
  پزشكي آموزش در توسعه هاي گام 

 پزشكي آموزش توسعه و مطالعات مركز مجله 

 1397 ،1 -12 ص ،اول شماره ،پانزدهم دوره 

 

 

 

 

 یپزشک علوم انیدانشجو دانش میتسه یارتقا ینیب شیپ در یورآ فن رشیپذ نقش

 4یهاشم کمال ،3زمهرور محبوبه ،2مهدی محمدی ،*1یمیسل قاسم

  رانیا راز،یش راز،یش دانشگاه ناسی و علوم تربیتی،ش ، دانشکده روانریزی آموزشی مدیریت و برنامهگروه  ،اریاستاد ،یعال زشآمو تیریمد یدکتر  .1

  رانیا راز،یش راز،یش دانشگاه شناسی و علوم تربیتی، ، دانشکده روانریزی آموزشی مدیریت و برنامهگروه  دانشیار، ،یآموزش عال تیریمد یدکتر .2

  رانیا راز،یش راز،یش دانشگاه ناسی و علوم تربیتی،ش ، دانشکده روانریزی آموزشی مدیریت و برنامهگروه  ،یآموزش تیریمد یدکتر یدانشجو  .3

  رانیا راز،یش راز،یش دانشگاه ناسی و علوم تربیتی،ش ، دانشکده روانریزی آموزشی مدیریت و برنامهگروه  ،یتیترب علوم یدانشجو  .4

 

24/8/96 مقاله: اصالح آخرین          25/2/96 مقاله: دریافت          29/8/96 :مقاله پذیرش 

 رانیا ،شیراز ،شیراز دانشگاه شناسی و علوم تربیتی، ، دانشکده روانریزی آموزشی مدیریت و برنامه گروه ول:ؤمس نویسنده

071-36134621:تلفن        :071-36360583 نمابر  

Email: salimi.shu@gmail.com 

ها و مراکز آموزش  دانشگاه استادانو  انیکارکنان، دانشجو نیدر ب نینو یها یورآ دانش و اطالعات با استفاده از فن یگذار امروزه انتقال و به اشتراک زمینه و هدف:

 ییشناسا انیدانشجو نیدانش در ب یگذار کبه اشترا لیثر بر تماؤمل ماد تا عوتالش شو دیبا ،رو نیاز ا .باشد یم یرقابت یایماندن در دن داریپا یها از دغدغه یکی، یعال

 . انجام شد رازیدانشگاه ش یعلوم پزشک انیدانشجو بین رددانش  میتسه یدر ارتقا یورآ فن رشینقش پذ یبررسحاضر با هدف  گردد. پژوهش

 تشکیل دادند که رازیدانشگاه ش یعلوم پزشک انیدانشجو هیکل را ی. جامعه مورد بررسبود یگهمبست -یفیآن توص یو روش اجرا یکاربرد این مطالعه از نوع کار: روش

 ها، از آوری داده جهت جمعدر دسترس انتخاب شدند.  یریگ روش نمونه قیاز طر رازیدانشگاه ش یتیو علوم ترب یشناس ن دانشکده روا انینفر از دانشجو 228

و مربوط متخصص حوزه  استادانتوسط  یو بررس ییو محتوا یبه صورت صور ها آن ییروا دانش استفاده گردید که میتسه و یورآ فن یریکارگه ب های نامه پرسش

 نیابزار در ب نیا سپس،. به دست آمد 72/0و  83/0 بیبه ترت مذکور های نامه پرسش ییایپا .قرار گرفت دییأمورد ت Cronbachs alpha بیضر ه کمکآن ب ییایپا

 قرار گرفت. لیتحلتجزیه و مورد  یو مدل معادالت ساختار Pearson یبستگهم بیضر ،t  آزمونها با استفاده از  داده در نهایت،شد و  عینه توزافراد نمو

. نتایج آزمون بود( Q2) باالتر از سطح قابل قبول یعلوم پزشک انیدانش در دانشجو میو تسه یورآ فن رشیوضعیت پذ، tآزمون  های مربوط به بر اساس یافته ها: افتهی

که  حاکی از آن بود ی. آزمون معادالت ساختارنشان داددانش  میآن با تسه یها مؤلفه یو تمام یورآ فن رشیبین پذداری را  ، ارتباط مثبت و معنیPearson یهمبستگ

 طیشراو  هشد افتیدر یسودمند» یها لفهؤ، میورآ فن رشیابعاد پذ نیباشد و از ب یم انیدانش در دانشجو میدار تسه یکننده مثبت و معن ینیب شی، پیورآ فن رشیپذ

 میکننده انواع تسه ینیب شیو پ ندهکن نییتب ،یورآ فن رشیبعد پذ یها لفهؤم گریو د بوددانش  میاز بعد تسه« دانش یآور جمع»دار نوع  یکننده معن ینیب شیپ« کننده لیتسه

 .نبوددانش 

و به منظور  کنند یم نییو تب ینیب شیپ شتریب انیدانشجو نیدانش را در ب میتسه ،یورآ فن رشیاز ابعاد پذ کیکه کدام  ص گردیددر مطالعه حاضر مشخ: یریگ جهینت

 یبرای شتریب یساز همادباشد و کدام بعد به آموزش و آ رگذارتریثأتواند ت یاطالعات و ارتباطات م یورآ فن رشیاز ابعاد پذ کیکدام  ان،یاطالعات دانشجو شتریب میتسه

 دارد. ازین انیدانشجو

 یمعادالت ساختار ،یعلوم پزشک انیدانش، دانشجو تیریاطالعات، مد یورآ فن رشیدانش، پذ میتسه: ها کلید واژه
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 مقدمه

 عنوان به یعال آموزش مؤسسات و ها دانشگاه ،امروزه

 در را یمهم نقش پرورش، و آموزش امر در عامل ترین اساسی

 نیب در دانش میتسه و بیترک دانش، ساخت سطح یارتقا

 عنوان به دانش میتسه ،نیبنابرا .(1) کنند یم فایا انیدانشجو

 از یاریبس حل راه نارک در تواند یم، دانش تیریمد از یندیفرا

 رود. شمار به ها سازمان در منبع نیتر مهم عنوان به مشکالت،

 و مثبت ارتباط ه است کهداد نشان قاتیتحق جینتا (.2)

 کارمندان یسازمان سالمت و دانش میتسه نیب یدار یمعن

 و محققان ،رو نیا از .(3) دارد وجود یعموم یها دانشگاه

 لفمخت یها جنبه و ندهایفرا ییشناسا دنبال به انیدانشگاه

 یعال آموزشسسات ؤم انیم در دانش تیریمد و اطالعات

 تا ساخت فراهم یا گونه به را نهیزم دیبا ،نیبنابرا. (4) برآمدند

 خود انیم در اثربخش صورت به را دانش بتوانند انیدانشجو

 نیب در را یمشارکت یریادگی یها مهارت گذارند، اشتراک به

 ت،یریمد به قادر و کنند دیتول دیجد دانش بخشند، ارتقا خود

 (.5) باشند دانش میتسه و کاربرد

 یها تیفعال که و همکاران نشان داد Wei نتایج پژوهش

سسات ؤم و محور مشارکت یها یریادگی ،یافته ساختار یگروه

 انیدانشجو انیم در را دانش میتسه ندیفرا توانند یم یعلم

 و فعاالنه میتسه که است شده ثابت هامروز (.6) ندینما لیتسه

 دار یمعن و اثربخش یریادگی در یاساس همؤلف ،دانش هداوطلبان

 و یعال آموزش مراکز در یادگیری هکنند تسهیل و (7)

 خواهد دنبال به را انیدانشجو یفرد رشد و باشد یم ها دانشگاه

 یعال آموزش سساتؤم از یبرخ ،منظور نیهم به .(8) داشت

 یتیریمد یها تیفعال جامان منظور به افتهی توسعه یاکشوره در

 ،فاتیتوص نیا با (.2) کنند یم افتیدر یمال یها کمک ،دانش

 به ویژه انیدانشجو نیب در دانش میتسه طیشرا نمودن فراهم

 قیطر از را خود یریادگی اغلب که یپزشک علوم انیدانشجو

 ،رندیگ یم راف گریکدی با تعامل در و یمشارکت یریادگی و تجربه

 میتسه دانش، تیریمد اتیادب در .است یضرور اریبس یامر

 به دانش میتسه .است شده یساز مفهوم مختلف طرق به دانش

 به ،(9) اطالعات در کردن مشارکت ای تیفعال یمعن

 ها کالس ای ها میت ها، سازمان در یکار تجارب یگذار اشتراک

 دانش اطالعات املش دانش انواع ارتباط عنوان به ای و (10)

 (.2) باشد یم یکس چه دانش و یگونگچ دانش ،یشهود

 به ؛باشد یم گرانید به افراد دانش انتقال به قادر دانش میتسه

 عملکرد بهبود جهت شده منتقل دانش از افراد نیا که طوری

 روزافزون تیاهم به توجه با (.11) کنند یم استفاده خود یکار

 میسهت که شود توجه دیبا ،مراکز و ها سازمان در دانش میتسه

 انیب پژوهشگران یبرخ .ونددیپ یم وقوع به یزمان چه دانش

 به راغب افراد که افتد یم اتفاق یزمان دانش میتسه، اند کرده

 .(2) باشند گرید افراد یها یستگیشا و دانش از یریادگی

 یرونیب و یدرون یها زهیانگ چه که نمود یبررس دیبا ،نیبنابرا

 یگذار اشتراک به یبرا راداف بیترغ و قیتشو به منجر تواند یم

 آنان دانش یگذار اشتراک به از یموانع چه و شود آنان دانش

 ،یاقتصاد یها پاداش چونهم یرونیب یایمزا د.نمای جلوگیری می

 یها پاداش ،یتیریمد یها تیحما و یده پاداش ستمیس ارتقا،

 ساختار باشد، یاجتماع شهرت بردارنده در که یاجتماع

 (9، 11-13) ارتباطات ها، یساز شبکه اد،اعتم ،یرهبر ،یسازمان

 نفس به اعتماد ،یمداخودکار ،یخشنود مانند یدرون یایمزا و

 شیافزا باعث ،(10-13) بردن لذت و تجارب از یریادگی باالتر،

 به شد، انیب که گونه همان د.شو یم افراد نیب در دانش میتسه

 ها دانشگاه در اطالعات شتریب چهره تبادل و نشدا یارتقا منظور

 موانع دیبا بلکه نمود، توجه دانش یایمزا به دیبا تنها نه مراکز، و

 دسته سه به دانش میتسه موانع .داد قرار توجه مورد هم را دانش

 (.14) دگرد یم میتقس یورآ و فن یسازمان ،یفرد

 نفس، به داعتما عدم توان به میدانش  میموانع تسهجمله از 

 زمان، کمبود (،15) یاجتماع خاص یها یژگیو و یخودمحور

 یها فرصت کمبود (،13) یعلم رقابت و روابط نبودن قیعم

 عملکرد آموزان دانش است ممکن که نیا از ترس و تعامل

 حس نیا یزمان .اشاره نمود ،(16) کنند دایپ آنان از یبهتر

 نگرش و یگروه رکا اعتماد، که ابدی یم کاهش ناسالم رقابت

 نگرش ،نیبنابرا .(17) دیآ دیپد دانش میتسه به بتنس مثبت
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 دانش یگذار اشتراک به در دانش، میتسه به افراد یمنف و مثبت

 نگرش نیب که گفت توان یم و (2، 18) دگذار می ریثأت آنان

 ارتباط آنان دانش میتسه رفتار و دانش میتسه به نسبت افراد

 توان یم چگونه که نمود توجه دیبا (.19، 20) دارد جودو

 نیب در دانش یگذار اشتراک به یبرا را یمثبت نگرش

 یها یورآ فن از استفاده سهولت .کرد جادیا انیدانشجو

 از آموزان دانش تین و نگرش زه،یانگ بر یمیمستق ریثأت مختلف،

ه ب اطالعات یورآ فن .(21) دارد دانش تیریمد یها ستمیس

 دانش یگذار اشتراک به سازمان، عوامل نیتر مهم از یکی عنوان

 ،یریادگی ندیفرا در آن کاربرد و دهد می قرار ریتأث تحت را

 .(21) رود یم شمار به یاساس یها لفهؤم از یکی

 کاربرد و توسعه، دانش زیآم تیموفق میتسه یاجرا جهینت

 قیطر از تواند یم که باشد یم یاطالعات مدرن یها یورآ فن

 میتسه شیافزا باعث ،کارکنان نیب یمکان و یزمان موانع کاهش

 (.2) بخشد بهبود را یدانش اطالعات به یدسترس و شود دانش

 یها یورآ فن که اند کرده گزارش یاندک یها پژوهش اگرچه

 نیتضم را دانش میتسه تیموفق تواند ینم ارتباطات و اتاطالع

 رشیذپ در گذارریثأت عوامل یبررس منظور به اما (،11) کند

 دارد. وجود نهیزم نیا در یمختلف یها روش و ها مدل ،یورآ فن

 ،مطالعه حاضر در  یورآ فن رشیپذ نهیزم در استفادهمورد  مدل

ی ورآ فن رشیپذ مدل سه از یبیترک که بود Teo مدل

(Technology acceptance model  یاTAM،) رفتار  یتئور

 و (TPBیا  Theory of planned behavior)  شده یزیر برنامه

 Unified theory of)  یورآ و کاربرد فن رشیاتحاد پذ یتئور

acceptance and use of technology  یاUTAUT) باشد می 

 رشیپذ ینیب شیپ یبرا را TAM مدل محققان (.22)

 مدل نیا مطرح نمودند. کاربران وسطت  یورآ فن یها ستمیس

 یساختارها ادهاستف سهولت درک و یسودمند که کند یم انیب

 باشد. یم کاربران توسط  یورآ فن رشیپذ نییتع در ،یدیکل

 رشیپذ منظور به Ajzen توسط TPB مدل بعد، سال چند

 و یذهن یهنجارها ها، نگرش شامل که شد هیارا  یورآ فن

 که باشد یم فرد تین در یدیکل عوامل عنوان به یرفتار کنترل

 توسط UTAUT یتئور .(23) دهد یم قرار ریثأت تحت را رفتار

Venkatesh از کاربران مقاصد آن در که شد جادیا و همکاران 

 عامل چهار ریثأت تحت یاطالعات یها ستمیس یریکارگه ب

 «لیتسه طیو شرا یعملکرد، انتظار تالش، نفوذ اجتماع ظارانت»

 (.24) گرفت یم قرار

 یندهاایفر با ارتباط در شده مطرح مباحث به توجه با

 که نمود اذعان توان یم دانش، میتسه و یاطالعات یها یورآ فن

 و رشد در یاساس عوامل عنوان به آن عیتوز و دانش یاعطا

 جمله از یمختلف عوامل ریتأث تحت ،یدانشگاه و یفرد شرفتیپ

 و سهولت آنان، اتین و رفتار دانش، میتسه به افراد نگرش

... و یتاطالعا و یارتباط یها یورآ فن یریکارگه ب یچگونگ

 نهیزم در تحقیقاتی اگرچه ،مذکور موارد به توجه با باشد.  یم

 است، شده انجام دانش میتسه ای و اطالعات  یورآ فن رشیپذ

 گریکدی یرو بر ریمتغ دو نیا نقش یبررس به که ای مطالعه اما

 پژوهشانجام  از هدف ،رو نیا از رد.ندا وجو ،پرداخته باشد

 میتسه و  یورآ فن رشیپذ که بود االتؤس به این پاسخ حاضر،

 زانیم چه به رازیش دانشگاه یپزشک علوم انیدانشجو در دانش

 میتسه و یورآ فن رشیپذ ابعاد نیب یدار یمعن رابطه ایآ ،است؟

 وجود رازیش دانشگاه یپزشک علوم انیدانشجو نیب در دانش

 دار یمعن کننده ینیب شیپ  یورآ فن رشیپذ ایآ ،تینها در و دارد؟

 باشد؟ یم رازیش دانشگاه انیدانشجو دانش میتسه یها لفهؤم

 

 کار روش

 رشیپذ نقش سنجش درصدد مطالعه نیا که نیا به توجه با

 یپزشک علوم انیدانشجو در دانش میتسه ینیب شیپ در  یورآ فن

 و یکاربرد قاتیتحق نوع از پژوهش روش بود، رازیش دانشگاه

 جامعه نظر گرفته شد.در  یهمبستگ -یفیتوص آن یاجرا روش

 در رازیش دانشگاه یپزشک علوم انیدانشجو هیکل را مطالعه یارآم

، Morgan جدول به توجه با که( نفر 950) تشکیل داد 1395 سال

 .شدند انتخاب دسترس در یریگ نمونه روش از استفاده با نفر 274

 در 1395سال  ماه ید در نیتدو و هیته پس ها نامه پرسش

 ماه اسفند در و شد عیتوز رازیش یپزشک علوم انیجودانش نیب



 همکاران وسلیمی  ...یارتقا ینیب شیدر پ یورآ فن رشینقش پذ

4 

 274 نیب از .دیرس اتمام به ها داده یآور جمع و عیتوز ندیفرا

 به نفر 228 ها، نامه پرسش تکمیل منظور به شده انتخاب نمونه

 ازدرصد  83 حدود ،گرید عبارت به .دادند پاسخاالت ؤس

 تمالحظا. شد داده گشتباز شده، عیتوز یها نامه پرسش

 یپزشک علوم دانشگاه یاخالق تهیکم توسط مطالعه یاخالق

 ها، داده یآور جمع مطالعه، اهداف مورد در .گردید دییتأ رازیش

 یاخالق مالحظات ،نیهمچن و ها ن آ اتییجز بودن محرمانه

 .توضیحاتی ارایه شد کنندگان شرکت برای

بود. اول،  نامه پرسش دوها،  آوری داده جمع ابزار

 یسودمند» بعد شش شامل یورآ فن رشیپذه نام پرسش

 کننده لیتسه طیشرا، (Perceived usefulness) شده ادراک

(Facilitating conditions) ،شده ادراک کاربرد یآسان 

(Perceived ease of use) ،یذهن هنجار (Subjective norm) ،

و  (Attitude towards use) یریکارگه ب به نسبت نگرش

 «(Behavioral intention to use) استفاده یابر یرفتار قصد

 و پور یمهد قاتیتحق در ابزار نیا. (22) بود هیگو 20 با

 و عجم و (26) همکاران و یزسنگیکهر ،(25) همکاران

مقیاس مذکور در  ییایپااستفاده شده بود که  (27) همکاران

ضریب  از استفاده با بیترت به ها پژوهش نیا از کدام هر

Cronbachs alpha، 80/0، 80/0 پایایی . آمد دسته ب 88/0 و

 Davisو  Venkatesh مطالعه در یورآ فن رشیپذ نامه پرسش

 .(28) گرفت قرار دأییت مورد زین

 در استفاده مورد ابزار نیدوم دانش، میتسه نامه پرسش

 دانش افتیدر و دانش یاعطا بعد دو با حاضر پژوهش

(Knowledge donating and knowledge collecting)  بود که

 صورت به این مقیاس ییروا .تشکیل شده است هیگو 7 از

 حوزه متخصص استادان توسط یبررس و ییمحتوا و یصور

 Cronbachs alphaاستفاده از ضریب  با آن ییایپا ومربوط 

 گرفته است. قرار دییأت مورد

 و یورآ فن رشیپذ های نامه پرسش ییایپادر مطالعه حاضر، 

 به الزم .دیگرد محاسبه 72/0 و 83/0 بیترت به دانش میتسه

 پنج کرتیل فیط صورت به نامه پرسش دو هر که است ذکر

 4 ندارم، ینظر = 3 مخالفم، = 2 مخالفم، کامالً = 1) یا نهیگز

 یرهایمتغ سنجشبا هدف  که بود موافقم( کامالً = 5 و موافقم

  .بود شده هیته دانش میتسه و یورآ فن رشیپذ

ب یضر و t  آزمون ازهای به دست آمده با استفاده  داده

  23نسخه  SPSSآماری افزار  نرمدر  Pearson یهمبستگ

(version 23, IBM Corporation, Armonk, NY)  مورد تجزیه

نیز  یساختار معادالت یساز مدل و تحلیل قرار گرفت. جهت

 .تحلیل گردید 8/8نسخه  LISREL افزار نرم در ها داده

 

 ها یافته
 انیدانشجو در دانش میتسه و یورآ فن رشیپذ :1 پرسش

 است؟ زانیم چه به رازیش دانشگاه یپزشک علوم

 و انیدانشجو یورآ فن رشیپذ ابعاد نیانگیم 1 جدول

 سطح و (Q2) قبول قابل تیکفا سطح یارهایمع با آن سهیمقا

 به دست آمده های داده دهد. یم نشان را (Q3) مطلوب تیکفا

 یسودمند بعد حاکی از آن بود که یورآ فن رشیپذ با رابطه در

 نیتر نییپا و نیباالتر بیترت به یهنجار ذهن بعد و ادراک شده

 ابعاد نیانگیم سهیمقا در داد. اختصاص خود به را نیانگیم

 (،Q2) قبول قابل تیکفا سطح یارهایمع با یورآ فن رشیپذ

 ،یورآ فن رشیپذ ابعاد همه نیانگیم که داد نشان t آزموننتایج 

 گفت توان یم ،رو نیا از بود. باالتر قبول قابل تیکفا سطح از

 قبول قابل سطح از باالتر انیدانشجو یورآ فن رشیپذ که

 رشیذپ ابعاد نیانگیم سهیمقا در اما ،(1 )جدول باشد یم

 آزموننتایج  (،Q3) مطلوب تیکفا سطح یارهایمع با یورآ فن

t ازادراک شده  یسودمند بعد نیانگیم تنها حاکی از آن بود که 

 باشد. می باالتر مطلوب، تیکفا سطح

 تیکفا سطح یارهایمع با دانش میتسه ابعاد نیانگیم سهیمقا

 هر نیانگیمکه  داد نشان tآزمون  با استفاده از (Q2) قبول قابل

 قابل تیکفا سطح از (Donating and Collecting) بعد دو

آزمون نتایج  نیز (Q3) مطلوب تیکفا سطح در .بود باالتر قبول

t تیکفا سطح از بعد دو هر نیانگیم حاکی از آن بود که 

 (.1 )جدول باشد می تر نییپا مطلوب،
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 (Q3) مطلوب کفایت و (Q2) قبول قابل سطوح با پزشکی علوم دانشجویان دانش تسهیم وآوری  فن پذیرش ابعاد میانگین مقایسه :1 جدول

 ±میانگین  متغیر

 انحراف معیار

کفایت  سطح

 (Q2) قابل قبول

t درجه آزادی P  سطح کفایت

 (Q3) مطلوب

t P 

 < 001/0 68/0 4 < 001/0 227 92/18 3 03/4 ± 82/0 ادراک شده یسودمند

 < 001/0 -69/3 4 < 001/0 227 90/15 3 81/3 ± 77/0 کاربرد ادراک شده یآسان

 < 001/0 -09/10 4 < 001/0 227 81/7 3 43/3 ± 84/0 یذهن هنجار

 < 001/0 -18/6 4 < 001/0 227 95/13 3 69/3 ± 74/0 کننده لیتسه طیشرا

 < 001/0 -60/3 4 < 001/0 227 35/15 3 80/3 ± 79/0 یریکارگ  هنسبت به ب نگرش

 < 001/0 -38/2 4 < 001/0 227 48/17 3 88/3 ± 76/0 استفاده یبرا یرفتار قصد

 < 001/0 -88/6 4 < 001/0 227 13/24 3 77/3 ± 48/0 یورآ فن کاربرد

 < 001/0 68/0 4 < 001/0 227 92/18 3 97/3 ± 82/0 دانش یاعطا

 < 001/0 -69/3 4 < 001/0 227 90/15 3 02/3 ± 77/0 دانش افتیدر

 < 001/0 -45/11 4 < 001/0 227 41/11 3 49/3 ± 66/0 دانش میتسه

 و یورآ فن رشیپذ ابعاد نیب یدار یمعن رابطه ایآ :2ال ؤس

 رازیش دانشگاه یپزشک علوم انیدانشجو نیب در دانش میتسه

 دارد؟ وجود

 عیتوز بودن نرمال ابتدا ها، داده یاستنباط لیتحل و هیتجز در

 مورد Kolmogorov-Smirnov آزمون از استفاده با ها  نمونه

 رشیپذ نیب رابطه یبررس منظور به سپس .گرفت قرار دأییت

 استفاده Pearson یهمبستگ بیضر از ،دانش میتسه و یورآ فن

 بعد بیترت به گردد، یم هدهمشا 2 جدول در که گونه همان .شد

 با کاربرد به نسبت یرفتار قصد و کابرد به نسبت نگرش

 و کاربرد به نسبت یرفتار قصد بعد ،60/0 یهمبستگ بیضر

 ،نیهمچن و 42/0 یهمبستگ بیضر با شده ادراک یسودمند

 با اربردک به نسبت نگرش و شده ادارک کاربرد یآسان ابعاد

 بعد و یهمبستگ بیضر نیشتریب ،42/0 یهمبستگ بیضر

 .داشت ابعاد ریسا بارا  یهمبستگ بیضر نیکمتر یذهن هنجار

 و یورآ فن رشیپذ نیب یدار یرابطه مثبت و معن ،یکل طور به

 (.P < 050/0) مشاهده شد دانش میتسه

 
 شیراز دانشگاه پزشکی علوم دانشجویان در دانش تسهیم و آوری فن پذیرش متغیرهای ابعاد بین همبستگی ررسیب :2 جدول

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 متغیر

           دانش یاعطا

          **36/0 دانش افتیدر

         *15/0 **29/0 شده ادارک یسودمند

        **24/0 11/0 **23/0 شده ادراک کاربرد یآسان

       -01/0 **27/0 06/0 12/0 یذهن هنجار

      12/0 **30/0 **18/0 06/0 **30/0 کننده لیتسه طیشرا

     16/0 13/0 **42/0 **35/0 *14/0 **17/0 کاربرد به نسبت نگرش

    **60/0 16/0 **19/0 **26/0 **42/0 *14/0 **21/0 کاربرد به نسبت یرفتار قصد

   **71/0 **72/0 **51/0 **48/0 **58/0 **68/0 **18/0 **36/0 یورآ نف یریکارگه ب

**32/0 **21/0 **18/0 **21/0 11/0 **20/0 **26/0 **85/0 **79/0 دانش میتسه
  

 01/0دار در سطح  وجود همبستگی معنی**، 05/0دار در سطح  وجود همبستگی معنی*
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 دار ینمع کننده ینیب شیپ یورآ فن رشیپذ ایآ :3 پرسش

 باشد؟ یم رازیش دانشگاه یپزشک علوم انیدانشجو دانش میتسه

 یساختار معادالت یابی مدل از ، هیفرض نیا آزمون یبرا

 حالت در را یساختار مدل 2و  1های  شکل شد. استفاده

 رشیپذ بعد، 1شکل  اساس بر دهد. یم نشان استاندارد نیتخم

 ینیب شیپ از،ریش دانشگاه یپزشک علوم انیدانشجو یورآ فن

 باشد یم ها آن نیب در نشدا میتسه بعددار  یمعن و مثبت کننده

(55/0  =B.) ادارک یسودمند بعد ،یورآ فن رشیپذ ریمتغ در 

 میتسه کننده نییتب ابعاد ریسا از شتریب (50/0 یعامل بار )با شده

 بار )با دانش یاعطا بعد دانش، میتسه ریمتغ در و بود دانش

 ریمتغ نییتب قدرت دانش، افتیدر بعد از ترباال (57/0یعامل

  .شتدا را یورآ فن رشیذپ

 رشیپذ یها لفهؤم ریتأث ساختاری معادله مدل 2شکل 

 داد. قرار یبررس مورد دانش میتسه انواع بر را یورآ فن

 ،یورآ فن رشیپذ ابعاد نیب از شود، یم مشاهده که گونه همان

 تنها شده ادارک یسودمند و کننده لیتسه طیشرا یها لفهؤم

 میتسه بعد از انشد افتیدر نوعدار  یمعن های ه کنند ینیب شیپ

 نییتب یورآ فن رشیپذ بعد یها لفهؤم گرید و بودند دانش

 .باشند ینم دانش میتسه انواع کننده ینیب شیپ و کننده

 
 استاندارد ضرایب با دانش تسهیم بر آوری فن پذیرش تأثیر ساختاری معادله مدل .1شکل 

 

 

اعطای 

 دانش

دریافت 

 دانش

سودمندی 

 ادراک شده

نگرش نسبت 

 کارگیری به به

 

آسانی کاربرد 

 ادراک شده

 

 هنجار ذهنی

 

شرایط تسهیل 

 کننده

 

قصد رفتاری 

 برای استفاده

 

97/0
  

0 

66/0 

09/0 

10/0 

04/0 

28/0 

21/0 

01/0- 

19/0 

03/0 

07/0 

37/0 

01/0 

39/0- 

24/0 

36/0 

21/0 

53/0 

41/0 

49/0 50/0 

34/0 

15/0 

21/0 

12/0 

20/0 

11/0 

03/0- 

82/0 
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 دانش تسهیم انواع بر آوری فن پذیرش های مؤلفه تأثیر ساختاری معادله مدل .2 شکل

 

 افزار نرم از استفاده با 2و  1 های مدلمختلف برازش  ریمقاد

LISREL یبرا نظران صاحب دگاهید به توجه با شد. محاسبه 

و یک  (29) 3 از کمتر دیبا درجه آزادی مناسب، مدل کی

 دیبا (GFIیا  Goodness of fit index)شاخص برازش خوب 

 شاخص برازش خوب . یک(30، 31) باشد 90/0 به کینزد

( بهتر AGFIیا  Adjusted goodness of fit index)تعدیل شده 

ی قیبرازش تطب شاخص و (32) 80/0 از ترشیباست 

(Confirmatory fit index  یاCFI) شود میتنظ 90/0 از ترشیب 

 برآورد یمربعات خطا نیانگیم شهیر حدود (.30، 32، 33)

(Root mean square error of approximation  یاRMSEA) 

 همکاران و Marsh (.32-34) باشد 07/0 از کمتر دیبا

 صورت به را مناسب مدل کی یها یژگیو

80/0  =RMESA ،95/0  =Tucker Lewis index (TLI ،)

95/0  =CFI  10/0و  =Standardized root mean square 

residual (SRMR )(35نمودند ) انیب. 

 به توجه با که افتیدر توان یم ،3 جدول های داده اساس بر

  شیشاخص برازش افزا ،CFI  شاخص بودن باال

(Incremental fit index  یاIFI،) GFI ، شاخص برازش

 اریمع ،RMSEA (،NNFIیا  Non-normed fit index) نابهنجار

 (،AICیا  Akaike information criterion) کیاطالعات آکائ

 (،NFIیا  Normed fit index) شاخص برازش هنجار شده

 شهیر و (RFIیا  Relative fit index)ی شاخص برازش نسب

یا  Root mean square residual) مانده یاقمربعات ب نیانگیم

RMR)، باشد می برخوردار یخوب برازش از مذکور یها مدل.  

 
 پژوهشی مدلداری  معنی ضرایب :3 جدول

 نتیجه آزمون t Pمقدار  (βضریب اثر ) فرضیه  

 تأیید <  01/0** 41/5 55/0 آوری بر تسهیم دانش اثر پذیرش فن  1مدل 

 رد  > 05/0 86/0 09/0 اعطای دانش اعطای دانش 2مدل 

 رد  > 05/0 01/1 10/0 اعطای دانش دریافت دانش

 رد  > 05/0 46/0 04/0 اعطای دانش سودمندی ادارک شده

 رشیپذ

 یورآ فن

 

 دانش میتسه

سودمندی 

 ادراک شده

 
آسانی کاربرد 

 ادراک شده

 

 هنجار ذهنی

شرایط تسهیل 

 کننده

 

نسبت نگرش 

 به به کارگیری

 

قصد رفتاری 

 برای استفاده

 

18/0 

59/0 

50/0 

50/0 

39/0 

18/0 

25/0 

49/0 

46/0 

55/0 

57/0 

37/0 

44/0 

44/0 

10/0 

08/0 

39/0 

50/0 

14/0 

36/0 

66/0 
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 رد  > 05/0 29/0 03/0 اعطای دانش آسانی کاربرد ادراک شده

 رد  > 05/0 -04/0 -01/0 اعطای دانش هنجار ذهنی

 رد  > 05/0 08/0 01/0 اعطای دانش شرایط تسهیل کننده

< 01/0** 39/2 28/0 دریافت دانش اعطای دانش
 تأیید 

 رد  > 05/0 79/1 21/0 دریافت دانش دریافت دانش

 رد  > 05/0 82/0 07/0 دریافت دانش سودمندی ادارک شده

< 01/0** 94/2 37/0 دریافت دانش آسانی کاربرد ادراک شده
 تأیید 

 رد  > 05/0 -89/1 -39/0 دریافت دانش هنجار ذهنی

 رد  > 05/0 14/1 19/0 دریافت دانش شرایط تسهیل کننده 

 
 

 گیری نتیجه و بحث
 )نقش پژوهشله أمس به پاسخ جهت مطالعه حاضر در

 یپزشک علوم انیدانشجو دانش میتسه در یورآ فن رشیپذ

 مورد یمختصر مفهوم دو این نظری مبانی ابتدا (،رازیش دانشگاه

 آمده دسته ب یها لیتحل یبررس به سپس .فتگر قرار بررسی

 ودبال ؤس نیا به پاسخ درصدد و شد پرداخته عنصر دو نیا از

 شتریب را دانش میتسه ،یورآ فن رشیپذ ابعاد از کی کدام که

 به ،گرید عبارت به .کند یم نییتب و ینیب شیپ انیدانشجو نیب در

 ابعاد از کی کدام ان،یدانشجو اطالعات شتریب میتسه منظور

 رگذارتریثأت تواند یم ارتباطات و اطالعات یورآ فن رشیپذ

 یبرا یشتریب یساز آماده و آموزش به بعد کدام و باشد

 تنها ،یورآ فن رشیپذ ابعاد نیب از دارد. ازین انیدانشجو

شرایط تسهیل کننده  و شده ادارک یسودمند یها لفهؤم

 دانش میتسه بعد از دانش افتیدر نوع دار یمعن کننده ینیب شیپ

 و کننده نییتبی، ورآ فن رشیپذ بعد یها لفهؤم گرید و دنباش می

 بعد ،نیبنابرا .نبودند دانش میتسه انواع کننده ینیب شیپ

 میتسه در تواند یم ابعاد گرید از شتریب شده ادراک یسودمند

 شده، ادراک یسودمند از منظور تأثیر بگذارد. انیدانشجو دانش

 یها یورآ فن انواع بودن دیمف به نسبت دفر تیذهن و نگرش

 که صورت نیبد ؛باشد یم اطالعات میتسه در موجود یاطالعات

 دتریمف بخشد، بهبود را افراد عملکرد ها یورآ فن نیا هرچه

 خواهد قرار کاربران استفاده مورد شتریب ،جهینت در و است

 (.36) گرفت

 قادر ییتنها به که ابندی دست مفهوم نیه اب دیبا انیدانشجو

 خود اطراف یایدن در موجود اطالعات تمام کشف به

 نه بپردازند، دانش تبادل به گرید انیدانشجو با اگر و دشنبا ینم

 رشد در توانند یم بلکه کنند، می ییجو صرفه خود زمان در تنها

 .باشند تر موفق خود یعلم یها برنامه و ها تیفعال توسعه و

 نه انیدانشجو تا کرد جادیا یا گونه هب را طیشرا دیبا ،نیبنابرا

 زین دانش یاعطا نهیزم در کهبل دانش، افتیدر نهیزم در تنها

 بر عالوه باشند. اشتهد اطالعات تبادل گریکدی با بتوانند

 ریثأت تواند یم زین شده لیتسه طیشرا شده، ادراک یسودمند

 داشته انیدانشجو نیب در دانش یگذار اشتراک به در ییبسزا

 فرد در گرفته کلش یذهن احتمال به ،طیشرا یساز آسان .شدبا

 در یاطالعات یها یورآ فن انواع از استفاده یآسان به نسبت

 تالش به چقدر هر که بیترت نیبد ؛شود گفته می دسترس

 یاطالعات یها یورآ فن از استفاده نحوه و یریادگی یبرا یکمتر

تا حد  دیبا ،نیبنابرا .دریگ یم قرار استفاده مورد شتریب باشد، ازین

 یها یورآ فن تا نمود فراهم یا گونه به را طیشرا امکان

 در یآسان به بودن، روز به و جذاب نیع در یارتباط و یاطالعات

 ساده ها یورآ فن نیا با کار نحوه و ردیگ قرار انیدانشجو اریاخت

 باشد. همگان قبول مورد و

 های سیستم ایه ویژگی اجتماعی، عوامل سازمانی، عوامل

 و آموزش نحوه و افزار نرم و افزار سخت مانند کامپیوتری

 کامپیوتری های سیستم از استفاده در دیگر افراد های کمک

 و بودن مفید از افراد ذهنی های برداشت روی بر توانند می

 (.37)بگذارند  ثیرأت یاطالعات یها یورآ فن از استفاده آسانی
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 یعلم مراکز که داد نشان نهمکارا و Weiنتایج مطالعه 

 قیطر از دانشگاه انیدانشجو نیب در را دانش میتسه توانند یم

 بهبود ،همکارانه یریادگی در شرکت و یگروه یها تیفعال

 یزمان انیدانشجو انیم در یگروه و همکارانه یریادگی د.نبخش

 اندازه به میتسه و ارتباطات یراحت که ابدی یم شیافزا

 نیا در که ییها یتکنولوژ .گردد یتلق مهم اطالعات یآور معج

 قیتشو را دانش میتسه و یهمکار حس شود، یم استفاده زمان

 اساس، نیا بر سازد. یم جذاب را یریادگی ندیفرا و دینما یم

 ،دانشگاه انیدانشجو اهداف یبرا مناسب یها یورآ فن انتخاب

 .(6) اشدبثر ؤم دانش میتسه ندیفرا یبرا تواند یم

 قابلیت بررسی هدف با که پژوهشیک  در ،نیا بر عالوه

 بررسی و آمریکا فرهنگ از غیر دیگر های فرهنگ مدل کاربرد

 مدل این کمک با اطالعات  یورآ فن پذیرش بر مؤثر عوامل

 برداشت شخصی، های نگرش که گیری شد انجام شد، نتیجه

 بودن، مفید از ذهنی برداشت و استفاده آسانی از ذهنی

به شمار  اطالعات  یورآ فن پذیرش در عوامل نمؤثرتری

 که پیشین حاکی از آن است پژوهشیک  .(38) روند می

 گذارد؛ می ریتأث یورآ فن رشیپذ بر کامالً شده ادراک یسودمند

 ریتأث ،یورآ فن نیا از شده ادراک کاربرد سهولت که یحال در

 ادراک یسودمند بر عالوه (.37) دارد آن رشیپذ رب یکمتر

 یدارا اطالعاتی ورآ فن رشیپذ مدل ،آسان طیشرا و دهش

 لیتما، شده ادراک کاربرد سهولت چونهم یگرید ابعاد

 و کاربر یبرا یشخص یها نگرش کاربرد، یبرا یرفتار

 برتأثیری  ها آن نقش که باشد یم یذهن یهنجارها و ها ارزش

 برگزاری با تا نمود تالش دیبا ،نیبنابرا ندارد. دانش میتسه

 مفاهیم، با انیدانشجو و مدیران آشناسازی و آموزشی های دوره

 توسعه و عیتسر در ابعاد نیا یریکارگه ب یایمزا و کارکردها

 نهیزم نیا در را انیدانشجو یباورها و ها نگرش دانش، میتسه

 .دیبخش ارتقا

 و مثبت روابطوجود  از یحاک مختلف نتایج تحقیقات

  باشد یم دانش میسهت و اطالعات یورآ دار فن یمعن

 های پژوهش یبرخنتایج  اگرچه (.2، 9، 11 ،21، 40-38)

 چیه یتباطار و یاطالعات یها یورآ فن که بود نیا انگریب نیشیپ

 اما ،(11) ندارند دانش میتسه وستنیپ وقوع به یبرا ینیتضم

 یساز شبکه و اطالعات  یورآ فن که نشان داد گریید مطالعات

 میتسه و دانش انتقال بر یدار یمعن و بتمث ریثأت ،اعتماد و

 درو به شمار می دانش میتسه در یدیکل عوامل از و دارد دانش

 یاطالعات یها  یورآ فن اطالعات،  یورآ فن توسعه با .(9، 39)

 دانش میتسه یبرا نیآنال اشکال دانش، مخزن چونهم یمختلف

 یها یورآ فن کنفرانس، دئویو یها ستمیس، آشکار و حیصر

 یبرا یاجتماع یافزارها نرم ،Peer-to-Peer (P2P) یمحاسبات

 ل،یمیا جمله از یکیالکترون یابزارها (،11) یضمن دانش میتسه

 و نیآنال یاجتماع یها رسانه چت، دئویو ،ینترنتیا یها امکیپ

 ندیآ یم شمار به یکیالکترون یها رسانه جزء که یلیوسا تمام

 از تیحما یبرا (9) هوشمند یها یگوش و تاپ لپ مانند

 شوند. یم گرفته کاره ب دانش میتسه

تواند  یم یمجاز جامعه در یکیالکترون یابزارها از استفاده

 با مردم عیجمت از یا جامعه گردد، دانش یگذار اشتراک به سبب

 تا دهد یم اجازه مردم به که مشترک یآرزوها و ها دهیا منافع،

 تعامل در مداوم طور هب و گذارندب اشتراک به را خود مشکالت

 دانش میتسهکه  گفت توان یم در واقع، .(41) باشند جامعه با

 و است لهیوس هم و هدف هم بلکه ،ستین هدف کی تنها

 ،گرید عبارت به .شود یم یسازمان یها تالش یاثربخش بهمنجر 

 ،جهینت در و ینوآور و دیجد دانش خلق دانش، میتسه ندیبرآ

 نشان مطالعات یبرخنتایج  (.2) تاس سازمان عملکرد بهبود

 که است نیا هیپا بر ،ندهیآ در اقتصاد تیموفق که دده یم

 کاره ب و عیتوز کسب، را دانش چگونه ها سازمان ای ها شرکت

 یبرا هم و یخصوص یها سازمان یبرا هم دانش .رندیگ یم

 مانند یا رندهیگ ادی یها سازمان ویژه به یدولت یها سازمان

 طور به دانش تیریمد و (2) است مهم اریبس دانشگاه،

 یایمزا جادیا یبرا کیاستراتژ منبع کی عنوان به یا ندهیفزا

 شود یم رفتهگ نظر در کار و کسب یها سازمان در داریپا یرقابت

 مراکز و ها دانشگاه در دیبا تنها نه دانش میتسه ،نیبنابرا (.1)

 و یهمکار هیروح بردن باال ،زهیانگ یارتقا باعث یعال آموزش
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 انیدانشجو خصوص به انیدانشجو نیب در دانش مشارکت

 و تجربه قیطر از آنان یریادگی شتریب که ،یپزشک علوم

 یها دانشگاه رسالت بلکه ؛شود رد،یگ یم صورت مشارکت

 ،واقع در باشد. آن میتسه و دیجد دانش به دنیرس دیبا یامروز

ه ب یچگونگ و نینو یها یورآ فن به انیدانشجو مثبت نگرش

 دانش میتسه رفتار ظهور و بروز ساز نهیزم ها، آن یریکارگ

 ،ها یورآ فن تیفیک که است آن ازمندین امر نیا البته بود. خواهد

 یبرا که یانرژ زانیم و آنان یرفتارها و ها شنگر ان،یدانشجو

 یشتریب سهولت و سرعت با کنند، یم صرف کار دادن انجام

 .ردیگ صورت
 

 یریگ جهینت

در  لیتما برثر ؤم ملاعو تا گردید تالش حاضر پژوهش در

 از شود. ییشناسا انیدانشجو میان دانش یگذار اشتراک به

 در یورآ فن رشیپذ نقش مطالعه، انجام از یکل هدف ،رو نیا

 دانشگاه یپزشک علوم انیدانشجو دانش میتسه یارتقا ینیب شیپ

 رشیپذ وضعیت که ادد نشان t آزموننتایج  بود. رازیش

 از باالتر یپزشک علوم انیدانشجو در دانش میتسه و یورآ فن

تا  انیدانشجو که یمعن نیبد ؛باشد یم (Q2) قبول قابل سطح

 و یگذار اشتراک منظور به یاطالعات یها یورآ فن از حدودی

 امانمایند،  یم استفاده انیدانشجو ریسا با خود اطالعات تبادل

 سطح یارهایمع با یورآ فن رشیپذ ابعاد نیانگیم سهیمقا در

 تنها که حاکی از آن بود t آزموننتایج  (،Q3) مطلوب تیکفا

 مطلوب تیکفا سطح از سودمندی ادراک شده بعد نیانگیم

 یریکارگه ب که ندهست باور نیا بر انیدانشجو یعنی است؛ باالتر

 و دیمف اریبس آنان یبرا اطالعات و دانش میتسه در یورآ فن

 با Pearson یهمبستگ آزمون نتایج ،نیچنهم باشد. یم سودمند

مثبت و  ارتباط که داد نشان SPSS افزار نرم از استفاده

 میتسه با آن یها  مؤلفه تمام و یورآ فن رشیپذ بین یدار یمعن

 از شتریب استفاده که یمعن نیبد ؛(P < 05/0) دارد وجود دانش

 با .گردد یم دانش تبادالت و میتسه شیافزا باعث ی،ورآ فن

 دانش، میتسه با یورآ فن رشیپذ نقش نیب یهمبستگ وجود

 یورآ فن رشیپذ ابعاد از کی کدام که نیا شدن مشخص یبرا

 میتسه شتریب گونه به و دارد دانش میتسه در یشتریب نقش

 استفاده یساختار معادالت آزمون از کند، یم نییتب را دانش

 نشان LISREL افزار نرم از استفاده با آزموناین  جینتا. گردید

دار  یمعن و مثبت کننده ینیب شیپ ،یورآ فن رشیپذ که داد

 رشیپذ ابعاد نیب از و باشد یم انیدانشجو در دانش میتسه

 لیتسه طیشرا و شده ادراک یسودمند یها لفهؤم تنها ،یورآ فن

 میتسه بعد از دانش افتیدر نوع دار یمعن کننده ینیب شیپ شده

 نییتب یورآ فن رشیپذ بعد یها لفهؤم گرید و باشد یم دانش

 .نبود دانش میتسه انواع کننده ینیب شیپ و کننده

 کی به محدود حاضر پژوهش که الزم به ذکر است انیپا در

 یسخت به جینتا ،نیبنابرابود.  یپزشک علوم نهیزم در دانشگاه

 بر آن راتیثأت و دانش میتسه یرفتارها باشد. یم میتعم قابل

 یتر جامع مطالعاتانجام  ازمندین ،یپزشک یآموزش راکزم نهیزم

 باشد. یم ندهیآ در
 

 سپاسگزاری
 یپزشک علوم دانشکده کنندگان شرکت یتمام از وسیله بدین

به  تشکر و ریتقد همکاری نمودند، بهتر نتایج به یابیدست در که
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