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 چکیده
رایانه توسط معلمان در امر  آوریفن یرشو پذبر استفاده  مؤثرهدف پژوهش حاضر مطالعه عوامل 

ار . طرح پژوهش حاضر کیفی بوده که با توجه به ساختاستهای شناختی فازی تدریس با استفاده از نقشه
شناختی  یهانقشهبر اساس ، توسط معلمان انهیرا آوریفن رشیپذ استفاده وبر  مؤثرپیچیده و مبهم عوامل 
رد نظرات خبرگان در مو یرندهدربرگاین روش ، با توجه به ماهیت اکتشافی تحقیق فازی صورت گرفت.

نفر از معلمان دوره دوم متوسطه شهر  91نمونه پژوهشی تحقیق را ، . بر این مبنااست یذهن تیواقع کی
 .از ابزار مصاحبه استفاده شد، هاها تشکیل دادند. برای گردآوری دادهاشباع دادهارومیه بر اساس اصل 

را در مرکز صفحه بر آن  مؤثرو عوامل  یاصل دهیکاغذ پد کی یکه روبنابراین از معلمان خواسته شد 
فی ناین عوامل بر پدیده و مثبت و م یرگذاریتأثمسیرهایی را برای نحوه  دایره ترسیم کرده و صورتبه

 FCMmapperافزار های طراحی شده تبدیل به ماتریس شدند که با نرمرا مشخص کنند. نقشه بودن آن
شترین ای در کالس درس بیرایانه آوریفنمورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که استفاده معلمان از 

ایانه به ترتیب مهارت ر ازآنو پسی رونیدرجه ب نیشتریبمرکزیت را دارد. آموزش معلمان در زمینه رایانه 
ا داشتند. ر یرگذاریتأثسودمندی رایانه در امر تدریس بیشترین ، استفاده از رایانه در امر تدریس، معلمان

رایانه توسط  آوریفنبر استفاده و پذیرش  مؤثرنتایج این تحقیق تلویحات مهمی در زمینه توجه به عوامل 
پیشرفت معلمان در استفاده از رایانه در تدریس جهت  منظوربهمعلمان در تدریس و انجام اقدامات الزم 

 آموزان در عصر اطالعاتی کنونی را به دنبال دارد.پاسخگویی به نیازهای دانش

های شناختی فازینقشه، تدریس با کمک رایانه، اطالعات آوریفنپذیرش ، استفاده از رایانهکلیدی:  هایواژه
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 مقدمه

هر ، های گوناگوناستفاده از تکنولوژی اطالعات و ارتباطات در زمینه، در جهان امروز
– گروه کاری تعریف بر اساس (.1931، احسانیکند )پیدا می ترییعوسروز ابعاد 

، افزارسخت شامل فاوا، ارتباطات و اطالعات فناوری توسعه برای مالی کارهایوساز
 و انتقال، پردازش، سازیذخیره، آوریجمع برای که هاسترسانه و هاشبکه، افزارنرم

آبادی فتحشود )استفاده می وابسته خدمات و تصویر(، متن، داده، )صوت اطالعات نمایش
کوتاهی که از پیدایش  زمانمدتاطالعات و ارتباطات در  آوریفن .(1931، زاده یولو 

گذرد توانسته است تغییرات فراوانی را در نحوه زندگی بشر به وجود آورد. یکی آن می
یادگیری ، ات را به خود اختصاص داده استای از این تغییرهایی که سهم عمدهاز زمینه
چنان عجین شده است اطالعات با آموزش آن آوریفن(. امروزه 1931، احمدیاست )

اطالعات ممکن نیست. الگوهای تدریس و  آوریفنکه تصور آموزش بدون استفاده از 
های آموزشی های اطالعات و ارتباطات در شیوهیادگیری سنتی توسط ادغام فناوری

 وپرورشآموزش یرا برا یقیعم یامدهایامر پ نیا (.1931، احسانیاست )متزلزل شده 
از  یدیتواند اشکال جدیاطالعات و ارتباطات م آوریفن چراکه، آوردیبه وجود م

، فناوری اطالعات و ارتباطات(. 2111، 1ییلدیریم و گوکتاشکند ) لیرا تسه یریادگی
 و نیازها به توجه با افراد یهمه و کندمی فراهم العمرمادام برای یادگیری را زمینه

 معلمان .دبپردازن یادگیری به، مناسب فناوری به با دسترسی، توانندمی خود هایتوانایی
 تغییر را یسنت روش، یادگیری و تدریس هاینوین شیوه هاییفناور از استفاده با باید نیز

از  (.1931، زاهد و نامور، عباسی اصلسازند ) ترجذابو  تراثربخش را یادگیری و دهند
رایانه بیش از همه ، توانند استفاده کنندهای جدید که معلمان میی فناوریمیان همه
ایگاه ج، قرار گرفته است. آموزش به کمک رایانه و یادگیری مبتنی بر رایانه موردتوجه

 وانعنبهتواند رایانه می چراکهی جهان دارد. پیشرفته وپرورشآموزشهای خاصی در نظام
شود ی مراحل و موضوعات آموزشی استفاده در کلیه مؤثریک ابزار آموزش مفید و 

 (.1931، شیربیگی و محیطی)
قرار دادند.  موردبررسی( اعتماد معلمان به کامپیوتر را 2115) 2سیلمان و گوندُگدو

معلمان  %51که دریافتند  هاآنایی انجام شد. ی ابتدمعلم در پنج مدرسه 32مطالعه بین 
، کند. بعالوهرا در کالس درس دگرگون می هاآنباور دارند که آموزش با کامپیوتر نقش 
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از  %9/35، درنهایتبرد. معلمان معتقدند که کامپیوتر کیفیت آموزش را باال می 1/35%
ن و باید تقویت شود. سیلماموافقت کردند که آموزش با کامپیوتر ، این تحقیق معلمان

وند شطلبد که معلمان تکنولوژیست گوندُگدو نتیجه گرفتند که عصر تکنولوژی می
ی تکنولوژی و معلمان باید در هر دو زمینه، (. به بیانی دیگر2115، سیلمان و گوندُکدو)

 ،ییلدیریم و گوکتاششوند )آموزش داده ، ابزاری برای یادگیری عنوانبهتکنولوژی 
استفاده از  یجابه( نشان دادند که معلمان 2111) 1اوسلوئل و مومجو، (. آسکار1121

 نند.کبیشتر برای کارهای اداری از آن استفاده می، آموزشی هایفعالیتتکنولوژی برای 

با استفاده از کامپیوتر منقلب ، هایشان راکالس اگر معلماناند مدعی 2سرت و فوترلگی
صل اعباسیآورند )می به دستمحسوسی  یشرفتپن معمولی هم آموزاسازند حتی دانش

 (.1931، و همکاران
ابزار مهمی برای نوسازی یادگیری در قرن ، آوریفنکه  کندمی( بیان 2111) 9هاریس

استفاده از ، طرفداران اصالحات در مدارس 1331همچنین در اوایل سال  خواهد بود. 21
د. دادنقرار تأکیدمقررات مورد  یریناپذانعطافها را برای رفع ناکارآمدی آموزش و رایانه

ای از ابزارهای ارتباطی و آموزشی برای سهولت رایانه گستره آوریفن واسطهبهاما امروزه 
 (.1931، شیربیگی و محیطی) یردگیمقرار  مورداستفادهآموزان آموزش به دانش

آن از سوی معلمان و همچنین  کارگیریبهو  آوریفناین پذیرش ، اساسی مسئلهاما 
 پذیرش. استی آموزش در زمینه آوریفناین  کارگیریبهی میزان آگاهی معلمان از نحوه

، های وسیعی از متغیرهای کلیدی مانند ادراکاست و مجموعه یچندبعدای پدیده
 اطالعات آوریفنبا  هاآنهای افراد و همچنین میزان درگیری ها و ویژگینگرش، اعتقادها

عالقه مشهود در بین یک گروه » عنوانبهشود. پذیرش کاربران و ارتباطات را شامل می
ا هانجام وظایفی که این فناوری منظوربهاطالعات و ارتباطات  آوریفنبرای استفاده از 

 (.1933، رضاییشود )عریف میت« اندشدهطراحی  هاآنبرای پشتیبانی از 
 هایپذیرش و استفاده از قابلیت، دهندهای پژوهشی که نشان میرغم یافتهعلی

میزان استفاده از رایانه در ، شوندموجب تغییر فرآیند تدریس و یادگیری می آوریفن
های درس در کمترین حد خود باقی مانده است و هنوز فعالیتی جانبی به حساب کالس

اولگون و ، (. بیهان2111، 2کنند )لیم و کایناز فاوا نمی مؤثریآید و معلمان استفاده می
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درصد از معلمانی که  3/31( در پژوهشی دریافتند که 1932، نقل از قاسمی، 2112) 1یلند
نند کها برای تدریس و یادگیری استفاده نمیشرکت کرده بودند از رایانه هاآندر پژوهش 

( با 2112) 2باشد. جونز هاآنای به علت پایین بودن اعتماد و رشد حرفه تواندو این می
ایین بودن پ، های انجام گرفته به این نتیجه رسید که کمبود حمایت تکنیکیمرور پژوهش

ا در از فواید کاربرد فاو هاآنمعلمان در ارتباط با فاوا و پایین بودن آگاهی  نفساعتمادبه
د تدریس فاوا در فرآین مؤثری هستند که مانع یکپارچگی و تلفیق عوامل ازجملهامر تدریس 

کند که بعضی از عواملی که از اظهار می ( نیز2112) 9شوند. اسکریم شاوو یادگیری می
ای و حمایت رشد حرفه، شامل دسترسی معلم به منابع، کنندکاربرد فاوا حمایت می

( در تحقیق خود با عنوان عوامل 2112) 2. همچنین هایسونگاستتکنیکی در مورد فاوا 
 آوریفناطالعات توسط معلمان مشخص کرده است که کاربرد  آوریفنبر پذیرش  مؤثر

و  اطالعات آوریفناحساس مفیدبودن  تأثیرمستقیماً تحت  هاآناطالعات به وسیله 
 اطالعات آوریفندر کاربرد  هایانهراعوامل فردی است و در ضمن شرایط محیطی و 

 فناوری و فنون و علوم که در عصری بداند باید معلم. است مؤثرتوسط آموزشگران 

 هماهنگ جامعه هایو هدف نیازها با را خود باید نیز او، هستند پیشرفت حال در سرعتبه

 یمهرمحمدعطاران و ، بررسی آیتی بر اساسدر ایران نیز (. 1939، فاضلیان و نظریکند )
 آوریفناقدامات زیادی جهت تجهیز مدارس به ، ایران وپرورشآموزش( نظام 1931)

های رایانه و ایجاد دسترسی به اینترنت و همچنین آموزش معلمان اعم از دستگاه، ایرایانه
ای مشکالت باعث دور بودن اطالعات انجام داده است. اما وجود پاره آوریفندر زمینه 

 ای هنوزرایانه آوریفنست و میزان استفاده معلمان از این نظام از حد مورد انتظار شده ا
 دودسته در را معلمان توسط رایانه فناوری از استفاده موانع ارتمیردر حد پایینی قرار دارد. 

، یبانیپشت، زمان، دسترسیمعلمان ) به نسبت بیرونی موانع اول دسته است: کرده تقسیم
 هایتفعال، عقاید، هانگرشمعلمان ) به نسبت درونی موانع دوم دسته و کارآموزی( و منابع

 از معلمان، بروند بین از اول یدسته موانع همه اگر حتی، داردمی اظهار وی مقاومت(. و

کرد جلوگیری خواهد  بهینه استفاده از دوم یدسته موانع و کرد نخواهند استفاده فناوری
 (.1931، اصل و همکارانعباس)
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ای در رایانه آوریفناز  مؤثرکه اشاره شد معلم نقش کلیدی در استفاده  طورهمان
ر د آوریفنسیستم آموزشی دارد و برای او مهم است که آگاهی کامل و دقیقی از نقش 

آورد تا بتواند خود را با تغییرات روزافزونی که در زمینه  به دستتدریس و یادگیری 
ها نشان (. پژوهش2113، 1تئوکند )پیوندد سازگار می به وقوعهای آموزشی فناوری

ن از ای هاآن مؤثربر استفاده  آوریفنهای معلمان نسبت به اند که ادراکات و نگرشداده
(. اما نباید این 2111، 2ویلیامزگذارد )می تأثیریادگیری  -ها در فرآیند تدریستکنولوژی

ادی مواجه هستند که با هم در تعامل بوده نکته را فراموش کرد که معلمان با متغیرهای زی
 گذارد.اثر می هاآنای توسط و بر پذیرش یا رد تکنولوژی رایانه

، اطالعات در نظام آموزشی ایران آوریفنهای انجام شده در زمینه پذیرش پژوهش
، درانی هایاند؛ مانند پژوهشداشته تأکیدکمی با هدف آزمون فرضیه  هایروشبیشتر بر 

( 1931همکاران )بگلو و امانی ساری، (1933همکاران )نژاد و سبحانی، (1931) یدیرش
یابی ( که با استفاده از روش مدل2112همکاران )صادقی و ، (1931همکاران )ای و و اژه

در  اند.اطالعات پرداخته آوریفنبر پذیرش  مؤثرمعادالت ساختاری به بررسی عوامل 
اکتشافی مورد غفلت واقع شده است؛ زیرا به باور حسین و  ایهروشاین بین استفاده از 

مبهم و  کامالًهای آموزشی اطالعات در نظام آوریفن( وضعیت پذیرش 2113) 9بروکس
ها ندارند. در این نظام آوریفنپژوهشگران اطالع کافی از متغیرهای دخیل در پذیرش 

 أثیرتتفاده معلمان از رایانه در کالس آنان بر این باورند که متغیرهای بسیار زیادی بر اس
ع این برای رف هاآنپذیر نیست. از طریق تحقیقات کمی امکان هاآنکه بررسی  گذارندیم

د کنند. با توجه به مطالبی که بیان شاکتشافی را پیشنهاد می هایروشمشکل استفاده از 
 آورینفبر استفاده و پذیرش  مؤثرهدف اساسی پژوهش حاضر مطالعه اکتشافی عوامل 

 .استرایانه توسط معلمان در امر تدریس 
توان از دو جنبه اهمیت و ضرورت پژوهش و روش پژوهش حاضر را می طورکلیبه

قرار داد. از جنبه نظری با توجه به ماهیت مبهم و گسترده  موردبررسینظری و کاربردی 
در  آوریفنبر استفاده از این  مؤثری ای بین متغیرهااطالعات روابط پیچیده آوریفن

های شناختی فازی کالس درس وجود دارد. بنابراین ضرورت پژوهش در قالب نقشه
 هچندجانبشود که بتواند این پیچیدگی را لحاظ نماید و اثرات متقابل و احساس می
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های هشقرار دهد. از جنبه کاربردی نق موردبررسیرا  آوریفنمتغیرها بر استفاده از این 
ند اثرات توانمی هاآنباشند. زیرا ریزان و مدیران میشناختی فازی ابزاری مهم برای برنامه

 یهاقشهنمدیریتی مختلف بر استفاده معلمان از رایانه در کالس را با استفاده از  هایروش
قرار دهند و بهترین سناریو مدیریتی را انتخاب نموده و در  موردبررسیشناختی فازی 

(. با توجه به موارد فوق تحقیق حاضر 2113، حسین و بروکسکنند )حیط واقعی عملی م
 رایانه توسط معلمان در امر آوریفنبر استفاده و پذیرش  مؤثردر پی آن است که عوامل 

هایی در جهت و توصیه هایشنهادپهای این تحقیق تدریس را بررسی کند تا بر اساس یافته
 در امر تدریس و بهبود عملکرد معلمان ارائه داد.افزایش کاربرد رایانه 

 روش
 1های شناختی فازیطرح پژوهش حاضر کیفی از نوع تحقیقات اکتشافی با استفاده از نقشه

کیفی هستند که چگونگی عمل یک پدیده را به نمایش  هایمدل یشناخت هاینقشه .است
توسط  بار یناولکه برای های شناختی (. نقشه2112، 2اوزسمی و اوزسمیگذارند )یم

برای حل مسائل و مشکالتی که ساختار مشخصی ندارند بکار گرفته ، مطرح گردید 9اکسلراد
ه است ک مسئلهیا  ازنمایی ارتباطات علی میان چند شیءهای شناختی بشود. نقشهمی

نظرات خبرگان در مورد یک واقعیت ذهنی است تا یک واقعیت عینی. نقشه  یرندهدربرگ
 . مفاهیم تحت عنوان متغیرها واستتی حاوی دو عنصر اصلی مفاهیم و ارتباطات علی شناخ

رها را به متغی، شوند. ارتباطات علیروابط میان متغیرها بازنمایی می عنوانبهارتباطات علی 
شوند را متغیر د مثبت یا منفی باشد. متغیرهایی که منجر به تغییر میتوانمیهم متصل نموده و 

بدلی ع) یندگواز تغییرات را متغیرهای معلول می متأثرمتغیرهای  کهیدرحالنامند علت می
 (.1931، بیطالی و امانی ساری بگلو زادهکاظم، احمدیسلطان

-31سال تحصیلی  پژوهش حاضر را معلمانی از دوره دوم متوسطه موردبررسینمونه 
اطالعات و رایانه دانش و تخصص کافی  آوریفندهند که در زمینه تشکیل می 1931

های شناختی فازی بر اساس نظر متخصصان قرار دارد که اطالعات غنی را دارند. نقشه
(. 2112، اوزسمی و اوزسمیکند )در مورد کشف سازوکارهای علی بین متغیرها فراهم می
اده ها استفگرداوری داده زمانمدتبا توجه به ماهیت اکتشافی این روش و طوالنی بودن 

این روش با اکتشاف تعمیم  ازآنجاکه، همچنین .نیست یرپذامکاناز نمونه با حجم باال 

                                                                                                                                        
1. fuzzy cognitive maps (FCM) 
2. Özesmi, U. & Özesmi, S. L. 

3. Axelrod 
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کنند که ( پیشنهاد می2112) یاوزسمگیری ندارد. اوزسمی و سروکار دارد نیازی به نمونه
های شناختی فازی ها انجام گیرد. اشباع در روش نقشهگیری تا زمان اشباع دادهنمونه
های شناختی اضافه آید که افزودن نمونه اطالعات جدیدی به نقشهبه دست می زمانی

نفر معلم متخصص که در  91مصاحبه تعداد  زمانمدتنکند. با توجه به طوالنی بودن 
، مشغول به تدریس هستند 1931-31 یلیتحصدوره دوم متوسطه شهر ارومیه در سال 

 نمونه انتخاب شدند. عنوانبه
 صورتبدینها استفاده شد. ر از روش مصاحبه برای گردآوری دادهدر پژوهش حاض

حاضر به آنان ارائه گردید. سپس از آنان خواسته شد  موردتحقیقکه ابتدا توضیحاتی در 
رایانه در کالس درس را در  آوریفنکه روی یک کاغذ پدیده اصلی یعنی استفاده از 

. در را ترسیم کنند مؤثراف آن عوامل مرکز صفحه با شکل دایره رسم کنند. سپس در اطر
 اطالعات آوریفنهایی را از آن عوامل به سمت استفاده از ادامه از آنان خواسته شد فلش

زیاد ، وسطمت، کم) یرتأثها مثبت یا منفی بودن و همچنین میزان ترسیم کنند و روی فلش
ر این عوامل ب کهیدرصورتاز آنان خواسته شد  درنهایت( را مشخص کنند. یادز یلیخو 

ا نیز مشخص ر تأثیررا با فلش به هم وصل کرده و میزان  هاآن، گذارندمی تأثیریکدیگر نیز 
زمانی که پاسخگویان اطالعات غنی در مورد پدیده  یکردرو یناز اکنند. استفاده 

یک نمونه ، 1(. در شکل 2112، اوزسمی و اوزسمیاست )دارند توصیه شده  موردبررسی
 های شناختی فازی طراحی شده توسط یکی از معلمان نشان داده شده است.شهاز نق

 

 شناختی فازی طراحی شده توسط یکی از معلمان هاینقشهاز  اینمونه .1شکل 

توسط معلمان تبدیل  شدهیمترسهای فازی نقشه، های پژوهشپس از گردآوری داده
 معلمان در زیر نشان داده شده است.ای از ماتریس یکی از به ماتریس شدند. نمونه
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 از داده شدهاستخراجنمونه از ماتریس  .1جدول 

 مفید بودن رایانه در تدریس اییانهرا آوریفناستفاده از  
 - زیاد + مفید بودن رایانه در تدریس

 متوسط + متوسط+ آموزش معلمان در زمینه رایانه
 - زیاد+ در مدرسه روزبه اییانهرادسترسی به امکانات 
 - متوسط + مناسب یافزارهانرمدسترسی به 

ن معیار حسی بر اساساین ماتریس ، ها برای تمامی پاسخگویانپس از تکمیل ماتریس
نشان داده شده  2( به اعداد فازی تبدیل شدند. این معیار در جدول 2113و بروکس )

 نشان داده شده است. 1ماتریس اعداد فازی برای جدول  9است. در جدول 

 فازی هایعبارتمعیار نمره دهی به  .2جدول 

 خیلی زیاد زیاد متوسط کم هیچ
1 25/1 5/1 15/1 1 

 ماتریس اعداد فازی یکی از پاسخگویان .9 جدول

 مفید بودن رایانه در تدریس اییانهرا آوریفناستفاده از  
 - 15/1 مفید بودن رایانه در تدریس

 51/1 51/1 آموزش معلمان در زمینه رایانه
 - 15/1 در مدرسه روزبه اییانهرادسترسی به امکانات 
 - 51/1 مناسب یافزارهانرمدسترسی به 

این  ،توسط متخصصان به ماتریس اعداد فازی شدهیلتکمپس از تبدیل ماتریس 
آمد. سپس این ماتریس وارد  به دستو ماتریس کامل فازی  شدهیبترکها باهم ماتریس

 شد تا مورد تحلیل قرار گیرد.FCMmapper (fcmmapper.com ) افزارنرم

 هایافته
از تعداد زیادی متغیر و  هاآنزیرا ، هستندای های پیچیدهسیستم، های شناختینقشه

بسیار مشکل ، های شناختی پیچیدهاند. تحلیل نقشهتشکیل شده هاآنارتباطات علی بین 
 اهآنهایی را برای تحلیل ساختار راه، ی گرافاما ابزارهای جبر ماتریس نظریه، است

م را م که متخصصان سیستتوانیم تعیین کنیها میکند. با آزمون ساختار نقشهفراهم می
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( و تعداد N) یرهامتغتعداد  توانمی، بینند. برای تحلیل یک نقشه شناختیچگونه می
نظریه گراف عالوه بر تعداد ارتباطات و ، وجودینباا( را شمرد. Cها )آنارتباطات بین 

 .کندمیهای دیگری را نیز فراهم شاخص، متغیرها
یک نقشه شناختی فازی شاخص ارتباط آن است که  2بندییا ضریب دسته 1چگالی

(. البته 2112، اوزسمی و اوزسمیاست )دهد نقشه چقدر متصل یا جدا از هم نشان می
 ادشدنیزباید توجه داشت که چگالی با اندازه شبکه نسبت معکوس دارد. بنابراین با 

وابستگی به اندازه یابد. به خاطر این افزایش می شدتبهمتغیرها تعداد مسیرهای ممکن 
مقایسه  . اما ابزار بسیار مفید براییستنچگالی شبکه ابزار مفیدی برای تفسیر ، شبکه

. میزان سهم یک متغیر در یک نقشه است 9متغیرها در نقشه یا شبکه میزان مرکزیت
ه چگون دهدمیتوان از طریق محاسبه مرکزیت آن بررسی کرد که نشان شناختی را می
متغیرهای دیگر متصل شده است. همچنین نیرومندی تراکمی این ارتباطات یک متغیر به 

به نقل از عبدلی سلطان احمدی و ، 2115، 2مروار و باتاگلج، دی نویاست )چگونه 
 (.1931، همکاران

داری که به سمت یک گره های جهتیعنی تعداد لبه 5مرکزیت از جمع درجه درونی
یعنی تعداد رئوس یا مسیرهای علی که از یک  1رونیکنند و درجه بییا متغیر اشاره می

شوند. عالوه بر آن اگر درجه بیرونی متغیری مثبت بوده و درجه گره یا متغیر خارج می
. بودن متغیر است یرگذارتأثگویند که نشانگر می 1دهندهانتقالدرونی آن صفر باشد به آن 

 3کنندهیافتدراگر درجه درونی متغیری مثبت بوده و درجه بیرونی آن صفر باشد به آن 
نیز دارای درجه  3بودن متغیر است. متغیرهای معمولی یرپذیرتأثگویند که نشانگر می

ست ابودن متغیر  یرپذیرتأثو  یرگذارتأثباشند که نشانگر بیرونی و درونی مثبت می
 11/1(. در این پژوهش چگالی نقشه شناختی متخصصان 2112، و اوزسمیاوزسمی )

درصد از تمام مسیرهای ممکن در نقشه موجود است. تعداد  11دهد که نشان می است
اتصال بین متغیرها برقرار است. تعداد  92. استعدد  13کل متغیرهای موجود در مدل 

 12، ذارندگمی تأثیرغیرهای دیگر فقط یا متغیرهایی که بر مت دهندهانتقالکل متغیرهای 
 أثیرتیا متغیرهایی که از متغیرهای دیگر فقط  کنندهیافتدر. تعداد کل متغیرهای استعدد 

                                                                                                                                        
1. density 
2. clustering coefficient 
3. centrality 
4. Denooy, A. & Mrvar, W, & Batagelj, V. 
5. in degree 

6. out degree 
7. transmitter 
1. receiver 
2. ordinary 
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ارند د تأثیر. همچنین تعداد متغیرهایی که هم بر متغیرهای دیگر استعدد  1، پذیرندمی
های نتایج تحلیل نقشه 2جدول . در استعدد  9پذیرند می تأثیرو هم از متغیرهای دیگر 

 متغیرها گزارش شده است. تکتکشناختی فازی برای 

 گراف هر یک از متغیرها برای متخصصان هایشاخص .4جدول 

 متغیر
درجه 
 بیرونی

درجه 
 درونی

 نوع متغیر مرکزیت

 دهندهانتقال 15/1 - 15/1 در مدرسه روزبه اییانهراوجود و دسترسی به امکانات 

 دهندهانتقال 95/1 - 95/1 رایانه یلهوسبهدروس  سازیآمادهبرای  موردنیاززمان 

 دهندهانتقال 35/1 - 35/1 دسترسی به پشتیبانی فنی در زمینه رایانه در مدرسه

 دهندهانتقال 35/1 - 35/1 معلمان ایرایانه هایمهارت

 دهندهانتقال 55/2 - 55/2 آموزش معلمان در زمینه رایانه

 معمولی 21/2 11/9 91/1 مفید بودن رایانه در امر تدریس

 دهندهانتقال 11/1 - 11/1 راهنمایی در زمینه نحوه استفاده از رایانه در امر تدریس

 دهندهانتقال 35/1 - 35/1 در ایجاد رضایت خاطر درباره اهداف یادگیری هایانهراقابلیت 

 دهندهانتقال 15/1 - 15/1 با مقتضیات و نیازهای درسی هایانهراسازگاری 

 دهندهانتقال 21/1 - 21/1 مناسب در امر تدریس افزارهاینرمدسترسی به 

 معمولی 15/2 11/1 15/1 میزان سهل استفاده بودن رایانه

 دهندهانتقال 15/1 - 15/1 بودن رایانه ایمحاورهمیزان تعاملی و 

 دهندهانتقال 1 - 1 رایانه کنندگیسرگرممیزان 

 دهندهانتقال 35/1 - 35/1 قابلیت رایانه در پایش پیشرفت دانش آموزان

 دهندهانتقال 25/1 - 25/1 در سازگاری با نیازها و ترجیحات دانش آموزان ایرایانه آوریفنقابلیت 

 دهندهانتقال 31/1 - 31/1 در رفع نیازهای یادگیری ایرایانه آوریفنقابلیت 

 معمولی 25/2 51/9 15/1 در بیرون از مدرسه ایرایانه آوریفناستفاده معلمان از 

 کنندهیافتدر 21/3 21/3 - در کالس درس ایرایانه آوریفناستفاده معلمان از 

شترین متغیری با بی، بر متغیرهای دیگر یرگذارتأثمتغیر  ترینمهم، 2جدول با توجه به 
( بیشترین 55/2معلمان در زمینه رایانه ) آموزش یارمعدرجه بیرونی است. با توجه به این 

راهنمایی در ، (35/1مهارت به ترتیب رایانه معلمان ) ازآنپسدرجه بیرونی را داراست. 
( 91/1س )سودمندی رایانه در امر تدری، (11/1زمینه نحوه استفاده از رایانه در امر تدریس )

سازی آماده، معلمان متخصص ازنظرمتغیر  ترینیتاهمکمسوم و چهارم هستند. ، دوم
( و 21/1افزارهای مناسب در امر تدریس )دسترسی به نرم، (95/1رایانه ) یلهوسبهدروس 
 .است( 25/1ای در سازگاری با نیازها و ترجیحات دانش آموزان )رایانه آوریفنقابلیت 
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ا از متغیرهای ر تأثیربیشترین ، چه متغیرهایی در نقشه شناختی کهاینبرای تشخیص 
 ترینمهم، 2شود. با توجه به جدول از شاخص درجه درونی استفاده می، انددیگر پذیرفته

ای در کالس درس با درجه درونی رایانه آوریفناستفاده معلمان از ، یرپذیرتأثمتغیر 
ای در بیرون از مدرسه با درجه رایانه آوریفنان از استفاده معلم، دومین متغیر، 21/3

و  11/9سومین متغیر مفید بودن رایانه در امر تدریس با درجه درونی ، 51/9درونی 
. است 11/1میزان سهل استفاده بودن رایانه با درجه درونی  یرپذیرتأثچهارمین متغیر 

ایی عوامل مهم در برای شناس، شاخص مرکزیت یعنی مجموع درجه درونی و بیرونی
، های شناختی معلماننقشه ترینمهم، 2رود. با توجه به جدول نقشه شناختی به کار می

که حاکی  است 21/3ای با در کالس درس یا مرکزیت رایانه آوریفناستفاده معلمان از 
از اهمیت بسیار زیاد این متغیر برای متخصصان است. دومین متغیر مهم نقشه مفید بودن 

 آوریفنسومین متغیر مهم مدل استفاده معلمان از ، 21/2انه در امر تدریس با مرکزیت رای
چهارمین متغیر مهم نقشه شناختی متخصصان میزان ، 25/2در بیرون از مدرسه با  ایرایانه

و پنجمین متغیر مهم نیز آموزش معلمان  15/2سهل استفاده بودن رایانه با درجه مرکزیت 
 35/1ای معلمان با مرکزیت رایانه هایمهارت. است 55/2در زمینه رایانه با مرکزیت 

ان نقشه شناختی زم متغیر ترینیتاهمکم. استمتخصصان  ازنظرششمین متغیر مهم 
. در شکل شماره است 95/1سازی دروس به وسیله رایانه با مرکزیت برای آماده موردنیاز

 .نقشه شناختی فازی متخصصان نشان داده شده است 2

 
 نقشه شناختی فازی متخصصان .2شکل 
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 گیریبحث و نتیجه
ط رایانه توس آوریفنبر استفاده و پذیرش  مؤثرپژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل 
ای ههای شناختی فازی انجام شد. با الهام از یافتهمعلمان در امر تدریس با استفاده از نقشه

و پذیرش  تفادهبر اس یرگذارتأثمتغیر  ترینمهماولین و ، شناختی ینقشهتحقیق و با نظر به 
، متغیر درجه بیرونی و دومین 55/2آموزش معلمان در زمینه رایانه با ، یانهرا یفناور

ی . متغیرهای راهنمایی در زمینهاستدرجه بیرونی  35/1ای معلمان با رایانه هایمهارت
و  میزان تعاملی، مفید بودن رایانه در امر تدریس، ی استفاده از رایانه در امر تدریسنحوه

به ، رایانه کنندگیسرگرممیزان سهل استفاده بودن رایانه و میزان ، ای بودن رایانهمحاوره
 یرگذاریتأثدر درجات بعدی  1و  15/1، 15/1، 91/1، 11/1های بیرونی ترتیب با درجه

رایانه توسط معلمان در امر تدریس ارزیابی  آوریفنبر استفاده و پذیرش  مؤثرعوامل 
توان گفت از دیدگاه معلمان آموزش معلمان در زمینه رایانه شدند. در تبیین این یافته می

ی پایه هایمهارت با معلمان بر استفاده و پذیرش است. اگر تأثیرگذارعامل  ترینمهم
 ترینمهم که بود خواهیم آن شاهد آینده در، نباشند آشنا رایانه کاربری و اطالعات فناوری

 عنوانبه اطالعات فناوری از تواندنمی و ندارد اطالعاتی یجامعه در آموزش جایی رکن

، اصل و همکارانعباسیکند )ی سوم استفاده در هزارهیافتگی توسعه شاخص ترینمهم
 دارند را خود کالس به فناوری ورود و دریافت آمادگی معلمان زمانی گفت توان(. می1931

 یگردنمانند. از سوی  نصیبیب علوم این گیریبهره از و واردشدهفناوری  دنیای به که
 شودمی تلقی ایرایانه سواد فرضیشپ عنوانبهرایانه  از استفاده اولیه هایمهارت با ییآشنا

 بدون گیرد قرار مورداستفاده هاآموزش مؤثر در عامل یک عنوانبه رایانه باشد قرار اگر

شیربیگی ) یرفتپذ نخواهد صورت این مهم اولیه هایمهارت کسب و آن بنیادی شناخت
 هایاولویت برنامه باالترین باید وپرورشآموزش وزارت، (. بنابراین1931، و محیطی

 تلفیق فناوری یهامهارت روی بر و بدهد ایهای رایانهمهارت به را خدمت ضمن آموزش

سیلمان ، (1935) یدختیبجمشیدی و امین ، نماید. نتایج این پژوهش با نتایج دولتی تأکید
( 2112اسکریم شاو )، (2112جونز )، (2112) 1اولگون و یلند، بیهان، (2115گوندُگدو )و 

های ( در پژوهشی با عنوان ویژگی1935) یدختیبجمشیدی و امین ، . دولتیاستهمسو 
بایسته معلمان در بهبود فرآیند یاددهی و یادگیری مدارس هوشمند به این نتیجه رسیدند 

های ضمن خدمت و از طریق شرکت در کالس ICDLو  آوریفن هایمهارتکه تقویت 
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( 2115های شخصی باید بهبود یابد. سیلمان و گوندُگدو )و تمرین خودآموزهااستفاده از 
ی تکنولوژی و تکنولوژی دو زمینه در هردر مطالعات خود بیان کردند که معلمان باید 

جونز ( و 2112) یلنداولگون و ، آموزش داده شوند. بیهان، ابزاری برای یادگیری عنوانبه
ه این نتیجه رسیدند که عدم آگاهی معلمان مانعی برای ( ب2112شاو )اسکریم ، (2112)

 رایانه هست و باید آموزش ببینند. آوریفناز  هاآنی استفاده
ی استفاده از رایانه در امر تدریس از دیگر عوامل ی نحوهمتغیر راهنمایی در زمینه

. در این تاسرایانه توسط معلمان در امر تدریس  آوریفنبر استفاده و پذیرش  تأثیرگذار
( در تحقیق خود از وجود فاصله تا حد انتظار 1931) یمهرمحمدعطاران و ، زمینه آیتی

اند. ردهک گیرینتیجهرا  آوریفنی معلمان از بودن میزان استفاده ییناز پاخبر داده است و 
( در تحقیقاتشان به کمبود حمایت تکنیکی 2112شاو )اسکریم ، (2112جونز )همچنین 

( به این نتیجه رسیدند 1931نامور )زاهدبابالن و ، اند. عباسی اصلمان اشاره کردهاز معل
 یژهوبه و روز به تکنولوژی دسترسی، مدارس آموزش امر در فاوا یریکارگبه یالزمهکه 

 ارتباط با در مدارس یسازمانفرهنگ است. همچنین کامپیوتر افزارنرم و افزارسخت

 و یریکارگبه کنندهیلتسه و سازینهزم آن کاربردهای و فاوا از استقبال، مدارس مدیریت
 مقدمات که زمانی تا است مبرهن مسئله این لذا .است آموزش فرایند در، معلمان استفاده

 ینا .بود نخواهد پذیرامکان فاوا از استفاده با آموزشی به اهداف دستیابی نباشد فراهم کار
ند. اطالعات قابل تبیین هست آوریفناجتماعی پذیرش  –نظریه شناختی بر اساس عوامل

، سهدر مدر روزبهای وجود و دسترسی به امکانات رایانه چونعواملی ، بر طبق این نظریه
آموزش  ،ای معلمانرایانه هایمهارت، دسترسی به پشتیبانی فنی در زمینه رایانه در مدرسه

رسی دست، نحوه استفاده از رایانه در امر تدریسراهنمایی در زمینه ، معلمان در زمینه رایانه
ز ای در بیرون ارایانه آوریفنافزارهای مناسب در امر تدریس و استفاده معلمان از به نرم

اطالعات توسط معلمان هستند.  آوریفنبر پذیرش  تأثیرگذارعوامل  ترینمهممدرسه از 
تفاده که میزان اس کندمیت بیان اطالعا آوریفناجتماعی پذیرش  -ضمناً تئوری شناختی 
 آورینفمثبتی بر پذیرش  تأثیرهای دیگر مانند خانه )تجربه رایانه( فرد از رایانه در محیط

ی کار با رایانه در این تئوری داشتن تجربه بر اساس(. 2111، 1آکوردارد )اطالعات 
ان د فرد اطمینشوهایی غیر از کالس درس باعث انتقال یادگیری شده و باعث میمحیط

 –ناختی تئوری ش بر اساسداشته باشد. همچنین  آوریفنبیشتری هنگام استفاده از این 
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اطالعات توسط کاربران  آوریفنحمایت اجتماعی نقش مهمی در پذیرش ، اجتماعی
راهنمایی در ، آموزش معلمان در زمینه رایانه، هایی ماننددارد. این حمایت از طریق روش

در  دسترسی به پشتیبانی فنی در زمینه رایانه، استفاده از رایانه در امر تدریسزمینه نحوه 
در مدرسه و دسترسی به  روزبهای وجود و دسترسی به امکانات رایانه، مدرسه

 شود.فراهم می مناسب در امر تدریس افزارهاینرم
. ستادیگر مفید بودن رایانه در امر تدریس و میزان سهل استفاده رایانه  مؤثرمتغیر 

 در شخص گرفتهشکلاحتمال ذهنی ، مفیدبودن() یسودمندمنظور از برداشت ذهنی از 
در محیط کار برای انجام  دسترسقابلها اطالعاتی نسبت به مفیدبودن انواع فناوری

 یطدر محرا  هاآنها عملکرد کاری یوظایف است؛ بدین ترتیب که هرچه این فناور
، رد. همچنینگیقرار می مورداستفادهبیشتر  درنتیجهمفیدتر است و ، شغلی بهبود بخشد

 یآسانهبدر فرد نسبت  گرفتهشکلاحتمال ذهنی ، منظور از برداشت ذهنی از آسانی استفاده
در محیط کار برای انجام وظایف  دسترسقابلهای اطالعاتی استفاده از انواع فناوری
 هانآبه تالش کمتری برای یادگیری و نحوه استفاده از  هرچقدراست؛ بدین ترتیب که 

مدل  بر اساس(. 1931، سلیمانی و زرافشانی) یردگقرار می مورداستفادهبیشتر ، نیاز باشد
تر امپیوگیرند که از تکنولوژی کمعلمان زمانی تصمیم می، اطالعات آوریفنپذیرش 

را افزایش  هاآنیک ابزار مفیدی که عملکرد خروجی  عنوانبهاستفاده کنند که آن را 
های برنامه، هاآن ایرایانه هایمهارت، بدانند و میزان سهل استفاده بودن رایانه، دهدمی

زبان انگلیسی و ترجمه کردن  هایمهارت، نگرش معلمان نسبت به رایانه، کاربردی رایانه
صادقی ) استبر این پذیرش  تأثیرگذارها به زبان فارسی از دیگر عوامل تعدادی از برنامه

اطالعات هسته مرکزی تمامی  آوریفنپذیرش و استفاده از  (.2112، و همکاران
 ریآوفنمدل پذیرش  بر اساسدهد. اطالعات را تشکیل می آوریفنهای پذیرش تئوری

میزان مفید و سودمند ، اطالعات آوریفنالعات و نظریه جامع پذیرش و استفاده از اط
 ،دارد. همچنین عالوه بر میزان سودمندی آوریفنبودن رایانه نقش مهمی در پذیرش آن 

 آورینفمیزان راحتی استفاده از این  تأثیراطالعات توسط معلمان تحت  آوریفنپذیرش 
رایانه مفید و سودمند باشد و از طرف دیگر فرد  آوریفنر قرار دارد. یعنی هر چه قد

 این فرد به احتمال بیشتری به سمت، سختی زیادی نکشد آوریفنبرای استفاده از این 
(. 2119، 1اینگهام و کولرت، لگریسکرد )ای گرایش پیدا خواهد رایانه آوریفناستفاده از 
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پژوهش حاضر از نوع تحقیقات توصیفی توان گفت که های این تحقیق میاز محدودیت
ا را جامعه هنمود و یافته آماریتوان از نتایج آن استنباط بنابراین نمی، استاکتشافی  –

دادن  یمدر تعمباعث محدودیت  موردمطالعهتعمیم داد و حجم کوچک نمونه  آماری
 آوریفنز با توجه به اینکه استفاده ا شودمیشود همچنین در آخر پیشنهاد نتایج می

های آتی با استفاده از در پژوهش، های دانشگاهی بیشتر از مدارس استای محیطرایانه
اطالعات توسط اعضای  آوریفنبر پذیرش  مؤثرعوامل ، های شناختی فازیروش نقشه

 .بررسی شود علمیهیئت

 منابع
 یآورفن بر مبتنی درسی یهابرنامه تدوین (. الگوی1931م. )، مهرمحمدی م. و، عطاران ؛.م، آیتی

 .31-55، (5)1، درسی برنامه فصلنامه مطالعات. معلمتربیت در ارتباطات و اطالعات
اطالعات و ارتباطات در آموزش و فراگیری  آوریفنکارایی  تأثیر(. بررسی و 1931ح. )، احسانی

 .91-13، (2)9، مجله نخبگان علوم و مهندسیزبان انگلیسی. 
 در شناختی باورهای یاواسطه (. نقش1931م. )، ه. و غالمی، خضری آذر ؛ج.، امانی ؛ج.، ایاژه

 ،رفتاری علوم مجلهاطالعات.  فناوری با پذیرش سازمانی و فردی عوامل بین ارتباط
1(1) ،1-3. 

اطالعات و ارتباطات در توسعه آموزش و  آوریفنقانونی  هاییاستس(. 1931م. )، احمدی
 .951-921، (1)2، حقوقی قانون یار-علمی یفصلنامهدانش در نظام آموزش کشور. 

(. رابطه 1931ه. )، ج. و خضری آذر، یااژه ؛م.، غالمعلی لواسانی ؛ج.، امانی ساری بگلو
مجله ، شجویانفرهنگی و متغیرهای فردی با میزان استفاده از رایانه در دان یهاارزش

 .11-1، (1)5. علوم رفتاری
 راندبی توسط اطالعات آوریفن پذیرش بر مؤثر عوامل بررسی(. 1931) ز.، رشیدی ک. و، درانی

 (. ITAM)اطالعات  آوریفن پذیرش الگو بر تأکید با تهران شهر هوشمند مدارس
 .21-29، (1) 1، آموزشی یهانظام در فصلنامه پژوهش

های بایسته معلمان در بهبود فرآیند (. ویژگی1935ل. )، ل. و امین بیدختی، جمشیدی ؛ع.، دولتی
، علمی پژوهشی آموزش و ارزشیابی ییهنشریاددهی و یادگیری مدارس هوشمند. 

3(92) ،11-31. 
فصلنامه  اطالعات و ارتباطات. آوریفنهای رایج درباره پذیرش (. نظریه1933م. )، رضایی

 .39-19، (11)11، اطیارتب یهاپژوهش
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اطالعات توسط  آوریفنبر پذیرش  مؤثر(. بررسی عوامل 1931ک. )، ع. و زرافشانی، سلیمانی
. آوریفنکشاورزی استان کرمانشاه با استفاده از مدل پذیرش  یهاهنرستانهنر آموزان 

 .312-335، (2)21، اطالعات ایران آوریفنی علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم و فصلنامه
، (. تبیین نقش حمایت سازمانی1933ع. )، ج. و حیات، امانی ؛ع.، نوروزی ؛م.، نژادسبحانی

مجله مطالعات کاربست رایانه.  بینییشپاضطراب و خودکارآمدی رایانه در ، تجربه
 .13-25، (11)1، تربیتی شناسیروان

رایانه و ارتباط آن  آوریفن(. بررسی میزان آشنایی دبیران یا 1931س. )، ن. و محیطی، شیربیگی
م ی پژوهش علومجلهیادگیری.  -با نگرش نسبت به کاربرد رایانه در فرآیند یاددهی 

 .21-23، (23)11، انسانی
 انمعلم استفاده میزان با مرتبط عوامل (. بررسی1931ی. )، ع. و نامور، زاهدبابالن ؛م.، اصلعباسی

. فصلنامه علوم یادگیری و یاددهی فرایند در و ارتباطات اطالعات فناوری از راهنمایی
 .111-35، (19)2، تربیتی

(. بررسی عوامل 1931ج. )، بگلوساریم. و امانی، بیطالیزادهکاظم ؛ج.، عبدلی سلطان احمدی
لنامه فصی فازی. هااز دیدگاه دانشجویان: کاربست نقشه مواد مخدربر سوءمصرف  مؤثر

 .221-221، (21)11، اعتیاد پژوهی سوءمصرف مواد
 وکارکسبآمد اطالعات و ارتباطات بر در آوریفن(. اثر 1931ع. )، زادهم. و ولی، یآبادفتح

اقتصاد و تجارت نوین پژوهشگاه علوم موسیقی صنعتی: شواهدی از کشورهای منتخب. 
 .193-111، (1)19، انسانی و مطالعات فرهنگی

 زبان یادگیری -یاددهی  فرآیند بر هوشمند مدارس تأثیر (.1939م. )، نظری پ. و، فاضلیان

 .11-12، (2)23، رشد آموزش زبان .انگلیسی

 میان در اطالعات آوریفن پذیرش در فرهنگی و سازمانی متغیرهای نقش(. 1932س. )، قاسمی
 کارشناسی ارشد. دانشگاه نامهپایان. ارومیه شهرستان یک ناحیه متوسطه مقطع دبیران
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