوعات درک یبرا یقدرتمند ابزار

 و شتریب زمان مدت یبرا دانش یماندگار به منجر که آورندیم فراهم بلندمدت حافظه در اطالعات
 (. ۱۹۹۷ هاونز،) شودیم ترقیعم یریادگی کسب
 ب ودن برزم ان همس ئل آنه ا، جمل ه از. دارن د زی ن یضعف نقاط یشناخت یهانقشه حا ، نیا با

 ران دن نمون ه یبرا) یگرید مهارت هر همانند زین یشناخت نقشه. است روش یاجرا ندیفرا ی  ریادگی

                                                           

1. Miles & Huberman 

2. Wheeldon & Faubert 

3. The front-end visual construction 

4. viual snapshot 
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 و آش فته بر،زم ان اغل ب یمبت د اف راد هیاول یهاتالش و دارد ازین زمان به یریادگی یبرا( دوچرخه
 دشوار یو یبرا رود،یم انتظار شهنق ۀنندکمیترس از آنچه درک ابتدا، در رایز بود؛ خواهد نندهکدیناام

 میترس  جه ت الزم یرهنموده ا آوردن خ اطر ب ه یب را هک یمدت خال  در سبب، نیهم به. است
 از ای  و میمستق یهاادداشتی ارائه ای نقشه میترس از انصرا  ای جهینت معموال   کند،یم تالش هانقشه

 ت وانیم مش کل نی ا رفع یبرا که یشنهادیپ راستا، نیا در. است مهم یهادگاهید یبرخ افتادن قلم
. ن دارد تی اهم آن در ج هینت هک  اس ت ییهاطیمح در هیاول یهانقشه میترس یبرا تالش کرد، ارائه

 در یارزش مند تجرب ه ق،ی طر نی ا از رایز اران؛کهم با یرسم ریغ جلسه یک یبرگزار نمونه، یبرا
 یریپ ذمخاطره ب ا یط یمح در روش یج راا نک هیا ضمن شود،یم حاصل فرد یبرا یریادگی نهیزم
 س رعت نت ر ک ب ا زین نقشه میترس به شده داده اختصاص زمان طو  مسئله. است شده انجام نییپا

 ب ازخورد ارائ ه ع الوه، ب ه. اس ت رف ع قابل آنها، در شدن مستغرق یجا به یشفاه اطالعات ثبت
 ارائ ه جه ت نقش ه نندهکمیترس  یب را یفرص ت تنه ا نه شوندهمصاحبه ای و کنندهمشارکت به هادهیا

 درک نیتض م جه ت دی مف یاعتباربخش ندیفرا یک عنوانبه هکبل آورد،یم فراهم ترحیصح یانقشه
 ثب ت یب را یمبت د کنندهمیترس تالش گر،ید لکمش. ندکیم عمل مقابل طر  یهادگاهید حیصح
 از منف رد دهی ا کی  ییبازنم ا سبب که است شوندهمصاحبه توسط شده انیب جمالت کلمه به کلمه
 ی ک حیتشر یبرا شوندهمصاحبه هک دهدیم رخ یهنگام معموال   مسئله نیا. شودیم دگاهید نیچند

 یبردارادداش تی یجا به ط،یشرا نیا در. ندکیم اشاره موضوع آن به مختلو یهازمان در موضوع
 نی ا در. ش ود داده ون دیپ عموض و یک به رهایمس همه است بهتر مختلو، یهازمان در موضوع از

 یه احوزه افتیدر به قادر یاجمال نگاه کی با که شودیم فراهم کنندهمیترس یبرا یانقشه صورت،
 یدشوار ،یشناخت یهانقشه ضعو نقاط از گرید یکی. بود خواهد آن یدیکل نکات و یبررس مورد
 یهنگ ام مشکل، نیا و ندارند نهیمز نیا در الزم ییآشنا و مهارت که است یافراد یبرا هانقشه فهم

 ش ودیم براب ر نیچن د گردد،یم دشوارتر آنها در 1اتصاالت مشاهده و شوندیم ترمتراکم هانقشه که
 س طح در آن آم وزش و روش نی ا یمعرف  ب ا زی ن مش کل نیا(. ۵ص ،۲۰۰۳ ،یعل آزم و احمد)

 . است رفع قابل ترگسترده
 

  

                                                           

1. linkages 
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