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شناخت استراتژیک و نقشهیابی شناختی :بررسی مفهوم قابلیتهای
شناختی و کاربرد نقشهیابی شناختی در مدیریت استراتژیک سازمان
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چکیده
مفهوم شناخت ،در یک تعریف کلی ،مجموعهای از باورها و ادراکات افراد برای معنابخشی به محیط پیرامون آنهاست.
ساختارهای ذهنی و ابعاد شناختی مدیران در سازمان عاملی بسیار اثرگذار در فرایند تغییرات استراتژیک است .در این
مقاله تالش شده تا با مرور پیشینۀ پژوهشی در دسترس و معرفی مفهوم «شناخت استراتژیک و ابعاد و آثار آن» نقش این
دسته از قابلیتهای پویای مدیریتی در برنامهریزی استراتژیک تبیین شود .ازسوی دیگر ،باتوجه به اهمیت دسترسی به این
ابعاد شناختی ،روش نقشهیابی شناختی بهمنظور استخراج و بهرهبرداری از شناختهای ذهنی مدیران معرفی شده است.
واژگان کلیدی :قابلیتهای پویای مدیریتی ،رهبری تحول استراتژیک ،استخراج سازههای ذهنی ،ساختار ابعاد شناختی مدیریت.

مقدمه
جهان امروز سرشار از تغییرات فرهنگی ،اقتصادی ،سیاسی،
اجتماعی و فناورانه است و سازمانها بیش از هر زمان دیگری درگیر
رقابت برای بقا و پیشرفتاند .ازاینرو ،فقط شرکتهایی موفقاند که با
نظارت مداوم بر محیط اطراف و موقعیت خود ،آمادگی تغییرات
استراتژیک و بازسازی مجدد منابع ،شایستگیهای محوری و مزایای
رقابتی را داشته باشند.
تغییرات استراتژیک در سازمان ،محور مطالعۀ طیف عظیمی از
پژوهشها قرار گرفته است و عناصری که موجب برنامهریزی دقیق
استراتژیک و پیادهسازی صحیح آن میشوند بهکرات دستهبندی
شدهاند .در این میان ،آنچه همواره در غالب مطالعات ،عنصری
کلیدی برای موفقیت مطرح میشود مدیر یا رهبر سازمان است که
حال
با توجه به ویژگیهای شخصی خود و نقشی که در
سازمان در ِ
ِ

تغییر ایفا میکند آیندۀ آن را رقم میزند .رهبر ،در شرایط تغییر ،وظیفه
دارد چشمانداز خود را از آیندۀ سازمان توضیح دهد و متعاقب آن،
ایجاد زمینۀ اتحاد و همدلی در میان اعضای سازمان ،با هدف اجرای
موفقیتآمیز برنامهها از مسئولیتهای اوست (کاتر.)1386 ،
نقش مدیر در سازمان فقط برنامهریزی و اجرای استراتژی نیست؛
بلکه بخش اعظمی از مسیری که سازمان در جریان تحوالت
استراتژیک طی میکند وابسته به باورها و ادراکات مدیر از سازمان و
محیط اطراف آن (شناخت استراتژیک مدیریتی) است .لذا ،مدیری
موفق است که با بهرهبرداری از قابلیتهای شناختی مدیریتی 3خود،
روندی بهینه برای تشخیص 4و تصاحب 5فرصتها و همچنین
تنظیم مجدد 6منابع برای استقرار سازمان در شرایط جدید اتخاذ کند
(.)Helfat and Martin, 2015

 .1دانشجوی دکتری مدیریت فناوری ،دانشگاه عالمه طباطبائی (نویسندۀ مسئول)؛ Hamednasiri89@gmail.com

 .2استادیار ،دانشگاه عالمه طباطبائی

3. Managerial Cognition
4. Sensing
6. Reconfigure

سیاستنامۀ علم و فناوری  -دورۀ  ،8شمارۀ  ،1بهار 1397

6

برایناساس ،در این مقاله ،مسئلۀ شناخت مدیریتی از دو زاویه
بررسی میشود :از زاویۀ اول ،بخشهای مختلف سازمان در
مسیر تغییرات استراتژیک تشریح میشود و اثر جنبههای شناختی
در هر یک از آنها بیان میشود؛ از زاویۀ دوم ،ابعاد شناخت
مدیریتی تشریح و آثار آن در تغییرات استراتژیک بررسی میشود.
در بخش  ،2ابتدا مفهوم شناخت و شناخت استراتژیک تشریح
و بیان میشود که چگونه مطالعات حوزۀ شناخت استراتژیک،
بهسبب اهمیت تعریفهای مدیر از اطالعات محیطی ،تبدیل به
جریانی پژوهشی شده است.
سپس ،در بخش  ،3ماهیت شناخت استراتژیک و ابعاد آن
در سازمان براساس پیشنیازها ،ساختار و فرایند استراتژی و
خروجیهای آن معرفی و در هر قسمت مشخص میشود که
شناخت استراتژیک چگونه بر این ابعاد اثرگذار است.
در بخش  ،4شناخت استراتژیک یکی از ابعاد قابلیتهای
پویای مدیریتی 1اطالق شده است و سپس اثر آن بر فرایند
برنامهریزی و تغییر استراتژیک تشریح میشود.
در بخش  ،5نقشهیابی شناختی 2ابزاری برای استخراج
ساختارهای ذهنی معرفی شده است .در این بخش تأکید میشود
که نقشهیابی شناختی در طیف گستردهای از مطالعات بهکار برده
شده است و درعینحال ،کاربرد بسیار مناسبی برای مطالعۀ ذهن
و شناخت مدیران دارد.
نویسندگان این مقاله در تالشاند تا با مرور و جمعبندی برخی
از مهمترین مطالعات حوزۀ شناخت استراتژیک ،درک اولیهای از
این موضوع بهدست آورند.

 .1شناخت استراتژیک
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در این قسمت پس از تعریف مفهوم استراتژی و مفهوم شناخت،
به بررسی تعریف ترکیب این دو پرداخته شده است.
 .1-1مفهوم استراتژی

استراتژی مفهومی وسیع با تعاریفی متفاوت و در زمینههای
دادن تعریفی دارای چارچوب که بتواند در
گوناگون است؛ بنابراینِ ،
همۀ حاالت کاربرد داشته باشد دشوار به نظر میرسد .بااینحال،
از میان تعابیر متفاوت برای استراتژی میتوان آن را در گستردهترین
معنای خود در حوزۀ کسبوکار ،ابزاری برای افراد و سازمانها
دانست که به کمک آن به اهداف تعیینشده دست مییابند .ازسوی
دیگر ،در همۀ تعاریف دادهشده برای استراتژی سه عنصر مشترک
وجود دارد )1 :هدفی خاص که استراتژی برای دستیابی به آن
بهکار گرفته میشود؛  )2ویژگی حیاتی بهرهگیری از منابع به کمک

استراتژی برای رسیدن به اهداف مذکور؛ )3اینکه در استراتژی،
برای حصول اهداف به کمک منابع موجود ،مجموعهای از اقدامات
و فعالیتها ترسیم میشود که تناسب و یکپارچگی مشهودی با
یکدیگر دارند (گرنت.)1396 ،
 .2-1مفهوم شناخت
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شناخت در مفهوم اولیۀ خود ،تعبیری روانشناسی از ساختارهای
درونی مغز است .براساس تعریف ویک )1995( 5و همچنین
والش (« )1995شناخت نظامی از باورهاست که افراد برای
ادراک ،ساخت و معنابخشی 6به جهان اطرافشان و تصمیمگیری
7
دربارۀ اقداماتشان از آن بهره میگیرند» .همچنین ،کولمن
( )2006شناخت را اینگونه تعریف میکند« :مجموعهای از
دانشها و باورها و فعالیتهای ذهنی متمرکز بر اکتساب و پردازش
اطالعات» .براساس تعریف دوم ،دو عنصر اصلی در تعریف
شناخت« ،فعالیتهای ذهنی» و «ساختارهای ذهنی» هستند.
البته در مطالعات حوزۀ روانشناسی هر فعالیت غیرفیزیکی مغز
را با شناخت معرفی میکنند؛ اما در مطالعات مدیریت بهطور
ویژه منظور از شناخت عنصر دوم ،یعنی ساختارهای ذهنی مدیر
در تصمیمگیریهای سازمانی (.)Helfat and Peteraf, 2015
 .3-1مفهوم شناخت استراتژیک

با توجه به تعریف ارائهشده برای مفهوم شناخت ،میتوان شناخت
استراتژیک را ذیل آن تعریف کرد .برایناساس ،پوراک و توماس
( )2002شناخت استراتژیک را چنین تعریف کردهاند« :ارتباط
میان ساختارهای شناختی و فرایندهای تصمیمگیری در مدیریت
استراتژیک با توجه به صورتبندی 9و پیادهسازی 10استراتژی».
در این تعریف ،ساختارهای شناختی شامل این موارد میشود:
باورهای مدیریت ارشد دربارۀ محیط ،استراتژی ،سبد داراییهای
کسبوکار و وضعیت سازمان ( .)ibidاین ساختارهای شناختی
در زمان عارضهیابی 11و انتخاب( 12صورتبندی استراتژیک)،
تعریف و معنابخشی ادراکات از شرایط و محیط را فعال میکنند
و در زمان پیادهسازی استراتژی نیز با معنابخشی به مفاهیم و
ارزشها باعث پیادهسازی صحیح استراتژی میشوند .شناخت
استراتژیک بهطور ویژه دربارۀ مدیرعامل یک سازمان مطرح است
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و در شرکتهای بزرگتری که تیم مدیریت ارشد دارند شناخت
جمعی آنها مدنظر قرار میگیرد .ازاینرو ،اندازۀ سازمان و قدرت
مدیر ِان سازمان عوامل تعدیلکنندۀ جنبههای شناختی هستند
(.)Narayanan, Zane, and Kemmerer, 2011
 .4-1مبنای تاریخی مطالعات حوزۀ شناختی در
مطالعات سازمان
مقالۀ پوراک ،توماس و بیدن ـ فولر )1989( 1را میتوان نقطۀ
عطفی در مطالعات حوزۀ شناخت مدیریتی معرفی کرد .در این
مقاله ،نویسندگان مطرح کردند که رقابت میان مدیران بنگاههای
فعال در صنعت پوشاک بافتنی اسکاتلند ،سازۀ شناختی ذهنی
خود آنهاست که مفهوم رقابت میان شرکتها را بهوجود میآورد
و فضای رقابتی این صنعت در حقیقت تعریف این مدیران از
محیط پیرامونی آنهاست .این مقالۀ تأثیرگذار بر پایۀ دو جریان
پژوهشی بزرگ پیش از آن تدوین شده است که هر دوی آنها
مبانی رفتار عقالیی سازمان را نقد میکنند (.)Kaplan, 2011
ً
جریان پژوهشی اول که تقریبا از دهۀ  1960آغاز شد ،مطرح
میکند که با وجود محیط پیچیده و غیرقطعی ،محیط سازمان
ً
میانجی «تعریف مدیران
عاملی کامال برونزا نیست و با متغیر
ِ
از محیط» تغییر میکند .ازاینرو ،مدیران بهسبب محدودیتهای
شناختی برای درک محیط ،تعریفشان را از محیط ارائه میدهند و
این تعریف مبنای فعالیت سازمان میشود.
ً
در جریان دوم که تقریبا در دهۀ  1970شکل گرفت ،با ظهور
نظریههایی همچون اقتصاد هزینۀ مبادله بر جنبههای شناختی
نقش مدیریت در سازمان تأکید کرد و مطرح کرد که فعالیتهای
سازمان براساس انتخابها و اقدامهای مدیر شکل میگیرد.
جریان دوم با تأکید بیش از پیش بر اهمیت نقش مدیر در
سازمان ،تقویتکنندۀ جریان اول در حوزۀ شناخت مدیریتی بود
و برایناساس مطالعات شناختی در مسیر درک بهتری از تعریف
مدیران از محیط پیرامونی رشد یافت.
در بخش  ،3ابعاد تأثیرپذیر و تأثیرگذار سازمان با تمرکز بر
جنبههای شناختی مدیریت مطرح میشوند و سپس در بخش 4
ضمن معرفی قابلیتهای شناختی مدیریتی ،نقش آن در مدیریت
استراتژیک و عملکرد سازمان تشریح شده است.

 .2ماهیت شناخت استراتژیک در سازمان
نارایانان 2و همکارانش ( )2011با بررسی بدنۀ دانشی حوزۀ
شناخت استراتژیک ،چارچوبی جامع از ابعاد تأثیرگذار و
تأثیرپذیر در سازمان با محوریت شناخت استراتژیک ارائه
1. Baden-Fuller
2. Narayanan
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دادهاند .در نمودار  ،1الگویی جامع از مفهوم و ماهیت شناخت
استراتژیک در سازمان و ابعاد اثرگذار و اثرپذیر آن ترسیم شده
است که در ادامه این الگو معرفی میشود.
براساس این چارچوب ،پیشنیازهای اثرگذار بر شناخت
استراتژیک شامل چهار دستۀ کلی است :عناصر محیطی (پویایی،
نوع صنعت و )...؛ عناصر سازمانی (ابعاد فعالیت و اندازه)؛
عناصر مربوط به تصمیم (ضرورت تصمیم ،پیچیدگی تصمیم
و )...؛ و عناصر فردی (پیشزمینه تحصیلی ،تجربه ،سبک
تصمیمگیری ،عوامل شخصیتی و Rajagopalan et al.,( )...
.)1993; Narayanan et al., 2011
ازسوی دیگر ،شناخت استراتژیک با سه دستۀ کلی خروجیها در
ارتباط است :خروجیهای فرایندی (کیفیت ،سرعت و ویژگیهای
مرتبط با ریسک تصمیم)؛ اقدامات استراتژیک (اقدامات داخلی و
خارجی مانند حرکات رقابتی و تخصیص منابع)؛ و خروجیهای
اقتصادی (واکنشهای بازار سهام ،سودآوری و رشد درآمدی).
نکتۀ درخور توجه دیگر در این الگو ،روابط متقابل میان
پیشنیازها ،ساختار شناخت استراتژیک و خروجیهاست .براساس
آنچه این نویسندگان مطرح میکنند ،همانطور که پیشنیازها بر
ساختار شناخت استراتژیک اثرگذار است ،شناخت استراتژیک نیز
میتواند بر پیشنیازها اثرگذار باشد .همچنین ،شناخت استراتژیک
با ساختار مشخص خود در حالی منجر به ایجاد خروجیهای
مشخص میشود که درعینحال خود این خروجیها میتوانند
موجب وقوع تغییراتی در شناخت استراتژیک بشوند .همچنین،
خروجیها پس از حصول ،موجب اصالح و تغییر در ساختار
عناصر فردی ،سازمانی ،محیطی و مربوط به تصمی م هستند.
 .1-2شناخت استراتژیک و ساختار سازمان
ً
منظور از ساختار ،خصوصیات تقریبا ثابت و الگوهای
تکرارشونده رفتاری است.
 .1-1-2هویت سازمانی

در میان ابعاد ساختار ،هویت سازمانی فراگیرترین مفهوم است
و شامل ادراک جمعی کارکنان سازمان از ویژگیهای برجسته و
مجزاکننده سازمان در مقایسه با سایر مجموعهها میشود (Albert
.)and Whetten, 1985
هویت سازمانی ،بهمثابۀ عاملی شناختی ،برای سازمان مرزی
تعیین میکند ،افراد و گروههای مختلف را به یک مفهوم مشترک
متصل میکند و میان آنها در سازمان ارتباط برقرار میکند.
از سوی دیگر ،هویت سازمانی سازهای اجتماعی است و با
برقرارکردن دیالوگ میان افراد ،به پیوستگی و تداوم فرهنگ سازمان
نیروی محرکۀ بالقوه
کمک میکند .در حقیقت ،هویت سازمانی
ِ
برای اقدامات و تغییرات سازمان است.
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نمودار  :1چارچوب جامع ماهیت شناخت استراتژیک در سازمان ()Narayanan et al., 2011
بردارهای با خط ممتد ،نمایانگر روابط تأییدشده با مرور پیشینۀ پژوهشی؛ و بردارهای با خطچین ،روابط بررسیشده در مقاله است.

 2-1-2چارچوب استراتژی
منظور از چارچوب استراتژی ،ساختار و قالبی از دانش سازمانی
است که افراد در هنگام تصمیمگیری به کمک آن اطالعات را
غربال میکنند (.)Huff, 2006
چارچوب استراتژی بر انتخاب استراتژیک اثرگذار است و
مبنای انتخاب را مدنظر قرار دادن موانع داخلی و خارجی میداند.
برایناساس ،از میان محرکهای خارجی مختلف ،استراتژیستها
گزینش را با تکیه بر چارچوب شناختی خود انجام میدهند.
 .3-1-2روتینهای سازمانی

شامل الگوهای تکرارشونده انجام وظایف توسط افراد در
سازمان است (.)Feldman and Rafaeli, 2002

ً
با توجه به اینکه روتینها غالبا ناخودآگاه و بدون جستوجو
پدید میآیند ،اقدامات و رفتارهای اولیه و سادهتری در زمینۀ
چارچوب استراتژی و هویت سازمانی آشکار میکنند .جنبههای
شناختی در روتینهای سازمانی ،ارتباطات میان افراد را شکل
میدهد و پاسخی برای سؤال «چه هدفی داریم و چه کاری باید
انجام دهیم» مییابد.
 .2-2شناخت استراتژیک و فرایند تغییر استراتژیک

منظور از فرایند در شناخت استراتژیک ،فعالیتهای شناختی
واقعشده در سازمان است .اجرای صحیح استراتژی در سازمانها
از مرحله ابتدایی تا پیادهسازی همواره تحتتأثیر ابعاد شناختی افراد
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است .کاتر ( )1386با هدف معرفی رهبری تغییرات در سازمان،
چارچوبی  8مرحلهای معرفی میکند که شامل این موارد میشود:
ایجاد احساس ضرورت و فوریت ،ایجاد ائتالف راهنما از طریق
تشکیل گروه رهبری ،توسعۀ چشمانداز و استراتژی ،انتقال چشمانداز
تغییر به افراد ،توانمندسازی کارکنان برای انجام اقدامات فراگیر،
خلق پیروزیهای کوتاهمدت و ایجاد انگیزش برای افراد ،جمعبندی
پیروزیها و ایجاد تحول بیشتر و نهادینهکردن دیدگاههای جدید
در فرهنگ .در سراسر این مراحل هشتگانه ،اهمیت شکلگیری
شناختهای اجتماعی بهچشم میخورد .بهطور خاص ،بخش
عمدهای از این فرایند تغییر در سازمان ،مربوط به آمادگی برای تغییر
هم در سطح فردی ،هم در سطح گروهی و هم در سطح سازمانی
است .در این خصوص مطرح میشود که ابعاد شناختی آمادگی
برای تغییر یکی از اساسیترین پیشنیازها برای تغییر است؛ و بهطور
دقیقتر دو باور شناختی بر فرایند تغییر تأثیرگذارند .در سطح فردی،
میتوان از  5باور شناختی نام برد که آمادگی را برای تغییر در افراد
تسهیل میکنند.
اول باور به اینکه تغییر برای سازمان نیاز است؛ دوم اینکه تغییر
پیشنهاد شما راهحل مناسبی برای رفع مسائل سازمان است؛
سوم حس سودمندی افراد را برای تغییر و باور آنها را به اینکه آیا
ظرفیت آغاز به تغییر دارند یا خیر مطرح میکند .موضوع شناختی
چهارم در آمادگی به تغییر مشتمل است بر آنکه فرد باور داشته
باشد که سازمانش از او حمایت میکند و در نهایت باور پنجم
به ارزندگی تغییر از نگاه افراد اشاره دارد که برایناساس فرد در
حالتی آماده تغییر است که از لحاظ شناختی ،تغییر را برای خود و
نقشش در سازمان ارزنده بداند (.)Rfferty et al., 2013
همچنین ،در سطح گروهی و سازمانی ،اهمیت ابعاد شناختی
در آمادگی برای تغییر از آنجا مشخص میشود که افراد در سازمان،
پس از مدتی احساس وابستگی میکنند و خود را بخشی از گروه
میدانند؛ بنابراین ،باورهای جمعی موجود ،موتور محرکی هستند
برای مقاومت در برابر تغییر و یا آمادگی برای تغییر .ازاینرو،
رهبران تغییر تالش میکنند تا با جمعیسازی ارزشهای تغییر و
اهمیت آن برای سازمان ،روی باورهای شناختی تأثیر بگذارند و
بهویژه با تحریک ارزشهای موجود در داخل گروههای کاری،
با ترویج شفاهی شایعه تغییر و معنابخشی به آن ،آمادگیهای
شناختی را برای تغییر فراهم کنند (.)ibid
ازاینرو ،نارایانان و همکارانش ( )2011نیز ،در الگوی جامع
خود ،فرایند استراتژی را در دو بخش اصلی صورتبندی (شامل
پویش 1محیط ،معنابخشی و تصمیمگیری) و پیادهسازی استراتژی
(شامل معنابخشی ،معنادهی 2و طرح مسئله )3و دو بخش فرعی

 .3ابعاد شناخت استراتژیک و چگونگی اثرگذاری
بر روند تغییرات استراتژیک

1. Scanning

در این بخش ،با نگاهی به قابلیتهای پویای مدیریتی به

یادگیری سازمانی و تغییر استراتژیک تشریح کردهاند .در ادامه به
تشریح این بخشها پرداختهایم.
 .1-2-2صورتبندی استراتژی

منظور از صورتبندی استراتژی ،مبتنی بر مفهوم «استراتژی
بهمثابه الگو» ( ،)Simon, 1947; Mintzberg, 1978ترکیبی
از فعالیتها شامل پویش ،معنابخشی و تصمیمگیری استراتژیک
است .در این بخش ،مدیران با ترویج مفاهیم جدید و خارج از
حالت معمول اقدام به معنابخشی میکنند .در موضوع پویش و
تصمیمگیری نیز استراتژیستها تالش میکنند تا با نگاهی به
گذشته و یادگیریهای ناشی از آن ازیکسو و نگاهی به آینده و
پیشبینی نتایج اقدامات از سویی دیگ ر استراتژی را صورتبندی
کنند .ابعاد شناختی عاملی تعدیلکننده در تفسیر است.
 .2-2-2پیادهسازی استراتژی

شامل چرخهای مداوم از معنادهی است که مدیران ارشد و
مدیران میانی و کارکنان با مرتبههای پایینتر انجام میدهند و
همچنین مشتمل است بر مطرحکردن مسئله توسط مدیران میانی،
(به معنای فعالیتهایی که باعث جلب توجه افراد سازمان به
روندها ،رویدادها و توسعههای سازمان میشود).
در مرحلۀ پیادهسازی استراتژی ،کارکنان دچار ابهام دربارۀ
ماهیت و آیندۀ سازمان میشوند .دراینمیان ،عالوهبر اینکه مدیران
ارشد وظیفۀ معنادهی به استراتژی را برعهده دارند ،نقش مدیران
میانی و سایر کارکنان ردههای پایینتر در تفسیر و معنابخشی به
این مفاهیم بسیار پررنگ است .در این قسمت ،ابعاد شناختی بر
ترجمه و تفسیر معانی در سازمان نقش مهمی دارد.
 .3-2-2تغییر استراتژیک و یادگیری سازمانی

راجاگوپاالن و اسپریتزر )1997( 4تغییر استراتژیک را ترکیبی
از تغییرات در محتوای استراتژی و وضعیت محیطی و سازمانی
میدانند که توسط مدیران در فرایند تغییر اتفاق میافتد .در
فضای این تغییر عالوهبر ابعاد یادگیری و عقالیی ،ابعاد شناختی
نیز اثرگذارند و موجب ایجاد تغییر در ابعاد تفسیرپذیر سازمان
میشوند .در مسیر یادگیری سازمانی ،اکتساب دانش ،توزیع
اطالعات ،تفسیر اطالعات و حافظۀ سازمانی موضوعیت مییابند
که در همۀ این ابعاد ساختار دانشی ناشی از شناخت مدیریتی بر
روند یادگیری اثرگذار است.

2. Sense-giving
3. Issue Selling

4. Rajagopalan and Spreitzer
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شکلی عمیقتر به نقش قابلیتهای شناختی در توسعه استراتژیک
سازمان پرداخته شده است.
 .1-3قابلیتهای پویای مدیریتی

یکی از رویکردهای اصلی در بررسی استراتژیک سازمانها
رویکرد «منبعمحور» 1است .پایۀ رویکرد منبعمحور سازمان بر این
اصل استوار میشود که یک سازمان برای خلق مزیت رقابتی وابسته
به منابع درونی خود است و در حقیقت این منابع سازمان است
که منشأ خلق مزیت میشود .برایناساس ،این منابع ارزشمند،
ِ
کمیاب ،تقلیدناپذیر و جایگزینناپذیر سازمان هستند که موجب
توانمندسازی یا محدودسازی یک سازمان در ورود به بازارهای
مختلف مدنظر قرار میگیرند .بااینحال ،آنچه در این رویکرد کمتر
بهچشم میخورد این حقیقت است که فقط منابع کافی نیست و برای
مزیتسازی ،سازمان نیاز به خلق و تقویت مجموعهای از قابلیتها
دارد .بهویژه با ورود به دهۀ  1990و شکلگیری محیطهای پویای
صنعت ،سکون و نادیدهگیری پویایی محیط بازار در این رویکرد
بیشتر مشخص شد و پس از آن نظریههای مکمل با خلق مفهوم
قابلیتهای پویا سعی در ترمیم و تقویت این رویکرد داشتهاند.
در یک نگاه کلی ،رویکرد قابلیتهای پویا اهمیت بازسازی منابع
براساس تغییرات محیط ،برای خلق مزیت رقابتی را محور تمرکز
استراتژی سازمان میداند ( .)Wang and Ahmed, 2007در
ادامه با تفصیل بیشتری به شرح این مفهوم پرداخته میشود.
بر اساس تعریفی عمومی ،قابلیت به «ظرفیت انجام یک
فعالیت مشخص به شکلی قابلاطمینان و با حداقلی از یک میزان
رضایتبخشی» گفته میشود ( .)Helfat and Winter, 2011از
میان قابلیتهای گوناگونی که هم برای افراد و هم برای سازمانها
بیان شده است ،روزنبلوم ( )2000بیان میکند که مدیرانعامل
میتوانند دارای قابلیتهای پویایی باشند که به تغییرات استراتژیک
داخل سازمان کمک کند .این قابلیتهای پویا در مقالۀ ادنر و
هلفت ( )2003با اصطالح «قابلیتهای پویای مدیریتی» معرفی
میشود که هدف از شکلدهی و رشد قابلیتها آن است که مدیران
با تکیه بر مزیتهای رقابتی سازمان ،منابع را خلق کنند و سپس
یکپارچه کنند .ازسوی دیگر ،بخش عمدهای از قابلیتهای پویای
مدیریتی ،تنظیم مجدد این منابع بهمنظور اعمال تغییرات استراتژیک
است .هریس و هلفت ( )2013با توسعۀ این مفهوم بیان میکنند
که قابلیتهای پویای مدیریتی ،عالوهبر آنکه سبب ساختاردهی به
منابع داخل سازمان میشود ،با اتصال به مفهوم بزرگتر قابلیتهای
پویای سازمانی ،بر روابط سازمان با محیط بیرون نیز اثرگذارند.
سازوکار این قابلیتها که هلفت و همکارانش ( )2007از آن با
عنوان هماهنگسازی داراییها یاد میکنند ،شامل جستوجو برای
منابع و قابلیتها ،گزینش آنها ،سرمایهگذاری ،چیدمان و تنظیم
1. Resource-Based View

مجدد آنهاست .تیس )2007( 2این هماهنگسازی داراییها را با سه
عملکرد اصلی معرفی میکند که مشتمل است بر تشخیص فرصتها
و تهدیدها ،تصاحب فرصتها از طریق گزینش میان اقدامات ممکن
و سرمایهگذاری و چیدمان منابع برای آنها و همچنین تنظیم مجدد و
تغییر شکل سازمان و منابع آن برای این هدف.
 .2-3زیرساختهای قابلیتهای مدیریتی پویا

قابلیتهای مدیریتی پویا بر سه منبع مدیریتی استوارند:
سرمایۀ اجتماعی مدیریتی 3،سرمایۀ انسانی مدیریتی 4شناخت
مدیریتی ( .)Adner and Helfat, 2003در این بخش ابتدا
هر سه مفهوم به شکل مختصر شرح داده شده و سپس بهصورت
خاص به جنبههای شناختی مدیریتی پرداختهشده است.
 .1-2-3سرمایۀ اجتماعی مدیریتی

سرمایۀ اجتماعی مدیریتی اعتبار و تعامالت قوی مدیر با
محیط پیرامون است که از روابط دوجانبه رسمی و غیررسمی
وی با دیگران ناشی میشود .روابط حاصل از سرمایۀ اجتماعی
میتواند مدیر را دارای امتیازی کند که به کمک آن به اطالعات
مربوط به فرصتهای جدید برای سازمان دسترسی پیدا نماید
(.)Adner and Helfat, 2003; Adler and Kwon, 2002
عالوهبراین ،سرمایۀ اجتماعی میتواند از لحاظ کشف فرصتها
و تنظیم مجدد منابع نیز کارساز باشد .برای مثال ،وجود روابط
خارج از سازمان مدیر را در جذب سرمایه یا نیرویکار توانمند
میکند ()Pfeffer and Salancik, 1978
 .2-2-3سرمایۀ انسانی مدیریتی

سرمایۀ انسانی در اینجا بهمعنای مجموعۀ مهارتها ،آموزشها،
تجربهها و دانشهایی است که نیروی انسانی در طول زندگی
حرفهای خود توسعه میدهد و این سرمایه میتواند برای سازمان
بسیار مفید و ارزشآفرین باشد (;Helfat, and Martin, 2015
 .)Wright, Coff, and Moliterno, 2014باید توجه داشت که
این سرمایۀ انسانی در مواردی منحصر به یک تیم ،واحد ،سازمان،
صنعت یا فناوری است و در موارد دیگر در همۀ بخشها مشهود
است و جنبۀ عمومی دارد (Castanias and Helfat, 1991,
2001; Bailey and Helfat, 2003; Kor, Mahoney, and
 .)Michael, 2007ازاینرو ،تفاوت در سرمایۀ انسانی مدیر در
سراسر قابلیتهای پویا اثرگذار است .مدیران دارای تواناییهای
متفاوت عمومی ،فناورانه ،صنعتی و  ...در کشف و تنظیم مجدد
منابع و قابلیتهای سازمان کنشهای متفاوتی دارند (Helfat and
)Martin, 2015; Cohen and Levinthal, 1990
2. Teece
3. Managerial Social Capital
4. Managerial Human Capital
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نمودار  :2روابط متقابل سه زیرساخت قابلیتهای پویای مدیریتی ()Helfat and Martin, 2015

 .3-2-3شناخت مدیریتی

بنا به تعریف هلفت و مارتین ،)2015( 1شناخت مدیریتی شامل
ترکیبی از مدلهای ذهنی و باورها میشود که به ساختار دانشی نیز
معروف است (.)Eggers and Kaplan, 2013; Walsh, 1995
ساختارهای دانشی مدیر ازاینرو حائزاهمیتاند که در موج عظیم
اطالعات پیرامونی سازمان که مدیر با آن مواجه میشود ،به درک او
از فرصتها و تحوالت بازار شکل میدهد و موجب تصمیمگیری
او میشود ( .)Garbuio, King, and Lovallo, 2011عالوهبر
این ،فعالیتها یا فرایندهای ذهنی شامل این موارد میشود :ادراک
و توجه ،حل مسئله و استدالل ،زبان ،برقراری ارتباط و شناخت
اجتماعی؛ و ازسوی دیگر قابلیت مدیریت و تنظیم احساسات و
عواطف شخصی نیز یکی از قابلیتهای پویای مدیریتی است
(.)Helfat and Martin, 2015
 .4-2-3روابط میان زیرساختها

باید توجه داشت که اگرچه هر سه این عناصر زیرساختهای
قابلیتهای پویای مدیریتی هستند ،روابط متقابلی نیز با یکدیگر
دارند ( .)Adner and Helfat, 2003در نمودار  2این روابط به
تصویر کشیده شده است.
1. Martin

از سویی ،هر سه این عناصر از طریق کسب تجربههای پیشین
توسعه مییابند ،لذا تجربههای مشابه همزمان بر هر سۀ آنها اثرگذارند
( .)Beck and Wiersema, 2013ازسوی دیگر ،هریک این عناصر
بر یکدیگر نیز اثر میگذارند .شناخت مدیریتی از طریق اثرگذاری بر
جستوجو و جذب اطالعات در طول آموزش و حصول تجربۀ کاری
سبب توسعۀ سرمایۀ انسانی میشود .همچنین ،سرمایۀ انسانی نیز
بر شناخت مدیریتی اثرگذار است و نتیجۀ برخی از مطالعات مانند
پژوهش ِملون ( )1994نشان میدهد که واکنش مدیران و درک آنها از
مشکالت کسبوکار وابسته به تخصص آنهاست .سرمایۀ اجتماعی
ی سبب تقویت سرمایۀ انسانی
نیز با کسب دانش از تعامالت اجتماع 
میشود ()Coleman, 1988; Castanias and Helfat, 2001
و در مسیر بالعکس جستوجو برای تخصصهای مشخصی
از افراد سبب ایجاد شبکههای اجتماعی میشود (Adner and
 .)Helfat, 2003در نهایت ،روابط متقابلی میان سرمایۀ اجتماعی
و شناخت مدیریتی وجود دارد .نوع باورها و ارزشهایی که مدیر
در ذهن خود ساخته است عاملی اثرگذار برای تصمیمگیری دربارۀ
انتخاب و نحوۀ تعامالت اجتماعی است .همچنین ،روابط اجتماعی
مدیر میتواند بر شناخت و ادراک مدیر از فرصتهای بیرونی و
مزایای رقابتی درونی اثرگذار باشد (.)ibid
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 .3-3افزایش عملکرد بنگاه به کمک قابلیتهای شناختی

مطالعات متعددی اثر جنبههای مختلف شناختی را بر تغییرات
استراتژیک در سازمانها بررسی کردهاند .در زمینۀ ساختارهای
دانشی ،مطالعاتی هستند که مشخص میکنند تفاوت در
ساختارهای دانشی گوناگون منجر به تفاوت در تغییرات استراتژیک
میشود .برای مثال ،روزنبلوم ( ،)2000هرمن و نادکارنی)2014( 1
و کاپالن ،مورا و هندرسون )2003( 2در مطالعات خود دریافتند
که ذهنیت مدیران درزمینۀ واکنش سازمان به تغییرات محیطی
تعیینکننده است و ساختارهای ذهنی آنها موجب ایجاد تغییر یا
مقاومت در برابر تغییرات استراتژیک میشود.
درزمینۀ فرایندهای ذهنی ،مطالعات متعددی وجود دارند که
اثر این فرایندها را بر انتخابها و تصمیمات سازمان بررسی
کردهاند و به اهمیت این فرایندهای مدیریتی بهمثابۀ عامل
انتخاب اشاره کردهاند .محققان بسیاری ،همچون المانن و والین
(ِ ،)2009اگرز 3و کاپالن ( ،)2013نادکارنی و بار،)2008( 4
هلفت و همکاران ( ،)2007شارما ،)2000( 5بالوگان،)2003( 6
باوم و برد )2010( 7و بیتمن و زایتم ،)1989( 8در مطالعات خود
مطرح میکنند که توجه مدیران به یک دستۀ خاص از بخشها،
گزینهها و قابلیتهای سازمان سبب رشد و شکلگیری مسیر آنها
میشود و همچنین آیندۀ سازمان در مواردی وابسته به تفسیر مدیر
از تهدیدها و فرصتهای محیط پیرامونی است.
هلفت و مارتین ( )2015با تکیه بر قابلیت شناختی مدیریتی
مدلی را توسعه دادهاند که اثر سه ُبعد اصلی این قابلیت یعنی
ادراک و توجه ،حل مسئله و استدالل و همچنین زبان ،برقراری
ارتباط و شناخت اجتماعی را بر سه ُبعد اصلی قابلیتهای پویای
مدیریتی (تشخیص ،تصاحب و تنظیم مجدد) و سپس بر تغییرات
استراتژیک و به تبع آن افزایش عملکرد سازمان بررسی میکند.
این مدل در نمودار  3آمده است.

 .1-3-3اثر قابلیتهای شناختی بر تشخیص فرصتها
از طریق ادراک و توجه

در شرایطی که عدم قطعیت و پیچیدگی در محیط بسیار زیاد
است توانایی تشخیص و خلق فرصت برای مدیر نوعی قابلیت
محسوب میشود .در این میان ،دو ویژگی ذهنی «ادراک» و

1. Herrmann and Nadkarni
2. Kaplan, Murra, and Henderson
3. Eggers
4. Barr
5. Sharma
6. Balogun

«توجه» میتواند به مدیر برای تشخیص بهتر کمک کند.
«ادراک» فعالیتی ذهنی است که اطالعات را در قالب تصاویر
حسی در مغز سازماندهی میکند و در زمان وقوع آنها در جهان
واقعی به تفسیرشان میپردازد (American Psychological
 .)Associatin, 2009اگرچه باورهای تاریخی ذهن بهویژه
در زمان وجود اطالعات مبهم موجب تحریف ادراک میشوند
( ،)Powell, Lovallo, and Caringal, 2006مطالعات نشان
میدهند که داشتن دانش تخصصی و تجربۀ کافی ،ادراک صحیح
ِ
ً
از استراتژی را ساده میکنند (مثال ،چیس و سیمون )1973( 9یا
اریکسون .))2006( 10ادراک ازاینرو اثرگذار است که زمان نیاز
برای سازماندهی ذهنی به الگوهای نوظهور محیطی ،تفسیر
صحیح داده مرتبط و تشخیص سریع فرصتهای پیرامون سازمان
به کمک استراتژیست میآید (.)Helfat and Martin, 2015
اکی موجود
«توجه» تمرکز ذهنی بر مجموعهای از اطالعات ادر ِ
است (.)American Psychological Associatin, 2009
توجه یک ماهیت وابسته به مسیر دارد و تمرین و آموزش میتواند
موجب تقویتش شود .درعینحال ،اثر قابلیت شناختی توجه برای
مدیران زمانی مشخص میشود که میان فرصتها و تهدیدهای
موجود در محیط ،مدیر میتواند با تمرکز بر گزینههای درست و
حذف گزینههای غیربهینه ،بهترین تشخیص را از محیط رقم بزند
(.)Helfat and Martin, 2015
 2-3-3اثر قابلیتهای شناختی بر تصاحب فرصتها از
طریق حل مسئله و استدالل

تصاحب فرصتها نیازمند تصمیمگیری و حل مسائل و موانع
موجود برای سرمایهگذاری استراتژیک است .براساس تعریف،
حل مسئله ،به معنای فکرکردن به هدف حل سؤالی مشخص است
ی از یک حالت اولیة ذهنی شروع
که از طریق فعالیتهای ذهن 
میشود و به وضعیت با محوریت هدف میرسد (American
.)Psychological Associatin, 2009
کولمن ( )2006نیز استدالل را اینگونه تعریف میکند؛ نوعی
فعالیت ذهنی با تمرکز بر پیداکردن راهکاری برای مسئله از طریق
بهرهگیری از قواعد منطقی یا سایر فرایندهای عقالیی.
این دو قابلیت شناختی ،در موارد مختلفی به کمک استراتژیست
میآیند .یکی آنکه برای برطرفکردن موانع ،این قابلیتها هم از منظر
حل قاعدهمدار مسائل و هم از منظر حل خالقانۀ آنها فرایند ذهنی
مدیران را تسهیل میکنند؛ و همچنین طراحی یک مدل کسبوکار
مناسب برای تصاحب فرصت نیازمند نوعی چارچوب منطقی پشتیبان
است؛ و نیز اجرای این مدل نیازمند در کنار هم قرار دادن قطعات
مختلفی از پازل مانند تناسب استراتژیک و منابع مکمل است که

7. Baum and Bird

9. Chase and Simon

8. Bateman and Zeithaml

10. Ericsson

شناخت استراتژیک و نقشهیابی شناختی :بررسی مفهوم قابلیتهای شناختی و ...
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وجود یک ساختار ذهنی عقالیی صحیح موجب تسریع آن میشود
(.)Helfat and Martin, 2015
 3-3-3اثر قابلیتهای شناختی بر تنظیم مجدد داراییها
از طریق زبان ،برقراری ارتباط و شناخت اجتماعی

اگرچه تعریف مفهوم کالن زبان دشوار است و توافق نظر
در میان تعارف گوناگون وجود ندارد ،بهطور کلی میتوان زبان
را نظامی از آواها و نمادها برای برقراری ارتباط دانست(  (�Col
 .)man, 2006بخش مهمی از وظیفۀ مدیران ارشد تنظیم مجدد
داراییها ،متقاعدکردن افراد برای پذیرش شرایط جدید و تمرکز بر
تغییرات استراتژیک مورد نظر است .در این مورد ،زبان و توانایی
شناختی برقراری ارتباط برای پیشبرد اهداف مدیران در سازمان
بسیار حائزاهمیت است .ازسوی دیگر ،تنظیم مجدد مناب ع به
همکاری و همدلی افراد در سازمان نیز نیازمند است .در این میان،
شناخت مدیر از ساختار اجتماعی سازمان به وقوع این همکاری
بهطور بهینه کمک میکند (.)Helfat and Martin, 2015
همچنین ،قابلیت شناخت اجتماعی شامل توانایی فهمیدن
نظرهای دیگران است و درنتیجه بهصورت بالقوه بر برقراری ارتباط
با آنها تأثیر دارد .این شناخت اجتماعی موجب افزایش اعتماد
میان افراد و درنتیجه پرورش روحیۀ همکاری میشود .عالوهبر
این ،وجود شناخت صحیح از روابط اجتماعی افراد میتواند به
خلق مشوقها و مدیریت قدرتهای اجتماعی درون سازمان
بهمنظور رفع موانع تغییر یاری رساند (.)ibid

 .4نقشهیابی شناختی ،روشی برای احصای شناخت
استراتژیک مدیران
با تکیه بر آنچه در بخشهای پیشین دربارۀ اهمیت شناخت
مدیران از محیط پیرامونی و قابلیتهای سازمان بحث و بررسی
شد؛ دسترسی به این شناخت مدیریتی حائزاهمیت است؛ زیرا
فرایند برنامهریزی استراتژیک و تصمیمگیری در سازمان را در
مجرای صحیح خود بهجریان میاندازد .همانطور که مشخص
است ،قابلیتهای شناختی یک فرد ،ناشی از باورهای شناختی
موجود در ذهن اوست و از این منظر برای مطالعۀ شناختی مدیران
استراتژیست یک سازمان ،بررسی قالبهای ذهنی و باورهای آنها
در زمینۀ موضوع موردنظر بسیار مهم است.
روشهای گوناگونی برای درک بهتر این شناخت معرفی شده
است که هر یک معایب و مزایایی دارند .برای مثال ،باید توجه
داشت که بخشی از فرایندها خودآگاهاند و برای افراد دارای
تصاویر ذهنی هستند .این دسته از فرایندها و ساختارها بیشتر
در دسترساند و از طریق روشهای متنوعتری احصا میشوند؛
اما بخشی از آنها ناخودآگاهاند و درنتیجه دسترسی و بررسی
آنها بهسادگی ّ
میسر نیست و نیاز به مطالعات و تالشهای حوزۀ
روانشناسی و علوم اعصاب دارد (.)Swan, 1997
شناختی در دسترس مدیران ،روشها بسیار
درزمینۀ ساختارهای
ِ
متعددند و در مطالعات مختلف از آنها استفاده شده است .از میان
گزینههای متنوع برای دسترسی و مطالعۀ ابعاد ذهنی ،نقشهیابی
شناختی یکی از کاربردیترین روشهاست .توضیح الزم اینکه
اصطالح نقشهیابی ذهنی نوعی «مشترک لفظی» است و الزم
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بهصورت مداوم در تالش برای معنابخشی به محیط اطراف خود
هستند .برای این امر ،آنها از یک نظام ساختارسازی استفاده
میکنند که بر اساس آن ،در ذهن هر اطالعات جدید کسبشده
با اطالعات پیشین مقایسه میشود ،نقاط تفاوت و تشابه شناسایی
میشود و ساختارها و روابط میان آنها تبیین میشود.
بهطور کلی ،نقشههای شناختی دو عنصر اصلی دارند که
شامل مفاهیم و باورهای علی میشود (.)Axelrod, 1976
مفاهیم شامل برخی خصوصیات یا جنبههای شناختی موضوع
مورد مطالعه میشود و درعینحا ل باورهای علی روابط میان این
ً
مفاهیم را بهتصویر میکشد .در نقشهشناختی ،معموال مفاهیم را
ّ
گرهها و روابط علی را خطوط بهتصویر میکشند که مفاهیم را به
یکدیگر متصل کردهاند .ازسوی دیگر ،ممکن است هر یک از
بردارها براساس رابط مثبت یا منفی میان مفاهیم ،عالمت « »+یا
« »-بههمراه داشته باشند و همچنین میزان و شدت رابطه نیز در
آنها مشخص شود (.)Russell, 1999

است تا از مفهوم آن رفع ابهام شود .در مباحث روانشناسی،
«نقشهشناختی» به تصور ذهنی فرد از مفاهیم و روابط میان مفاهیم
اشاره دارد که شخص برای فهم محیط اطرافش از آن استفاده
میکند ( .)Tolman, 1948ازسوی دیگر ،نقشهیابی شناختی
مجموعهای از روشها برای شناسایی ،استخراج ،تصویرسازی و
تحلیل مفاهیم ذهنی و روابط میان آنهاست ( .)Swan, 1997در
حقیقت ،باورها و ساختار ذهنی خبرگان نوعی دانش ضمنی است
که نقشهیابی شناختی تالش میکند آن را استخراج کند .با این
تعریف« ،نقشهشناختی» نمایشی گرافیکی یا تصویری از محتوا و
ساختار نظام باورهای افراد است ()Eden, 1992
براون )1992( 1مقایسهای میان ویژگیهای روشهای
گوناگون تحقیق درزمینۀ مطالعات استراتژی کسبوکار همچون
پیمایشهای معمول نظرسنجی با طیف لیکرت ،مصاحبههای
ساختاریافته ،استفاده از روش شبکۀ خزانۀ کلی 2،ماتریسهای
مقایسهای و ...انجام داده و نقشهیابی شناختی را یکی از
عمقیترین روشها معرفی کرده است .یکی از علتهای این
انتخاب صداقت در پاسخهای گردآوریشده است؛ بهطوری
ک ه براون مطرح میکند مصاحبههای عمیق صورتگرفته برای
احصای نقشهشناختی افراد که بهطور میانگین در حدود  75دقیقه
زمانبرند ،در موضوع موردنیاز نفوذ کرده و ازاینرو مخاطب
نمیتواند حقیقت را کتمان کند .درعینحال ،عالوهبر عنصر
صداقت ،روش نقشهیابی شناختی فرصت شناخت و تعمیق در
ارزشهای اساسی را فراهم میکند.
ازسوی دیگر ،مشروط بر تسلط مصاحبهشوندگان ،غنای
دادههای فراهمشده از طریق روش نقشهیابی بسیار بیشتر از
روشهای معمول کمی بوده و ازاینرو امکان تحلیل داده را
بیشازپیش میسر میکند .عالوهبر این ،غیرکسلکنندهبودن
روند تحقیق و برجستگی مالحظات اخالقی در مسیر تحقیق،
از ویژگیهای مثبت این روش است .درعینحال ،از معایب
این روش نیز میتوان به عدم تناسب آن با دادههای حجم باال،
دشواری اجرای تحقیق و وابستگی شدید به مهارت محقق اشاره
کرد ()ibid؛ که بر این مبنا باید تأکید شود که روش نقشهیابی
شناختی مناسب بررسی ارزشهای ذهنی افراد مهم یک سازمان
 و نه همۀ افراد درگیر در موضوع استراتژیک مدنظر  -است و بایدتوسط محققان خبره صورت پذیرد.
3
اولینبار نقشهیابی شناختی را اگزلراد ( )1976معرفی کرد و
مبنای نظری آن مبتنی بر نظریۀ سازۀ شخصی)Kelly, 1955( 4
است که بیان میکن د انسانها همه دانشمندانی هستند که

نقشههای معنایی برای کندوکاو یک موضوع ،بدون حضور
موانع و روابط پیچیده استفاده میشود .این نقشهها حاوی یک
موضوع محوری در مرکز نقشه هستند که در اطراف آن سازههای
مفهومساز اصلی قرار دارند و هر یک از این سازهها توسط
زیرسازههای دیگری توسعه داده شدهاند .نمودار  5مثالی از یک
نقشۀ معنایی است که عبارات حول موضوع زبان مدلسازی
یکپارچه  8ترسیم شده است.

1. Brown

5. Siau and Tan

2. Kelly Repertory Grid

6. Causal Map

3. Axelrod

7. Semantic Map

4. Personal Construct Theory

8. Unified Modeling Language

 .1-4انواع نقشههای شناختی

نقشههای شناختی انواع متفاوتی دارند و در هر پژوهش وابسته
به سؤال تحقیق ،از نوآوریهای گوناگونی برخوردارند .سیائو و
تان )2005( 5انواع نقشهها را در سه بخش دستهبندی کردهاند:
ّ
نقشههای علی ،نقشههای معنایی و نقشههای مفهومی.
 .1-1-4نقشههای ع ّلی
ّ
نقشهیابی علی رایجترین روش در نقشهیابی شناختی است .در
ً
این نوع از نقشهه ا معموال هر سازه یک عبارت تکقطبی یا دوقطبی
است که استدالل فرد از موضوع مورد بررسی را نمایش میدهد؛ و
سازهها دارای روابط علت ـ معلولی هستند که با کمک بردارهای
جهتدار این روابط نمایش داده میشوند .نمودار  4مثالی از یک
ّ
نقشۀ علی است که ساختارهای شناختی یک دانشآموز در زمینة
انتخاب یک درس مرتبط با طراحی را نمایش میدهد.
6

 .2-1-4نقشههای معنایی

7

شناخت استراتژیک و نقشهیابی شناختی :بررسی مفهوم قابلیتهای شناختی و ...

ّ
نمودار  :4مثالی از یک نقشۀ علی ()Siau and Tan, 2005
ّ
ً
این نقشه ارتباطی با مفاهیم مدیریت استراتژیک ندارد و صرفا بهمنظور شناخت نقشههای علی درج شده است.

نمودار  :5مثالی از یک نقشۀ معنایی ()Siau and Tan, 2005
ً
این نقشه ارتباطی با مفاهیم مدیریت استراتژیک ندارد و صرفا بهمنظور شناخت نقشههای معنایی درج شده است.
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نمودار  :6مثالی از یک نقشۀ مفهومی ()Siau and Tan, 2005
ً
این نقشه ارتباطی با مفاهیم مدیریت استراتژیک ندارد و صرفا بهمنظور شناخت نقشههای مفهومی درج شده است.

 .3-1-4نقشههای مفهومی

1

نقشههای مفهومی که به نوعی ترکیب دو نوع قبلی هستند،
نمایشی تصویری از ابعاد یک مفهوم هستند که در آنه ا گرهها
سازههای مفهومی و خطوط روابط میان آنها را مشخص میکند .در
این نوع نقشهها روابط میتواند یک به یک ،چند به چند ،جهتدار
و یا بدون جهت باشند .همچنین ،روابط میان آنها میتواند دائم یا
موقتی باشد .این دسته از نقشهها در این موارد کاربرد دارند :خلق
ایده؛ طراحی یک ساختار پیچیده؛ برقراری ارتباط میان ایدههای
پیچیده؛ کمک به انتقال مفهوم با اتصال دانش قدیم و جدید؛ و
ارزیابی ،ادراک و عارضهیابی دربارۀ نقاط مبهم موضوع .نمودار ،6
مثالی از ادراک یک فرد از مفهوم زبان مدلسازی یکپارچه در قالب
نقشۀ مفهومی است.

گام ششم :آزمایش ،تفسیر و رواییسنجی.

 .2-4مراحل نقشهیابی شناختی

 .3-4نکاتی پیرامون نقشهیابی شناختی

مراحل اجرای نقشهیابی شناختی برحسب نیاز پژوهش،
جزئیات هر تحقیق و نوع نقشه بسیار متنوع است .بااینحال،
مراحل کلی همۀ این نقشهها به نوعی مشابه است و مطابق با
آنچه ِجتر )2006( 2پیشنهاد میدهد شامل شش مرحلۀ اصلی
ذیل است:
1. Concept Map
2. Jetter

گام اول :شفافسازی دربارۀ اهداف و اطالعات مورد نیاز؛
گام دوم :برنامهریزی دربارۀ نحوه و منبع جمعآوری دادههای
مورد نیاز؛
گام سوم :دریافت دانش مورد نیاز با استفاده از روشهای مختلف
گردآوری داده؛
گام چهارم :ساخت نقشۀ مفهومی اولیه؛
گام پنجم :ساخت نقشه با جزئیات روابط و یا اجماع نقشهها در
صورت نیاز؛

همانطور که مطرح شد ،نقشهیابی شناختی نوعی روش تحقیق،
دارای جزئیات فراوان در ابعاد و مراحل مختلف خود است .در این بخش
بهطور مختصر برخی از انتخابها در مراحل گوناگون معرفی شدهاند.
 .1-3-4انتخابها در زمینۀ روش استخراج اطالعات

روشهای گوناگونی برای استخراج اطالعات وجود دارند که
براساس منبع دریافت اطالعات متفاوتاند .اگر به اسناد آرشیوی
مراجعه کرده باشیم ،تحلیل محتوا یکی از مهمترین روشهای

شناخت استراتژیک و نقشهیابی شناختی :بررسی مفهوم قابلیتهای شناختی و ...

نقشهیابی شناختی است .در مواردی که منبع اطالعات خبرگان
باشند ،بهطور کلی در دو دسته سؤاالت ساختاریافته و ساختارنیافته
قرار میگیرند.
درزمینۀ روشهای ساختاریافتهتر ،فرایند سادهتر و اجماع سادهتر
نقشهها از مزایای روش محسوب میشود و در نقطۀ مقابل عیب
آنها این است که بهسبب ساختار محدود ،پیشقضاوتی دربارۀ
دانش موجود دارند و نمیتوان به کمک آنها همۀ مفاهیم محتمل
را شناسایی کرد (.)Village, Salustri, and Neumann, 2013
 .2-3-4انتخابها در زمینۀ نقش پژوهشگر

پژوهشگر در طول استخراج دانش از پاسخگو ،تعامالتی با
فرد دارد که حجم و گسترۀ این تعامالت را میتوان در سه بخش
ً
دستهبندی کرد .در حالت اول ،پژوهشگر منحصرا نقشهیابی
میکند؛ استخراج مفاهیم و روابط برعهدۀ اوست .در حالت میانی،
پژوهشگر نقشهیابی را رهبری میکند؛ اما وظیفۀ اصلی برعهدۀ
پاسخگوست .در حالت سوم ،پژوهشگر دخالت حداقلی در
ً
نقشهیابی دارد و نقشه را تماما پاسخگو ترسیم میکند.
 .3-3-4انتخابها درزمینۀ روش ترسیم نقشه

روش اول ،روش سنتی کاغذ و خودکار 1است .این روش ازاینرو
که به درک بهتر پاسخگو کمک میکند کاربرد دارد .در روش دوم،
استفاده از نرمافزارهایی مانند کوکومپ ،دیسیژن اکسپلورر ،ویژن
کوئست ،کوپ سافتور 2است که فرایند را برای پژوهشگر تسهیل
میکند (.)ibid
 .4-3-4انتخابها در زمینۀ ترسیم نقشۀ اجماعی
ْ
در شرایطی که موضوع بررسی نقشهشناختی چندین فرد بهجای یک
فرد باشد ،الزم است تا پس از ترسیم نقشههای فردی ،نقشۀ اجماعی
ترسیم شود .در این مرحله ،چهار حالت کلی ذیل ممکن میشود.
در حالت اول ،پژوهشگر بهتنهایی نقشهها را اجماع میکند.
برای مثال ،پژوهشگر از مفاهیم مشترک در همۀ نقشهها استفاده
میکند .در عین سریع و سادهبودن این روش ،خطای پژوهشگر
محتملتر است .در حالت دوم ،پژوهشگر و پاسخگو یا
پاسخگویان در کنار یکدیگر نقشۀ اجماعی را ترسیم میکنند .در
این حالت که در یک کارگاه مشترک اتفاق میافتد ،اگرچه به نظر
پاسخگویان اهمیت داده شده است ،ممکن است اتفاقنظر سریع
همگان ،منجر به کلیگویی نقشه شود .در حالت سوم ،پژوهشگر
سرنخ اولیه را ارائه میدهد و پاسخگویان با بحث و تبادلنظر نقشۀ
اشتراکی تهیه میکنند .در این حالت اگرچه تعمیق بیشتری واقع
میشود ،زمانبری پژوهش مدنظر است .در نهایت ،در حالت
1. Paper and Pencil
2. COCOMAP, Decision Explorer, Vision Quest, COPE Software
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چهارم ،گروه بدون استفاده از نقشههای انفرادی اولیه ،نقشۀ
اجماعی را ترسیم میکند .در این حالت که زمان بسیار کمتری
صرف خود میکند و همچنین برای پذیرش خروجی توسط جمع
کاربرد دارد ،هنگامیکه پاسخگویان از سطوح مختلفی وارد بحث
شوند و یا تضاد منافع در مفاهیم وجود داشته باشد ،از نقشههای
انفرادی برای تسهیل امر استفاده میشود (.)ibid
تجزیهوتحلیل و تفسیر نقشه

 .5-3-4انتخابها درزمینۀ روش
برای تجزیهوتحلیل نقشههای شناختی ،سه محور میتواند
مدنظر قرار گیرد:

 .1پیچیدگی نقشه ،بر اساس تعداد سازهها و روابط میان آنها
بررسی میشود؛ که تعداد بیشتر سازهها و روابط ،نمایانگر تسلط
و دانش و مهارت بیشتر پاسخگو در موضوع است.
 .2شکل و ساختار نقشه نیز اهمیت دارد .هرچه تسلط یک فرد بر
موضوع مدنظر بیشتر باشد ،عناصر آن موضوع بیشتر به یکدیگر
مرتبط میشوند .نقشههایی که کمتر حالت جزیرهای دارند
نقشههای غنیتری هستند.
 .3محتوای نقشه باید تحلیل شود .در این مورد ،بررسی سازههای با
بیشترین تکرار و بیشترین تعداد روابط نمایانگر سازههای مرکزی و
غالب هستند .همچنین ،تمرکز بر این دسته از سازهها ازاینرو مناسب
است که میتوان یک نقشهشناختی کوچکتر از آنها استخراج کرد.
ازسوی دیگر ،تحلیلهای خوشهای روی سازهها ،ساختارهای اصلی
و بخشهای کالن نقشه را مشخص میکند (.)ibid
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