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فصلنامه علمي -پژوهشي

سياست علم و فناوري

سنجش پذيرش اجتماعي فناوري شبيه سازي انسان در جامعه دانشگاهي ايران
2

اسماعيل كالنتري ،5آیدا مهاجري ،* 5محمدامين قانعيراد

 - 1دانشجوي دكتري سياست گذاري علم و فناوري ،دانشكده مديريت و اقتصاد ،دانشگاه تربيت مدرس
 - 2استاد گروه پژوهشي علم و جامعه ،مركز تحقيقات سياست علمي كشور

چكيده
توسعه فناوري شبيهسازي به كاربردهاي بازتوليدي و درماني در سالهاي اخير ،حساسيتهاي گسترده اي را در جامعه جهاني برانگيخته است .از يك سو موافقان
با طرح موضوعاتي نظير توانمندي اين فناوري در اصالح نواقص زيستي و درمان بيماريها از آن حمايت و از سوي ديگر ،منتقدان با در نظر گرفتن مالحظات
اخالقي و اجتماعي ،از ناتواني بشر در كنترل پيامدهاي اين فناوري ابراز نگراني ميكنند .توسعه اين فناوري در جامعه اسالمي ايران نظير جوامع ديگر مستلزم
درك عمومي مثبت و پذيرش اجتماعي آن است .هدف اين پژوهش سنجش پذيرش فناوري شبيهسازي از دو نوع بازتوليدي و شبيهسازي درماني در جامعه
دانشگاهي ايران بوده و به اين منظور از مدل پذيرش فناوري ديويس استفاده شده است .جامعه آماري اين پژوهش ،دانشجويان و اعضاء هيأتعلمي دانشگاههاي
شهر تهران و نمونه آماري آن شامل  613نفر است .ابزار گردآوري دادهها هم پرسشنامه و روش تحليل دادهها آمار توصيفي و آزمونهاي همبستگي و آزمون T
است .يافتههاي پژوهش نشان مي دهد كه درك عمومي جامعه دانشگاهي از شبيهسازي انساني با هدف بازتوليد ،منفي اما به منظور شبيهسازي درماني ،مثبت
است .همچنين جنسيت ،عاملي تأثيرگذار بر پذيرش اي ن فناوري است بدين معنا كه مردان نسبت به فناوري شبيهسازي خوشبين و زنان نسبت به آن بدبين
هستند .يافتههاي اين پژوهش ميتواند داللتهاي سياستي قابل مالحظهاي را براي سياستگذاريهاي مرتبط با توسعه فناوري شبيهسازي در اختيار
سياستگذاران علم و فناوري كشور قرار دهد.
كليدواژهها :پذيرش فناوري ،شبيهسازي انساني ،بازتوليد انسان ،شبيهسازي درماني ،مدل پذيرش فناوري ديويس

 - 5مقدمه

حرفه اي افراد جامعه نفوذ كرده است .اين رشد انقالبي نفوذ

5

واقعيتهاي علمي و مصنوعات فناورانه ميتوانند تأثيرات

فناوري در جوامع كه به عقيده تافلر ،موج سوم حيات بشريت

بنياديني بر جهان مادي و اجتماعي بر جاي بگذارند و به

تلقي مي شود و برخي نيز آن را شيوه نويني از توليد ،مصرف

همين دليل عالقه بسياري به مطالعه آنها وجود دارد .در واقع

و ظهور جامعه فر اصنعتي مي دانند پيامدهاي اجتماعي و

علم و فناوري سهم زيادي در ساخت جهان پيرامون ما و

اخالقي نويني را پيش روي بشر قرار داده و برخي از اين

انواع محيطها دارد كه تأثيرات گسترده آن ميتواند خواسته و

پيامدها نيز در آينده نمود خواهد يافت [.]2

يا ناخواسته باشد [.]1

در واقع آگاهي و شناخت عموم مردم از علم و فناوري،

امروزه فناوري از فاوا گرفته تا ساخت موجودات زنده با

پيششرط توسعه اقتصادي -اجتماعي جوامع تلقي ميشود.

استفاده از فناوري سلولهاي بنيادي در زندگي روزمره و

مردم با شناخت فناوري قادر به شناسايي بنيان علمي جامعه
مدرن خواهند بود [ .]6ميتوان گفت كه مطالعات علمي و



فناورانه بر شكلگيري سياستها اثر ميگذارند و به نوبه خود
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تأثيراتي بر شكلگيري جهان مادي و اجتماعي به جاي

روزانه و نيز افزايش اهميت آن به عنوان يك موضوع

خواهند گذاشت [.]1

راهبردي و حساسيتزا در جامعه ،تاكنون در پژوهشهاي

در جامعه ايران نيز طي دهه اخير به علم و فناوري و نقش

صورتگرفته تالشي به منظور بررسي نگرش افراد جامعه به

آنه ا در توسعه ،اهميت زيادي داده شده و بسياري از

اين فناوري انجام نشده است .با توجه به اين كه ادراك مردم

سياستها با توجه به اين موضوع تدوين شده اند .آنچه در

از اين فناوري به عنوان يك نيروي اجتماعي پيش برنده يا

ارتباط با توسعه به آن توجه ميشود شناخت و تصور عمومي

بازدارنده ،نقش زيادي در تعيين مسير آينده آن ايفاء ميكند

درست از علم و فناوري است هر چند در جامعه ما هنوز

تالش براي اطالع از رويكرد جامعه نسبت به اين موضوع ،از

مشاركت مردم در فرآيندهاي تصميمگيري و سياستگذاري

منظر سياستگذاري جايگاه مهمي دارد.

در حوز ههاي فناورانه تا حد زيادي محقق نشده [ ] 6اما آگاهي

اين مقاله ،قصد دارد ضمن بررسي اجمالي فناوري شبيهسازي

و شناخت تصورات عمومي جامعه از اين حوزهها در

انسان و مباحث اخالقي و اجتماعي مرتبط با آن ،با استفاده از

شكل دهي و تدوين سياستهاي مناسبتر اهميت زيادي دارد.

مدل پذيرش فناوري  1ديويس  2به سنجش ميزان پذيرش

در ميان فناوريهاي نوين ،فناوري شبيهسازي انسان به عنوان

فناوري شبيه سازي انساني در جامعه دانشگاهي ايران بپردازد.

يك فناوري نوپديد ،توجه دولتمردان ،پزشكان ،حقوقدانان و

نتايج اين پژوهش ميتواند در تبيين وضعيت موجود و نيز

ساير محافل علمي را به خود جلب نموده است .اين فناوري

هدايت مسير آينده آن مؤثر بوده و تمركز بر نتايج حاصله از

عالوه بر اين كه دريچهاي نو را به روي بشر در حوزه درمان

سوي سياستگذاران اين حوزه ،ميتواند در تنظيم سياستها

بيماريها باز ميكند نگرانيهايي را نيز پيش روي جامعه

و راهبردهاي مناسب تأثيرگذار باشد.

بشري قرار مي دهد [ .] 4بحثهايي كه در مورد فناوري
شبيهسازي صورت ميگيرد بايستي با مشاركت خ برگان و

 - 2مباني نظري پژوهش

عامه مردم صورت پذيرد چرا كه موضوعات بازتوليد و

 5- 2شبيهسازي انسان

مباحث اخالقي اين فناوري ،با زندگي روزانه افراد پيوند

پيشينه واژه شبيه سازي به روزگار باستان و واژه اي يوناني به

نزديكي دارد .مفاهيم زندگي ،ارزشها و قوانين مربوط به

معناي "تَرَكه" برميگردد كه اولين استفاده از آن به اوايل قرن

بازتوليد بنا به بافتار هر جامعه توسعه مييابند و در فرهنگ،

بيستم در حوزه گياه شناسي و طراحي پيوندهاي گياهي مربوط

سنت و آموزههاي مذهبي جوامع ريشه دار ند .با اين حال،

ميشود .پس از آن "نسخه مشابه"  6در زمينه ميكروارگانيسمها

توسعه سريع حوزه ژنتيك و فناوري زيستي در شُرُف

به كار رفت و سپس در دهه  1707در مورد انسان يا حيوان

درنورديدن مرزهاي ملي است و ميتواند ارزشهاي موجود

زنده اي كه از يك "والد منفرد"  4به وجود آمده باشد مورد

جوامع را به چالش بكشد [.]5

استفاده قرار گرفت .در سالهاي اخير ،شبيهسازي به معناي

در ايران نيز طي سالهاي اخير مطالعات و كارهاي عملي

هر نوع كپي ژنتيكي همانند و مصنوعي از يك شكل زندگي

فزاينده اي در حوزه شبيه سازي انجام گرفته است كه از آن

موجود ،به كار رفته است [.]5

جمله در حوز ه بازتوليد ميتوان به فعاليتهاي صورتگرفته

اين فناوري به دو بخش شبيهسازي انساني يا مولد و

در مؤسسه رويان و شبيهسازيهاي حيواني انجامگرفته در اين

شبيهسازي درماني يا پژوهشي تقسيم ميشود .اولين مفهومي

مؤسسه و استفاده از اين فناوري جهت درمان ناباروري اشاره

كه از اين عبارت برداشت ميشود شكل دهي يك موجود

كرد .همچنين در حوزه شبيهسازي درماني ،فعاليتهايي در

انساني ،شبيه انساني ديگر است .مفهوم پزشكي آن انتقال

زمينه نگهداري سلولهاي خون بند ناف جنين در مراكز
مربوطه به منظور استفاده جهت درمان نقص عضو و يا ترميم

)1- T echnology Acceptance Model (T AM

بافتهاي مختلف انجام ميشود.

2- Davis

با وجود روند رو به رشد اين فناوري و نقش آن در زندگي

3- Clone
4- Single parent
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هسته سلول جنسي "سوماتيك"  1به درون تخمك فاقد هسته

اصلي سوسيومترياليتي اين است كه فناوري و نيروهاي

مي باشد .در دو نوع موجود حاصل از شبيهسازي ،آغاز فرآيند

فناورانه (قلمرو مادي) با نيروهاي اجتماعي (قلمرو اجتماعي)

مشابه است اما به نتيجه متفاوتي منجر ميشود .در نوع اول،

تعامل و برهمكنشي اجتناب ناپذير داشته و به گونه اي در

نتيجه ،به وجود آمدن انساني است كه از نظر ژنتيكي كامالً

يكديگر تنيده مي شوند كه از رهگذر اين تعامل نيز به طور

مشابه شخصي است كه از هسته فعال او استفاده شده؛ اما

دائمي يكديگر را پيكربندي ميكنند [.]8
6

مفهوم سايبورگ نيز از مفاهيمي است كه به نوع خاصي از

هدف در شبيه سازي درماني يا پژوهشي ،به دست آوردن

4

سلولهاي بنيادين جنين چندروزه است كه قابليت تبديل

تعامل فناوري و انسان اشاره دارد .هاراوي مفهوم سايبورگ

شدن به سلولهاي اندامها و بافتهاي مختلف را دارد [.]4

را به عنوان ماهيتي حاصل پيوند اندامواره و ماشين معرفي

 2- 2تعامل جامعه و فناوري

ميكند كه البته در اين پيوند ،انواع خاصي از اندامواره و

در مطالعات جامعه شناسي فناوري ،دو پارادايم قابل مالحظه

ماشين دخيل هستند [ .] 11ايده سايبورگ در محو كردن برخي

وجود دارد :يكي پارادايم جبرگرايي فناورانه و ديگري پارادايم

مرزهاي سنتي بين اندامواره و ماشين ،بين انسان و حيوان ،بين

برساختگرايي اجتماعي [ .]2نظريه جبرگرايي فناورانه ،قائل

امر فيزيكي و امر غيرفيزيكي كه توسط علم و فناوري مطرح

به هيچگونه عامليت انساني نيست [ .] 3در واقع جبرگرايي

شده اند ريشه دارد [ .] 1يكي از دغدغههاي مخالفان

فناورانه ديدگاهي است كه بيان مي دارد تحت سلطه توسعه

شبيه سازي انسان ،ترس از محو شدن مرزهاي انسان و ماشين

فناورانه و قوانين طبيعت ،يك آينده ممكن براي تغيير

است .گويي تركيب انديشه انسان و قدرت ماشين ،جهان را

اجتماعي وجود دارد و قلمرويي براي آرزوها يا انتخابهاي

به سمت ويرانشهر خواهد برد.

بشر موجود نيست [ .] 0در مطالعاتي كه از ديدگاه

فناوري در بستر جامعه و توسط كنشگران آگاه به وجود

ساخت گرايي اجتماعي انجام شده به نيروهايي اجتماعي توجه

مي آيد .در واقع هنگام تعريف و پرداختن به فناوري ،نميتوان

شده كه كاربرد ،تفسير و استفاده از فناوريها را شكل

پيوند آن را با جامعه ناديده گرفت .به همين دليل براي مطالعه

مي دهند .اين مطالعات بر نقشي كه هنجارها و فعاليتهاي

و بررسي فناوري ،درنظر داشتن عوامل اجتماعي ،امري الزم

اجتماعي در نحوه استفاده از فناوريها و پيادهسازي آنها ايفاء

است .هدف مطالعات علم و فناوري نيز شناخت اين امر است

ميكنند تأكيد دارند [.]8

كه علم و فناوري چقدر و چگونه ،در شكل دهي به زندگي و

مفهومي كه اخيراً در اين زمينه مورد توجه قرار گرفته مفهوم

سبك آن اثرگذارند [ .]2ميتوان چنين ادعا كرد كه بين قلمرو

سوسيومت رياليتي  2است كه بر چگونگي تعامل مفاهيم و

علمي و فناورانه و قلمرو اجتماعي ،برهمكنش و تعامالتي

ماديات در فعاليتهاي روزمره تمركز دارد [ .] 7اين واژه

وجود دارد كه باعث ميشود هيچيك از آنها به تنهايي نيروي

حداقل از دهه  1757مورد استفاده قرار گرفته و به تدريج

تعيينكننده نبوده و در بافتاري به هم پيوسته ،براي شكلگيري

توجهات بيشتري را به خود جلب نموده است [ .] 17در واقع

و تطور يكديگر نقشآفريني كنند.

از يك زاويه ،قلمروهاي اجتماعي و مادي ،هر يك به تنهايي

 9- 2مباحث اخالقي فناوري شبيهسازي انسان

تصاويري منتخب از يك كل پيچيده هستند؛ با اين حال ،بنا به

پيشرفتهاي علمي و فناورانه و يا بكارگيري بالفعل علوم و

عقيده برخي محققين  ،هويتها (چه انسان باشند و چه

فناوريهاي نوين موجب پيدايش مسائل اخالقي جديدي

فناوري) هيچ خصوصيت ذاتي ندارند بلكه از طريق نفوذ

ميشود .با اي ن حال علم و فناوري به دليل محدوديتهاي

متقابل ،حاالت ،ويژگيها و قابليتهايي را كسب ميكنند .اين

خود ،امكان عرضه فرهنگي را كه دربرگيرنده اصل غايي

يك هستي شناسي عقاليي است كه فرض ميكند قلمروهاي

وحدت بخش باشد ندارد [ .] 12درباره موازين اخالقي فناوري

مادي و اجتماعي ذاتاً جدايي ناپذير هستند .به بياني ،مفهوم

شبيهسازي انسان ،مباحث و ديدگاههاي مختلفي بيان ميشود.

1- Somatic

3- Cyborg

2- Sociomateriality

4- Donna Haraway
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بحث درباره اين موضوع ،حداقل از پايان دهه  1777به طور

مي دهد كه رويكرد آنها در مجموع نسبت به شبيهسازي

جدي آغاز شده اما به نظر نميرسد كه تاكنون به توافقي

گياهي و حيواني مثبت و نسبت به شبيهسازي درماني ،حالتي

نهايي انجاميده باشد .البته تمام انواع سلولهاي بنيادي در

بينابين است؛ اما در مورد شبيهسازي انساني وضعيت كمي

معرض مشكالت اخالقي قرار ندارند و يا حداقل ميتوان

متفاوت است .آئين كاتوليك ،هرگونه شبيهسازي اعم از

گفت برخي از آنها بيش از سايرين در معرض انتقادها قرار

انساني و درماني را امري مذموم دانسته ليكن در دين اسالم،

دارند كه علت به روش اكتساب آنها برميگردد .سلولهاي

هرچند ديدگاه اهل تسنن به اتفاق آراء بر غيراخالقي و

بنيادي بالغ  1يا سلولها بنيادي خوني بند ناف  2از مواردي

خالف اسالم بودن شبيهسازي انساني است اما در ميان اهل

هستند كه بيشتر مورد توجه مالحظات اخالقي هستند و

تشيع ،اتفاق نظري در مورد شبيهسازي انساني وجود ندارد هر

سلولهاي بنيادي جنيني  ،6سلولهاي انتقالي هسته سلول

چند كه كاربرد آن را در درمان ،مجاز و مطلوب مي دانند [.]4

سوماتيك  4و سلولهاي بنيادي پرتوان القايي  5از نمونههاي

 4- 2پذیرش فناوري

بحث انگيز به شمار ميروند [ .] 16برخي از مباحث اخالقي و

پذيرش ،بازتاب دهنده رفتاري است كه بيش از آنكه مانع

نگرانيها در زمينه شبيهسازي انسان عبارت است از [:]5

استفاده از يك فناوري باشد آن را ترويج داده و از آن حمايت

الف) ايمني فني و پزشكي؛

ميكند .حمايت ميتواند در قالب انتشار  7يك فناوري (براي

ب) تضعيف مفهوم توليد مثل و خانواده؛

مثال به دليل مزاياي زيستمحيطي آن) يا خريد و استفاده از

ج) روابط مبهم يك كودك شبيهسازيشده با نياكان  3آن؛

آن بيان شود [ .] 15در واقع پذيرش فناوري عموماً به فرآيندي

د) هويت شخصي گيجكننده و آسيب رساندن به رشد رواني

اشاره دارد كه از طريق آن ،فناوري نوآورانه به منظور استفاده

فرد شبيهسازي شده؛

انتخاب و سپس در زندگي روزانه يك فرد يا سازمان قرار

هـ) نگرانيها در مورد اصالح نژاد 0؛

ميگيرد [.] 13

و) تضاد با كرامت انساني 8؛

يكي از مشهورترين مدلهاي مرتبط با پذيرش فناوري ،مدل

ز) حركت به سمت فرزندان طراحيشده و بهبود نوع بشر

پذيرش فناوري ديويس است .اين مدل تبيين ميكند كه

در كنار نكات منفي فناوري شبيهسازي انسان ،حاميان اين

چگونه متغيرهاي بيروني بر اعتقاد ،نگرش و قصد استفاده از

فناوري نيز داليلي براي مفيد بودن آن برميشمارند از جمله

فناوري ،اثر ميگذارند [10و .] 18ديويس اين نظريه را پس از

اينكه اين فناوري نوين ،پاسخي مهم به مشكل نازايي خواهد

اينكه سياستگذاران دريافتند كه بسياري از سرمايهگذاريها

بود و امكان داشتن فرزند را براي افرادي كه توانايي داشتن

در حوزههاي فناورانه در مؤسسات پژوهشي و دانشگاهي به

فرزندان ژنتيكي ندارند فراهم ميسازد .همچنين شبيهسازي،

داليلي از جمله كهنه بودن فناوري ،نبود ابزارهاي فناورانه

ابزار مهمي در مبارزه با بيماريهاي ژنتيكي خواهد بود و نيز

مكمل و غيره ،بدون استفاده باقي مانده اند مطرح كرد [.]17

اينكه اين فناوري ،به دست آوردن اندامها و بافتهاي مورد

مدل ديويس در پژوهشهاي گوناگوني مورد استفاده قرار

نياز به منظور پيون د را براي افراد ممكن ميسازد [.]14

گرفته و توانسته است به خوبي به تبيين و پيش بيني رفتار

بررسي ديدگاه اديان مختلف در مقوله شبيهسازي نشان

كاربر فناوري بپردازد .اين مدل مبتني بر نظريه رفتار منطقي
است كه توسط آجزن  17و فيشبين  )1787( 11ارائه شده است
[ .] 27بر اساس مدل پذيرش فناوري ديويس [،]21

1- Adult Stem

"متغيرهاي بيروني"

2- Cord Blood Stem Cells

12

بر " برداشت ذهني از مفيد بودن

16

3- Embryonic Stem Cells
) 4- Somatic Cell Nuclear T ransfer (SCNT

1- Proclaiming

)5- Induced Pluripotent Stem (IPS

10- Ajzen

6- Progenitor

11- Fishbein

7- Eugenics

12- External Variables

8- Human Dignity

13- Perceived Usefulness
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فناوري" و " برداشت ذهني از آسان بودن استفاده  1فناوري"

است.

تأثيرگذار است .برداشت ذهني از آسان بودن استفاده فناوري،

□ پنجم :در پژوهشهاي انجام شده بيشتر به عوامل فناورانه و

خود بر برداشت ذهني از مفيد بودن فناوري تأثيرگذار است.

عوامل فردي پرداخته شده و تأثير عوامل اجتماعي ب ر پذيرش

همچنين برداشت ذهني از مفيد بودن فناوري و برداشت ذهني

فناوري كمتر مورد تحليل و بررسي قرار گرفته است.

از آسان بودن استفاده فناوري هر دو بر "نگرش  2به فناوري"

بدين ترتيب وجود يك خالء نظري در پژوهش پيرامون

مؤثر هستند .نگرش به فناوري و برداشت ذهني از مفيد بودن

پذيرش فناوري ناظر بر سه موضوع مالحظه ميشود:

فناوري هر دو بر " قصد رفتاري استفاده  6از فناوري" مؤثر

 )1مورد مطالعه زيستفناوري و به صورت خاص شبيهسازي

مي باشند .نهايتاً قصد رفتاري استفاده از فناوري"بر " استفاده

انسان

واقعي  4از فناوري" تأثيرگذار است .شكل  1مدل پذيرش

 ) 2مطالعه در سطح جامعه و بررسي پذيرش فناوري توسط

فناوري ديويس را نشان مي دهد.

عامه مردم
 ) 6تأكيد بر عوامل اجتماعي توأم با توجه به عوامل فناورانه و

 - 9پيشينه پژوهش

همچنين عوامل فردي

پژوهشهاي متعددي در خصوص موضوع پذيرش فناوري

اين مقاله در مسير تالش براي پُركردن اين خالء نظري ،به

انجام گرفته كه در جداول  1و  2تعدادي از اين پژوهشهاي

بررسي سنجش پذيرش اجتماعي فناوري شبيهسازي انسان در

داخلي و خارجي مشاهده ميشوند .مرور انتقادي پژوهشهاي

جامعه ايران ميپردازد.

انجام شده ،نكاتي را به ذهن متبادر مينمايد:
□ اول :مدل پذيرش فناوري ديويس در بسياري از پژوهشها

 - 4چارچوب نظري پژوهش

مورد استفاده قرار گرفته و نسبت به ساير مدلهاي پذيرش

چارچوب نظري اين پژوهش بر اساس مدل پذيرش فناوري

فناوري مقبوليت بيشتري در پيشينه موضوع دارد.

ديويس و با انجام اصالحاتي بنا شده (شكل  )2و در جدول 6

□ دوم :اكثريت قريب به اتفاق پژوهشهاي انجامشده از

هم تعاريف مفهومي و عملياتي متغيرها آورده شده است.

روش پيمايش و ابزار پرسشنامه استفاده كرده اند .همچنين به

مدل پذيرش فناوري ديويس بر اساس مطالعات روانشناختي

م نظور تحليل دادهها عموماً از روش مدلسازي معادالت

و مبتني بر نظريه رفتار منطقي آجزن و فيشبين (]27[ )1787

ساختاري يا آزمون همبستگي استفاده شده است.

ارائه شده است .اين مدل در طيف گسترده اي از پژوهشها در

□ سوم :مورد مطالعه اكثريت پژوهشها در حوزه نظام

حوزههاي فناوري اطالعات ،فناوري نانو ،فناوريهاي پاك و

اطالعات و فناوري اطالعات بوده و بسياري از فناوريهاي

همچنين كاربرد فناوريهاي نوظهور در نظام ماليات ،آموزش،

نوظهور مانند زيست فناوري كه مناقشات اجتماعي زيادي را

يادگيري ،كشاورزي و  ...استفاده شده است .متمايزترين

نيز به دنب ال داشته ،كمتر مورد بررسي قرار گرفته اند.

ويژگي اين مدل  ،خاص و ساده بودن آن است و ديگر اينكه

□ چهارم :بيشتر پژوهشها در سطح سازمان انجام و كمتر به

بر مجموعهاي از باورهاي اساسي قابل استفاده در

آثار اجتماعي اين فناوريها در سطح جامعه پرداخته شده

موقعيتهاي گوناگون بنا شده است.
برداشت ذهني از
مفيد بودن فناوري

استفاده واقعي
از فناوري

قصد رفتاري
فناوري1- Perceived
Ease of
 Useاز
استفاده

متغيرهاي بيروني

نگرش به فناوري

2- Attitude T owads
3- Behavioral Intention to Use

برداشت ذهني از آساني

4- Actual Use
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شكل  )5مدل پذیرش فناوري دیویس (]25[ )5391

استفاده از فناوري

سنجش پذيرش اجتماعي فناوري شبيه سازي انسان در جامعه دانشگاهي ايران
جدول  )5تعدادي از پژوهشهاي داخلي انجام شده درباره پذیرش فناوري
ردیف

پژوهش

مرجع

مورد مطالعه

روش شناسي

نتایج اصلي

پيمايش ك مّي و
1

يزدان پناه و
همكاران ( )1674

[ ]62

فناوريهاي پاك

مدلسازي

نگرش ،ادراك از كنترل رفتاري و هنجارهاي ذهني بر قصد

در گلخانهها

معادالت

استفاده از فناوري تأثيرگذار است

ساختاري

2

بهراد ( )1674

[ ]66

ماليات الكترونيكي

[ ]64

-

پيمايش ك مّي و

بين درك از مفيد بودن ،نگرش ،هنجارهاي ذهني و كنترل

مدلسازي

رفتاري دركشده با قصد رفتاري ارتباط معنادار وجود دارد.

معادالت

بين درك از مفيد بودن ،سهولت استفاده و امنيت و حفظ

ساختاري

حريم خصوصي با نگرش ارتباط معنادار وجود دارد
عالوه بر دو عامل برداشت از فايده و برداشت در سهولت

6

محمدي و يعقوبي
( )1676

مرور نظاممند
ادبيات

كاربرد كه در مدل پذيرش فناوري ديويس مورد اشاره قرار
گرفته دو عامل احساسات و فرهنگ اسالمي نيز بر نگرش
و قصد رفتاري استفاده از فناوري در جامعه ايران تأثيرگذار
است
ويژگيهاي اشاعه نوآوري در نظريه راجرز شامل مزيت

4

عباداللهي و
همكاران ( )1676

[ ]65

نرمافزار نمايه

پيمايش ك مّي و

نسبي ،آسان بودن استفاده ،سازگاري ،آزمون پذيري و قابل

نشريات

همبستگي

رؤيت بودن با پذيرش فناوري رابطهاي معنادار ،مثبت و
مستقيم دارد
توسعه مدل پذيرش فناوري ديويس به اين ترتيب كه

5

منفرد ( )1676

[ ]63

فناوري آبياري

[ ]60

فناوري وب

پيمايش ك مّي و
همبستگي

متغيرهاي بيروني شامل درك آسان بودن كاربرد ،نوگرايي،
آگاهي از مزايا ،دانش تخصصي و درك دشواري انتقال
است .همچنين عامل نگرش اعتمادي جايگزين عامل ادراك
از آسان بودن كاربرد در مدل ديويس شده است

3

0

يعقوبي و همكاران
( )1676

گراوند و همكاران
( )1676

[ ]68

سيستم ذخيره و
انتقال تصاوير

پيمايش ك مّي و

درك سودمندي ،متأثر از ارتباط شغلي و قابليت عرضه و

مدلسازي

نمايش است و درك استفاده آسان ،متأثر از پشتيباني

معادالت

سازماني ،خوداتكائي رايانهاي ،اضطراب از رايانه و حمايت

ساختاري

همكاران است

پيمايش ك مّي و

بين ادراك از آسان بودن و نگرش ،ادراك از آسان بودن و

مطالعه همبستگي

استفاده ،ادراك از سودمندي و نگرش و نهايتاً ادراك از

و تحليل واريانس

سودمندي و استفاده ،رابطه مثبت و مستقيم وجود دارد

پيشينه فناوري شبيه سازي در ايران به بيش از يك دهه قبل

مستلزم فراهم شدن شرايط اجتماعي مناسب بوده و در نتيجه،

بازميگردد .اكنون با توسعه اين پژوهشها درباره انسان و به

آگاهي از نگرش جامعه به اين فناوري از منظر سياستگذاري

ثمر رسيدن آنها ،كاربرد فناوري شبيهسازي انسان در ايران رو

داراي اهميت فراوان است.

به گسترش بوده و از توليد و تكثير سلولهاي بنيادي و ذخيره

در اين مقاله با انتخاب مدل پذيرش فناوري ديويس به دنبال

خون بند ناف گرفته تا درمان برخي بيماريها و نقص عضوها

تالش در جهت شناسايي و تبيين عواملي هستيم كه بر قصد

همگي از پيامدهاي اين فناوري نوظهور مي باشد لذا بستر

رفتاري استفاده از فناوري شبيهسازي انسان در دو كاربرد

فناورانه مناسبي براي توسعه اين فناوري در ايران مهيا شده

بازتوليد و درمان تأثيرگذار هستند.

است .ليكن پذيرش اجتماعي هر ف ناوري نوظهور در جامعه،

04
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جدول  )2برخي پژوهشهاي خارجي انجام شده درباره پذیرش فناوري
مورد مطالعه

ردیف

پژوهش

مرجع

1

Seoyong and
)Sunhee (2715

[ ]22

2

Yang et al.
)(2715

[ ]26

6

Hsiao and
)Tang (2715

[ ]24

4

Kim and Shin
)(2715

[ ]25

5

Alharbi and
)Drew (2714

[ ]23

3

Schnettler et
)al. (2714

[ ]20

فناوري نانو در غذا

0

Zhang et al.
)(2714

[ ]28

نظامهاي اطالعاتي

8

Gelbrich and
)Sattler (2714

[ ]27

7

Rauniar et al.
)(2714

[ ]67

17

Gao and Bai
)(2714

[ ]61

روش شناسي

فناوري نانو و

نتایج اصلي
پذيرش فناوري نانو و شبيهسازي حيوان به عوامل ادراكي

پيمايش ك مّي

شبيهسازي حيوان

و عوامل ارزشي بستگي دارد
ادراك از عدم تقارن اطالعات ،ادراك از عدم اطمينان

پيمايش ك مّي و
پرداخت با تلفن

مدلسازي

همراه

معادالت

فناوري ،ادراك از عدم اطمينان قوانين و ادراك از ناملموس
بودن خدمت ،اصلي ترين مخاطرات دركشده در فناوري
هستند كه اثر منفي بر ارزش دركشده و پذيرش فناوري

ساختاري

دارند

فناوري

پيمايش ك مّي و

دو گروه عوامل فناورانه شامل ادراك از مفيد بودن ،ادراك

خويشخدمت

مدلسازي

از سادگي كاربرد و ادراك از دسترسي و عوامل فردي

(سلفسرويس) در

معادالت

شامل خودكارآمدي ،بر پذيرش فناوري خويشخدمت در

كتابخانهها

ساختاري

كتابخانهها تأثير دارد

پيمايش آنالين و

كيفيت مؤثر و مزيت نسبي با ادراك از مفيد بودن و تحرك

مدلسازي

و دسترسي با ادراك از سادگي استفاده مرتبط است .نتايج

معادالت

همچنين نشان مي دهد كه خردهفرهنگ نيز بر نگرش و

ساختاري

قصد كاربر در استفاده از فناوري تأثير ميگذارد

ساعت هوشمند

نظام مديريت

پيمايش ك مّي

آموزش

مدل پذيرش فناوري ديويس به منظور تبيين قصد رفتاري
استفاده از نظام مديريت آموزش مناسب است

پيمايش ك مّي و
مدلسازي

گروههاي گوناگون مردم ،رفتارهاي متفاوتي نسبت به

معادالت

پذيرش محصوالت فناوري نانو در صنايع غذايي دارند

ساختاري
آزمايش و
مدلسازي

عامل جنسيت بر پذيرش فناوري نظامهاي اطالعاتي

معادالت

تأثيرگذار است

ساختاري
فناوريهاي
خويشخدمت
رسانههاي اجتماعي
(فيسبوك)

پيمايش مقطعي
پيمايش اينترنتي
پيمايش ك مّي و

اينترنت اشياء

مدلسازي
معادالت
ساختاري

اضطراب ،ازدحام و فشار زماني بر پذيرش فناوري اثر منفي
ميگذارد
مدل پذيرش فناوري ديويس پذيرش فناوري رسانههاي
اجتماعي را پشتيباني ميكند
سه عامل فناوري شامل ادراك از مفيد بودن ،ادراك از
سادگي كاربرد و اعتماد ،توأم با عامل زمينه اجتماعي شامل
تأثير اجتماعي همراه با دو ويژگي فردي كاربر شامل لذت
دركشده و كنترل رفتاري درك شده بر پذيرش فناوري
اينترنت اشياء تأثيرگذار است

 - 1روششناسي پژوهش

 -فرضيه  : 2برداشت ذهني مفيد بودن فناوري با نگرش به

اين پژوهش ،كاربردي و توصيفي -پيمايشي است .فرضيههاي

فناوري ارتباط مثبت دارد.

آن نيز بر اساس چارچوب نظري ،عبارت است از:

 -فرضيه  : 6برداشت ذهني آسان بودن استفاده از فناوري با

 -فرضيه  : 1برداشت ذهني مفيد بودن فناوري با قصد

قصد رفتاري استفاده از فناوري ارتباط مثبت دارد.

رفتاري استفاده از فناوري ارتباط مثبت دارد.

 فرضيه  : 4برداشت ذهني آسان بودن استفاده از فناوري با04

سنجش پذيرش اجتماعي فناوري شبيه سازي انسان در جامعه دانشگاهي ايران

برداشت ذهني از
مفيد بودن فناوري
استفاده واقعي

قصد رفتاري

از فناوري

استفاده از فناوري

متغيرهاي بيروني
 -فردي و روانشناختي

نگرش به فناوري

 جامعهشناختي -فناورانه

برداشت ذهني از
آساني استفاده از
فناوري
شكل  )2چارچوب نظري پژوهش بر اساس مدل پذیرش فناوري دیویس

نگرش به فناوري ارتباط مثبت دارد.

( ) z=1/73و درنظر گرفتن سختگيرانهترين حالت براي

 -فرضيه  : 5برداشت ذهني آسان بودن استفاده از فناوري با

واريانس ( ) p=q=7/25در فرمول كوكران و همچنين

برداشت ذهني مفيد بودن فناوري ارتباط مثبت دارد.

احتساب خطاي برآورد  ، d=7/76حجم نمونه برابر 230

 -فرضيه  : 3نگرش به فناوري با قصد رفتاري استفاده از

محاسبه شده است (رابطه :)1

فناوري ارتباط مثبت دارد.

z2pq
d2

 فرضيه  : 0متغيرهاي بيروني (عوامل فردي وروانشناختي ،عوامل جامعه شناختي و عوامل فناورانه) با

≈n

رابطه  )5تعيين حجم نمونه از فرمول كوكران

نگرش به فناوري ارتباط مثبت دارد.

ابزار گردآوري دادهها ،يك پرسشنامه بستهپاسخ طراحيشده

 -فرضيه  : 8متغيرهاي بيروني (عوامل فردي و

با مقياس پنج گزينه اي طيف ليكرت است (براي گويههاي

روانشناختي ،عوامل جامعه شناختي و عوامل فناورانه) با

"كامالً مخالفم" تا "كامالً موافقم" به ترتيب امتيازات  1تا 5

قصد رفتاري استفاده از فناوري ارتباط مثبت دارد.
 -فرضيه  :7عوامل فردي و روانشناختي با برداشت ذهني

درنظر گرفته شد) .نمونهگيري به روش تصادفي انجام و براي

مفيد بودن فناوري ارتباط مثبت دارد.

اطمينان از جمعآوري نمونه در حجم كافي 613 ،پرسشنامه
توزيع شد .پرسشنامه اول شامل  23سؤال به منظور سنجش

 -فرضيه  :17عوامل جامعه شناختي با برداشت ذهني مفيد

پذيرش اجتماعي فناوري شبيهسازي انسان براي بازتوليد و

بودن فناوري ارتباط مثبت دارد.
 -فرضيه  : 11عوامل فناورانه با برداشت ذهني مفيد بودن

پرسشنامه دوم شامل  27سؤال با هدف سنجش پذيرش

فناوري ارتباط مثبت دارد.

اجتماعي فناوري شبيه سازي انسان براي كاربرد در حوزه

 -فرضيه  :12عوامل فردي و روان شناختي با برداشت ذهني

درمان بيماريها تنظيم شد.
روايي پرسشنامه بر اساس نظرات سه نفر از خبرگان ،تأييد و

آسان بودن استفاده از فناوري ارتباط مثبت دارد.
 -فرضيه  :16عوامل جامعه شناختي با برداشت ذهني آسان

براي سنجش پايايي نيز از روش آلفاء كرونباخ استفاده شد كه

بودن استفاده از فناوري ارتباط مثبت دارد.

مقدار آلفاء كرونباخ پرسشنامه شبيهسازي انساني برابر 7/775

 -فرضيه  : 14عوامل فناورانه با برداشت ذهني آسان بودن

و براي پرسشنامه شبيهسازي درماني معادل  7/833به دست

استفاده از فناوري ارتباط مثبت دارد.

آمد .بنابراين پايايي ابزار پژوهش در سطحي قابل قبول
ميباشد.

جامعه آماري اين پژوهش شامل دانشجويان و اعضاء

دادههاي به دست آمده از پرسشنامهها با استفاده از روشهاي

هيأتعلمي دانشگاههاي شهر تهران دربرگيرنده حدود 027

آمار توصيفي ،آزمون همبستگي و آزمون  Tدر نرم افزار

هزار نفر [ ] 41ميباشد و ميتوان اين جامعه را نامحدود

 SPSSتحليل شدند.

فرض كرد  .با در نظر گرفتن سطح اطمينان  75درصد
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جدول  )9تعاریف مفهومي و عملياتي متغيرها
متغير
قصد رفتاري استفاده
از فناوري

تعریف مفهومي
قصد رفتاري استفاده از فناوري ،تمايل فرد به
اجراي رفتارهاي خاص در استفاده از يك

تمايل فرد به استفاده از فناوري شبيهسازي انسان به منظور دو كاربرد بازتوليد و
درمان :تصميم براي استفاده از فناوري شبيهسازي انسان در صورت نياز

فناوري معين است [ ]67
نگرش به فناوري به صورت حس مثبت يا

نگرش به فناوري

تعریف عملياتي

منفي فرد نسبت به استفاده از فناوري براي

حس و نگرش مثبت يا منفي فرد به استفاده از فناوري شبيهسازي انسان در دو
كاربرد بازتوليد و درمان :نگرش نسبت به عواطف والدين و فرزندان متولدشده
با اين فناوري ،نگرش نسبت به پيامدهاي اجتماعي گوناگون آن مانند

اجراي رفتار مطلوب تعريف ميشود [ ]67

قدرت طلبي ،نگرش نسبت به توانايي در درمان برخي بيماريها و ...

برداشت ذهني مفيد بودن فناوري ،باور فرد

باور فرد درباره اينكه فناوري شبيهسازي انسان در دو جنبه بازتوليد و درمان

در مورد اين است كه استفاده از فناوري

مي تواند آثار مفيدي داشته باشد :باور به توليد نسلي از انسانها با ويژگيهاي

خاص به افزايش عملكرد ميانجامد [ ]47

ز يستي بهتر ،باور به سودمندي آن براي معلولين و بيماران و ...

برداشت ذهني از

برداشت ذهني آسان بودن استفاده از فناوري،

ميزاني كه فرد تصور ميكند استفاده از فناوري شبيهسازي انسان در دو كاربرد

آسان بودن استفاده

درجهاي است كه هر فرد باور دارد استفاده از

بازتوليد و درمان به آساني امكان پذير است :سهولت استفاده و هزينه كم آن در

از فناوري

يك فناوري تا آن حد آزاد است [ ]67

صورت نياز

عوامل فردي و

عواملي كه منشاء فردي و روانشناختي دارند

روانشناختي

و بر برداشت ذهني فرد از فناوري تأثير دارند

عوامل

عواملي كه منشاء اجتماعي دارند و بر

جامعهشناختي

برداشت ذهني فرد از فناوري تأثير دارند

برداشت ذهني از
مفيد بودن فناوري

عواملي كه مربوط به ويژگيهاي فناوري
عوامل فناورانه

مورد نظر بوده و بر برداشت ذهني فرد از
فناوري تأثير دارند

عواملي كه منشاء فردي و روانشناختي دارند و بر ادراك فرد از فناوري
شبيهسازي انسان تأثير دارند :تأثير باور به دين و اصول اخالقي در پذيرش اين
فناوري ،ابهام در هويت افراد متولدشده با اين فناوري و ...
عواملي كه منشاء اجتماعي دارند و بر ادراك فرد از فناوري شبيهسازي انسان
تأثير دارند :تأثير رفتار دوستان و اعضاء خانواده بر استفاده از اين فناوري ،تأثير
نگرش جامعه نسبت به اين فناوري در استفاده از آن و ...
عواملي كه مربوط به ويژگيهاي فناوري شبيهسازي انسان بوده و بر ادراك فرد
از اين فناوري تأثير دارند :باور به شناسايي همه پيامدها و عوارض اين فناوري،
مشاهده آثار آن در افرادي كه از اين فناوري استفاده كردهاند ،آگاهي و اعتماد
نسبت به قوانين و پيامدهاي حقوقي استفاده از اين فناوري و ...

 - 1یافتهها

 ، Tتفاوت درك عمومي از شبيهسازي انساني و شبيهسازي

جدول  4خالصه وضعيت جمعيتشناختي شركتكنندگان در

درماني معنادار است (.)P<7/771

پژوهش را نشان مي دهد .در جدول  5نيز شاخصهاي

يافتههاي پژوهش همچنين نشان مي دهند اگر چه درك

توصيفي مرتبط با هفت سازه مدل مطرحشده در بخش

عمومي هر دو جنس مردان و زنان از شبيهسازي انساني ،منفي

چارچوب نظري پژوهش به تفكيك پرسشنامه شبيهسازي

است اما برداشت ذهني زنان از شبيهسازي انساني نسبت به

انساني و پرسشنامه شبيهسازي درماني ذكر شدهاند.

برداشت ذهني مردان ،منفيتر است .در مقابل اما درك عمومي

همان طور كه در جدول فوق مالحظه ميشود ميانگين

مردان و زنان از شبيه سازي درماني ،مثبت است كه در اين

پاسخهاي هر سازه براي شبيهسازي درماني باالتر از

خصوص ،برداشت ذهني مردان از برداشت ذهني زنان،

شبيهسازي انساني بوده و تبعاً ديدگاه پاسخ دهندگان در هر

مثبتتر است (جدول .)3

يك از زمينههاي مرتبط با سازههاي مدل نسبت به شبيهسازي

برداشت ذهني مردان نسبت به شبيهسازي ،مثبت ( با ميانگين

درماني مثبتتر از شبيه سازي انساني است .در مجموع و به

 ) 6/78و برداشت ذهني زنان نسبت به شبيهسازي ،منفي (با

استناد مقادير ميانگين كلي سنجههاي پرسشنامه نيز درك

ميانگين  ) 2/87است كه بر مبناي آزمون  Tاين تفاوت،

عمومي از شبيه سازي انساني ،يك درك منفي و اين درك

معنادار است ( .)P<7/771بر اساس يافتههاي اين پژوهش،

براي شبيه سازي درماني ،مثبت است .همچنين بر مبناي آزمون

برداشت ذهني از شبيهسازي با سن ،تحصيالت و تأهل ارتباط
05

سنجش پذيرش اجتماعي فناوري شبيه سازي انسان در جامعه دانشگاهي ايران
جدول  )4خالصه وضعيت جمعيت شناختي شركتكنندگان در پژوهش
عامل

تعداد

ابعاد

عامل

(درصد)

تعداد

ابعاد

(درصد)

مرد

)% 55 ( 105

زن

)% 45 ( 141

مجرد

)% 31 ( 176

باالي  35سال و ذكرنشده

متأهل بدون فرزند

)% 16 ( 42

كارداني

)% 3 ( 17

متأهل با يك فرزند

)% 16 ( 42

كارشناسي

)% 20 ( 83

متأهل با دو فرزند

)% 0 ( 24

كارشناسيارشد

)% 68 ( 121

متأهل با سه فرزند و بيشتر

)% 5 ( 15

دكتري و باالتر

)% 28 ( 77

جنسيت

تأهل

سن

تحصيالت

 18تا  47سال

)% 87 ( 282

 41تا  35سال

)% 17 ( 61
)% 1 ( 6

جدول  )1شاخصهاي توصيفي سازه هاي مدل پيشنهادي به تفكيك دو پرسشنامه
پرسشنامه شبيه سازي انساني

سازه

درك

پرسشنامه شبيه سازي درماني

عمومي 

ميانگين

انحراف معيار

نگرش به فناوري

2 /64

1 /76

منفي

قصد استفاده از فناوري

2 /17

1 /15

منفي

6 /38

برداشت ذهني مفيد بودن فناوري

2 /86

1 /73

منفي

6 /56

7 /06

برداشت ذهني آسان بودن استفاده از فناوري

1 /71

7 /76

منفي

2 /73

7 /74

منفي

عوامل فردي و روانشناختي

2 /07

7 /02

منفي

6 /55

7 /05

مثبت

عوامل جامعهشناختي

2 /30

7 /77

منفي

6 /07

1 /74

مثبت

عوامل فناورانه

2 /07

7 /77

منفي

6 /15

1 /78

مثبت

كل پرسشنامه

2 /37

7 /04

منفي

6 /42

7 /37

مثبت

 :براي سازههاي با مي انگين بزرگتر از نقطه برش (عدد  )3مثبت و در غيراينصورت ،منفي.

ميانگين

انحراف معيار

درك عمومي

4 /12

1 /74

مثبت

1 /73

مثبت
مثبت

معناداري ندارد.

كه قلمروهاي مادي و اجتماعي در برهمكنشي دوسويه،

در جدول  0نتايج آزمونهاي همبستگي بين متغيرها به منظور

يكديگر را پيكربندي ميكنند ديدگاه جامعه نسبت به علم و

بررسي فرضيههاي پژوهش با استفاده از آزمون مذكور آمده

فناوري ،اهميت فراواني مييابد.

است.

بر اساس تحليلهاي انجامشده ،كليه فرضيههاي پژوهش مورد
تأييد قرار گرفت .يافتهها حاكي است كه برداشت ذهني آسان

 - 7بحث

بودن استفاده از فناوري با سه متغير قصد رفتاري استفاده از

در دنياي امروز ،فناوري از انواع گوناگون آن ،هرچه بيشتر در

فناوري ،نگرش به فناوري و برداشت ذهني مفيد بودن فناوري

حال آميخته شدن با زندگي انسانهاست و بيشتر آنها هم

شبيه سازي انسان ارتباط مستقيم دارد (فرضيههاي  2 ، 1و .)6

توانايي اثرگذاري شگرفي بر ابعاد مادي و اجتماعي زندگي

اين ارتباطات در پژوهشهاي صورتگرفته توسط الح ربي و

دارند .با اتخاذ يك رويكرد سوسيومترياليتي مبتني بر اين باور

درو [ ،] 23گائو و باي [ ،] 61پارك [ ،] 18بهراد [ ] 66و

جدول  )1شاخص هاي توصيفي مرتبط با برداشت عمومي از شبيه سازي به تفكيك جنسيت
شبيه سازي انساني

گروه

شبيه سازي درماني

انحراف

درك

معيار

عمومي
منفي

6 /51

منفي

6 /62

جنسيتي

ميانگين

مردان

2 /05

7 /03

زنان

2 /41

7 /37

ميانگين

00

شبيه سازي (انساني و درماني)

انحراف

درك

معيار

عمومي

7 /07

مثبت

6 /78

7 /33

مثبت

2 /87

ميانگين

انحراف

درك

معيار

عمومي

7 /34

مثبت

7 /58

منفي
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جدول  )7آزمونهاي همبستگي بين متغيرها
ردیف

ضریب

سطح معنيداري

نتيجه

7 /306

<7 /771

پذيرش فرضيه

7 /301

<7 /771

پذيرش فرضيه

7 /163

7 /713

پذيرش فرضيه

7 /132

7 /774

پذيرش فرضيه
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برداشت ذهني مفيد بودن فناوري با قصد رفتاري استفاده از فناوري ارتباط
مستقيم دارد
برداشت ذهني مفيد بودن فناوري با نگرش به فناوري ارتباط مستقيم دارد
برداشت ذهني آسان بودن استفاده از فناوري با قصد رفتاري استفاده از فناوري
ارتباط مستقيم دارد
برداشت ذهني آسان بودن استفاده از فناوري با نگرش به فناوري ارتباط
مستقيم دارد
برداشت ذهني آسان بودن استفاده از فناوري با برداشت ذهني مفيد بودن
فناوري ارتباط مستقيم دارد
نگرش به فناوري با قصد رفتاري استفاده از فناوري ارتباط مستقيم دارد
متغيرهاي بيروني شامل عوامل فردي و روانشناختي ،عوامل جامعهشناختي و
عوامل فناورانه با نگرش به فناوري ارتباط مستقيم دارد
متغيرهاي بيروني شامل عوامل فردي و روانشناختي ،عوامل جامعهشناختي و
عوامل فناورانه با قصد رفتاري استفاده از فناوري ارتباط مستقيم دارد
عوامل فردي و روانشناختي با برداشت ذهني مفيد بودن فناوري ارتباط مستقيم
دارد

عوامل فردي و روانشناختي با برداشت ذهني آسان بودن استفاده از فناوري
ارتباط مستقيم دارد
عوامل جامعهشناختي با برداشت ذهني آسان بودن استفاده از فناوري ارتباط
مستقيم دارد
عوامل فناورانه با برداشت ذهني آسان بودن استفاده از فناوري ارتباط مستقيم
دارد

همچنين مطالعه گراوند و همكاران [ ] 68نيز مورد تأييد قرار

همايشها و كنفرانسها و ساير برنامههاي ترويجي ،زمينه

گرفته اند .ميان نگرش به فناوري و قصد رفتاري استفاده از آن

شكلگيري برداشتهاي ذهني مناسب ر ا در افراد فراهم كنند.

هم ارتباط مستقيمي شناسايي شد (فرضيه  )4كه اين رابطه در

يافتهها نشان مي دهد كه برداشت ذهني آسان بودن استفاده از

پژوهشهاي انجامگرفته توسط بهراد [ ،] 66يزدانپناه و

فناوري ارتباط مستقيمي با برداشت ذهني مفيد بودن فناوري

همكاران [ ،] 62رونيار و همكاران [ ،] 67الح ربي و درو []23

دارد (فرضيه  .)5الح ربي و درو [ ،] 23گائو و باي [ ،] 61پارك

و پارك[ ] 18نيز به همينگونه است .اين موضوع ،نقش

[ ] 18و محمدي و يعقوبي [ ] 64نيز در پژوهشهاي خود

برداشتهاي ذهني افراد در نگرش آنها نسبت به فناوري و

وجود چنين رابطه اي ميان اين دو نوع برداشت ذهني را تأييد

مفيد بودن آن و قصد رفتاري آنها را نشان مي دهد .بنابراين

ميكنند .اين موضوع بيانگر اين امر است كه تصور افراد از

الزم است سياستگذاران ،ضمن توجه به اين نكته مهم از

آسان بودن دسترسي و استفاده از يك فناوري بر ديدگاه آنها

طريق روشهاي مؤثر در شكلگيري برداشتهاي ذهني افراد

نسبت به مفيد بودن آن فناوري اثرگذار است .اين موضوع

مانند استفاده اثربخش از رسانههاي ارتباط جمعي ،تبليغات

داللتهاي سياستي ويژه اي را در پي دارد .به منظور افزايش

مؤثر ،حمايت از توليد برنامههاي آموزشي ،برگزاري

استقبال عموم مردم از فناوري شبيهسازي در كاربردهاي
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درماني ،سياستگذاران بايد در راستاي تسهيل شرايط

عوامل فناورانه بر برداشت ذهني از مفيد بودن و برداشت

دسترسي به اين فناوري از گامهاي اوليه تا انتهاي فرآيند،

ذهني آسان بودن استفاده از فناوري شبيهسازي انسان

اقدامات مؤثري را انجام دهند كه از آن جمله ميتوان

تأثيرگذار است (فرضيههاي  16 ، 12 ، 11 ، 17 ، 7و .)14

فراهم آوري امكانات الزم براي شهروندان در جهت استفاده از

يافتههاي به دست آمده در پژوهشهاي سئويانگ و سانهي

اين فناوري مانند حمايتهاي بيمه اي ،كلينيكهاي تخصصي

[ ،] 22يائوو تانگ[ ،]24الح ربي و درو [ ، ]23رئونيار و ديگران

و دورههاي آموزشي را نام برد.

[ ،] 67گائو و باي [ ،] 61پارك [ ] 18و منفرد [ ] 63نيز چنين

اين پژوهش همچنين نشان ميدهد كه ميان نگرش به فناوري

رابطه اي را ميان متغيرهاي مزبور تأييدميكند .پس فراهم آمدن

و قصد رفتاري استفاده از فناوري شبيهسازي انسان ارتباط

زمينه هاي مناسب فردي و اجتماعي برخورد با اين فناوري،

مستقيم وجود دارد (فرضيه  .)3نتايج پژوهشهاي انجامشده

قطعاً بر نحوه و استفاده از آن اثرگذار خواهد بود و الزم است

توسط الح ربي و درو [ ،] 23رئونيار و ديگران [ ،] 67پارك

كه با تدوين و اجراي سياستهايي مؤثر براي شكلگيري

[ ] 18و بهراد [ ] 66نيز وجود رابطه اي مستقيم ميان اين

چارچوبهاي ذهني مناسب در افراد و جامعه ،بسترهاي مورد

متغيرها را تأييد ميك ند .بنابراين ميتوان دريافت كه نگرش

نياز برخورد بهينه با آن مهيا شود .اين موضوع همچنين در

افراد نسبت به فناوري شبيه سازي انسان بر قصد رفتاري آنها

زمينه سياستهاي حمايتي از سازمانهاي فعال در زمينه

در استفاده از اين فناوري اثرگذار است و از اينرو آموزش و

فعاليتهاي شبيهسازي و سلولهاي بنيادي هم صادق است.

فرهنگ سازي براي ايجاد يك نگرش و ديدگاه مناسب نسبت
به اين فناوري در ميان افراد جامعه ،توجه سياستگذاران را

 - 9نتيجهگيري

ميطلبد .نگرش افراد عاملي مهم در شكل دهي نيّات رفتاري

در مجموع ،ضروري است كه سياستگذاران ضمن تالش

آنها است و بنابراين اهتمام جدي در ارائه آموزشهاي درست

براي شناخت مزايا و معايب فناوري شبيهسازي ،چگونگي

در جامعه از سوي رسانهها ،مراكز و نهادهاي آموزشي و

نگاه جامعه به اين فناوري را نيز دريابند و بر اساس آن براي

نهادهاي اجرايي ،همگي در شكلگيري نگرش و بالتبع نيات

برنامهريزيهاي بلندمدت ،ضمن در نظر داشتن و تالش براي

رفتاري افراد در اين باره اثرگذار است.

هدايت ديدگاه جامعه به عنوان نيرويي مؤثر در ميزان گسترش

مطابق يافتههاي پژوهش ،متغيرهاي بيروني شامل عوامل

و رشد اين فناوري ،اقدامات و سياستهاي مناسب را اتخاذ

فردي و روانشناختي ،عوامل جامعهشناختي و عوامل فناورانه

نمايند.

ارتباطي مستقيم با نگرش به فناوري و قصد رفتاري استفاده از

بايد توجه داشت كه مواضع اجتماعي ،اخالقي و مذهبي و

آن دارد (فرضيههاي  0و  .)8اين موضوع در پژوهشهاي

ديدگاههاي مثبت و منفي متفاوتي نسبت به شبيهسازي انساني

انجامگرفته توسط كيم و شين [ ،]25الح ربي و درو [، ]23

با هدف بازتوليد وجود دارد .نتايج اين مقاله حاكي از وجود

رئونيار و ديگران [ ] 67و پارك [ ] 18نيز تأييد شده است.

نگرشي منفي نسبت به اين نوع شبيهسازي در جامعه ايران

سياستهاي آموزشي از سطوح ابتدايي تا آموزش عالي در

است كه خود برآمده از نگرشها ،ارزشها و باورهاي كلي

اين باره بسيار تأثيرگذار هستند .همچنين در اين زمينه نقش

افراد است .لذا در سياستگذاريها و برنامهريزيهاي مربوط

بستر و فرهنگ خانوادهها ،باورها و ارزشهاي فردي و

به اين بخش ،توجه به اين موارد ضروري است.

خانوادگي و اجتماعي اهميت پيدا ميكند و از آنجا كه الزمه

همچنين نتايج اين پژوهش ،مؤيد وجود نگرشي مثبت در

موفقيت اجراي هر سياست ،وجود بسترهاي الزم براي

جامعه ايران نسبت به شبيه سازي درماني است .در اين راستا،

پيادهسازي آن است لذا در نظر داشتن و اجراي اقداماتي كه

الزم است شرايط الزم براي تسهيل توسعه اين نوع از

موجب شكل گيري باورهاي درست در افراد و جامعه شود

شبيهسازي با توجه به مزاياي بي شمار آن فراهم گردد.

بايد در دستور كار سياستگذاران و متوليان امر قرار گيرد.

نهادهاي سياستگذار ،مؤسسات ترويج فناوري ،دستگاههاي

عوامل فردي و روانشناختي ،عوامل جامعهشناختي و همچنين

قانونگذاري و سازمانهاي اجرايي در اين ميان ،نقش مهمي
03
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