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"وريافنپذیرشگويلا"کارگیري رایانه بر اساس بباعوامل مرتبط

4فریده یغمایی*،3زهره خاوري،2رقیه اسمعیلی،1میمنت حسینی

چکیده
این . اهمیت ویژه اي داردآنلذا شناخت عوامل مرتبط با بکارگیري. هاي اخیر افزایش یافته استلکاربرد رایانه در سا: مقدمه

.انجام گردید"ورياالگوي پذیرش فن"کارگیري رایانه بر اساس با بعوامل مرتبطعیینپژوهش با هدف ت
دانشگاه علوم پزشکی شاغل در کارکناناز نفر 100رويهمبستگی است که بر -توصیفیطالعهاین پژوهش یک م:هاروش مواد و 

با استفادهداده ها.ي غیر تصادفی مبتنی بر هدف بودروش نمونه گیر. شهر تهران صورت گرفتو خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی 
پایایی به نیز و و صوري محتوا روایی. عبارت جمع آوري شد43با "وريامقیاس پذیرش فن"خصوصیات جمعیت شناسی و پرسشنامه از 

.رگرفتمورد تجزیه و تحلیل قرا17نسخه SPSSداده ها با .شدتعیینآزمون مجدد ستگی درونی وبهمهايروش
با نگرش به استفاده از ، )503.0(درك بکارگیري آسان رایانه و)309.0(درك سودمندي استفاده از رایانه :یافته ها

همبستگی مستقیم و )662.0(با تمایل به استفاده از رایانهنگرش به استفاده از رایانهبعالوه،. داردهمبستگی مستقیم و مثبت رایانه
.مثبت دارد

این امر سبب. به استفاده از رایانه داردبا نگرش مثبت همبستگیبکارگیري آسان رایانهوسودمندي استفاده از رایانه:نتیجه گیري
. ی شودافزایش نگرش به کامپیوتر براي بکارگیري آن پیشنهاد مو توجه . رایانه می شودتمایل به استفاده از 

.درك بکارگیري آسان، درك مفید بودنوي پذیرش فناوري،گال:کلید واژه ها

18/3/1393: تاریخ پذیرش13/3/1392: تاریخ دریافت

. ی شهید بهشتی، تهران، ایرانتاري و مامایی، دانشگاه علوم پزشکدانشکده پرساستادیار، گروه بهداشت، -1
.ایرانتاري و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران،دانشکده پرسخلی و جراحی، استادیار، گروه دا- 2
.ایرانپزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی، یزد،کارشناس ارشد بهداشت، گروه پرستاري، دانشکده پرستاري و مامایی، دانشگاه علوم - 3
). ولؤنویسنده مس(ایرانتهران، بهشتی،شهیدپزشکیعلومدانشگاهی،مامایوپرستاريدانشکدهگروه بهداشت، دانشیار،- 4

farideh_y2002@yahoo.com:یپست الکترونیک
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مقدمه
و ستپیچیده ارایانه هاي جدید نظیرفناوريگیري بکار

-4(بستگی دارديبه عوامل متعددبکارگیري موفقیت آمیز آن
نگرش ها و تمایالتی وري،اکاربران قبل از بکارگیري یک فن. )1

ممکن وريافننگرش به بکارگیري. در مورد آن خواهند داشت
افراد در زمینه بکارگیري ). 2- 4(است مثبت یا منفی باشد 

عوامل مرتبط با ، زیرا)5-6(یکدیگر تفاوت دارندبافناوري
بنابراین، درك و دانستن عوامل .متفاوت می باشدآن بکارگیري

فناوريي تمایل افراد در جهت  بکارگیري مرتبط با شکل گیر
می تواند در پذیرش فناوري و افزایش بکارگیري آن موثر باشد

)7.(
ناوريفپذیرش و استفاده از، چگونگی"وريالگوي پذیرش فنا"

نشان می دهد لگوااین .را نشان می دهدان توسط کاربر
وامل شوند، عجدید روبرو میفناوريهنگامی که کاربران با یک

در این الگو، دو متغیر . )4(ارتباط داردبکارگیري آن بابسیاري 
بعنوان "سودمنديدرك"و"درك بکارگیري آسان"اصلی 
کننده هاي اصلی توضیح رفتار پذیرش کاربران طراحی تعیین

براي توضیح استفاده از مختلفی الگوهاي ). 8-9(شده است
، Davis"وريافنالگوي پذیرش"اماپیشنهاد گردیده،فناوري
ند و پژوهشگران به آن داشته اکه بیشترین توجه را است الگویی

).10- 11(شده است گیري فناوري استفاده از آن در بررسی بکار
سالدرمنطقی عملنظریهاساسبر"فناوريپذیرشالگوي"

شامل دو متغیر"الگو پذیرش فناوري"اساس  . ارائه شد1985
آسانیازذهنیبرداشت"و "سودمنديازذهنیبرداشت"

جهتتالش" الگو پذیرش فناوري"هدف.می باشد"استفاده
واطالعاتفناوريپذیرشدرکنندهتعیینعواملتوضیح
سایر متغیر هاي .استهاآنبینهمبستگیمیزانبررسی

. می باشداستفادهوبه استفادهنگرش الگوي فوق شامل 
کاربراندرگرفتهشکلذهنیصوراتتمعنايبهذهنیبرداشت

هااحساسها،ناختشترکیبرانگرشو،فناوريیکبهنسبت
). 12(شودمیتعریففناوريیکبهنسبتعملبرايآمادگیو

بعضی از سازمان ها با عدم اطمینان درمورد کاربرد فناوري هاي 
در بکارگیري مقاومت کارکنان خودجدید مواجه هستند و یا با

منفی در روبرو می شوند که این عوامل می تواند تاثیرناوريف
سرمایه گذاري هاي مربوط به نهایت بردربکارگیري فناوري و

عدم اطمینان از کارآیی فناوري سبب کاهش . آن داشته باشد
اندازه گیري کارآیی . در کارکنان می گرددسرعت انجام کار

براساس رضایت عمدتا نظام هاي اطالعاتی در سازمان ها
). 8و10(کاربران و کیفیت ساختار اطالعاتی صورت می گیرد 

-انسانیتگی به عوامل سباطالعاتفناوريپذیرشامروزه، 

پذیرش،موانعاین برداشتنمیانازبدوندارد و اجتماعی
تالشوعواملاینلذا شناخت . صورت نمی گیردفناوري
مرتفع کردنبرايحلراهارائهومثبتعواملتقویتدرجهت
می شود فناوريپذیرشموانعرفع، سبببازدارندهعوامل

.)12و2(
ها و اهمیت کار با رایانه در سازمان باتوجه به موارد مطرح شده 

این پژوهش با هدف ها،بخصوص مراکز آموزشی و دانشگاه
الگوي "رایانه بر اساس با به کارگیري عوامل مرتبطتعیین

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات در کارکنان"ورياپذیرش فن
.انجام گردیدبهداشتی درمانی شهید بهشتی 

و روش هادموا
تعیین عوامل منظوره همبستگی ب- این پژوهش توصیفی

"فناوريالگوي پذیرش "اساس کارگیري رایانه بربمرتبط با

درکارکنان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 
جامعه پژوهش .انجام گردید1389در سال شهید بهشتی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات شاغل در اداري کارکنان
هاي نمونه. بودندشهر تهران بهداشتی درمانی شهید بهشتی 

بر اساس کهدندبوکارکنان نفر از100پژوهش در این مطالعه 
گیري غیر تصادفی مبتنی بر روش نمونه .فرمول محاسبه شد

استفاده از :شاملمعیار هاي ورود نمونه هاي پژوهش. هدف بود
براي گردآوري داده ها در این پژوهش .بوددر محل کار رایانه 

از پرسشنامه خصوصیات جمعیت شناسی و ابزار خود گزارشی
"وريامقیاس پذیرش فن"ساختهپژوهشگر

""Technology Acceptance Scale بود که بر
پرسشنامه جمعیت شناسی . شدتهیهDavisنامه اساس پرسش



و همکارانیمیمنت حسین...بکارگیري رایانه بر اساسباعوامل مرتبط

1393تابستان3شماره 3دوره71مدیریت ارتقاي سالمت 

سن، جنس، وضعیت تاهل، سابقه : سئوال شامل14مشتمل بر 
وضعیت استخدامی، رضایت از شغل، ،کار، سطح تحصیالت

رضایت ازامکانات فیزیکی محل کار،رضایت از میزان حقوق، 
وي آموزش رایانه و میزان ساعات آنگذراندن کالس ها

. بوده استمتوسط ساعت کار
عبارت شامل43با "وريامقیاس پذیرش فن"دوم ت قسم

درك "، عبارت5"درك بکارگیري آسان رایانه ": قسمت6
نگرش به استفاده از "عبارت، 5"سودمندي استفاده از رایانه

14"هاي برون داد رایانهنگرش به ویژگی"سئوال، 14"رایانه
3"ایانهنگرش درمورد لذت مورد انتظار از بکارگیري ر"عبارت، 
طبق بود که  برعبارت 2"تمایل به استفاده از رایانه"عبارت و
. یکرت طراحی شدقسمتی ل5مقیاس  

درك "ابزارهاينمراتدر این پژوهش جهت اندازه گیري 
"درك سودمندي استفاده از رایانه"و "بکارگیري آسان  رایانه

ذت مورد گی برون داد و لویژ(رایانهنگرش به استفاده از"با 
ارزش 3تا0، عبارات از "رایانهتمایل به استفاده از"،")انتظار

گذاري شدند و براي عبارات منفی ارزش گذاري برعکس 
هر قسمت پرسشنامه بر مبناي نمراتسپس . صورت گرفت

هر (قسمت مساوي تقسیم شد 3و امتیازات به محاسبه شد100
ثبت بودن امتیازات بی نظر و متا حد منفی،) امتیاز33قسمت 

.کسب شده توسط افراد مشخص گردد
ابزار در این پژوهش از روش شاخص رواییجهت تعیین 

بر این . شداستفاده صوري پرسشنامه و رواییمحتوا روایی
نفر از مدرسین دانشکده پرستاري 10نامه در اختیار اساس پرسش

شهید و مامایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 
نفر مهندس 3اطالعات وفناوريمتخصص رشته 7بهشتی،
.نامه اعمال گردیدار داده شد و نظرات آنان در پرسشقرکامپیوتر

نامه از نظرات افراد صاحب نظر که در صوري پرسشرواییجهت 
نفر 10محتوا شرکت داشتند و نیز از نظرات رواییمرحله تعیین 

ایایی ابزار تعیین پبراي.شداز نمونه هاي واجد شرایط استفاده 
آزمون مجدد همسانی درونی ابزار ودر این پژوهش از روش

نفر 15به مقیاس،تعیین همسانی درونیمنظوره ب.استفاده شد
اخ ازکارکنان واجد شرایط داده شد و سپس ضریب آلفا کرونب

درك بکارگیري آسان "هاي براي متغیراندازه گیري شد که
نگرش به استفاده از "،"ودمندي رایانهدرك س"،"رایانه
نگرش به "، "نگرش به ویژگی هاي برون داد رایانه"،"رایانه

به ترتیب "تمایل به کاربرد رایانه"،"لذت مورد انتظاراز رایانه
جهت .محاسبه گردید70/0و 80/0، 73/0، 85/0، 70/0، 80/0

این اساس بر.ار از روش آزمون مجدد استفاده شدتعیین ثبات ابز
نفر از کارکنان واجد شرایط 15روز به 15نامه به فاصله پرسش

وضیح از آنان درخواست شد که پژوهش داده شد و پس از ت
سپس ضریب همبستگی بین این دو . نامه را تکمیل کنندپرسش

. این افراد از نمونه گیري نهایی حذف شدند.اندازه گیري شد
،"یري آسان رایانهدرك بکارگ"این ضریب در قسمت هاي 

،"از رایانهنگرش به استفاده "، "مندي رایانهدرك سود"
نگرش به لذت مورد "، "نگرش به ویژگی هاي برون داد رایانه"

، 87/0،70/0به ترتیب"تمایل به کاربرد رایانه"،"از رایانهانتظار
.محاسبه شد75/0، 80/0،80/0،70/0

معرفی نامه از ، پس از اخذ به منظور گردآوري داده ها
خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی و شعبه بین المل 

ازبعد15صبح تا 8از ساعت انپژوهشگریکی از ،شهید بهشتی
پس از و مراجعه نمود روز به اطاق کار کارکنان60ظهر به مدت

بصورت شرکت کنندگان، شرکت کندگانازه شفاهی از اخذ اج
سپس در صورت .هدف انتخاب شدندغیر تصادفی مبتنی بر 

اهداف ،جهت شرکت در پژوهششرکت کنندگانتمایل 
داده شد و پژوهش و نحوه تکمیل کردن پرسشنامه توضیح 

و به شرکت کنندگان گرفتها قرار پرسشنامه در اختیار آن
تجزیه و .دقیقه زمان داده شد20جهت تکمیل پرسشنامه 

و 17نسخه SPSSآماري زار با کمک نرم افتحلیل داده ها، 
و تحلیل اسپیرمن تگیهمبسآزمون، با استفاده از آمار توصیفی

.صورت گرفتروابط بین متغیر ها براي بررسی مسیر

ایافته ه
سال 5/38±8افرادمیانگین سننتایج مطالعه نشان داد

13±7میانگین سابقه کار نمونه ها .زن بودندآن هادرصد76و
7.ساعت بود155±38متوسط ساعت کار نمونه ها . سال بود



و همکارانیمیمنت حسین...بکارگیري رایانه بر اساسباعوامل مرتبط

1393تابستان3شماره 3دوره72مدیریت ارتقاي سالمت 

,ICDL1نمونه ها دوره هاي رسمی درصد  7شامل (2
،پاور پوینت،ساکساکسل،،اینترنتویندوز،مهارت ورد،

نمونه ها دوره رسمی در درصد 27گذرانده بودند ورا)فتوشاپ
به نمونه هادرصد 34. زمینه کاربرد با رایانه را نگذرانده بودند

صورت غیر رسمی به آموزش نرم افزارهاي فتوشاپ، اتوکد، اس 
در مورد تمایل . پاور پوینت وغیره پرداخته بودندپی اس اس و

کاربران رایانه  همیشه تمایل به کار با رایانه درصد48به کار، 
درصد 1و گهگاهی،درصد 10بعضی اوقات، درصد39داشتند، 

54یافته ها نشان داد . را نداشتندتمایل به استفاده از رایانه 
ها آندرصد 21ساعت در هفته،20نمونه ها بیش از درصد 

بین درصد 9،ساعت15-10بین درصد 9ساعت،20- 15بین 
ساعت طی هفته با رایانه  کار 4- 0بین درصد 7ساعت و5-10

برخی از مشخصات جمعیت شناختی نمونه هاي .کردندمی
.ه شده استآورد1پژوهش در جدول 

معتقد) درصد57(اکثر نمونه هامی دهد کهنشان 2جدول
نظري درصد 37،رایانه سبب آسان شدن کارها شدهندبود

می تواند سبب سهولت در نند رایانهبوددرصد معتقد6نداشته و
نشان داد یافته ها،"بودن رایانهسودمند "در بخش . کارها شود

22،موافق بودند"ودن رایانهسودمند ب"ا نمونه ها بدرصد65
سودمند بودن "مخالف درصد 13ها نظري نداشته وآندرصد 
70اکثر نمونه ها ، "به رایانهنگرش"در بخش . ندبود"رایانه
20بدون نظر وصد در10،نگرش مثبت به رایانه  داشتهدرصد

ه در بخش نتایج کاربرد با رایانه  ب.درصد نگرش مثبت نداشتند
نمونه ها با نتایج درصد 65نتایج نشان دادند ، رون دادشکل  ب

نظري درصد 57، مد موافق بودهآبرون داد رایانه  به شکل کار
مد تشخیص آهاي رایانه را ناکاربرون داددرصد18نداشته و

،از سرگرمییدر بخش استفاده از رایانه بعنوان بخش.دادند
،سرگرم کننده دانستهرااد رایانهافردرصد 25نتایج نشان دادند 

موارد بادرصد 18دردر این مورد بی نظر بوده ودرصد 57
. سرگرم بودن رایانه مخالف بودند

درك همچنین نتایج نشان داد بیشترین همبستگی بین 
و )=90/0r(رایانه استفاده ازنگرش بکارگیري آسان رایانه با

و نتایج حاصل کمترین میزان همبستگی بین سرگرم بودن رایانه

نشان داد کهنتایج ،بعالوه). =10/0r(از برون داد با رایانه بود
همبستگی جمعیت شناسیاطالعات وبین الگوي پذیرش رایانه 

).3جدول()=66/0r(وجود داردمثبت 
رضایت ساعات کار،بین الگوي پذیرش رایانه واز طرفی 

می وغیر دوره هاي آموزشی رسگذراندن،مدیریت بخش،شغلی
.رابطه معنی داري مشاهده شدتمایل به استفاده از رایانه ،رسمی

)05/0<P( ان و وضعیت کارکنبین بکارگیري رایانه توسطولی
رابطه معنی داري مد و وضعیت استخدامآ، رضایت از درتاهل

.مشاهده نشد
الگوي پذیرش "اجزايبین همبستگی بررسی به منظور 

درك استفاده شد که نشان می دهدمناسپیراز آزمون"وريافن
سودمندي استفاده از رایانه با درك بکارگیري آسان رایانه 

)719/0=r ،001/0<P( نگرش استفاده از رایانه ،)726/0=r

,001/0<P( تمایل به استفاده از رایانه ،)715/0=r ،001/0<P (
مستقیم و مثبت دارد و درك بکارگیري آسان رایانه با همبستگی 

و تمایل به )>r ،001/0P=672/0(ش استفاده از رایانه نگر
مستقیم و همبستگی) r ،001/0<P=614/0(استفاده از رایانه 

نگرش استفاده از رایانه با تمایل به استفاده از ،بعالوه. مثبت دارد
.مستقیم و مثبت داردهمبستگی ) r ،001/0=P=662/0(رایانه 

، ك بکارگیري آسان رایانهیرهاي درتوان نتیجه گرفت که متغمی
از توان نه و تمایل به استفاده از رایانهنگرش استفاده از رایا

.)4جدول ( یی در الگو برخوردار استپیشگویی باال
با استفاده از آزمون تحلیل مسیر نشان 1شکل همچنین 

، )309.0(می دهدکه درك سودمندي استفاده از رایانه 
با نگرش به ،)503.0(بکارگیري آسان رایانه درك 

همبستگی ) و لذت موردویژگی برون داد(استفاده از رایانه 
همچنین نگرش به استفاده از رایانه . مستقیم و مثبت دارد

با تمایل به استفاده از رایانه)و لذت موردویژگی برون داد(
)662.0(مستقیم و مثبت داردهمبستگی.
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دانشگاه علوم پزشکی و خدمات در کارکنان"الگوي پذیرش فن آوري"تحلیل مسیر عوامل مرتبط با بکارگیري رایانه بر اساس :1شکل 
بهداشتی درمانی شهید بهشتی 

هاي پژوهشهاي جمعیت شناختی نمونهویژگی: 1جدول 
تعداد طبقات متغیرمتغیر

)درصد(تعداد 
صددر

جنس
7676زن
2424مرد

پایۀ تحصیلی
2626دیپلم

1414کاردان
4444کارشناس

1515کارشناس ارشد
22دکترا

وضع تأهل
3030مجرد
6666متأهل
22مطلقه
22شدهفوتهمسر

وضعیت استخدامی
4343رسمی
1717پیمانی

99یطرح
1313قراردادي

1717شرکتی
311تبصره 

محیط کار شرایط و امکانات فیزیکی رضایت از 
2828راضی
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2525ناراضی 

4747رضایت نسبی

میزان رضایت از درآمد ماهیانه

1414راضی

3636ناراضی 

5050رضایت نسبی 

"فناوريالگوي پذیرش"ها براساس فراونی نسبی نمونه : 2جدول 

تمایل به کاربرد پیش بینی ضریب همبستگی اسپیرمن
شده  رایانه

نگرش  کار با برون دادسرگرم بودن
رایانه

درك بکارگیري درك سودمندي
رایانهآسان 

5/03/03/09/07/00درك بکارگیري آسان
7/04/04/08/007/0درك سودمندي

8/05/06/008/09/0رایانهنگرش  کار با
5/01/006/04/03/0برون داد

7/001/05/04/03/0سرگرم بودن
07/05/08/07/05/0تمایل به کاربرد پیش بینی شده  رایانه

"وريامقیاس پذیرش  فن"خش هاي متفاوت ضریب همبستگی اسپیرمن ب:3جدول 

)درصد(جمع)درصد(موافق)درصد(منظري ندار)درصد(مخالف
63757100درك بکارگیري آسان

132265100درك سودمندي
201070100نگرش به استفاده از رایانه

122365100مورد برون دادنگرش در
185725100لذت مورد انتظارموردنگرش در

"ورياذیرش فنالگوي پ"ابطه بین اجزاي ر:4جدول 

درك سودمندي استفاده از "ورياالگوي پذیرش فن"اجزاي 
رایانه

درك بکارگیري آسان 
رایانه

تمایل به استفاده از رایانهنگرش استفاده از رایانه

r=719/0درك سودمندي استفاده از رایانه
001/0<p

726/0=r
001/0<p

715/0=r
001/0<p

r=672/0درك بکارگیري آسان رایانه
001/0p<

614/0=r
001/0p<

r=662/0نگرش استفاده از رایانه
001/0=p

بحث
اکثریت کارکنان درك براساس یافته هاي پژوهش

این در. بکارگیري آسان و درك سودمندي درمورد رایانه داشتند

در مطالعه خود بیان می Malhotra & Gallettaرابطه
و وضعیت پایداررك سودمنديبکارگیري آسان و د، دركکنند

-ها علت این امر را تاثیر اجتماعی بیان میآن. )8(ثابتی ندارند
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تاثیر عوامل اجتماعی مورد نظر نبوده کنند که در مطالعه حاضر
از طرفی ممکن است تفاوت هاي فرهنگی موجب این است و

.اختالف در نتایج شده باشد
داد که نگرش به یافته ها در پژوهش حاضر نشان ،بعالوه

ن همبستگی مستقیم و استفاده از رایانه با درك بکارگیري آسا
& Sandbergدر این رابطه. داردمثبت وباالیی

Wahlberg می نویسند مهمترین عامل درالگوي پذیرش
، درك بکارگیري آسان می باشد که با مطالعه حاضر فناوري

.)15(همخوانی دارد
درك بکارگیري آسان وداد که نتایج نشاندر مطالعه حاضر

درك سودمندي بیشترین همبستگی با نگرش به استفاده از 
کمترین همبستگی نگرش درمورد لذت مورد انتظاروداردرایانه

و Wuنتایج مطالعه.را بانگرش به استفاده از رایانه نشان دادند
با نشان داد درك سودمندي و درك بکارگیري آسان همکاران
همبستگی رکنان به استفاده از سیستم هاي گزارشی تمایل کا
با نتایج پژوهش حاضر نتایج مطالعه .)16(ندشتداري امعنی د

Wuکه ممکن است علت آن نبودهمخوان)16(و همکاران
کاربران اعتماد ی همچون هنجار ذهنی واضافاستفاده از مفاهیم

متغیرهاي بعنوان دنتوانمیکهباشدایشانپیشنهادي الگويدر
بدست و نتایج متفاوت با مطالعه حاضر دننمایمداخله گر عمل 

.آمد
ساز پژوهش هاي یافته هاي این پژوهش می تواند زمینه

بعدي و طراحی مداخالت مختلف براي ارتقاء سطح بکارگیري 
بعالوه یافته هاي پژوهش حاضر می تواند . رایانه در جامعه باشد

باشد تا با توجه به فرهنگ سعی گذارانراهنمایی جهت سیاست
در نهادینه سازي بکارگیري رایانه که یکی از مهمترین ابراز 

.پیشرفت است، داشته باشند
گویی مطالعه، عدم اطمینان از دقت پاسخمحدودیت 

واحدهاي پژوهش به سئواالت پرسشنامه با توجه به مورد پسند 
-بانامه میهاي پاسخ به پرسشجامعه بود که از ویژگیدر بودن 

بعالوه وضعیت روانی شرکت کنندگان در هنگام تکمیل . شد
.از کنترل پژوهشگران خارج بوده استپرسشنامه

نتیجه گیري نهایی
نتایج نشان داد بیشترین همبستگی بین آسان شدن کارها 

نتایج همچنین. وجود داشتنگرش کار با رایانهتوسط رایانه و
یرش رایانه و اطالعات جمعیت داد که بین الگوي پذنشان 

به نظر می رسد بنابراین، .شناسی همبستگی مثبت وجود دارد
توجه مسئولین به آسان نمودن و ایجاد تسهیالت براي کاربران 

با توجه همچنین . در استفاده از رایانه تاثیر بسزایی خواهد داشت
توانندهاي جمعیت شناختی کاربران مسئولین میبه ویژگی

هاي مناسب جهت افزایش بکارگیري رایانه طراحی برنامه
مدیریت، آموزش و هاي مختلف سیاستگذاران در بخش.  نمایند

در امر بکارگیري کارکنانبایستی به تشویق اطالعات،فناوري
رایانه توجه بیشتري نمایند و سعی در ایجاد افزایش نگرش 

لگو در بکارگیري این ا. مثبت در محیط هاي علمی داشته باشند
.سایر سازمان ها پیشنهاد می شود

تشکر و قدردانی
این مقاله حاصل کار دوره دکتراي پرستاري بود که با اجازه 

بدینوسیله از . انجام شددانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتیاز 
کارکنان محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 

پژوهش حاضر با در انجام درمانی شهید بهشتی و همکارانی که
.تشکر و قدردانی می شودپژوهشگران همکاري داشته اند
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Related Factors to use computer based on "Technology Acceptance Model"
Hosseini M1, Esmaeili R2, Khavari Z3, *Yaghmaei F4

Abstract
Introduction: Use of computer has been increased in recent years. So understanding the

related factors to use computers is important. The aim of this study was to determine related

factors to use computer based on "Technology Acceptance Model".
Materials & Methods: This is a descriptive-correlational study which 100 staff members

of Shahid Beheshti University of Medical Sciences were selected through convenient

sampling method. Data were gathered using demographic questionnaire and "Technology

Acceptance Model Scale" with 43 items. Content and face validity of the questionnaire and

the reliability of the instruments were determined by internal consistency and test-retest

methods, respectively.

Findings: There were a direct and positive correlation between perceived usefulness

( 309.0 ), perceived ease of computer ( 309.0 ), with computer attitude, and also

computer attitude with intention to use computer ( 503.0 ).

Conclusion: There is a direct and positive correlation between usefulness and ease of use

of computer with computer attitude and ultimately intention to use computer. Attention to

increase computer attitude for using computer is suggested.
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