
 

 شناسی تحقیقروش 

 2نقشه های شناختی (.2000، 1یکی از مهمترین روش های اکتشافی در زمینه علوم تربیتی نقشه های شناختی فازی می باشد )کول و پرسیچیت 

(CMsکه برای اولین بار توسط ) مطرح گردید، برای حل مسائل و مشکالتی که ساختار مشخصی ندارند بکار گرفته می شود. نقشه های  3اکسلراد

عیت ذهنی است تا یک واقعیت عینی شناختی بازنمایی ارتباطات علی میان چند شئ یا مساله است که در برگیرنده نظرات خبرگان در مورد یک واق

وجه به کیفی بودن حیطه نقشه های شناختی و از سوی دیگر با در نظر گرفتن توان کمی سازی با ت (.1385)محمدیان، ناصر زاده و منصوری، 

در این نقشه ها مسیرها عالوه بر داشتن جهت  (.1986)کاسکو،  با وزن های فازی را معرفی کرد 5نقشه های شناختی فازی، 4کاسکومنطق فازی، 

در پژوهش حاضر نیز با  خود می گرفتند که میزان اثر متغیرها بر یکدیگر را نشان می داد.  را به 1تا  1-علی مثبت یا منفی، وزن های عددی بین 

و همچنین تعامالت پیچیده ای که بین این عوامل  استفاده از فناوری رایانه ای توسط معلمان درامر تدریستوجه به مبهم بودن عوامل موثر بر 

 استفاده شده است.  سازی این عواملوجود دارد، از نقشه های شناختی فازی برای مدل 

، عوامل موثر بر پذیرش این فناوری هشیگردآوری داده ها در دو مرحله صورت گرفت. در مرحله اول پژوهشگران با مطالعه مقاالت پژو

شده اند. پس از استخراج این عوامل الزم بود ارتباطات علی بین این عوامل یعنی جهت اثر آنها و   گزارش 1را شناسایی شدند. این عوامل در جدول 

نفر از متخصصان در  5همچنین میزان اثر آنها بر یکدیگر بررسی شود. بنابراین عوامل استخراج شده به صورت ماتریس طراحی شده و در اختیار 

و میزان اثر آنها با عبارات )هیچ، کم، متوسط، زیاد  اثر آنها یعنی مثبت یا منفی بودنا خواسته شد جهت زمینه فناوری اطالعات قرار گرفت و از آنه

بر  ( مطرح کرده بودند تبدیل شد.2008، این ماتریس ها به اعداد فازی بر اساس معیاری که )حسین و بروکس، سپسو خیلی زیاد( مشخص کنند. 

پس از تبدیل اختصاص یافت.  1و  75/0، 5/0، 25/0م، متوسط، زیاد و خیلی زیاد نمره های فازی صفر، اساس معیار آنها به عبارتهای هیچ، ک

نرم افزار  بابدست آمد. سپس این ماتریس  6متخصصان به ماتریس اعداد فازی، این ماتریس ها باهم ترکیب شده و ماتریس کامل فازی ماتریس

FCMmapper   ماتریس کامل فازی نشان داده شده است.  1مورد تحلیل قرار گیرد. در جدول 

 : ماتریس فازی نقشه کامل شناختی1جدول 

 
 ی تحقیقیافته ها

نقشه های شناختی، سیستم های پیچیده ای هستند، زیرا آنها از تعداد زیادی متغیر و ارتباطات علی بین آنها تشکیل شده اند. تحلیل 

، راه هایی را برای تحلیل ساختار آنها فراهم می کند. با 7باشد، اما ابزارهای جبر ماتریس نظریه گرافنقشه های شناختی پیچیده، بسیار مشکل می 

 تخصصان سیستم را چگونه می بینند.آزمون ساختار نقشه ها می توانیم تعیین کنیم که م

با این وجود، نظریه گراف عالوه بر تعداد  و تعداد ارتباطات بین آنها را شمرد. ه شناختی، می توان تعداد متغیرهابرای تحلیل یک نقش

 8مرکزیتمیزان سهم یک متغیر در یک نقشه شناختی را می توان از طریق محاسبه  ارتباطات و متغیرها، شاخص های دیگری را نیز فراهم می کند.

تراکمی این ارتباطات چگونه است.  آن بررسی کرد که نشان می دهد چگونه یک متغیر به متغیرهای دیگر متصل شده است. همچنین نیرومندی

یعنی تعداد  10درجه خارجییعنی تعداد لبه های جهت داری که به سمت یک گره یا متغیر اشاره می کنند و  9درجه داخلی مرکزیت از جمع

آن صفر باشد به  جه داخلیدر متغیری مثبت بوده و درجه خارجی روئوس یا مسیرهای علی که از یک گره یا متغیر خارج می شوند. عالوه بر آن اگر

آن صفر باشد به آن  درجه خارجی متغیری مثبت بوده و درجه داخلی می گویند که نشانگر تاثیر گذار بودن متغیر است. اگر 11آن انتقال دهنده

                                                           
1- Cole and Persichitte 

2 - Cognitive maps   
3 - Axelrod  

4 - Kosko  

5 - Fuzzy Cognitive Maps  

6- Full fuzzy matrix  

7- Graph theory  

8 - Centrality 
9 - in degree 

10 - out degree 

11 - Transmitter 



مثبت می باشند که  داخلی و درجه خارجی نیز دارای 13می گویند که نشانگر تاثیر پذیر بودن متغیر است. متغیرهای معمولی 12دریافت کننده

 این شاخص ها گزارش شده اند.  2در جدول  (.2004، 14)اوزمسی و اوزمسی نشانگر تاثیر گذار و تاثیر پذیر بودن متغیر می باشد

 : شاخص های گراف کل نقشه شناختی فازی و هر یک از متغیرها2جدول 

 
آموزش معلمان در زمینه  .( را دارد20/9بیشترین مرکزیت ) درساستفاده معلمان از فناوری رایانه ای در کالس ، 2با توجه به جدول 

پس از آن مهارت بیشترین اثر را بر عوامل دیگر می گذارد.  متغیررا داراست و این نشانگر آن است که این  درجه بیرونی ( بیشترین55/2)رایانه 

( سومین متغیر اثر گذار و 60/1) نحوه استفاده از رایانه در امر تدریسراهنمایی در زمینه  ( دومین متغیر تاثیر گذار است.85/1رایانه معلمان )

زمان مورد نیاز برای آماده سازی نیز متعلق به  درجه بیرونی کمتریننیز چهارمین متغیر تاثیر گذار بودند.  (30/1سودمندی رایانه در امر تدریس )

نیز نقشه  2ن متغیر کمترین اثر را بر متغیرها و عوامل دیگر می گذارد. در شکل ( می باشد که نشانگر آن است که ای35/0)دروس بوسیله رایانه 

در این شکل اندازه متغیرها بر اساس مرکزیت آنها تنظیم شده است. مثال استفاده معلمان از  نشان داده شده است. استفاده از رایانهشناختی فازی 

 رد. وزن فازی مسیرها نیز در کنار آنها نوشته شده است. فناوری رایانه ای در کالس درس بیشترین مرکزیت را دا

 

. 

                                                           
12 - Receiver 

13- Ordinary  

14 - Özesmi & Özesmi 


