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Abstract  Article Info 

Introduction: Problem solving is one of the most important issues in the field of 

psychology. It seems that solving social problems as an external variable has an 

important role in the acceptance of information technology. Therefore, the aim of the 

present study was to investigate the relationship between social problem solving and 

the use and acceptance of web-based resources in educational-research activities 

based on acceptance and technology model. 

Methods: The present study is an applied research that adopted a survey method. The 

statistical population of the study consisted of students of medical sciences of 

Kermanshah University of Medical Sciences and Islamic Azad University. The data 

collection tools were two social problem solving questionnaires and a researcher-

made questionnaire based on the TAM. The data analysis was based on multiple 

regression and SPSS 22 software. 

Results: The findings of the present study indicated that the social problem solving 

variable as the external variable of the TAM had an effect on the perceived usefulness 

and perceived ease of use web resources. Also, all the structures of the TAM were 

able to explain the actual use of Web resources. 

Conclusion: The overall results showed that social problem solving has a direct 

relationship with the use of web resources to meet the educational and research 

information needs of medical students. As such, these students use the social problem 

solving style when they face problems. 
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  -آموزشی هایفعالیت   در وب  بر مبتنی منابع از  استفادهو  پذیرش   له اجتماعی باأرابطه حل مس

 فناوری  پذیرش مدل  اساس بر  پژوهشی
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 ده کی چ

رسد حل مسأله اجتماعی به عنوان یک متغیر بیرونی نقش مهمی در حل مسأله یکی از مسائل مهم در حوزه روانشناسی است. به نظر می   : مقدمه

دارد.   فعالیت  بنابراین، پذیرش فناوری اطالعات  در  بر وب  مبتنی  پذیرش منابع  و  استفاده  با  اجتماعی  رابطه حل مسأله  های  هدف پژوهش حاضر، 

 پژوهشی بر اساس مدل پذیرش و فناوری بود.-آموزشی

پزشکی دانشگاه    نفر از دانشجویان علوم  311روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نوع پیمایشی بود. حجم نمونه پژوهش برابر با   ها: روش

داده  گردآوری  ابزار  بودند.  کرمانشاه  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  و  پزشکی  داده علوم  تحلیل  شد.  انجام  پرسشنامه  دو  اساس  بر  از  ها  استفاده  با  ها 

 انجام شد.   22نسخه   SPSSافزار آماری رگرسیون چندگانه به کمک نرم 

جتماعی به عنوان متغیر بیرونی مدل پذیرش فناوری بر برداشت ذهنی از سودمندی و برداشت ذهنی از  ها نشان داد متغیر حل مسأله ایافته : هایافته

 های مدل پذیرش فناوری توانستند متغیر استفاده واقعی از منابع وبی را تبیین کنند.سهولت استفاده از منابع وبی تأثیر داشت. همچنین کلیه سازه 

نتایج کلی نشان داد حل مسأله اجتماعی رابطه مستقیمی با استفاده از منابع وبی جهت رفع نیازهای اطالعاتی آموزشی و پژوهشی   : یریگجه ینت

 کنند.دانشجویان علوم پزشکی دارد. به طوری که دانشجویان هنگام مواجهه با مشکالت از سبک حل مسأله اجتماعی استفاده می

 عی، منابع وبی، پذیرش فناوری، دانشجویان علوم پزشکی، کرمانشاه. حل مسأله اجتما : واژگان کلیدی
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 مقدمه
را  سازمان شدیدی  و  اساسی  تغییرات  حاضر  قرن  در  ها 

تجربه کرده استراتژیک در [1]اند  پیرامون خود  از عناصر  . یکی 
است  سازمان فناوری  شده،  تبدیل  از  [3،  2]های  فناوری   .

به شمار می آید و بسیاری مهمترین محورهای توسعه در جهان 
ان یکی از  از کشورهای جهان توسعه فناوری طالعات را به عنو

دادهزیرساخت قرار  خود  توسعه  کاربرد  [4]اند  های  طرفی  از   .
های آموزشی و دانشگاهی یک برنامه  فناوری اطالعات در نظام 

به شمار می فعال  آموزشی  جریان  آموزش  و  تأثیر  نقش  که  رود 
می  ترسیم  سوم  هزاره  در  مؤثر  حضور  برای  را  .  [5]کند  نوین 

تأثیرگذ عوامل  از  یکی  است.  همچنین  اینترنت  عصر،  این  در  ار 
هایی همچون فرازمانی، عدم محدودیت  اینترنت به دلیل ویژگی 

ها، دسترس بودن همزمان،  ملت-به قوانین مدنی متکی بر دولت
سیاسی  بهره و  اقتصادی  اعتقادی،  فرهنگی،  فضاهای  از  مندی 

جدید و خصوصاً داشتن پویایی و آزادی عمل کاربران در استفاده  
وانسته روز به روز مخاطبان بیشتری را به خود جلب کند از آن ت 

دانشگاه [6] از    .  پژوهشی  و  آموزشی  کیفی  سطح  ارتقاء  جهت 
که  داده  نشان  تحقیقات  است.  برده  را  بهره  بیشترین  اینترنت 
اطالعات   به  دستیابی  مهم  ابزارهای  از  یکی  عنوان  به  اینترنت 

از عمر خود را در    شود و دانشجویان به ناچار ساعاتیشناخته می
ای اینترنت و . همچنین افراد به طور گسترده[7]گذرانند  آن می

وب را برای شناسایی اطالعات و حل مسأله با اهداف تحصیلی، 
استفاده می اینترنت با توجه  [8]کنند  شغلی و شخصی  بنابراین   .

ویژگی  عمومی به  عنوان  به  دارد  که  مهمی  رسانه  های  ترین 
. از طرفی مسأله آموزش و پژوهش  [9]است    جمعی تبدیل شده

از حد یک مسئولیت فردی یا اجتماعی باالتر رفته و هم اکنون  
بین و  ملی  شده    [4]المللی  الزمه حیات  دانشگاه  برای  باالخص 

 است. 
پذیرند  پژوهشگران برای درک اینکه مردم چرا فناوری را می

می رد  مدلیا  از  استفادهکنند  اطالعات  فناوری  کنند می  های 
می  .[11،  10] نظر  از به  کاربران  سوی  از  فناوری  پذیرش  رسد 

عدم مهم صورت  در  است.  فناوری  یک  موفقیت  عوامل  ترین 
پذیرش فناوری توسط کاربران یا ضعف در پذیرش آن است یا 

منابع  قابلیت رفتن  هدر  سبب  و  یافته  تنزل  بسیار  سیستم  های 
پذیرش [3]شود  می مدل  که  داده  نشان  تحقیقات  مثال  برای   .

است   داشته  اهمیت  دور  راه  از  آموزش  انجام  در  .  [12]فناوری 
ارائه  مدل فناوری  پذیرش  در خصوص  در جهان  گوناگونی  های 

( لیو  و  مه  نظر  اساس  بر  است.  پذیرش Ma & Liuشده   ،)  
توجه   گذشته   دهه  در  فناوری که    [ 13]است    شده  زیادی  مورد 

و   )سان  آنSun & Zhangژانگ  اکثر  خاستگاه  را (  ها 
شناسی  های اطالعاتی و رویکردهای روانشناسی و جامعهسیستم
دیویس  پذیرش فناوری مدل ها،این مدل میان . در[14]دانند می

(Davis( و دیوس، باگوزی و وارشاو )Davis, Bagozzi and 

Warshawبه است    گرفته  قرار  استفاده  مورد  ایگسترده  طور  ( 
فناوری  .[15،  13] انواع  به  مدل  همچون  این  مختلف  های 

پایگاه سیستماینترنت،  اطالعاتی،  ...  های  و  اطالعاتی،  های 
پژوهش   مثال  برای  است.  شده  تأثیر    [16]پرداخته  بررسی  به 

شناختی رویکرد  بر  مبتنی  ناکارآمد  و  خودکارآمد  –باورهای 

پژوهش   و   [19]اجتماعی؛  خودکارآمدی  متغیرهای  بررسی  به 
رایانه  ارزش اضطراب  و  سازمانی  حمایت  فرهنگی؛  ای،  های 

رایانه  [5]پژوهش   خودکارآمدی  ذهنی؛  به  هنجارهای  و  ای 
مورای   و  اسپیسی،گولدین   & Spacey, Gouldind) پژوهش 

Murray  )[18 ]  ( به مفید بودن اینترنت؛ و پژوهش سیکSek  )
های هوشمند برای یادگیری واقعی از تلفن و همکاران به استفاده  
پرداخته آموزش  پژوهش [19]اند  جهت  از  کدام  هر  ارائه  .  های 

را   مهمی  نقش  وارشاو  و  باگوزی  دیویس،  مدل  توسعه  در  شده 
مدل   اساس  دهند.  را گسترش  مدل  این  توانستند  و  کرده  بازی 
و  بودن  مفید  از  ذهنی  برداشت  عامل  دو  بر  فناوری،  پذیرش 

ذهنی از سهولت استفاده تشکیل شده است. هدف اصلی   برداشت
پایه ارائه  مدل  بر  این  بیرونی  عوامل  تأثیر  پیگیری  برای  ای 

است   شده  بنا  واقعی  استفاده  و  قصد  نگرش،  درونی،  باورهای 
. این مدل بیانگر آن است که استفاده از  [24،  23،  22،  21،  20]

 .  [25]د شوفناوری اطالعات با میل به رفتار تعیین می
حل مسأله به معناای یاافتن راه حال و رسایدن باه هادف 
مطلوب، مورد توجه بسیاری از نظریه پاردازان روانشناسای باوده 

کنند بیان می (Salami & Aremu). سالمی و آرمو [26]است 
که حل مسأله یک مهارت ضروری بارای زنادگی عصار حاضار 

-و و میاد. دزوریاال، ناز[27]است و کارکردهای مختلفای دارد  
حاال  (D’Zurilla, Nezu & Maydeu-Olivares) الیااویرز

دانند که در طی آن یاک رفتاری می–مسأله را فرایندی شناختی

کنناد راه حال ماؤثری بارای مشاکالت فرد یا گروه تاالش می
آید که فارد زندگی روزمره ارائه دهند. مسأله، زمانی به وجود می

. کلینکه [28]آن است    هدفی دارد اما فاقد راه روش دسترسی به
(Clineca)  های کند که امروزه باا توجاه باه پیچیادگیبیان می

ناشی از رشد سریع عملکرد حل مسأله در یادگیرندگان از مسائل 
. [29]شاود قابل تأمل نظاام آموزشای هار کشاور محساوب می

تاکنون در باره حل مساأله اجتمااعی مطالعااتی فراوانای انجاام 
ندین الگو نیز در این زمیناه ارائاه شاده همچنین چگرفته است،  

است. یکی از این الگوها کاه ماورد تأییاد قارار گرفتاه، الگاوی 
 باشد. می [31، 30] الیویرز-دزوریال، نزو و مید
های ارائه شده در رابطه با پذیرش فناوری، به  بیشتر پژوهش

استفاده جنبه و  قصد  نگرش،  سودمندی، سهولت،  گوناگون  های 
متغیره تأثیر  خصوص  در  اما  است.  شده  بیرونی  پرداخته  ای 
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های اندکی انجام شده است. از طرف دیگر، در رابطه با  پژوهش
هیچ بیرونی  متغیر  یک  عنوان  به  اجتماعی  مسأله  گونه  حل 

و   باگوزی  دیویس،  فناوری  پذیرش  مدل  اساس  بر  پژوهشی 
ین نظر  وارشاو در داخل و خارج از کشور انجام نشده است. همچن

به   کاربران،  رضایت  و  فناوری  یک  از  مستمر  استفاده  اینکه  به 
وضعیت متغیرهای بیرونی متفاوت دیگری بستگی دارد. بنابراین  
ضرورت دارد که رابطه بین حل مسأله اجتماعی به عنوان متغیر  
و   مطالعه  مورد  فناوری  پذیرش  با  را  روانشناسی  دید  از  بیرونی 

به این خالء موجود در جامعه علمی،   بررسی قرار گیرد. با توجه
با   اجتماعی  مسأله  حل  رابطه  حاضر،  پژوهش  انجام  از  هدف 

بر وب در فعالیت آموزشیاستفاده و پذیرش منابع مبتنی  -های 
حوزه   دانشجویان  فناوری  و  پذیرش  مدل  اساس  بر  پژوهشی 
اصلی   سؤال  دیگر،  عبارت  به  است.  کرمانشاه  پزشکی  علوم 

اس این  حاضر  اندازه  پژوهش  چه  تا  اجتماعی  مسأله  حل  که  ت 
فعالیتمی در  وبی  منابع  از  استفاده  و  پذیرش  بر  های تواند 

آموزشی و پژوهشی توسط دانشجویان حوزه علوم پزشکی مؤثر  
 باشد؟

 ها روش 
روش پااژوهش حاضاار از نظاار هاادف کاااربردی از نااوع 

نفر از   5500تحلیلی بود. جامعه آماری پژوهش شامل  –پیمایشی

دانشااجویان دانشااگاه علااوم پزشااکی کرمانشاااه و دانشااکده 
پیراپزشکی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمانشاه بود. حجم نمونه 

نفر انتخاب شد کاه   360  [32]مورگان  -براساس جدول کرجسی
ده شد. پرسشنامه عودت دا 311بعد از توزیع پرسشنامه در نهایت 

ای متناساب تصاادفی صاورت گیری به صورت طبقهشیوه نمونه

ها بر اساس دو پرسشنامه انجاام شاد. گرفت. ابزار گردآوری داده
الیاویرز -یک، پرسشنامه حل مسأله اجتماعی دزوریال، نزو و مید

گویه و بر اسااس مقیااس لیکارت )بای   25که شامل    [31،  30]
زیاد( به ترتیب از یاک خیلیهیج وجه، تاحدودی، متوسط، زیاد و  

سااخته ولای بار گذاری شاد و دو، پرسشانامه محق تا پنج نمره
های مدل پذیرش فناوری دیوس، باگوزی و وارشااو اساس مؤلفه

گویه بر اسااس مقیااس لیکارت   18بود. این پرسشنامه از    [22]
گذاری موافقم( به ترتیب از یک تا پنج نمرهمخالفم تا خیلی)خیلی
ایی پرسشنامه مدل پذیرش فناوری اطالعات و پرسشنامه شد. رو

حل مسأله اجتماعی توسط چهار نفر از اعضای هیأت علمی مورد 
تأئید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه حل مسأله اجتماعی در جامعه 

دهاد. بارای ایرانی نشان از پایایی مناسب این ابزار را نشاان می
؛ همچنااین در 85/0در مجمااوع براباار  [33]مثااال در پااژوهش 

(، 68/0گیری مثبت )های جهتبرای خرده مقیاس  [34]پژوهش  
(، سابک اجتناابی 71/0(، حل منطقای )77/0گیری منفی )جهت

( بدست آماد. از طرفای، پایاایی 73/0( و سبک تکانشی )80/0)
پرسشنامه مدل پاذیرش فنااوری اطالعاات دیاوس، بااگوزی و 

ماورد تأئیاد قارار  [24، 3، 12، 36، 35]  هاایوارشاو در پژوهش
گرفته است. در این پژوهش نیز پایاایی پرسشانامه حال مساأله 

 90/0و پرسشنامه پذیرش فنااوری برابار   89/0اجتماعی برابر با  
ها باود. دهنده پایاایی مطلاوب پرسشانامهبدست آمد کاه نشاان
ها باا اساتفاده از رگرسایون چندگاناه و باه تجزیه و تحلیل داده

انجام شد. باا توجاه باه   22نسخه    SPSSآماری    افزارکمک نرم
مبانی نظری پژوهش و مدل پذیرش فناوری اطالعات، چارچوب 

بارای پاژوهش حاضار ارائاه شاد.   1مفهومی بر اسااس شاکل  

 
 

 

 

 

 
 مدل مفهومی پژوهش بر اساس مدل پذیرش فناوری   .1شکل 

 

زیر اشاره   بنابراین بر اساس مدل مفهومی پژوهش، به چند فرضیه
 شود:می

تواند متغیر برداشت ذهنی از سودمندی  . حل مسأله اجتماعی می1
 منابع وبی را تبیین کند.   

اجتماعی می 2 مسأله  از سهولت  . حل  ذهنی  برداشت  متغیر  تواند 
 استفاده از منابع وبی را تبیین کند.  

تواند متغیر برداشت  . متغیر برداشت ذهنی از سهولت استفاده می 3
 نابع وبی را تبیین کنند.ذهنی از سودمندی از م

از  4 ذهنی  برداشت  و  سودمندی  از  ذهنی  برداشت  متغیرهای   .
 توانند متغیر نگرش به استفاده از منابع وبی را تبیین کنند. سهولت می

استفاده  5 به  نگرش  و  سودمندی  از  ذهنی  برداشت  متغیرهای   .
 تواند متغیر قصد استفاده را تبیین کند.می

 تواند متغیر استفاده واقعی را تبیین کند.می  . متغیر قصد استفاده 6

 هایافته
جمعیتویژگی که  های  داد  نشان  پژوهش  این  در  شناختی 

معادل    149تعداد   تعداد    9/47نفر  و  زن  معادل   162درصد  نفر 
تعداد    1/52 تحصیلی  مقطع  نظر  از  بودند.  مرد  نفر    38درصد 

درصد   1/70دل  نفر معا  218درصد کاردانی و تعداد    2/12معادل  

 برداشت ذهنی از سودمندی

 برداشت ذهنی از سهولت 

 استفاده واقعی  قصد استفاده  نگرش به استفاده  حل مساله اجتماعی 
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تعداد   و  معادل    55کارشناسی  ارشد    7/17نفر  کارشناسی  درصد 
 بودند.  

به منظور تعیین دقی  رابطه و نیز تشخص سهم هر کدام از 
فرضیه به  پاسخ  و  چنگانه  متغیرها  رگرسیون  از  پژوهش  های 

 استفاده شد.  
می اجتماعی  مسأله  حل  یعنی  پژوهش  اول  تواند  فرضیه 

متغیر برداشت ذهنی از سودمندی را تبیین کند. نتایج این آزمون 
ج است.     1دول  در  شده  داده  نشان 

 بین ا استفاده از متغیر پیشبرداشت ذهنی از سودمندی منابع وبی بضریب معادله پیش بینی  .1جدول 

 داریسطح معنا Beta t  خطای استاندارد  B مدل

 000/0 339/2  201/0 469/0 مقدار  

 000/0 899/11 561/0 070/0 837/0 حل مسأله اجتماعی  

R= 561 /0  
Adj. 𝑅2 = 312/0  
Sig.=  000/0  

𝑅2= 314 /0  
F= 596/141  

 

 561/0 بدساات آمااده براباار R مقاادار، 1مطاااب  جاادول 
بینای شاده است. یعنی همبستگی پیرساون باین مقاادیر پایش

مقادار     2Rاسات. ضاریب    56/0  ر واقعای متغیار وابساتهاو مقد
-را نشاان مایباین  پایشمتغیار مساتقل  شاده  واریانس تبیین  

ایان متغیار بناابراین اسات.  314/0در اینجاا برابار باا که    ،دهد
وابساته یعنای برداشات ذهنای از از واریاانس متغیار    درصد  31

همچنااین نتااایج  کنااد.را تبیااین ماایمنااابع وباای  سااودمندی
براباار بااا مشاااهده  Fمقاادار واریااانس نشااان داد، تحلیاال 

 کااه ،دهاادنشااان ماای P(=000/0)>05/0اساات و  596/141
اسااتاندارد شااده  یضااریب بتااا دار اساات.امعناا 05/0در سااطح 
( =t 899/11و  β=561/0)حااال مساااأله اجتمااااعی  متغیااار
برداشات تغییارات مرباوب باه  56/0ایان متغیار دهاد  نشان می

 را تبیین کند. ذهنی از سودمندی منابع وبی 
می  اجتماعی  مسأله  حل  یعنی  پژوهش  دوم  تواند  فرضیه 

متغیر برداشت ذهنی از سهولت استفاده را تبیین کند. نتایج این  
جدول   در  است.     2آزمون  شده  داده  نشان 

 بین با استفاده از متغیر پیشبرداشت ذهنی از سهولت استفاده از منابع وبی ضریب معادله پیش بینی  .2جدول 

 داریسطح معنا Beta t  خطای استاندارد  B مدل

 000/0 457/1  177/0 258/0 مقدار  

 000/0 058/14 625/0 062/0 873/0 حل مسأله اجتماعی  

R= 625 /0  
Adj. 𝑅2 = 388/0  
Sig.=  000/0  

𝑅2= 390 /0   
F=  627/197  

 

 625/0 بدساات آمااده براباار R مقاادار، 2مطاااب  جاادول 
بینای شاده است. یعنی همبستگی پیرساون باین مقاادیر پایش

براباار   2Rاساات. ضااریب  62/0 ر واقعاای متغیاار وابسااتهاو مقااد
از واریاانس متغیار   درصاد  39ایان متغیار  کاه    اسات  390/0با  

اسااتفاده از منااابع  سااهولتوابسااته یعناای برداشاات ذهناای از 
برابار بااا مشااهده  Fمقاادار همچناین  کناد.را تبیاین ماایوبای 
 کااه ،دهاادنشااان ماای P(=000/0)>05/0اساات و  627/197

اسااتاندارد شااده  یضااریب بتااا دار اساات.امعناا 05/0در سااطح 
( =t 058/14و  β=625/0)حااال مساااأله اجتمااااعی  متغیااار
برداشات تغییارات مرباوب باه  62/0ایان متغیار دهاد  نشان می

 را تبیین کند.ذهنی از سهولت استفاده از منابع وبی 
از سهولت   برداشت ذهنی  یعنی متغیر  پژوهش  فرضیه سوم 

تواند متغیر برداشت ذهنی از سودمندی را تبیین کنند.  استفاده می 
جدول   در  آزمون  این  است.   3نتایج  شده  داده    نشان 

 بینبا استفاده از متغیر پیشبرداشت ذهنی از سودمندی ضریب معادله پیش بینی  .3جدول 

 داریسطح معنا Beta t  خطای استاندارد  B مدل

 000/0 118/7  128/0 914/0 مقدار  

 000/0 352/15 658/0 046/0 703/0 برداشت ذهنی از سهولت استفاده 

R= 658 /0   

Adj. 𝑅2 = 431/0  

Sig.=  000/0  
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𝑅2= 433 /0    

F= 682/235  

اسات.  658/0  بدست آماده برابار  R  مقدار،  3مطاب  جدول  
ر ابینای شاده و مقادیعنی همبستگی پیرسون بین مقاادیر پایش

دهد نشان می    2Rاست. ضریب    66/0تقربیاً    واقعی متغیر وابسته
وابساته یعنای برداشات از واریاانس متغیار    درصد  43این متغیر  

مشااهده  Fمقادار همچنین    کند.را تبیین می  ذهنی از سودمندی
 که  ،دهدنشان می  P(=000/0)>05/0است و    682/235برابر با  
 استاندارد شاده متغیار  یضریب بتا  دار است.امعن  05/0در سطح  

( نشااان =t 352/15و  β=658/0)برداشاات ذهناای از سااهولت 
برداشت ذهنی تغییرات مربوب به    66/0  تقریباً  این متغیردهد  می

 را تبیین کند.از سودمندی 
از   ذهنی  برداشت  متغیرهای  یعنی  پژوهش  چهام  فرضیه 

توانند متغیر نگرش به  سودمندی و برداشت ذهنی از سهولت می
این آز نتایج  تبیین کنند.  را  نشان داده   4مون در جدول  استفاده 

است.    شده 

 بین پیش هایمتغیر  نگرش به استفاده باضرایب معادله پیش بینی  .4جدول 

 داریسطح معنا Beta t  خطای استاندارد  B مدل

 000/0 882/4  125/0 610/0 مقدار  

 000/0 895/4 241/0 051/0 251/0 برداشت ذهنی از سودمندی استفاده 

 000/0 798/11 580/0 055/0 647/0 سهولت استفاده برداشت ذهنی از 

R= 760 /0   

Adj. 𝑅2 = 575/0  

Sig.=  000/0  

𝑅2= 578 /0   

F=   751/210  

 
 760/0 بدساات آمااده براباار R مقاادار، 4مطاااب  جاادول 

بینای شاده است. یعنی همبستگی پیرساون باین مقاادیر پایش
  2Rاساات. ضااریب  76/0 وابسااتهو مقااادیر واقعاای متغیاار 

از  درصااد 58هااا باار روی هاام ایاان متغیردهااد نشااان می
همچنااین  کننااد.را تبیااین ماای نگاارش بااه اسااتفادهواریااانس 
  P=(000/0)>05/0اسااات و  751/210برابااار باااا  Fمقااادار 

دار اساات. امعنا 05/0در ساطح  Fایاان مقادار  ،دهادنشاان مای
برداشاات ذهناای از  اسااتاندارد شااده متغیاار یضااریب بتااا

برداشاااات  ( و متغیاااار=t 895/4و  β=241/0)سااااودمندی 
دهااد ( نشااان می=t 798/11و  β=580/0)ذهناای از سااهولت 

 تغییاارات مربااوب بااه 58/0 و  24/0هااا بااه ترتیااب ایاان متغیر
 .دنرا تبیین کننگرش به استفاده 

فرضایه پانجم پااژوهش یعنای متغیرهااای برداشات ذهناای 
توانااد متغیاار قصااد از سااودمندی و نگاارش بااه اسااتفاده می

نشااان  5رفتااری را تبیاین کنااد. نتاایج ایان آزمااون در جادول 
داده شاااااااااااااااااااااااده اسااااااااااااااااااااااات.  

 بینبا استفاده از متغیر پیشبرداشت ذهنی از سهولت ضرایب معادله پیش بینی  .5جدول 

 داریسطح معنا Beta t  استاندارد خطای  B مدل

 000/0 981/10  149/0 640/1 مقدار  

 031/0 166/2 136/0 058/0 125/0 برداشت ذهنی از سودمندی استفاده 

 000/0 431/6 405/0 056/0 357/0 نگرش به استفاده 

R= 501/0  

Adj. 𝑅2 = 246/0  

Sig.=  000/0  

𝑅2= 251/0  

F= 700/51  

 

جدول   برابر  R  مقدار ،  5مطاب   آمده  است.    501/0  بدست 
پیش مقادیر  بین  پیرسون  همبستگی  مقادیر  یعنی  و  شده  بینی 

وابسته این  دهد  نشان می    2Rاست. ضریب    50/0  واقعی متغیر 
هممتغیر روی  بر  متغیر    درصد  25  ها  واریانس  یعنی  از  وابسته 
وبی    استفادهقصد   منابع  تبیین میاز   Fمقدار  همچنین    کنند.را 

این   ،دهدنشان می   P=(000/0)>05/0است و    700/51برابر با  
استاندارد شده    یدار است. ضریب بتاا معن  05/0در سطح    Fمقدار  
سودمندی    متغیر از  ذهنی  و  =t  166/2و    β=136/0) برداشت   )
دهد ( نشان می =t  431/6و    β=405/0)نگرش به استفاده    متغیر
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متغیر ترتیب  این  به  به  40/0و    13/0ها  مربوب  قصد    تغییرات 
 .ندنرا تبیین کاستفاده 

می  استفاده  قصد  متغیر  یعنی  پژوهش  ششم  تواند  فرضیه 
 6متغیر استفاده واقعی را تبیین کند. نتایج این آزمون در جدول  
است. شده  داده  نشان 

 بین با استفاده از متغیر پیشاستفاده واقعی بینی  ضریب معادله پیش .6 جدول

 داریسطح معنا Beta t  خطای استاندارد  B مدل

 000/0 784/3  110/0 417/0 مقدار  

 000/0 863/23 805/0 035/0 829/0 قصد استفاده 

R= 805/0  

Adj. 𝑅2 = 647/0  

Sig.=  000/0  

𝑅2= 648/0  

F= 452/569  
 

جدول   برابر  R  مقدار ،  6مطاب   آمده  است.    805/0  بدست 
پیش مقادیر  بین  پیرسون  همبستگی  مقدیعنی  و  شده  ر  ابینی 

وابسته این دهد  نشان می    2Rاست. ضریب    80/0  واقعی متغیر 
متغیر    درصد  65  تقریباً  متغیر واریانس  استفاده از  یعنی  وابسته 
است    452/569برابر با    Fمقدار  همچنین    کند.را تبیین می  واقعی
می    P= (000/0)>05/0و   مقدار    ،دهدنشان  سطح    Fاین  در 
بوسیله    استفاده واقعی دار است. بنابراین واریانس متغیر  امعن  05/0

  یقابل تبیین است. ضریب بتا  یعنی قصد استفاده  بینمتغیر پیش
متغیر شده  استفاده  استاندارد  ( =t  863/23و    β=805/0)   قصد 

استفاده واقعی  تغییرات مربوب به    80/0این متغیر  دهد  نشان می
 را تبیین کند. 

 بحث  
فناوری  پذیرش  اهمیت  به  توجه  برای  بسیاری  دالیل 

ذخیره همچون  آلودگی  اطالعات  و  انفجار  بازیابی،  سازی، 
دارد   وجود  کاربران  اطالعاتی  نیازهای  تنوع  و  .  [37]اطالعات 

و   اطالعات  فناوری  پذیرش  بر  متعددی  عوامل  همچنین 
به   فناوری  پذیرش  الگوی  در  عوامل  این  که  موثرند  ارتباطات 

. هدف پژوهش حاضر، رابطه [38]اند  بندی شدههایی دستههمولف
حل مسأله اجتماعی با استفاده و پذیرش منابع مبتنی بر وب در  

پژوهشی بر اساس مدل پذیرش و فناوری -های آموزشیفعالیت
این مدل  به منظور توسعه  حوزه علوم پزشکی شهر کرمانشاه و 

 مورد بررسی قرار گرفت.  
فرضیه انتایج  مسأله  های  حل  متغیر  پژوهش،  دوم  و  ول 

اجتماعی توانست متغیر برداشت ذهنی از سودمندی منابع وبی و  
همچنین   کند.  تبیین  را  وبی  منابع  از  از سهولت  ذهنی  برداشت 

تری با برداشت ذهنی از سهولت  حل مسأله اجتماعی رابطه قوی
استفاده از منابع وبی نسبت به برداشت ذهنی از سودمندی منابع  

بی داشت. این وضعیت حاکی از آن بود که افراد هنگام مواجه  و
با منابع وبی تمایل بیشتری به استفاده واقعی از منابع وبی دارند.  

پژوهش با  همسو  حاضر  پژوهش  برای نتایج  بود.  پیشین  های 
پژوهش که      & AlizadehGalavandi مثال  داد  نشان 

شده   ادراک  استفاده  سهولت  بر  مثبت  اثر  رایانه  خودکارآمدی 
پژوهش  [17]داشت   و   ،Sanayei & Salimian   متغیرهای

درک   مزایای  بر  سیستم  کیفیت  اجتماعی،  تأثیرات  مثل  بیرونی 
داشتند   تأثیر  پژوهش  [39]شده   .Haghparast     همکاران و 

متغ داد  خودکارآمدی، نشان  فناوری،  از  سودمندی  درک  یرهای 
و   اطالعات  فناوری  از  استفاده  آسانی  درک  ذهنی،  هنجار 
ارتباطات و نگرش نسبت به فناوری به ترتیب اهمیت اثرگذاری  

. همچنین پژوهش اسپیسی، [5]بر استفاده از فناوری قرار گرفتند 
مورای   و  کنون  [18]گولدین  سِمت  و  پست  نوع  که  داد  ی  نشان 

آن ذهنی  برداشت  روی  بر  اینترنت،  کارمندان  بودن  مفید  از  ها 
آن ذهنی  برداشت  روی  بر  کار،  محل  و  به  جنس  نسبت  ها 

و   سیک  پژوهش  است.  گذاشته  تأثیر  اینترنت  از  آسان  استفاده 
برداشت   [19]همکاران   که  کردند  دانش گزارش  ذهنی  های 

ی تحت تأثیر  اآموزان نسبت به استفاده از تلفن هوشمند به گونه 
آن ذهنی  یافته دریافت  ولی  داشت.  حکایت  پژوهش ها  های 

پژوهش با  مغایر  زیرا    & AlizadehGalavandi حاضر  بود. 
اضطراب رایانه به عنوان یک متغیر بیرونی اثر  ،  پژوهش یاد شده

 . [17]منفی بر سهولت ادراک شده داشت 
از   ذهنی  برداشت  متغیر  که  داد  نشان  پژوهش  سوم  فرضیه 
سودمندی  از  ذهنی  برداشت  متغیر  توانست  وبی  منابع  سهولت 
پژوهش   با  همسو  پژوهش  این  نتایج  کند.  تبیین  را  وبی  منابع 

 Ahmadi Deh Ghotbeddini   مسیر  ضریب  داد  نشان  که  بود  
  شده   ادراک  سودمندی  بر  اینترنت   کاربرد  شده  ادراک  سهولت
    . [35] باشدمی معنادار اینترنت

برداشت  متغیرهای  که  داد  نشان  پژوهش  چهارم  فرضیه 
سهولت   از  ذهنی  برداشت  و  وبی  منابع  سودمندی  از  ذهنی 

ده منابع وبی  استفاده از منابع وبی توانستند متغیر نگرش به استفا
برداشت   که  داده  نشان  تحقیقات  رابطه  این  در  کنند.  تبیین  را 
می  تاثیرگذار  فناوری  از  استفاده  نگرش  بر  سودمندی  از  ذهنی 

نتایج [21،  20،  22]باشد   با  همسو  حاضر،  پژوهش  نتایج   .
 ,Khorasani؛  Yaghoobi & Shakeriپژوهش  

Abdolmaleki & Zahedi  ؛Fahami & Zare ؛
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daAbdekho    همکاران؛ و    Mehdipourو  همکاران  و 
Abdekhoda    ها پژوهش  این  نتایج  که  زیرا  بود.  همکاران  و 

برداشت   و  سودمندی  از  ذهنی  برداشت  که  بودند  آن  از  حاکی 
بینی کننده مهم نگرش نسبت به  ذهنی از سهولت استفاده پیش

پژوهش این  در  بررسی  مورد  متغیرهای  بودند.  شامل فناوری  ها 
، فناوری  کاربرد اینترنت؛ یادگیری الکترونیکی؛ آموزش از راه دور

مدیریت   و  اطالعات  کسب  برای  اینترنت  از  استفاده  اطالعات؛ 
فناوری  از  استفاده  و  پذیرش  همراه،  سالمت  پذیرش  سالمت؛ 

بودند   یافته[43،  42،  12،  40،  10]اطالعات  طرفی،  از  های . 
مغایر   حاضر  پژوهش  پژوهش  نتایج   Ahmadi Dehبا 

Ghotbeddini     شده اشاره  پژوهش  در  زیرا   مسیر  ایب ضربود 
  کاربرد   شده  ادراک  سهولت  و  اینترنت  شده  ادراک  سودمندی
  . [35]  نبود   معنادار  اینترنت  کاربرد  به  نسبت  نگرش   بر  اینترنت

های پژوهش حاضر نیز ذکر این نکته حایز اهمیت است که یافته
در   وبی  منابع  استفاده  سهولت  از  ذهنی  برداشت  که  داد  نشان 

تری دی منابع وبی، رابطه قوی قیاس با برداشت ذهنی از سودمن
علوم   دانشجویان  بین  در  را  استفاده  به  نگرش  به  نسبت  را 

داد.   نشان  پژوهش    با  همسو  پژوهش  این  نتایجپزشکی  نتایج 
Yaghoobi and Shakeri  [10 ]    ولی  نتایج   با  مغایربود. 

بود    [43]و همکاران    Abdekhodaو   ؛ Rezaee  [14]پژوهش  
زیرا در این دو پژوهش برداشت ذهنی از سودمندی رابطه قوی و 

 برای جامعه مطالعه مهم بودند.  
از   ذهنی  برداشت  متغیرهای  که  داد  نشان  پنجم  فرضیه 
از  استفاده  قصد  متغیر  توانستند  استفاده  به  نگرش  و  سودمندی 
برداشت   معناداری  تأثیر  به  توجه  با  کنند.  تبیین  را  وبی  منابع 

این مسأله    ذهنی دانشجویان  بر نگرش  وبی  منابع  از سودمندی 
آموزشی دانشجویان  –های علمیای خاصی برای فعالیتبه گونه 

های های پژوهش حاضر همسو با پژوهش مفید بوده است. یافته 
 Ahmadi؛  Herna'ndez, Jime'nez & Martı'n  پیشین مانند

Deh Ghotbeddini  ؛Soleimani & Zarafshani  ؛Jalali    و
همکاران؛    Feizabadi؛  Sanayei & Salimianهمکاران؛   و 

Eskandari  پژوهش این  نتایج  زیرا  بود.  همکاران   نشان ها  و 
  هر   کاربرد  به  نسبت  نگرش  و   شده  ادراک  سودمندی  که  ندداد
  داشته   تأثیر   و  معنادار  رفتاری  قصد  و  نیت  بر  متغیرها  از  کدام
  . [44 ،41 ،39 ، 37 ،36 ،35 ، 24] است

ه ششم نشان داد که متغیر قصد استفاده از منابع وبی  فرضی
کند.   تبیین  را  وبی  منابع  از  واقعی  استفاده  متغیر  توانست 

پژوهش  یافته با  همسو  پژوهش  این   Ahmadi Dehهای 

Ghotbeddini  ؛Khorasani, Abdolmaleki & Zahedi    ؛
Sanayei & Salimian   ؛Haghparast  ؛  و همکارانJalali  و  

ها نشان همکاران بود. زیر نتایج این پژوهش   و  Sek  و؛  همکاران
داد که متغیر قصد استفاده توانسته متغیر استفاده واقعی را تبیین  

پیش کنند   و  این [19،  37،  5،  39،  40،  35]بینی  تبیین  در   .

می موجب فرضیه  وبی  منابع  از  واقعی  استفاده  که  گفت  توان 
 شود. در بین دانشجویان می ارتقاء کیفیت آموزشی و پژوهشی

مشکل اصلی پژوهش حاضر این است که ایان   و  محدودیت
پژوهش فقط بار روی دانشاجویان حاوزه علاوم پزشاکی در دو 

پذیری نتاایج توان تعمیمدانشگاه شهر کرمانشاه انجام شد و نمی
آن به سایر طبقات مختلف آموزش عالی دانسات. بناابراین الزم 

ای های دیگر مطالعات جداگانهدانشگاه  است بر دیگر دانشجویان
انجام شود تا ارزیابی بهتری با توجه به موضوع پژوهش بدسات 
آید. نظر به اینکه حل مسأله بر پذیرش و استفاده از مناابع وبای 

های آموزشی و پاژوهش دانشاجویان دانشاگاه علاوم در فعالیت
پزشااکی و دانشااکده پیراپزشااکی دانشااگاه آزاد اسااالمی واحااد 

روی شااود، مشااکالت پاایشمانشاااه مااؤثر بااود، پیشاانهاد میکر
های دانشجویان در اساتفاده از مناابع وبای باه دلیال پیچیادگی

هایی مبتکارانه دارد. موجود در این نوع از فناوری، نیازمند راه حل
هاای ها برای رفع ایان مشاکل کارگاهبنابراین نیاز است دانشگاه

 ضارورتدهند. همچناین  آموزشی به صورت مستمر مدنظر قرار  
 شخصیتی  هایویژگی  همچون  روانشناختی  عوامل  سایر  که  دارد
 پذیرش مدل اصلی متغیرهای با بیرونی متغیرهای عنوان به  افراد

 بااین در اطالعااات فناااوری پااذیرش بهتاار درک باارای فناااوری
 وزارت و بهداشاات وزارت باه وابساته هایدانشاگاه دانشاجویان

 .شود بررسی آینده  مطالعات در علوم

 نتیجه گیری  
 نیاز پزشکی علوم حوزه دانشجویان که مهمی مسائل از یکی

 و اینترنات اسات. جدید  اطالعات  به  سریع  دسترسی  دارند  آن  به
 و  اطالعااتی  مهام  هاایمحمل  از  یکای  عناوان  باه  وبای  منابع

 درونای  متغیرهاای  پژوهش،  این  نتایج  به  توجه  با  است.  ارتباطی
 بر  اثرگذار  و  مهم  متغیرهایی  جزء  فناوری  ذیرشپ  مدل  در  موجود
 و  آموزشی  های  فعالیت  در  وبی  منابع  از  واقعی  استفاده  و  پذیرش
 مادل  ایان  بیرونای  متغیار  طرفی،  از  بودند.  دانشجویان  پژوهشی
 شد،  پرداخته  آن  به  پژوهش  این  در  که  اجتماعی  مسأله  حل  یعنی

 از یذهنا برداشات و ساودمندی از  ذهنای  برداشات  بار  توانست
حال مساأله  بناابراین باشاد.  ماؤثر  وبی  منابع  از  استفاده  سهولت

اجتماعی رابطه مستقیمی با اساتفاده از مناابع وبای جهات رفاع 
نیازهای اطالعااتی آموزشای و پژوهشای دانشاجویان دارد. باه 
طوری که دانشجویان هنگاام جساتجوی اطالعاات از اینترنات 

شی خاود از سابک برای رفع نیازهای اطالعاتی آموزشی و پژوه
کنند. از طرفی تمایل باالتری به حل مسأله اجتماعی استفاده می

اناد. الزم باه ذکار استفاده واقعی از منابع وبی از خود نشان داده
است که توسعه و استقرار اینترنت در دانشگاه کافی نیست. بلکه 
الزم است این فناوری مورد پذیرش دانشجویان و استفاده واقعی 

هاای رد. با توجه به همسویی که این پژوهش باا پژوهشقرار گی
توان نتیجه گرفت کاه اساتفاده از حال مساأله پیشین داشت می
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اجتماعی به منظور جستجوی اطالعات از اینترنت و منابع موجود 
در آن منجر به دسترسی بیشتر به اطالعات آموزشی و پژوهشی 

متغیرهاا و  برای دانشجویان خواهد بود. در خصاوص انادازه اثار
عوامل مؤثر بر پذیرش و استفاده فنااوری اطالعاات نتاایج ایان 
پژوهش نشان داد که تمامی متغیرهای اصلی در مادل پاذیرش 
فناوری دارای اندازه اثر باالیی بودند در نتیجه همبستگی باالیی 

 بین متغیرها برقرار بود. 

 مالحظات اخالقی 
در ایاان پااژوهش پاسااخ بااه پرسشاانامه اجباااری نبااوده و 
دانشااجویان بااا میاال خااود در پااژوهش شاارکت کردنااد. در 
ضاامن بااه پاسااخگویان اطمینااان داده شااد کااه اطالعااات 

ماناد. فردی آناان باه صاورت محرماناه نازد محقا  بااقی می

دانشاگاه آزاد   یشاورای پژوهشا  در جلساه  پاژوهشایان  انجام  
و باا   12/4/98ماور     170شاماره    باهمی واحد کرمانشااه  الاس

 19/05/1394مااور   31304/70عنایاات بااه مفاااد بخشاانامه 
 .مورد موافقت قرار گرفت

 تضاد منافع 
 این پژوهش با هیچ فرد یا سازمانی تعارض منافع ندارد.

 تقدیر و تشکر  
می  واجب  خود  بر  دانشجویانی  پژوهشگر  تمامی  از  که  داند 

نمودهک یاری  را  اینجانب  پرسشنامه  تکمیل  در  و  ه  تشکر  اند، 
نماید.  قدرانی 
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