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Abstract 

Cloning technology development into 
reproductive and therapeutic implications in 
recent years has evoked wide sensitivities 
across the international community. On one 
hand, advocates of this technology support it 
by posing issues like its capability in 
ameliorating biological deficiencies and 
curing diseases, and the critics, on the other 
hand, express concerns by taking moral and 
societal considerations into account. 
Developing this technology in Islamic society 
of Iran, as other societies, requires general 
understanding and social acceptance. The aim 
of this research, is evaluating cloning 
technology, in its two kinds, including 
reproductive and therapeutic cloning in Iran’s 
society. For this purpose, Davis technology 
acceptance model was used. Statistical 
society of this research includes habitants of 
Tehran who are 18 and more, and statistical 
sample, is 316 persons. Questionnaires were 
used as data gathering tool, and data analysis 
method contains descriptive statistics indexes, 
ANOVA test and correlation test through 
SPSS and smartPLS softwares. Research 
findings indicate that general understanding 
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of reproductive human cloning is negative, 
whereas about therapeutic cloning, it is 
positive. Likewise, gender, is a factor 
affecting this technology’s acceptance, means 
that men are optimist about cloning 
technology and women are pessimist about it. 
This research findings can offer remarkable 
policy implications to science and technology 
policy makers of our country. 
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  پژوهشی-فصلنامه علمی

 سیاست علم و فناوري
 

   1395 زمستان، 4، شماره هشتمسال 

 

  

  سازي انسان در جامعه دانشگاهی ایران سنجش پذیرش اجتماعی فناوري شبیه

  2راد قانعیمحمدامین ، *1يمهاجر یداآ، 1اسماعیل کالنتري

  گذاري علم و فناوري، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس دانشجوي دکتري سیاست -1
  گروه پژوهشی علم و جامعه، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور استاد -2

  

  دهیچک
از یک سو موافقان . اي را در جامعه جهانی برانگیخته است هاي گسترده هاي اخیر، حساسیت سازي به کاربردهاي بازتولیدي و درمانی در سال توسعه فناوري شبیه

ن با در نظر گرفتن مالحظات ها از آن حمایت و از سوي دیگر، منتقدا با طرح موضوعاتی نظیر توانمندي این فناوري در اصالح نواقص زیستی و درمان بیماري
توسعه این فناوري در جامعه اسالمی ایران نظیر جوامع دیگر مستلزم . کنند اخالقی و اجتماعی، از ناتوانی بشر در کنترل پیامدهاي این فناوري ابراز نگرانی می

سازي درمانی در جامعه  دو نوع بازتولیدي و شبیهسازي از  هدف این پژوهش سنجش پذیرش فناوري شبیه. درك عمومی مثبت و پذیرش اجتماعی آن است
هاي  علمی دانشگاه جامعه آماري این پژوهش، دانشجویان و اعضاء هیأت. دانشگاهی ایران بوده و به این منظور از مدل پذیرش فناوري دیویس استفاده شده است

 Tهاي همبستگی و آزمون  ها آمار توصیفی و آزمون پرسشنامه و روش تحلیل دادهها هم  ابزار گردآوري داده. نفر است 316شهر تهران و نمونه آماري آن شامل 
سازي درمانی، مثبت  سازي انسانی با هدف بازتولید، منفی اما به منظور شبیه دهد که درك عمومی جامعه دانشگاهی از شبیه هاي پژوهش نشان می یافته. است
بین و زنان نسبت به آن بدبین  سازي خوش ن فناوري است بدین معنا که مردان نسبت به فناوري شبیههمچنین جنسیت، عاملی تأثیرگذار بر پذیرش ای. است
سازي در اختیار  هاي مرتبط با توسعه فناوري شبیه گذاري اي را براي سیاست هاي سیاستی قابل مالحظه تواند داللت هاي این پژوهش می یافته. هستند
  .ار دهدگذاران علم و فناوري کشور قر سیاست

  سازي درمانی، مدل پذیرش فناوري دیویس سازي انسانی، بازتولید انسان، شبیه پذیرش فناوري، شبیه: ها کلیدواژه
  

  1مقدمه -1
توانند تأثیرات  هاي علمی و مصنوعات فناورانه می واقعیت

جهان مادي و اجتماعی بر جاي بگذارند و به بنیادینی بر 
در واقع . همین دلیل عالقه بسیاري به مطالعه آنها وجود دارد

پیرامون ما و  علم و فناوري سهم زیادي در ساخت جهان
تواند خواسته و  می آنتأثیرات گسترده  که دها دار انواع محیط

  ].1[یا ناخواسته باشد 
ا ساخت موجودات زنده با گرفته ت فاواامروزه فناوري از  

هاي بنیادي در زندگی روزمره و  استفاده از فناوري سلول

                                                 
  a.mohajeri7000@yahoo.com :دار مکاتبات نویسنده عهده * ⊕

این رشد انقالبی نفوذ . اي افراد جامعه نفوذ کرده است حرفه
در جوامع که به عقیده تافلر، موج سوم حیات بشریت   فناوري
شود و برخی نیز آن را شیوه نوینی از تولید، مصرف  تلقی می

دانند پیامدهاي اجتماعی و  اصنعتی میو ظهور جامعه فر
اخالقی نوینی را پیش روي بشر قرار داده و برخی از این 

  ].2[پیامدها نیز در آینده نمود خواهد یافت 
در واقع آگاهی و شناخت عموم مردم از علم و فناوري، 

. شود اجتماعی جوامع تلقی می-شرط توسعه اقتصادي پیش
شناسایی بنیان علمی جامعه مردم با شناخت فناوري قادر به 

توان گفت که مطالعات علمی و  می]. 3[مدرن خواهند بود 
گذارند و به نوبه خود  ها اثر می گیري سیاست فناورانه بر شکل
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گیري جهان مادي و اجتماعی به جاي  تأثیراتی بر شکل
  ].1[خواهند گذاشت 

در جامعه ایران نیز طی دهه اخیر به علم و فناوري و نقش 
ا در توسعه، اهمیت زیادي داده شده و بسیاري از آنه

آنچه در . اند ها با توجه به این موضوع تدوین شده سیاست
شود شناخت و تصور عمومی  ارتباط با توسعه به آن توجه می

درست از علم و فناوري است هر چند در جامعه ما هنوز 
گذاري  گیري و سیاست مشارکت مردم در فرآیندهاي تصمیم

اما آگاهی ] 3[هاي فناورانه تا حد زیادي محقق نشده  هدر حوز
ها در  و شناخت تصورات عمومی جامعه از این حوزه

  .تر اهمیت زیادي دارد هاي مناسب دهی و تدوین سیاست شکل
عنوان  به سازي انسان هاي نوین، فناوري شبیه در میان فناوري

و  نحقوقدانا پزشکان، دولتمردان، توجه یک فناوري نوپدید،
این فناوري . محافل علمی را به خود جلب نموده است سایر
درمان  حوزه در بشر روي را به نو اي دریچه این که بر عالوه
جامعه  روي پیش را نیز هایی نگرانی کند ها باز می بیماري
هایی که در مورد فناوري  بحث]. 4[دهد  می قرار بشري
خبرگان و گیرد بایستی با مشارکت  سازي صورت می شبیه

عامه مردم صورت پذیرد چرا که موضوعات بازتولید و 
مباحث اخالقی این فناوري، با زندگی روزانه افراد پیوند 

ها و قوانین مربوط به  مفاهیم زندگی، ارزش. نزدیکی دارد
یابند و در فرهنگ،  بازتولید بنا به بافتار هر جامعه توسعه می

با این حال، . رندهاي مذهبی جوامع ریشه دا سنت و آموزه
ف  توسعه سریع حوزه ژنتیک و فناوري زیستی در شُرُ

هاي موجود  تواند ارزش درنوردیدن مرزهاي ملی است و می
  .]5[جوامع را به چالش بکشد 
هاي اخیر مطالعات و کارهاي عملی  در ایران نیز طی سال

سازي انجام گرفته است که از آن  اي در حوزه شبیه فزاینده
گرفته  هاي صورت توان به فعالیت زه بازتولید میجمله در حو

گرفته در این  هاي حیوانی انجام سازي در مؤسسه رویان و شبیه
مؤسسه و استفاده از این فناوري جهت درمان ناباروري اشاره 

هایی در  سازي درمانی، فعالیت همچنین در حوزه شبیه. کرد
کز هاي خون بند ناف جنین در مرا زمینه نگهداري سلول

مربوطه به منظور استفاده جهت درمان نقص عضو و یا ترمیم 
  .شود هاي مختلف انجام می بافت

با وجود روند رو به رشد این فناوري و نقش آن در زندگی 

روزانه و نیز افزایش اهمیت آن به عنوان یک موضوع 
هاي  زا در جامعه، تاکنون در پژوهش راهبردي و حساسیت

ظور بررسی نگرش افراد جامعه به گرفته تالشی به من صورت
با توجه به این که ادراك مردم . این فناوري انجام نشده است

برنده یا  از این فناوري به عنوان یک نیروي اجتماعی پیش
کند  بازدارنده، نقش زیادي در تعیین مسیر آینده آن ایفاء می

تالش براي اطالع از رویکرد جامعه نسبت به این موضوع، از 
  .گذاري جایگاه مهمی دارد یاستمنظر س

سازي  قصد دارد ضمن بررسی اجمالی فناوري شبیه مقاله،این 
انسان و مباحث اخالقی و اجتماعی مرتبط با آن، با استفاده از 

به سنجش میزان پذیرش  2دیویس 1مدل پذیرش فناوري
. سازي انسانی در جامعه دانشگاهی ایران بپردازد فناوري شبیه
تواند در تبیین وضعیت موجود و نیز  هش مینتایج این پژو

تمرکز بر نتایج حاصله از  بوده وهدایت مسیر آینده آن مؤثر 
ها  تواند در تنظیم سیاست گذاران این حوزه، می سوي سیاست

  .و راهبردهاي مناسب تأثیرگذار باشد
  
  مبانی نظري پژوهش -2
  سازي انسان شبیه 1- 2

اي یونانی به  سازي به روزگار باستان و واژه پیشینه واژه شبیه
گردد که اولین استفاده از آن به اوایل قرن  برمی "تَرَکه"معناي 

شناسی و طراحی پیوندهاي گیاهی مربوط  بیستم در حوزه گیاه
ها  در زمینه میکروارگانیسم 3"نسخه مشابه"پس از آن . شود می

در مورد انسان یا حیوان  1970به کار رفت و سپس در دهه 
به وجود آمده باشد مورد  4"والد منفرد"اي که از یک  زنده

سازي به معناي  هاي اخیر، شبیه در سال. استفاده قرار گرفت
هر نوع کپی ژنتیکی همانند و مصنوعی از یک شکل زندگی 

  ].5[است  موجود، به کار رفته
و  مولد یا انسانی سازي شبیه بخش دو به فناوري این 

اولین مفهومی  .شود می تقسیم پژوهشی یا درمانی سازي شبیه
دهی یک موجود  شود شکل که از این عبارت برداشت می
مفهوم پزشکی آن انتقال . انسانی، شبیه انسانی دیگر است

هسته به درون تخمک فاقد  5"سوماتیک"هسته سلول جنسی 

                                                 
1- Technology Acceptance Model (TAM) 
2- Davis 
3- Clone 
4- Single parent 
5- Somatic 
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سازي، آغاز فرآیند  در دو نوع موجود حاصل از شبیه. باشد می
در نوع اول، . شود مشابه است اما به نتیجه متفاوتی منجر می

نتیجه، به وجود آمدن انسانی است که از نظر ژنتیکی کامالً 
مشابه شخصی است که از هسته فعال او استفاده شده؛ اما 

، به دست آوردن سازي درمانی یا پژوهشی هدف در شبیه
هاي بنیادین جنین چندروزه است که قابلیت تبدیل  سلول

  ].4[هاي مختلف را دارد  ها و بافت هاي اندام شدن به سلول
  تعامل جامعه و فناوري 2- 2

شناسی فناوري، دو پارادایم قابل مالحظه  در مطالعات جامعه
یکی پارادایم جبرگرایی فناورانه و دیگري پارادایم  :وجود دارد
نظریه جبرگرایی فناورانه، قائل  .]2[گرایی اجتماعی  برساخت
در واقع جبرگرایی ]. 6[گونه عاملیت انسانی نیست  به هیچ

دارد تحت سلطه توسعه  فناورانه دیدگاهی است که بیان می
ییر فناورانه و قوانین طبیعت، یک آینده ممکن براي تغ
هاي  اجتماعی وجود دارد و قلمرویی براي آرزوها یا انتخاب

در مطالعاتی که از دیدگاه ]. 7[بشر موجود نیست 
گرایی اجتماعی انجام شده به نیروهایی اجتماعی توجه  ساخت

ها را شکل  شده که کاربرد، تفسیر و استفاده از فناوري
هاي  این مطالعات بر نقشی که هنجارها و فعالیت. دهند می

سازي آنها ایفاء  ها و پیاده اجتماعی در نحوه استفاده از فناوري
  ].8[کنند تأکید دارند  می

مفهومی که اخیراً در این زمینه مورد توجه قرار گرفته مفهوم 
است که بر چگونگی تعامل مفاهیم و  1سوسیومتریالیتی

این واژه ]. 9[هاي روزمره تمرکز دارد  مادیات در فعالیت
مورد استفاده قرار گرفته و به تدریج  1950ز دهه حداقل ا

در واقع ]. 10[توجهات بیشتري را به خود جلب نموده است 
از یک زاویه، قلمروهاي اجتماعی و مادي، هر یک به تنهایی 
تصاویري منتخب از یک کل پیچیده هستند؛ با این حال، بنا به 

چه انسان باشند و چه (ها  ، هویتبرخی محققین عقیده
هیچ خصوصیت ذاتی ندارند بلکه از طریق نفوذ ) فناوري

این . کنند هایی را کسب می ها و قابلیت متقابل، حاالت، ویژگی
کند قلمروهاي  شناسی عقالیی است که فرض می یک هستی

به بیانی، مفهوم . ناپذیر هستند مادي و اجتماعی ذاتاً جدایی
هاي اصلی سوسیومتریالیتی این است که فناوري و نیرو

) قلمرو اجتماعی(با نیروهاي اجتماعی ) قلمرو مادي(فناورانه 

                                                 
1- Sociomateriality 

اي در  ناپذیر داشته و به گونه کنشی اجتناب تعامل و برهم
شوند که از رهگذر این تعامل نیز به طور  یکدیگر تنیده می

  ].8[کنند  دائمی یکدیگر را پیکربندي می
از نیز از مفاهیمی است که به نوع خاصی  2مفهوم سایبورگ

مفهوم سایبورگ  3هاراوي. تعامل فناوري و انسان اشاره دارد
واره و ماشین معرفی  را به عنوان ماهیتی حاصل پیوند اندام

واره و  کند که البته در این پیوند، انواع خاصی از اندام می
ایده سایبورگ در محو کردن برخی ]. 11[ماشین دخیل هستند 

ن، بین انسان و حیوان، بین واره و ماشی مرزهاي سنتی بین اندام
امر فیزیکی و امر غیرفیزیکی که توسط علم و فناوري مطرح 

هاي مخالفان  یکی از دغدغه]. 1[اند ریشه دارد  شده
سازي انسان، ترس از محو شدن مرزهاي انسان و ماشین  شبیه
گویی ترکیب اندیشه انسان و قدرت ماشین، جهان را . است

  .دشهر خواهد بر به سمت ویران
فناوري در بستر جامعه و توسط کنشگران آگاه به وجود 

توان  در واقع هنگام تعریف و پرداختن به فناوري، نمی. آید می
به همین دلیل براي مطالعه . پیوند آن را با جامعه نادیده گرفت

و بررسی فناوري، درنظر داشتن عوامل اجتماعی، امري الزم 
است  امر این شناختو فناوري نیز  علم هدف مطالعات. است

و  دهی به زندگی چگونه، در شکل و چقدر و فناوري که علم
توان چنین ادعا کرد که بین قلمرو  می]. 2[سبک آن اثرگذارند 

کنش و تعامالتی  علمی و فناورانه و قلمرو اجتماعی، برهم
یک از آنها به تنهایی نیروي  شود هیچ وجود دارد که باعث می

گیري  در بافتاري به هم پیوسته، براي شکلکننده نبوده و  تعیین
  .آفرینی کنند و تطور یکدیگر نقش

  سازي انسان مباحث اخالقی فناوري شبیه 3- 2
هاي علمی و فناورانه و یا بکارگیري بالفعل علوم و  پیشرفت
هاي نوین موجب پیدایش مسائل اخالقی جدیدي  فناوري

هاي  دیتبا این حال علم و فناوري به دلیل محدو. شود می
خود، امکان عرضه فرهنگی را که دربرگیرنده اصل غایی 

درباره موازین اخالقی فناوري ]. 12[بخش باشد ندارد  وحدت
. شود هاي مختلفی بیان می سازي انسان، مباحث و دیدگاه شبیه

به طور  1990بحث درباره این موضوع، حداقل از پایان دهه 
اکنون به توافقی رسد که ت جدي آغاز شده اما به نظر نمی

                                                 
2- Cyborg 
3- Donna Haraway 
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هاي بنیادي در  البته تمام انواع سلول. نهایی انجامیده باشد
توان  معرض مشکالت اخالقی قرار ندارند و یا حداقل می

گفت برخی از آنها بیش از سایرین در معرض انتقادها قرار 
هاي  سلول. گردد دارند که علت به روش اکتساب آنها برمی

از مواردي  2دي خونی بند نافها بنیا یا سلول 1بنیادي بالغ
هستند که بیشتر مورد توجه مالحظات اخالقی هستند و 

هاي انتقالی هسته سلول  ، سلول3هاي بنیادي جنینی سلول
هاي  از نمونه 5هاي بنیادي پرتوان القایی و سلول 4سوماتیک
برخی از مباحث اخالقی و ]. 13[ روند انگیز به شمار می بحث
  ]:5[سازي انسان عبارت است از  شبیهها در زمینه  نگرانی
  ایمنی فنی و پزشکی؛) الف
  تضعیف مفهوم تولید مثل و خانواده؛) ب
  آن؛ 6شده با نیاکان سازي روابط مبهم یک کودك شبیه) ج
کننده و آسیب رساندن به رشد روانی  هویت شخصی گیج) د

  سازي شده؛ فرد شبیه
  ؛7ها در مورد اصالح نژاد نگرانی) هـ
  ؛8با کرامت انسانی تضاد) و
 شده و بهبود نوع بشر به سمت فرزندان طراحی حرکت) ز

سازي انسان، حامیان این  در کنار نکات منفی فناوري شبیه
شمارند از جمله  فناوري نیز دالیلی براي مفید بودن آن برمی

اینکه این فناوري نوین، پاسخی مهم به مشکل نازایی خواهد 
ا براي افرادي که توانایی داشتن بود و امکان داشتن فرزند ر

سازي،  همچنین شبیه. سازد فرزندان ژنتیکی ندارند فراهم می
هاي ژنتیکی خواهد بود و نیز  ابزار مهمی در مبارزه با بیماري

هاي مورد  ها و بافت اینکه این فناوري، به دست آوردن اندام
  ].14[سازد  نیاز به منظور پیوند را براي افراد ممکن می

سازي نشان  سی دیدگاه ادیان مختلف در مقوله شبیهبرر
سازي  دهد که رویکرد آنها در مجموع نسبت به شبیه می

سازي درمانی، حالتی  گیاهی و حیوانی مثبت و نسبت به شبیه
سازي انسانی وضعیت کمی  بینابین است؛ اما در مورد شبیه

سازي اعم از  آئین کاتولیک، هرگونه شبیه. متفاوت است
ی و درمانی را امري مذموم دانسته لیکن در دین اسالم، انسان

                                                 
1- Adult Stem 
2- Cord Blood Stem Cells 
3- Embryonic Stem Cells 
4- Somatic Cell Nuclear Transfer (SCNT) 
5- Induced Pluripotent Stem (IPS) 
6- Progenitor 
7- Eugenics 
8- Human Dignity 

دیدگاه اهل تسنن به اتفاق آراء بر غیراخالقی و هرچند 
در میان اهل  اماسازي انسانی است  خالف اسالم بودن شبیه

سازي انسانی وجود ندارد هر  تشیع، اتفاق نظري در مورد شبیه
 ].4[دانند  چند که کاربرد آن را در درمان، مجاز و مطلوب می

  پذیرش فناوري 4- 2
دهنده رفتاري است که بیش از آنکه مانع  پذیرش، بازتاب

استفاده از یک فناوري باشد آن را ترویج داده و از آن حمایت 
براي (یک فناوري  9تواند در قالب انتشار حمایت می. کند می

یا خرید و استفاده از ) محیطی آن مثال به دلیل مزایاي زیست
در واقع پذیرش فناوري عموماً به فرآیندي ]. 15[شود آن بیان 

اشاره دارد که از طریق آن، فناوري نوآورانه به منظور استفاده 
انتخاب و سپس در زندگی روزانه یک فرد یا سازمان قرار 

  ].16[گیرد  می
هاي مرتبط با پذیرش فناوري، مدل  یکی از مشهورترین مدل

کند که  تبیین می این مدل. پذیرش فناوري دیویس است
چگونه متغیرهاي بیرونی بر اعتقاد، نگرش و قصد استفاده از 

دیویس این نظریه را پس از ]. 18و17[گذارند  فناوري، اثر می
ها  گذاري گذاران دریافتند که بسیاري از سرمایه اینکه سیاست

هاي فناورانه در مؤسسات پژوهشی و دانشگاهی به  در حوزه
بودن فناوري، نبود ابزارهاي فناورانه  دالیلی از جمله کهنه

  ].19[اند مطرح کرد  مکمل و غیره، بدون استفاده باقی مانده
هاي گوناگونی مورد استفاده قرار  مدل دیویس در پژوهش

بینی رفتار  گرفته و توانسته است به خوبی به تبیین و پیش
این مدل مبتنی بر نظریه رفتار منطقی . کاربر فناوري بپردازد

ارائه شده است ) 1980( 11و فیشبین 10ت که توسط آجزناس
، ]21[بر اساس مدل پذیرش فناوري دیویس ]. 20[
 13برداشت ذهنی از مفید بودن"بر  12"متغیرهاي بیرونی"

 "فناوري 14برداشت ذهنی از آسان بودن استفاده"و  "فناوري
برداشت ذهنی از آسان بودن استفاده فناوري، . تأثیرگذار است

. خود بر برداشت ذهنی از مفید بودن فناوري تأثیرگذار است
همچنین برداشت ذهنی از مفید بودن فناوري و برداشت ذهنی 

 "به فناوري 15نگرش"از آسان بودن استفاده فناوري هر دو بر 

                                                 
9- Proclaiming 
10- Ajzen 
11- Fishbein 
12- External Variables 
13- Perceived Usefulness 
14- Perceived Ease of Use 
15- Attitude Towads 
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هنی از مفید بودن نگرش به فناوري و برداشت ذ. مؤثر هستند
مؤثر  "از فناوري 1قصد رفتاري استفاده"فناوري هر دو بر 

استفاده "بر "نهایتاً قصد رفتاري استفاده از فناوري. باشند می
مدل پذیرش  1شکل . تأثیرگذار است "از فناوري 2واقعی

  .دهد فناوري دیویس را نشان می
  
  پیشینه پژوهش -3

پذیرش فناوري موضوع  در خصوصهاي متعددي  پژوهش
هاي  پژوهشتعدادي از این  2و  1 ولاکه در جد گرفتهانجام 
هاي  مرور انتقادي پژوهش .دنشو مشاهده می خارجیو  داخلی
  :دنمای شده، نکاتی را به ذهن متبادر می انجام
ها  مدل پذیرش فناوري دیویس در بسیاري از پژوهش: اول □

هاي پذیرش  دلنسبت به سایر م ومورد استفاده قرار گرفته 
 .فناوري مقبولیت بیشتري در پیشینه موضوع دارد

از  شده ي انجامها اکثریت قریب به اتفاق پژوهش: دوم □
همچنین به . اند روش پیمایش و ابزار پرسشنامه استفاده کرده

سازي معادالت  ها عموماً از روش مدل منظور تحلیل داده
 .ساختاري یا آزمون همبستگی استفاده شده است

 ها در حوزه نظام مورد مطالعه اکثریت پژوهش: سوم □
هاي  اطالعات و فناوري اطالعات بوده و بسیاري از فناوري

فناوري که مناقشات اجتماعی زیادي را  نوظهور مانند زیست
 .اند نیز به دنبال داشته، کمتر مورد بررسی قرار گرفته

ر به ها در سطح سازمان انجام و کمت بیشتر پژوهش: چهارم □
ها در سطح جامعه پرداخته شده  آثار اجتماعی این فناوري

 .است

                                                 
1- Behavioral Intention to Use 
2- Actual Use 

شده بیشتر به عوامل فناورانه و  هاي انجام در پژوهش: پنجم □
عوامل فردي پرداخته شده و تأثیر عوامل اجتماعی بر پذیرش 

 .فناوري کمتر مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است

بدین ترتیب وجود یک خالء نظري در پژوهش پیرامون 
  :شود مالحظه میناظر بر سه موضوع پذیرش فناوري 

سازي  فناوري و به صورت خاص شبیه مورد مطالعه زیست) 1
 انسان

مطالعه در سطح جامعه و بررسی پذیرش فناوري توسط ) 2
 عامه مردم

ناورانه و تأکید بر عوامل اجتماعی توأم با توجه به عوامل ف) 3
 همچنین عوامل فردي

در مسیر تالش براي پرکردن این خالء نظري، به  مقالهاین 
سازي انسان در  بررسی سنجش پذیرش اجتماعی فناوري شبیه

  .پردازد جامعه ایران می
  
  چارچوب نظري پژوهش -4

 چارچوب نظري این پژوهش بر اساس مدل پذیرش فناوري
 3در جدول  و )2شکل (ده دیویس و با انجام اصالحاتی بنا ش

  .هم تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها آورده شده است
شناختی  مدل پذیرش فناوري دیویس بر اساس مطالعات روان

] 20[ )1980(و مبتنی بر نظریه رفتار منطقی آجزن و فیشبین 
ها در  اي از پژوهش این مدل در طیف گسترده. ارائه شده است

پاك و  هاي هاي فناوري اطالعات، فناوري نانو، فناوري حوزه
هاي نوظهور در نظام مالیات، آموزش،  همچنین کاربرد فناوري

متمایزترین . استفاده شده است... یادگیري، کشاورزي و 

 نگرش به فناوري بیرونی متغیرهاي
  استفاده واقعی
 از فناوري

  قصد رفتاري
 استفاده از فناوري

  برداشت ذهنی از
 بودن فناوري مفید

  برداشت ذهنی از آسانی
 استفاده از فناوري

 ]21) [1986(مدل پذیرش فناوري دیویس ) 1شکل 
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 ن آن است و دیگر اینکهخاص و ساده بود ،ویژگی این مدل
در قابل استفاده باورهاي اساسی از اي  مجموعهبر 

  .استبنا شده هاي گوناگون  موقعیت
سازي در ایران به بیش از یک دهه قبل  شبیهپیشینه فناوري 

ها درباره انسان و به  اکنون با توسعه این پژوهش. گردد بازمی
سازي انسان در ایران رو  ثمر رسیدن آنها، کاربرد فناوري شبیه

هاي بنیادي و ذخیره  به گسترش بوده و از تولید و تکثیر سلول
ها  نقص عضو ها و خون بند ناف گرفته تا درمان برخی بیماري

باشد لذا بستر  همگی از پیامدهاي این فناوري نوظهور می

فناورانه مناسبی براي توسعه این فناوري در ایران مهیا شده 
لیکن پذیرش اجتماعی هر فناوري نوظهور در جامعه، . است

مستلزم فراهم شدن شرایط اجتماعی مناسب بوده و در نتیجه، 
گذاري  ري از منظر سیاستآگاهی از نگرش جامعه به این فناو

  .داراي اهمیت فراوان است
با انتخاب مدل پذیرش فناوري دیویس به دنبال  مقالهدر این 

تالش در جهت شناسایی و تبیین عواملی هستیم که بر قصد 
سازي انسان در دو کاربرد  رفتاري استفاده از فناوري شبیه
  .بازتولید و درمان تأثیرگذار هستند

  شده درباره پذیرش فناوري هاي داخلی انجام از پژوهشتعدادي ) 1جدول 
  نتایج اصلی  شناسی روش  مورد مطالعه  مرجع  پژوهش  ردیف

1  
پناه و  یزدان
  )1394(همکاران 

]32[  
هاي پاك  فناوري

  ها در گلخانه

ی و  پیمایش کم
سازي  مدل

معادالت 
  ساختاري

نگرش، ادراك از کنترل رفتاري و هنجارهاي ذهنی بر قصد 
  استفاده از فناوري تأثیرگذار است

  مالیات الکترونیکی  ]33[  )1394(بهراد   2

ی و  پیمایش کم
سازي  مدل

معادالت 
  ساختاري

بین درك از مفید بودن، نگرش، هنجارهاي ذهنی و کنترل 
. شده با قصد رفتاري ارتباط معنادار وجود دارد رفتاري درك

امنیت و حفظ بین درك از مفید بودن، سهولت استفاده و 
  حریم خصوصی با نگرش ارتباط معنادار وجود دارد

3  
محمدي و یعقوبی 

)1393(  
]34[  -  

مند  مرور نظام
  ادبیات

سهولت  درعالوه بر دو عامل برداشت از فایده و برداشت 
قرار کاربرد که در مدل پذیرش فناوري دیویس مورد اشاره 

دو عامل احساسات و فرهنگ اسالمی نیز بر نگرش  گرفته
و قصد رفتاري استفاده از فناوري در جامعه ایران تأثیرگذار 

  است

4  
عباداللهی و 

  )1393(همکاران 
]35[  

افزار نمایه  نرم
  نشریات

ی و  پیمایش کم
  همبستگی

هاي اشاعه نوآوري در نظریه راجرز شامل مزیت  ویژگی
پذیري و قابل  سازگاري، آزمون نسبی، آسان بودن استفاده،

اي معنادار، مثبت و  رؤیت بودن با پذیرش فناوري رابطه
  مستقیم دارد

  فناوري آبیاري  ]36[  )1393(منفرد   5
ی و  پیمایش کم
  همبستگی

توسعه مدل پذیرش فناوري دیویس به این ترتیب که 
متغیرهاي بیرونی شامل درك آسان بودن کاربرد، نوگرایی، 

مزایا، دانش تخصصی و درك دشواري انتقال آگاهی از 
همچنین عامل نگرش اعتمادي جایگزین عامل ادراك . است

  از آسان بودن کاربرد در مدل دیویس شده است

6  
یعقوبی و همکاران 

)1393(  
  فناوري وب  ]37[

ی و  پیمایش کم
سازي  مدل

معادالت 
  ساختاري

و  درك سودمندي، متأثر از ارتباط شغلی و قابلیت عرضه
نمایش است و درك استفاده آسان، متأثر از پشتیبانی 

اي، اضطراب از رایانه و حمایت  سازمانی، خوداتکائی رایانه
  همکاران است

7  
گراوند و همکاران 

)1393(  
]38[  

سیستم ذخیره و 
  انتقال تصاویر

ی و  پیمایش کم
مطالعه همبستگی 
  و تحلیل واریانس

ادراك از آسان بودن و بین ادراك از آسان بودن و نگرش، 
استفاده، ادراك از سودمندي و نگرش و نهایتاً ادراك از 
  سودمندي و استفاده، رابطه مثبت و مستقیم وجود دارد
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  شناسی پژوهش روش -5
هاي  فرضیه. پیمایشی است-این پژوهش، کاربردي و توصیفی

  :آن نیز بر اساس چارچوب نظري، عبارت است از
برداشت ذهنی مفید بودن فناوري با قصد : 1فرضیه  -

  .رفتاري استفاده از فناوري ارتباط مثبت دارد

برداشت ذهنی مفید بودن فناوري با نگرش به : 2فرضیه  -
  .فناوري ارتباط مثبت دارد

برداشت ذهنی آسان بودن استفاده از فناوري با : 3فرضیه  -
  .قصد رفتاري استفاده از فناوري ارتباط مثبت دارد

برداشت ذهنی آسان بودن استفاده از فناوري با : 4فرضیه  -

  شده درباره پذیرش فناوري هاي خارجی انجام برخی پژوهش) 2جدول 
  نتایج اصلی  شناسی روش  مورد مطالعه  مرجع  پژوهش  ردیف

1  
Seoyong and 

Sunhee 
(2015) 

]22[  
فناوري نانو و 

  سازي حیوان شبیه
ی پیمایش کم  

سازي حیوان به عوامل ادراکی  پذیرش فناوري نانو و شبیه
  و عوامل ارزشی بستگی دارد

2  Yang et al. 
(2015) 

]23[  
پرداخت با تلفن 

  همراه

ی و  پیمایش کم
سازي  مدل

معادالت 
  ساختاري

عدم اطمینان ادراك از عدم تقارن اطالعات، ادراك از 
فناوري، ادراك از عدم اطمینان قوانین و ادراك از ناملموس 

شده در فناوري  ترین مخاطرات درك بودن خدمت، اصلی
شده و پذیرش فناوري  هستند که اثر منفی بر ارزش درك
 دارند

3  Hsiao and 
Tang (2015) 

]24[  

فناوري 
خدمت  خویش

در ) سرویس سلف(
  ها کتابخانه

ی و  پیمایش کم
سازي  مدل

معادالت 
  ساختاري

دو گروه عوامل فناورانه شامل ادراك از مفید بودن، ادراك 
از سادگی کاربرد و ادراك از دسترسی و عوامل فردي 

خدمت در  فناوري خویششامل خودکارآمدي، بر پذیرش 
  ها تأثیر دارد کتابخانه

4  Kim and Shin 
(2015) 

  ساعت هوشمند  ]25[

پیمایش آنالین و 
سازي  مدل

معادالت 
  ساختاري

کیفیت مؤثر و مزیت نسبی با ادراك از مفید بودن و تحرك 
نتایج . و دسترسی با ادراك از سادگی استفاده مرتبط است

فرهنگ نیز بر نگرش و  خردهدهد که  همچنین نشان می
  گذارد قصد کاربر در استفاده از فناوري تأثیر می

5  Alharbi and 
Drew (2014) 

]26[  
نظام مدیریت 
  آموزش

ی پیمایش کم  
مدل پذیرش فناوري دیویس به منظور تبیین قصد رفتاري 

  استفاده از نظام مدیریت آموزش مناسب است

6  Schnettler et 
al. (2014) 

  فناوري نانو در غذا  ]27[

ی و  پیمایش کم
سازي  مدل

معادالت 
  ساختاري

هاي گوناگون مردم، رفتارهاي متفاوتی نسبت به  گروه
  پذیرش محصوالت فناوري نانو در صنایع غذایی دارند

7  Zhang et al. 
(2014) 

  هاي اطالعاتی نظام  ]28[

آزمایش و 
سازي  مدل

معادالت 
  ساختاري

هاي اطالعاتی  فناوري نظامعامل جنسیت بر پذیرش 
  تأثیرگذار است

8  Gelbrich and 
Sattler (2014) 

]29[  
هاي  فناوري
  خدمت خویش

  پیمایش مقطعی
اضطراب، ازدحام و فشار زمانی بر پذیرش فناوري اثر منفی 

  گذارد می

9  Rauniar et al. 
(2014) ]30[  

هاي اجتماعی  رسانه
  )بوك فیس(

  پیمایش اینترنتی
هاي  فناوري دیویس پذیرش فناوري رسانهمدل پذیرش 

 کند اجتماعی را پشتیبانی می

10  Gao and Bai 
(2014) 

  اینترنت اشیاء  ]31[

ی و  پیمایش کم
سازي  مدل

معادالت 
  ساختاري

سه عامل فناوري شامل ادراك از مفید بودن، ادراك از 
سادگی کاربرد و اعتماد، توأم با عامل زمینه اجتماعی شامل 
تأثیر اجتماعی همراه با دو ویژگی فردي کاربر شامل لذت 

شده و کنترل رفتاري درك شده بر پذیرش فناوري  درك
  اینترنت اشیاء تأثیرگذار است
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  .نگرش به فناوري ارتباط مثبت دارد
فناوري با  برداشت ذهنی آسان بودن استفاده از: 5فرضیه  -

  .برداشت ذهنی مفید بودن فناوري ارتباط مثبت دارد
نگرش به فناوري با قصد رفتاري استفاده از : 6فرضیه  -

  .فناوري ارتباط مثبت دارد
عوامل فردي و (متغیرهاي بیرونی : 7فرضیه  -

با ) شناختی و عوامل فناورانه شناختی، عوامل جامعه روان
  .اردنگرش به فناوري ارتباط مثبت د

عوامل فردي و (متغیرهاي بیرونی : 8فرضیه  -
با ) شناختی و عوامل فناورانه شناختی، عوامل جامعه روان

  .قصد رفتاري استفاده از فناوري ارتباط مثبت دارد
شناختی با برداشت ذهنی  عوامل فردي و روان: 9فرضیه  -

  .مفید بودن فناوري ارتباط مثبت دارد
شناختی با برداشت ذهنی مفید  جامعهعوامل : 10فرضیه  -

  .بودن فناوري ارتباط مثبت دارد
عوامل فناورانه با برداشت ذهنی مفید بودن : 11فرضیه  -

  .فناوري ارتباط مثبت دارد
شناختی با برداشت ذهنی  عوامل فردي و روان: 12فرضیه  -

  .آسان بودن استفاده از فناوري ارتباط مثبت دارد
شناختی با برداشت ذهنی آسان  جامعهعوامل : 13فرضیه  -

  .بودن استفاده از فناوري ارتباط مثبت دارد
عوامل فناورانه با برداشت ذهنی آسان بودن : 14فرضیه  -

  .استفاده از فناوري ارتباط مثبت دارد
جامعه آماري این پژوهش شامل دانشجویان و اعضاء 

 720هاي شهر تهران دربرگیرنده حدود  دانشگاهعلمی  هیأت
توان این جامعه را نامحدود  و می باشد می] 41[هزار نفر 
درصد  95با در نظر گرفتن سطح اطمینان . فرض کرد

)96/1z= (ترین حالت براي  گیرانه و درنظر گرفتن سخت
در فرمول کوکران و همچنین ) =25/0p=q(واریانس 

 267، حجم نمونه برابر =03/0d برآورداحتساب خطاي 
  ):1رابطه (محاسبه شده است 

z2pq n ≈ d2 
  تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران) 1رابطه 

شده  پاسخ طراحی ها، یک پرسشنامه بسته ابزار گردآوري داده
هاي  براي گویه(اي طیف لیکرت است  با مقیاس پنج گزینه

 5تا  1امتیازات به ترتیب  "کامالً موافقم"تا  "کامالً مخالفم"
گیري به روش تصادفی انجام و براي  نمونه). درنظر گرفته شد
پرسشنامه  316آوري نمونه در حجم کافی،  اطمینان از جمع

سؤال به منظور سنجش  26پرسشنامه اول شامل . توزیع شد
سازي انسان براي بازتولید و  پذیرش اجتماعی فناوري شبیه

دف سنجش پذیرش سؤال با ه 20پرسشنامه دوم شامل 
سازي انسان براي کاربرد در حوزه  اجتماعی فناوري شبیه

  .ها تنظیم شد درمان بیماري
روایی پرسشنامه بر اساس نظرات سه نفر از خبرگان، تأیید و 
براي سنجش پایایی نیز از روش آلفاء کرونباخ استفاده شد که 

 905/0سازي انسانی برابر  مقدار آلفاء کرونباخ پرسشنامه شبیه
به دست  866/0سازي درمانی معادل  و براي پرسشنامه شبیه

بنابراین پایایی ابزار پژوهش در سطحی قابل قبول . آمد
  .باشد می
هاي  ها با استفاده از روش هاي به دست آمده از پرسشنامه داده

افزار  در نرم Tآمار توصیفی، آزمون همبستگی و آزمون 
SPSS تحلیل شدند.  

  متغیرهاي بیرونی
  شناختی فردي و روان -

  شناختی جامعه -
 فناورانه -

برداشت ذهنی از 
 فناوري مفید بودن

برداشت ذهنی از 
 آسانی استفاده از

 فناوري

 نگرش به فناوري
قصد رفتاري 
 استفاده از فناوري

استفاده واقعی 
 از فناوري

 دیویس فناوري پذیرش مدل اساس بر پژوهش نظري چارچوب) 2 شکل
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  ها یافته -6
کنندگان در  شناختی شرکت خالصه وضعیت جمعیت 4جدول 

هاي  نیز شاخص 5در جدول . دهد پژوهش را نشان می
شده در بخش  توصیفی مرتبط با هفت سازه مدل مطرح

سازي  چارچوب نظري پژوهش به تفکیک پرسشنامه شبیه
  .اند سازي درمانی ذکر شده انسانی و پرسشنامه شبیه

شود میانگین  طور که در جدول فوق مالحظه می همان
سازي درمانی باالتر از  هاي هر سازه براي شبیه پاسخ
دهندگان در هر  ي انسانی بوده و تبعاً دیدگاه پاسخساز شبیه

سازي  هاي مدل نسبت به شبیه هاي مرتبط با سازه یک از زمینه
در مجموع و به . سازي انسانی است تر از شبیه درمانی مثبت

هاي پرسشنامه نیز درك  استناد مقادیر میانگین کلی سنجه
رك سازي انسانی، یک درك منفی و این د عمومی از شبیه

همچنین بر مبناي آزمون . سازي درمانی، مثبت است براي شبیه

Tسازي  سازي انسانی و شبیه ، تفاوت درك عمومی از شبیه
  ).>001/0P(درمانی معنادار است 

دهند اگر چه درك  هاي پژوهش همچنین نشان می یافته
سازي انسانی، منفی  عمومی هر دو جنس مردان و زنان از شبیه

سازي انسانی نسبت به  ذهنی زنان از شبیهاست اما برداشت 
در مقابل اما درك عمومی . تر است برداشت ذهنی مردان، منفی

سازي درمانی، مثبت است که در این  مردان و زنان از شبیه
خصوص، برداشت ذهنی مردان از برداشت ذهنی زنان، 

  ).6جدول (تر است  مثبت
با میانگین (سازي، مثبت  برداشت ذهنی مردان نسبت به شبیه

با (سازي، منفی  و برداشت ذهنی زنان نسبت به شبیه) 08/3
این تفاوت،  Tاست که بر مبناي آزمون ) 80/2میانگین 

هاي این پژوهش،  بر اساس یافته). >001/0P(معنادار است 
سازي با سن، تحصیالت و تأهل ارتباط  برداشت ذهنی از شبیه

  مفهومی و عملیاتی متغیرهاتعاریف ) 3جدول 
  تعریف عملیاتی  تعریف مفهومی  متغیر

قصد رفتاري استفاده 
  از فناوري

قصد رفتاري استفاده از فناوري، تمایل فرد به 
اجراي رفتارهاي خاص در استفاده از یک 

  ]39[فناوري معین است 

بازتولید و سازي انسان به منظور دو کاربرد  تمایل فرد به استفاده از فناوري شبیه
  سازي انسان در صورت نیاز تصمیم براي استفاده از فناوري شبیه: درمان

  نگرش به فناوري
نگرش به فناوري به صورت حس مثبت یا 
منفی فرد نسبت به استفاده از فناوري براي 

  ]39[شود  اجراي رفتار مطلوب تعریف می

ازي انسان در دو س حس و نگرش مثبت یا منفی فرد به استفاده از فناوري شبیه
نگرش نسبت به عواطف والدین و فرزندان متولدشده : کاربرد بازتولید و درمان

با این فناوري، نگرش نسبت به پیامدهاي اجتماعی گوناگون آن مانند 
  ...ها و  طلبی، نگرش نسبت به توانایی در درمان برخی بیماري قدرت

برداشت ذهنی از 
  مفید بودن فناوري

مفید بودن فناوري، باور فرد برداشت ذهنی 
در مورد این است که استفاده از فناوري 

  ]40[انجامد  خاص به افزایش عملکرد می

سازي انسان در دو جنبه بازتولید و درمان  باور فرد درباره اینکه فناوري شبیه
هاي  ها با ویژگی باور به تولید نسلی از انسان: تواند آثار مفیدي داشته باشد می

  ...هتر، باور به سودمندي آن براي معلولین و بیماران و زیستی ب
برداشت ذهنی از 
آسان بودن استفاده 

  از فناوري

برداشت ذهنی آسان بودن استفاده از فناوري، 
اي است که هر فرد باور دارد استفاده از  درجه

  ]39[یک فناوري تا آن حد آزاد است 

سازي انسان در دو کاربرد  ي شبیهکند استفاده از فناور میزانی که فرد تصور می
سهولت استفاده و هزینه کم آن در : پذیر است بازتولید و درمان به آسانی امکان

  صورت نیاز

عوامل فردي و 
  شناختی روان

شناختی دارند  عواملی که منشاء فردي و روان
  و بر برداشت ذهنی فرد از فناوري تأثیر دارند

شناختی دارند و بر ادراك فرد از فناوري  روانعواملی که منشاء فردي و 
تأثیر باور به دین و اصول اخالقی در پذیرش این : سازي انسان تأثیر دارند شبیه

  ...فناوري، ابهام در هویت افراد متولدشده با این فناوري و 

عوامل 
  شناختی جامعه

عواملی که منشاء اجتماعی دارند و بر 
  أثیر دارندبرداشت ذهنی فرد از فناوري ت

سازي انسان  عواملی که منشاء اجتماعی دارند و بر ادراك فرد از فناوري شبیه
تأثیر رفتار دوستان و اعضاء خانواده بر استفاده از این فناوري، تأثیر : تأثیر دارند

  ...نگرش جامعه نسبت به این فناوري در استفاده از آن و 

  عوامل فناورانه
هاي فناوري  عواملی که مربوط به ویژگی

مورد نظر بوده و بر برداشت ذهنی فرد از 
  فناوري تأثیر دارند

سازي انسان بوده و بر ادراك فرد  هاي فناوري شبیه عواملی که مربوط به ویژگی
باور به شناسایی همه پیامدها و عوارض این فناوري، : از این فناوري تأثیر دارند

اند، آگاهی و اعتماد  استفاده کرده مشاهده آثار آن در افرادي که از این فناوري
  ...نسبت به قوانین و پیامدهاي حقوقی استفاده از این فناوري و 
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  .معناداري ندارد
به منظور هاي همبستگی بین متغیرها  نتایج آزمون 7جدول در 

هاي پژوهش با استفاده از آزمون مذکور آمده  بررسی فرضیه
  .است

  
  بحث -7

فناوري از انواع گوناگون آن، هرچه بیشتر در در دنیاي امروز، 
هاست و بیشتر آنها هم  حال آمیخته شدن با زندگی انسان

توانایی اثرگذاري شگرفی بر ابعاد مادي و اجتماعی زندگی 
با اتخاذ یک رویکرد سوسیومتریالیتی مبتنی بر این باور . دارند

کنشی دوسویه،  که قلمروهاي مادي و اجتماعی در برهم
کنند دیدگاه جامعه نسبت به علم و  یگر را پیکربندي مییکد

  .یابد فناوري، اهمیت فراوانی می
هاي پژوهش مورد  شده، کلیه فرضیه هاي انجام بر اساس تحلیل
حاکی است که برداشت ذهنی آسان  ها یافته. تأیید قرار گرفت

بودن استفاده از فناوري با سه متغیر قصد رفتاري استفاده از 
فناوري، نگرش به فناوري و برداشت ذهنی مفید بودن فناوري 

). 3و  2، 1هاي  فرضیه(سازي انسان ارتباط مستقیم دارد  شبیه
ربی و حگرفته توسط ال هاي صورت این ارتباطات در پژوهش

و ] 33[، بهراد ]18[، پارك ]31[، گائو و باي ]26[درو 

  کنندگان در پژوهش شناختی شرکت معیتخالصه وضعیت ج) 4جدول 

  ابعاد  عامل
  تعداد

  )درصد(
  ابعاد  عامل

  تعداد
  )درصد(

  جنسیت
 )%55( 175  مرد

  سن
  %)89( 282  سال 40تا  18

  %)10( 31  سال 65تا  41  %)45( 141  زن

  تأهل

  %)1( 3  سال و ذکرنشده 65باالي   %)61( 193  مجرد
  %)13( 42  متأهل بدون فرزند

  تحصیالت

  %)6( 19  کاردانی
  %)27( 86  کارشناسی  %)13( 42  متأهل با یک فرزند
  %)38( 121  ارشد کارشناسی  %)7( 24  متأهل با دو فرزند

  %)28( 90  دکتري و باالتر  %)5( 15  متأهل با سه فرزند و بیشتر
  

  هاي مدل پیشنهادي به تفکیک دو پرسشنامه هاي توصیفی سازه شاخص) 5جدول 

  سازه
  سازي درمانی پرسشنامه شبیه  سازي انسانی پرسشنامه شبیه

  درك عمومی  انحراف معیار  میانگین  ♦درك عمومی  انحراف معیار  میانگین
  مثبت  04/1  12/4  منفی  03/1  34/2  نگرش به فناوري

  مثبت  06/1  68/3  منفی  15/1  19/2  قصد استفاده از فناوري
  مثبت  73/0  53/3  منفی  06/1  83/2  برداشت ذهنی مفید بودن فناوري

  منفی  94/0  06/2  منفی  93/0  91/1  برداشت ذهنی آسان بودن استفاده از فناوري
  مثبت  75/0  55/3  منفی  72/0  70/2  شناختی عوامل فردي و روان
  مثبت  04/1  79/3  منفی  99/0  67/2  شناختی عوامل جامعه

  مثبت  08/1  15/3  منفی  99/0  70/2  عوامل فناورانه
  مثبت  69/0  42/3  منفی  74/0  60/2  کل پرسشنامه

  .مثبت و در غیراینصورت، منفی) 3عدد (هاي با میانگین بزرگتر از نقطه برش  براي سازه: ♦

  سازي به تفکیک جنسیت هاي توصیفی مرتبط با برداشت عمومی از شبیه شاخص) 6جدول 

گروه 
  جنسیتی

  )انسانی و درمانی(سازي  شبیه  سازي درمانی شبیه  سازي انسانی شبیه

  میانگین
انحراف 
  معیار

درك 
 عمومی

  میانگین
انحراف 
  معیار

درك 
  عمومی

  میانگین
انحراف 
  معیار

درك 
  عمومی

  مثبت  64/0  08/3  مثبت  70/0  51/3  منفی  76/0  75/2  مردان
  منفی  58/0  80/2  مثبت  66/0  32/3  منفی  69/0  41/2  زنان
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نیز مورد تأیید قرار ] 38[همچنین مطالعه گراوند و همکاران 
میان نگرش به فناوري و قصد رفتاري استفاده از آن . اند گرفته

که این رابطه در ) 4فرضیه (هم ارتباط مستقیمی شناسایی شد 
پناه و  ن، یزدا]33[گرفته توسط بهراد  هاي انجام پژوهش

] 26[ربی و درو ح، ال]30[، رونیار و همکاران ]32[همکاران 
این موضوع، نقش . گونه است نیز به همین] 18[و پارك
هاي ذهنی افراد در نگرش آنها نسبت به فناوري و  برداشت

بنابراین . دهد مفید بودن آن و قصد رفتاري آنها را نشان می
ین نکته مهم از گذاران، ضمن توجه به ا الزم است سیاست

هاي ذهنی افراد  گیري برداشت هاي مؤثر در شکل طریق روش
هاي ارتباط جمعی، تبلیغات  مانند استفاده اثربخش از رسانه

هاي آموزشی، برگزاري  مؤثر، حمایت از تولید برنامه

هاي ترویجی، زمینه  ها و سایر برنامه ها و کنفرانس همایش
  .ا در افراد فراهم کنندهاي ذهنی مناسب ر گیري برداشت شکل
دهد که برداشت ذهنی آسان بودن استفاده از  ها نشان می یافته

مفید بودن فناوري فناوري ارتباط مستقیمی با برداشت ذهنی 
، پارك ]31[، گائو و باي ]26[ربی و درو حال). 5فرضیه (دارد 

هاي خود  نیز در پژوهش] 34[و محمدي و یعقوبی ] 18[
اي میان این دو نوع برداشت ذهنی را تأیید  وجود چنین رابطه

این موضوع بیانگر این امر است که تصور افراد از . کنند می
اده از یک فناوري بر دیدگاه آنها آسان بودن دسترسی و استف

این موضوع . نسبت به مفید بودن آن فناوري اثرگذار است
به منظور افزایش . اي را در پی دارد هاي سیاستی ویژه داللت

سازي در کاربردهاي  استقبال عموم مردم از فناوري شبیه

  هاي همبستگی بین متغیرها آزمون) 7جدول 

  فرضیه پژوهش  ردیف
ضریب 
  همبستگی

  نتیجه  داري سطح معنی

1  
برداشت ذهنی مفید بودن فناوري با قصد رفتاري استفاده از فناوري ارتباط 

  مستقیم دارد
  پذیرش فرضیه >001/0  673/0

  پذیرش فرضیه >001/0  671/0  نگرش به فناوري ارتباط مستقیم داردبرداشت ذهنی مفید بودن فناوري با   2

3  
برداشت ذهنی آسان بودن استفاده از فناوري با قصد رفتاري استفاده از فناوري 

  ارتباط مستقیم دارد
  پذیرش فرضیه  016/0  136/0

4  
برداشت ذهنی آسان بودن استفاده از فناوري با نگرش به فناوري ارتباط 

  مستقیم دارد
  پذیرش فرضیه  004/0  162/0

5  
برداشت ذهنی آسان بودن استفاده از فناوري با برداشت ذهنی مفید بودن 

  فناوري ارتباط مستقیم دارد
  پذیرش فرضیه  001/0  182/0

  پذیرش فرضیه >001/0  704/0  نگرش به فناوري با قصد رفتاري استفاده از فناوري ارتباط مستقیم دارد  6

7  
شناختی و  شناختی، عوامل جامعه شامل عوامل فردي و روانمتغیرهاي بیرونی 

  عوامل فناورانه با نگرش به فناوري ارتباط مستقیم دارد
  پذیرش فرضیه >001/0  749/0

8  
شناختی و  شناختی، عوامل جامعه متغیرهاي بیرونی شامل عوامل فردي و روان

  مستقیم داردعوامل فناورانه با قصد رفتاري استفاده از فناوري ارتباط 
  پذیرش فرضیه >001/0  731/0

9  
شناختی با برداشت ذهنی مفید بودن فناوري ارتباط مستقیم  عوامل فردي و روان

  دارد
  پذیرش فرضیه >001/0  570/0

  پذیرش فرضیه >001/0  708/0  شناختی با برداشت ذهنی مفید بودن فناوري ارتباط مستقیم دارد عوامل جامعه  10
  پذیرش فرضیه >001/0  558/0  فناورانه با برداشت ذهنی مفید بودن فناوري ارتباط مستقیم داردعوامل   11

12  
شناختی با برداشت ذهنی آسان بودن استفاده از فناوري  عوامل فردي و روان

  ارتباط مستقیم دارد
  پذیرش فرضیه  002/0  173/0

13  
از فناوري ارتباط شناختی با برداشت ذهنی آسان بودن استفاده  عوامل جامعه

  مستقیم دارد
  پذیرش فرضیه  001/0  185/0

14  
عوامل فناورانه با برداشت ذهنی آسان بودن استفاده از فناوري ارتباط مستقیم 

  دارد
  پذیرش فرضیه  >001/0  223/0
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گذاران باید در راستاي تسهیل شرایط  درمانی، سیاست
هاي اولیه تا انتهاي فرآیند،  ري از گامدسترسی به این فناو

توان  اقدامات مؤثري را انجام دهند که از آن جمله می
آوري امکانات الزم براي شهروندان در جهت استفاده از  فراهم

هاي تخصصی  اي، کلینیک هاي بیمه این فناوري مانند حمایت
  .هاي آموزشی را نام برد و دوره

که میان نگرش به فناوري دهد  این پژوهش همچنین نشان می
سازي انسان ارتباط  و قصد رفتاري استفاده از فناوري شبیه

شده  هاي انجام نتایج پژوهش). 6فرضیه (مستقیم وجود دارد 
، پارك ]30[، رئونیار و دیگران ]26[ربی و درو حتوسط ال

اي مستقیم میان این  نیز وجود رابطه] 33[و بهراد ] 18[
توان دریافت که نگرش  بنابراین می. ندک متغیرها را تأیید می

سازي انسان بر قصد رفتاري آنها  افراد نسبت به فناوري شبیه
رو آموزش و  در استفاده از این فناوري اثرگذار است و از این

سازي براي ایجاد یک نگرش و دیدگاه مناسب نسبت  فرهنگ
گذاران را  به این فناوري در میان افراد جامعه، توجه سیاست

دهی نیات رفتاري  نگرش افراد عاملی مهم در شکل. طلبد یم
هاي درست  آنها است و بنابراین اهتمام جدي در ارائه آموزش

ها، مراکز و نهادهاي آموزشی و  در جامعه از سوي رسانه
گیري نگرش و بالتبع نیات  نهادهاي اجرایی، همگی در شکل

  .باره اثرگذار است رفتاري افراد در این
هاي پژوهش، متغیرهاي بیرونی شامل عوامل  افتهمطابق ی

شناختی و عوامل فناورانه  شناختی، عوامل جامعه فردي و روان
ارتباطی مستقیم با نگرش به فناوري و قصد رفتاري استفاده از 

هاي  این موضوع در پژوهش). 8و  7هاي  فرضیه(آن دارد 
، ]26[ربی و درو ح، ال]25[گرفته توسط کیم و شین  انجام

. نیز تأیید شده است] 18[و پارك ] 30[رئونیار و دیگران 
هاي آموزشی از سطوح ابتدایی تا آموزش عالی در  سیاست

همچنین در این زمینه نقش . باره بسیار تأثیرگذار هستند این
هاي فردي و  ها، باورها و ارزش بستر و فرهنگ خانواده

ا که الزمه کند و از آنج خانوادگی و اجتماعی اهمیت پیدا می
موفقیت اجراي هر سیاست، وجود بسترهاي الزم براي 

لذا در نظر داشتن و اجراي اقداماتی که  استسازي آن  پیاده
گیري باورهاي درست در افراد و جامعه شود  موجب شکل

  .گذاران و متولیان امر قرار گیرد در دستور کار سیاست باید
اختی و همچنین شن شناختی، عوامل جامعه عوامل فردي و روان

عوامل فناورانه بر برداشت ذهنی از مفید بودن و برداشت 
سازي انسان  ذهنی آسان بودن استفاده از فناوري شبیه

). 14و  13، 12، 11، 10، 9هاي  فرضیه(تأثیرگذار است 
هی  هاي سئویانگ و سان هاي به دست آمده در پژوهش یافته

، رئونیار و دیگران ]26[ربی و درو ح، ال]24[، یائوو تانگ]22[
نیز چنین ] 36[و منفرد ] 18[، پارك ]31[، گائو و باي ]30[

فراهم آمدن  پس .کند تأییدمی مزبوراي را میان متغیرهاي  رابطه
هاي مناسب فردي و اجتماعی برخورد با این فناوري،  زمینه

قطعاً بر نحوه و استفاده از آن اثرگذار خواهد بود و الزم است 
گیري  هایی مؤثر براي شکل و اجراي سیاست که با تدوین
هاي ذهنی مناسب در افراد و جامعه، بسترهاي مورد  چارچوب

این موضوع همچنین در . نیاز برخورد بهینه با آن مهیا شود
هاي فعال در زمینه  هاي حمایتی از سازمان زمینه سیاست

  .هاي بنیادي هم صادق است سازي و سلول هاي شبیه فعالیت
  
  گیري نتیجه -8

گذاران ضمن تالش  در مجموع، ضروري است که سیاست
سازي، چگونگی  براي شناخت مزایا و معایب فناوري شبیه

نگاه جامعه به این فناوري را نیز دریابند و بر اساس آن براي 
هاي بلندمدت، ضمن در نظر داشتن و تالش براي  ریزي برنامه

ر در میزان گسترش هدایت دیدگاه جامعه به عنوان نیرویی مؤث
هاي مناسب را اتخاذ  و رشد این فناوري، اقدامات و سیاست

  .نمایند
باید توجه داشت که مواضع اجتماعی، اخالقی و مذهبی و 

سازي انسانی  هاي مثبت و منفی متفاوتی نسبت به شبیه دیدگاه
حاکی از وجود  مقالهنتایج این . با هدف بازتولید وجود دارد

سازي در جامعه ایران  به این نوع شبیهنگرشی منفی نسبت 
ها و باورهاي کلی  ها، ارزش است که خود برآمده از نگرش

هاي مربوط  ریزي ها و برنامه گذاري لذا در سیاست. افراد است
  .به این بخش، توجه به این موارد ضروري است

همچنین نتایج این پژوهش، مؤید وجود نگرشی مثبت در 
در این راستا، . سازي درمانی است یهجامعه ایران نسبت به شب

الزم است شرایط الزم براي تسهیل توسعه این نوع از 
. شمار آن فراهم گردد سازي با توجه به مزایاي بی شبیه

هاي  گذار، مؤسسات ترویج فناوري، دستگاه نهادهاي سیاست
هاي اجرایی در این میان، نقش مهمی  گذاري و سازمان قانون



  1395زمستان ، 4، شماره هشتمفناوري، سال  و فصلنامه سیاست علم؛ راد محمدامین قانعی ي،مهاجر یدااسماعیل کالنتري، آ

      47 

ي است که نهادهاي مسئول در حوزه ضمناً ضرور. دارند
تأمین مالی، اقدامات الزم جهت تخصیص بودجه مناسب به 

هاي تحقیق و توسعه را در این حوزه انجام داده و  فعالیت
زمینه مورد نیاز براي پیشبرد مسیر آینده این فناوري را تسهیل 

  .نمایند
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