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Abstract  
The aim of this research was to develop the causal model of relationship among computer 

attitude, statistics anxiety, statistical software self-efficacy and statistical software 

acceptance. Using the convenience sampling and according to the table of Krejcie and 

Morgan (1970), 260 master students at Shahid Bahonar University of Kerman who knew 

and worked with at least one statistical software were chosen as example. Using the 

questionnaire of statistical software acceptance (Hsu, Wang & Chiu, 2009), the scale of 

computer attitude (Harrison & Rainer, 1992), the scale of statistics anxiety (Cruise, Cash & 

Bolton, 1985), and the scale of statistical software self-efficacy (Compeau & Higgins, 

1995) required data were collected and for their analysis of structural equation modeling 

was used. The results showed that both perceived usefulness and perceived ease of use 

positively influence students’ intention to use statistical software, whereas statistics anxiety 

has negative impact on all of them. In addition, computer attitude has positive effect on 

perceived usefulness and perceived ease of use, but statistical software self-efficacy has 

negative impact on perceived ease of statistical software and positive effect on perceived 

usefulness of use statistical software. Finally, it is concluded that the greatest software 

usage outcome would occur when a statistical software is perceived both useful and easy to 

use by the learners. 

Keywords: Computer attitude, Statistical software acceptance, Statistical software self-

efficacy, Statistics anxiety. 
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 چکیده

ار آمدار   افد  عِلّی رابطة بین نگرش نسبت به کامپیوتر، اضطراب آمار، خودکارآمدد  و پدذیرش ندر     طراحی مدل پژوهش حاضر با هدف
ارشدد دانجدگا     جامعة آمار  پژوهش شدام  دانجدجویاک کارشسا دی    .گی انجا  شدهمبست -با روش توصیفی این پژوهش . انجا  گرفت

 620، (1170)گیر  درد ترس و برا اس جدول کرجسدی و مورگداک   با روش نمونه. بود 19-1313شهید باهسر کرماک در  ال تحصیلی 
 پر جسامة از طریق. اف ار آمار  آشسایی داشتسد، انتخاب شدندارشد دانجگا  شهید باهسر کرماک که حداق  با یک نر  دانججو  کارشسا ی

 آمدار  اضدطراب  اسید مق ،(1116) سدر یرا و سوکیهار وتریکامپ به نسبت نگرش اسیمق ،(6001) ویچ و وانگ ،هسو  آمار اف ارنر  رشیپذ
  بدرا  و   شدد ، گدردآور پژوهش   هاداد ( 1115) س یگیه و یکامپ  آمار اف ارنر   خودکارآمد اسیمق و ،(1185) بولتوک و کش کروز،
 اکیدانجدجو   یتما بر شد ادراک   ودمسد و شد ادراک  هولت داد نجاک جینتا. انجا  گرفت   اختار معادالت  از  مدل هاآک  یتحل

 بده  نسدبت  نگدرش  عدوو ،  بده . دارد یمسف اثرمتغیر یادشد    ه بر آمار اضطراب که یحال در دارند؛ مثبت اثر  آمار اف ارنر برا  کاربرد 
-ادراک  دهولت  بدر   آمار اف ارنر   خودکارآمد اما دارد، مثبت اثر  آمار اف ارنر  شدةادراک   ودمسد و شد ادراک  هولت بر وتریکامپ

 از ا دتفاد   نیجدتر یب شدد   رید گجده ینت در نهایت،. دارد مثبت اثر  آمار اف ارنر  شدة ادراک   ودمسد بر و یمسف اثر  آمار اف ارنر  شدة
  .کسسد درک  ودمسد و آ اک اکیدانججو را اف ارنر  آک ا ت که دانججویاک یزمان  آمار اف ارنر 

 .نگرش نسبت به کامپیوتر اف ار آمار ، اف ار آمار ، خودکارآمد  نر  پذیرش نر  اضطراب آمار،:كلیديواژگان

                                                           

 رایانامه مسئول، نویسندة: hmotahhari@uk.ac.ir 
 وتر،یکامپنسبت به نگرش رابطة »نامة کارشناسی ارشد رشتة تحقیقات آموزشی با عنوان این مقاله مستخرج از پایان

« ارشد دانشگاه شهید باهنر کرمان ی در بین دانشجویان کارشناسیافزار آمار نرم رشیپذ با یاضطراب آمار و خودکارآمد
 .است

  /http://pma.cfu.ac.ir                                                              مطالعات آموزشی و آموزشگاهی                                  
    X434- 2429: شاپای چاپی                                                                           8938، پاییز و زمستان 2، شمارة 8دورة 

        2142-8938: شاپای الکترونیکی                                                                                                     849ـ 811حات صف

mailto:hmotahhari@uk.ac.ir
http://pma.cfu.ac.ir/


  541افزارآماريطراحیمدلعِلّیرابطةبیننگرشنسبتبهكامپیوتر،اضطرابآمار،خودكارآمديوپذیرشنرم

  

 

 مقدمه

های آموزشی، وجود کاربران فناوری ضروری است و این کاربران  ویژه محیطها به در همة محیط

های آموزشی و  کنند؛ زیرا وجود صرف فناوری در محیط کارگیری فناوری ایفا می نقش مهمی در به

کند و فراگیران و مدرسان نیز فناوری را در تدریس و  کارگیری آن را تضمین نمی درس، به کالس

،  تئو)فناوری را بپذیرند کارگیری  ها ضرورت بهگیرند، مگر اینکه آن کار نمییادگیری خود به

توسط کاربر  بنابراین، کاربرد یک فناوری مستلزم پذیرش آن(. 4112، 4؛ کیراز و اوزدمیر2 41

 (. 931 نژاد و وزیری شهربابک، مطهری)ست ا

های آموزش عالی ای در محیط نشدن آن به دغدغههایی که پذیرش یا پذیرش یکی از فناوری

هسو، وانگ )افزار آماری است تبدیل شده، یادگیری درس آمار از طریق فناوری کامپیوتر، یعنی نرم

ندی مطرح شده است؛ مدل پذیرش های چدر زمینة پذیرش فناوری، مدل(. 4113، 9چیوو 

طور بینی پذیرش فناوری اطالعات است که بههای مفهومی برای تبیین و پیشیکی از مدل 2فناوری

مطرح کرد که دو بُعد اصلی آن، ( 392 ) 1این مدل را دیویس. شودکار گرفته می گسترده به

سهولت (. 939 کندری و همکاران، اس)شدة کاربرد فناوری هستند شده و سودمندی ادراکادراک

کارگیری یک فناوری  شود که یک فرد باور دارد بهای اطالق میشدة کاربرد فناوری به درجهادراک

شدة کاربرد فناوری نیز به ادراک سودمندی(. 4119، 2کیم و همکاران)تواند راحت و آسان باشد می

بخشد یک فناوری عملکرد او را بهبود می یریکارگ بهشود که یک فرد باور دارد ای اطالق میدرجه

 (. 4 41و همکاران،   آریف)

کارهانا و )های گوناگون از اعتبار برخوردار است مدل پذیرش فناوری در ارتباط با فناوری

                                                           
1. Teo 

2. Kiraz & Ozdemir 

3. Hsu, Wang & Chiu 

4. Technology Acceptance Model (TAM) 

5. Davis 
6. Kim, Lee & Law  
7. Ariff 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042812046721


541                                         8938،پاییزوزمستان2،شمارة8مطالعاتآموزشیوآموزشگاهی،دورة


و ( 993 الدینی، قطب احمدی ده)های آن تأیید شده است ، پایا و روا بودن سازه(4111،  لیمایم

رائو )کند های مختلف را تبیین میت رفتاری برای کاربرد فناوری در زمینةبخش وسیعی از تمایال

شده دو متغیر اصلی در مدل شده و سودمندی ادراکاز آنجا که سهولت ادارک(.  411، 4و تروسانی

توانند برای تعیین تمایل رفتاری دانشجویان برای کاربرد پذیرش فناوری هستند، این دو متغیر می

یک عنوان  بهاگرچه در طول دو دهة اخیر، مدل پذیرش فناوری . آماری مدنظر قرار گیرندافزار نرم

طور گسترده در ارتباط با ، و به( 411، 9باگوزی و ریچارد)مدل مفید تشخیص داده شده است 

وکار آزمون و اعتباریابی شده است، اما کاربردش در آموزش محدود بوده کاربران دنیای کسب

. افزار آماری انجام گرفته استهای کمی در خصوص مطالعة پذیرش نرم، و پژوهش(4113تئو، )

کنندة پذیرش فناوری بینیها و باورهای فردی پیشها، فرض شده است که نگرش در این پژوهش

بنابراین، برای اینکه یک (. 4113هسو، وانگ و چیو، )گذارند است و بر کاربرد فناوری تأثیر می

کار گرفته شود، درک عواملی که بر تصمیم کاربر برای  افزار آماری بهاز جمله نرم فناوری جدید،

نگرش (. 3 41، 2التیکا، تورجا و اکسانن)گذارند، ضروری است پذیرش یا رد آن فناوری اثر می

طور مستقیم و غیرمستقیم بر به کامپیوتر، خودکارآمدی و اضطراب ازجمله عواملی هستند که به

 . های مختلف تأثیر دارنداربرد واقعی فناوریتمایل و ک

های نظری بر نظریة رابطة نگرش به کامپیوتر و کابرد فناوری اطالعات، بیشتر مدلزمینة در 

کند هر شیء به یک نگرش مبتنی هستند که پیشنهاد می( 391 ) 2، آجزن و فیشبین1عمل مستدل

شود که بر رفتار به آن شیء منتهی می رفتاری نسبت شود و این نگرش به تمایلخاص منجر می

بنابراین، نگرش نسبت به کامپیوتر بر تمایل رفتاری . گذاردواقعی نسبت به آن شیء تأثیر می

(. 332 ،  راینر و میلر)کامپیوتر نزد آنان تأثیر دارد گذارد و این نیز خود بر کاربرد کاربران اثر می
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نگرش نسبت به کامپیوتر و کاربرد آن رابطة معناداری اند بین نتایج مطالعات تجربی نشان داده

های قبلی منطقی است که به نتایج پژوهشبا توجه (. 332 ،  تامپسون، هیگینز و هوبل)وجود دارد 

عنوان  به( دو متغیر اصلی در مدل پذیرش فناوری)شده شده و سودمندی ادراکسهولت ادراک

و تمایل رفتاری برای کاربرد یک فناوری خاص قرار  متغیرهای میانجی، بین نگرش به کامپیوتر

شده و سودمندی شود نگرش به کامپیوتر بر سهولت ادراکبه عبارت دیگر، فرض می. گیرند

به کاربرد آن فناوری نیز منجر نوبة خود گذارد که بهشده کاربرد یک فناوری تأثیر میادراک

 . شود می

کند گرفتن یک عمل مشخص داللت می یی برای انجامخودکارآمدی به باور فرد دربارة توانا

های واقعی، برآوردهای فرد از آنچه با بنابراین، در کنار توانایی(. 331 ، 4کامپی و هیگینز)

از آنجا که (. 4112، 9بندورا)تواند انجام دهد، نیز ضروری است هایش میکارگیری مهارت به

گیری آن گیرد، اندازهاط با یک فعالیت ویژه دربرمیخودکارآمدی باورهای ادارکی فرد را در ارتب

زمینة فناوری، خودکارآمدی  در(. 4112، 2بونگ)باید به یک موقعیت یا وظیفة خاص محدود شود 

التیکا، تورجا و اکسانن، )ها و اینترنت بررسی شده است افزارکارگیری کامپیوترها، نرم در به

دادن  های خود برای انجامای کاربران نسبت به تواناییخودکارآمدی کامپیوتر به باوره(. 3 41

کارگیری  دهندة یک قضاوت از توانایی خود برای بهتکالیف مشخص با کمک کامپیوتر که نشان

 (. 993 الدینی، مشکانی و محمدخانی، قطب احمدی ده)شود کامپیوتر است، اطالق می

گذارد عمل یا موقعیت اثر می خودکارآمدی بر تمایالت و رفتارهای فرد نسبت به یک

برای نمونه، افراد با خودکارآمدی باال در انجام وظایف و تکالیف بیشتر (. 932 اصغری، )

قالنی، حربی و )کنند کنند و بر انجام تکالیف استقامت میتر کار میکنند، سختمشارکت می

د و در رسیدن به هدف تالش کننهای چالش برانگیزتری انتخاب میبنابراین، هدف(.  93 بهارلو، 
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های بندورا، از میان طبق بررسی(. 932 مهداد، ادیبی و عزتی، )دهند و پافشاری بیشتری نشان می

یک مؤثرتر از خودکارآمدی دادن یک عمل یا تکلیف دارند، هیچ عواملی که نقشی بنیادی در انجام

طور که خودکارآمدی همان(. 932  بقا و همکاران،فروتن)و باورهای فرد از توانایی خود نیست 

، کاربرانی (931 بهمنی و همکاران، )کنندة مهم از عملکرد در یک حوزة خاص است بینییک پیش

که خودکارآمدی کامپیوتر آنان در سطح باالتری است، تمایل بیشتری برای کارکردن با کامپیوتر 

افزار آماری باال دکارآمدی نرم، افرادی که از خوهمچنین(. 332 ،  دیویسونکاتش و )دارند 

 (. 4113هسو، وانگ و چیو، )افزار آماری دارند کارگیری نرم برخوردارند، تمایل بیشتری برای به

 تنها دانشجویان را باها اهمیت دارد؛ زیرا آمار نهدرس آمار برای دانشجویان اکثر رشته

یر شغلی و حرفة بسیاری از کند، در مسهای تحقیق آشنا میآماری و روش وتحلیل تجزیه

های تحلیلی توانایی دانشجویان را در خواندن، تفسیر، ترکیب و مهارت. دانشجویان مفید است

تجربة دانشجویان از آمار اغلب با (. 331 ، 4راوید و لئون)دهد کاربرد نتایج پژوهشی افزایش می

ویژه برای کسانی کند؛ بهد مییک منبعی از اضطراب همراه است که ادراک منفی نسبت به آن ایجا

اند ها نشان دادهپژوهش. اندکه در دوازده سال تحصیل در مدرسه هیچ درس آماری را نگذرانده

هایی غیر از ریاضی و خصوص در بین دانشجویان رشتههایی است که بهدرس آمار ازجمله درس

 (.  33 ، 9زیدنر)کند آمار بیشترین اضطراب را ایجاد می

         اضطراب تفسیر؛. 4ارزش آمار؛ .  : است ضطراب آمار شش مؤلفه در نظر گرفتهبرای ا

ترس از . 2ترس از درخواست کمک؛ . 1خودپندارة محاسباتی؛ . 2اضطراب امتحان و کالس؛ . 9

در بین این شش مؤلفه، ارزش آمار به ادراک یادگیرندگان از مناسب و مفیدبودن آمار . استاد آمار

تصور بر این است که ارزش آمار یک منبع اصلی اضطراب آمار در میان دانشجویان به . رداشاره دا

شان چیست؟ کنند که لزوم درس آمار در برنامة تحصیلیرود و این پرسش را مطرح میشمار می
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2. Ravid & Leon 
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بنابراین، سطح باالی اضطراب آمار باعث کاهش عملکرد (. 4119،  هانا، شولین و دمپسر)

شود و فرض می(  33 ، 4اونویوبازی، داروز و داین)شود های کمّی و آمار میسدانشجویان در در

 . گیرند کار می بیشتر بهافزار آماری را تری دارند، نرمبتدانشجویانی که به آمار نگرش مث

ها و باورهای دیگر نیز بر پذیرش گرفته، عالوه بر اضطراب آمار، نگرشبنابر مطالعات انجام

ها و باورهایی مانند نگرش به کامپیوتر و باورهای خودکارآمدی ماری مؤثرند؛ نگرشافزار آنرم

بنابراین، پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل عِلّی رابطة بین نگرش (. 4113هسو، وانگ و چیو، )

افزار آماری انجام گرفت و مدل نسبت به کامپیوتر، اضطراب آمار، خودکارآمدی و پذیرش نرم

 .تدوین شدندهای پژوهش به شرح زیر و فرضیه(  شکل )مفهومی 

                                                           
1. Hanna, Shevlin & Dempster 
2. Onwuegbuzie, Daros & Ryan 

خودکارآمدی 
 افزار آماری نرم

نگرش نسبت 
 به کامپیوتر

 سودمندی 

 شده ادراک

 اضطراب آمار

 سهولت 

 شده ادراک

ل برای تمای
کاربرد نرم افزار 

 آماری

 افزار آماری م پذیرش نر

 مدل مفهومی پژوهش. 1شکل 

H1 

H3 

H2 

H4 

H5 

H6 

H7 

H8 

H9 

H10 
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 . افزار آماری اثر داردشدة کاربرد نرماضطراب آمار بر سودمندی ادراک.  

 . افزار آماری اثر داردشدة کاربرد نرمسودمندی ادراکبر افزار آماری خودکارآمدی نرم. 4

 . آماری اثر دارد افزارشدة کاربرد نرمنگرش به کامپیوتر بر سودمندی ادراک. 9

 . افزار آماری اثر داردشدة کاربرد نرمشده بر سودمندی ادراکسهولت ادراک. 2

 . افزار آماری اثر داردشدة کاربرد نرماضطراب آمار بر سهولت ادراک. 1

 . افزار آماری اثر داردشدة کاربرد نرمافزار آماری بر سهولت ادراکخودکارآمدی نرم. 2

 . افزار آماری اثر داردشدة کاربرد نرمبه کامپیوتر بر سهولت ادراکنگرش نسبت .  

 . افزار آماری اثر دارداضطراب آمار بر تمایل رفتاری کاربرد نرم. 9

 . افزار آماری اثر داردشده بر تمایل رفتاری کاربرد نرمسهولت ادراک. 3

 . اری اثر داردافزار آمشده بر تمایل رفتاری کاربرد نرمسودمندی ادراک. 1 

شناسیپژوهشروش

جامعة آماری پژوهش شامل . پژوهش حاضر با روش توصیفی از نوع همبستگی انجام گرفت

های ادبیات و علوم انسانی، ریاضی، کشاورزی، مدیریت و ارشد دانشکده دانشجویان کارشناسی

با روش . بود 32-939 اقتصاد، و فنی و مهندسی دانشگاه شهید باهنر کرمان در سال تحصیلی 

دانشجوی  421، (1 3 )  مورگانگیری دردسترس و براساس جدول کرجسی و نمونه

 . افزار آماری آشنایی داشتند و کار کرده بودندارشد انتخاب شد که حداقل با یک نرم کارشناسی

افزار آماری هسو، پرسشنامة پذیرش نرم. کار گرفته شد به  ها پرسشنامه برای گردآوری داده

شده با پنج ، که سه سازة اصلی مدل پذیرش فناوری، یعنی سودمندی ادراک(4113)وانگ و چیو 

افزار آماری با شش گویه را شده با چهار گویه و تمایل برای کاربرد نرمگویه، سهولت ادراک

افزار آماری از طریق مقیاس نگرش نسبت به های بیرونی مؤثر بر پذیرش نرمسازه. سنجد می

                                                           
1. Krejcie & Morgan 
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با پنج گویه، مقیاس اضطراب آمار کروز، کش و بولتون ( 334 )  و راینرهاریسون تر کامپیو

با پنج گویه ( 331 ) کامپی و هیگینزافزار آماری با هفت گویه و مقیاس خودکارآمدی نرم (391 )

تا کامالً (  )ای لیکرت از کامالً مخالفم درجهها، طیف پنجدهی پرسشنامهطیف پاسخ. سنجش شد

 . بود( 1)فقم موا

با  9های اصلیها، تحلیل عاملی اکتشافی، روش مؤلفهمقیاس 4بررسی روایی سازهمنظور به

، مالک یک عامل در نظر گرفته  بزرگتر از  1کار گرفته شد و مقادیر ویژة به 2چرخش واریماکس

بیین درصد از واریانس را ت 39/24این شش عامل در مجموع، . دست آمدشد که شش عامل به 

و  9/1دلیل داشتن بار عاملی کمتر از ها بهبراساس نتایج تحلیل عاملی اکتشافی، برخی گویه. کردند

های نهایی تعداد گویه. دلیل قرارگرفتن در دو عامل از تحلیل کنار گذاشته شدندها بهبرخی گویه

. بیان است  ر جدول شدة هر عامل دمربوط به هر مقیاس، همچنین، مقدار ویژه و واریانس تبیین

ها در  ضرایب پایایی مقیاس. کار گرفته شد به 9ها ضریب آلفای کرونباخمقیاس 2برای تعیین پایایی

و باالتر قرار دارند که  1/ است؛ همة این ضرایب در سطح   پژوهش حاضر به شرح جدول 

 پژوهش هایفرضیه آزمون برایسرانجام، (. 2 41،  دِولس)دهندة پایایی قابل قبول است نشان

، 9ساختاری معادالت سازیمدل در. شداجرا  Amosافزار در نرم ساختاری معادالت سازی مدل

شده بررسی یزان واریانس تبیینآزمون شده، و اثرات علّی و مبین متغیرهای پنهان  علّی روابط

 . شود می

  

                                                           
1. Harrison & Rainer 

2. Construct Validity 
3. Principal Components 

4. Varimax Rotation  

5. Eigen Values  

6. Reliability  

7. DeVellis 

8. Structural Equation Modeling  
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 هاقیاسهای نهایی و پایایی مشده، تعداد گویههای استخراجعامل.1جدول 

ضریب 
 پایایی

درصد 
 واریانس

مقدار 
 ویژه

بارهای 
 عاملی

مل هاگویه
عا

 ها

31/1 44/ 2 99/2 

 . تمایل ندارم از آمار استفاده کنم، زیرا در زندگی واقعی کاربردی ندارد 23/1

ار
 آم

ب
طرا

ض
ا

 

2 /1 
تخصصی من نظری است؛ به همین دلیل   آمار مبحثی تجربی است، اما حیطة

 . ار اهمیتی قائل نیستمبرای آم
 . فایده است کنم یادگیری آمار بی احساس می 92/1
 . ای ندارم به یادگیری آمار عالقه 99/1
 . ام حذف شود امیدوارم آمار از برنامة درسی 94/1
 . شان به آمار نیاز دارند تخصصی  دانم چرا برخی دانشجویان در رشتة نمی 19/1

91/1 
ام دانم چرا باید ذهنم را با آمار درگیر کنم، در حالی که در زندگی کاری نمی

 . هیچ اهمیتی ندارد

 1/1 99/ 1 32/4 
 . یابد وری در کارم افزایش می افزار آماری، بهرهکارگیری نرم با به 21/1

دی
دمن

سو
 

 
ک

درا
ا

ده
ش

 

 . افزار آماری برایم مفید استکارگیری نرم به 1/1 
 . تر انجام دهمهای آماری را سریع توانم تحلیل افزار آماری میکارگیری نرم با به 23/1

92/1  1/ 1 93/4 

 . افزار آماری برایم ساده استکارگیری نرم به 1/ 9

ک
درا

ت ا
هول

س
ده

ش
 

 . افزار آماری برایم آسان استکارگیری نرم به 91/1

 . ار آماری برایم قابل فهم و واضح استافزکارگیری نرم چگونگی به 1/  
 . افزار آماری برایم آسان استکارگیری نرم مهارت یافتن در به 9/1 

 9/1 22/9 99/4 

 . بخشند ها کیفیت زندگی را بهبود میکامپیوتر 4/1 
 به

ت
سب

ش ن
گر

ن
 

 
وتر

مپی
کا

 
 . ایم ها پی نبردهری از آنها کاربردهای نامحدودی دارند که هنوز به بسیاکامپیوتر 21/1

 9/1 
ها بسیاری از تجارب خوشایند خود را مدیون استفاده کاربردی از کامپیوتر

 . هستیم
 . بخش استای خوشایند و لذت کارگیری کامپیوتر تجربه به 2/1 

 9/1 11/9 91/4 

 
ری استفاده افزار آما های آماری خود از یک نرم توانم برای تحلیلدر صورتی می

 :کنم که

دی
رآم

کا
ود

خ
 

 
رم

ن
ری

آما
ر 

فزا
ا

 

 . کارگیری آن را توسط افراد دیگر مشاهده کرده باشم قبالً، روش به 9/1 
 . فرد دیگری در آغاز کار به من کمک کند 1/ 2
 . افزار را از دیگران آموخته باشمکارگیری نرم چگونگی به 9/1 
 . فزارهای مشابه استفاده کرده باشماقبالً از نرم 4/1 

 9/1 33/   2/4 

 . افزار آماری استفاده کنمکنم همیشه در انجام کارهای مربوطه از نرم سعی می 92/1

رد 
ارب

 ک
ای

 بر
یل

ما
ت

رم
ن

ری
آما

ر 
فزا

ا
 

 . افزار آماری استفاده کنمکنم تا حد امکان در اکثر موارد از نرم سعی می 91/1
 . افزارهای آماری استفاده کنمل دارم در آینده بیشتر از نرمتمای 1/ 2
 . کرد  افزار آماری استفاده خواهمتا آنجا که بتوانم از نرم 19/1
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هايپژوهشیافته

( درصد 1 /9)نفر  92 مرد، و ( درصد 2/49)نفر  2 شده، ها، از دانشجویان مطالعه یافته اسبراس

نفر   4از این دانشجویان در دانشکدة ادبیات و علوم انسانی، ( رصدد 49/ )نفر  9 . زن بودند

نفر  92در دانشکدة کشاورزی، ( درصد 2/92)نفر  31در دانشکدة ریاضی، ( درصد1 /2)

در دانشکدة فنی و مهندسی ( درصد4 /9)نفر  94در دانشکده مدیریت و اقتصاد و ( درصد9 /9)

، کجی، کشیدگی، حداقل و حداکثر نمره برای متغیرهای میانگین، انحراف معیار. کردند تحصیل می

 . بیان شده است 4پژوهش در جدول 
 

 های توصیفی متغیرهای پژوهششاخص. 2جدول 

 متغیرها میانگین انحراف معیار حداقل نمره حداکثر نمره کجی کشیدگی

 اضطراب آمار 91/4 99/1   2/   19/1 29/1

 شدهندی ادراکسودم 92/2 11/1 1/4 1 -11/1 -92/1

 شدهسهولت ادراک 22/9 3/1    1 -4/1  -24/1

 نگرش نسبت به کامپیوتر 2/2  1/ 2 4 1 -9/1  -1/ 9

 افزار آماریخودکارآمدی نرم 33/9 29/1  /1  1  / 1 -21/1

 افزار آماریتمایل برای کاربرد نرم 9/9  1/     1 1/ 9 -24/1

ندارند؛ بنابراین، مطابق با  4کجی و کشیدگی باالتر از  هایک از متغیر ، هیچ4براساس جدول 

 مفروضات از یکی آنجا که از. ها نبودنیازی به تبدیل متغیر ،(332 )  و فیدلنظر تاباچنیک 

متغیرهاست  بین 4مشترک چندگانه خطی رابطة سازی معادالت ساختاری، نبود مدل کارگیری به

 خطی رابطة بررسی منظورپژوهش، به متغیرهای بین گیهمبست ، ضرایب(332 تاباچنیک و فیدل، )

                                                           
1. Tabachnick & Fidell 

2. Multicollinearity 
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بوده  9/1از  کمتر ها مقداریمیزان همبستگی بین متغیر. شد ها محاسبهمتغیر بین چندگانه مشترک

 (. 9جدول )شد  ها ردمتغیر بین چندگانه خطی مشترک رابطة بنابراین، وجود. است
 

 وهشپژ متغیرهای بین پیرسون همبستگی ضرایب. 3جدول 

 6 5 4 3 2 1 متغیرها

        اضطراب آمار

       -1/ 9** شدهسودمندی ادراک

 -42/1** شدهسهولت ادراک
**  /1      

     1/   43/1** -1/  ** نگرش نسبت به کامپیوتر

    1/1 ** -1/ 4** 9/1 ** 13/1 افزار آماریخودکارآمدی نرم

   11/1 43/1** 49/1** 29/1** -1/ 9**  افزار آماریتمایل برای کاربرد نرم

**   1 /1>P   *11/1>P 

براساس نتایج، برازندگی مدل . های برازش مدل برای بررسی برازش مدل محاسبه شد شاخص

RMSEA ،92/  =/df χ= 1/ 19)تأیید شد  یدر جامعة آمار
2 ،11 /1 =P ،91/9 1  =χ

همچنین، (. 2

 شاخص. بررسی شد های برازندگیشاخص هاداده با مدل برازندگی بودن مناسب تعیین منظوربه

، شاخص برازندگی AGFI)= 99/1) 4، شاخص تعدیل برازندگیGFI)= 1/ 3)  برازندگی نیکویی

 1، شاخص برازندگی تطبیقی(TLI= 32/1)  2لوئیس -، شاخص برازش تاکر( IFI= 32/1 ) 9فزاینده

(32/1 =CFI )2شدة برازندگی و شاخص نرم (1/ 9 =NFI )هاست، داده با مدل برازندگی دهندة نشان

 9گورجر و وستون دیدگاه و از 31/1باید بیشتر از ( 332 )  مولر از دیدگاه که CFIویژه مقدار  به

                                                           
1. Goodness-of-Fit Index  
2. Adjusted Goodness-of-Fit Index 

3. Incremental Fit Index 

4. Tucker-Lewis Index 

5. Comparative Fit Index  

6. Normed Fit Index  

7. Muller 

8. Weston & Gore Jr 
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 تأثیر تحت باشد، زیرا ها داشتهداده با مناسبی برازندگی مدل تا باشد 31/1 بیشتر از باید( 4112)

تر یا مساوی باید کوچک  تقریب خطای واریانس ین، جذر برآوردهمچن. گیردنمی قرار نمونه حجم

دست  به( RMSEA=  1/ 19)  12/1که در این پژوهش کوچکتر از (  93 هومن، )باشد  12/1

 . آمد

اثر  دهدمی نشان مسیرنمودار . ها استفرضیه آزمون دهندة نتایج، نشان2 جدول و 4 شکل

 11/1)افزار آماری ، و خودکارآمدی نرم(P <، 42/9  =t ،91/1 =β 1/ 1)نگرش نسبت به کامپیوتر 

P < ،22/4 =t ،41/1 =β )اثر . افزار آماری مثبت و معنادار استشدة نرمبر سودمندی ادراک

افزار آماری منفی و شدة نرمبر سودمندی ادراک( P  ، 1/2-  =t ،2 /1- =β< 1/ 1)اضطراب آمار 

شدة بر سودمندی ادراک( P ،13/1 =t ،11/1 =β > 11/1)شده دراکاما اثر سهولت ا. معنادار است

افزار آماری و نگرش به کامپیوتر، اضطراب آمار، خودکارآمدی نرم. افزار آماری معنادار نیستنرم

R= 93/1)درصد 93شده سهولت ادراک
افزار آماری را تبیین شدة نرمواریانس سودمندی ادراک( 2

شدة کاربرد بر سهولت ادارک( P ،39/   =t ، 1/1 =β= 11/1)به کامپیوتر  اثر نگرش نسبت. کنندمی

و ( P  ،41/9-  =t ،49/1- =β< 1/ 1)اثر اضطراب آمار . افزار آماری مثبت و معنادار استنرم

افزار شدة نرمبر سهولت ادراک( P < ،19/9- =t ،94/1- =β 1/ 1)افزار آماری خودکارآمدی نرم

 41افزار آماری نگرش به کامپیوتر، اضطراب آمار و خودکارآمدی نرم. نادار استآماری منفی و مع

R= 41/1)درصد 
اثر اضطراب آمار . کنندافزار آماری را تبیین میشدة نرمواریانس سهولت ادراک( 2

(11/1 >P  ،92/4- =t ،41/1- =β )اثر. افزار آماری منفی و معنادار استبر تمایل برای کاربرد نرم 

 P < ،31/9 1/ 1)شده و اثر سودمندی ادراک( P < ،41/4 =t ،  /1 =β 11/1)شده هولت ادراکس

=t ،23/1 =β )اضطراب آمار، سهولت . افزار آماری مثبت و معنادار استبر تمایل برای کاربرد نرم

R= 21/1)درصد  21شده شده و سودمندی ادراکادراک
ر افزاواریانس تمایل برای کاربرد نرم( 2

 . کنندآماری را تبیین می

                                                           
1. Root Mean Square Error of Approximation 
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 اثر متغیرهای پژوهش بر یکدیگر. 2شکل 

 

 اثر متغیرهای پژوهش بر یکدیگر. 4 جدول

 وضعیت مقدار تی ضریب مسیر مسیر علّی فرضیه

 تأیید -1/2  -1/ 2** شدهسودمندی ادراک ←اضطراب آمار   
 تأیید 22/4 41/1* شدهسودمندی ادراک ←افزار آماری خودکارآمدی نرم 4
 تأیید 42/9 91/1** شدهسودمندی ادراک ←نگرش نسبت به کامپیوتر  9
 رد 13/1 11/1 شدهسودمندی ادراک ←شده سهولت ادراک 2
 تأیید -41/9 -49/1** سهولت ادارک شده ←اضطراب آمار  1
 تأیید -19/9 -94/1** شدهسهولت ادراک ←افزار آماری خودکارآمدی نرم 2
 تأیید  /39 1/1 * شدهسهولت ادراک ←بت به کامپیوتر نگرش نس  
 تأیید -92/4 -41/1* افزار آماریتمایل برای کاربرد نرم ←اضطراب آمار  9
 تأیید 41/4 1/  * افزار آماریتمایل برای کاربرد نرم ←شده سهولت ادراک 3
 تأیید 31/9 23/1** افزار آماریتمایل برای کاربرد نرم ←شده سودمندی ادراک 1 

**1 /1>P   *11/1>P 

نگرشنسبتبه
 كامپیوتر

 اضطرابآمار

 سهولت

شدهادراک
22/2=R2 

 

تمایلبرايكاربرد
 افزارآمارينرم

54/2=R2 

 

 افزارآماريپذیرشنرم

*60/0 

**36/0- 

**30/0 

*15/0 

**97/0- 

**91/0 

05/0 
*17/0 

*60/0- 

 سودمندي -63/0**

شدهادراک
93/2=R2

 خودكارآمدي

افزارآمارينرم

**1 /1>P 

*11/1>P 
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گیريبحثونتیجه

های ای چندبعدی است که تبیین آن نیازمند توجه به جنبهکارگیری فناوری، مسئله پذیرش و به

طی دو دهة اخیر، بخش . مختلف روانی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی فرد و جامعه است

شناسایی عوامل مختلفی که بر پذیرش و  وری اطالعات بهای از مطالعات در زمینة فناقابل مالحظه

گذارند، متمرکز شده است های آموزشی اثر میهای مختلف و محیطکاربرد یک فناوری در سازمان

به ضرورت و اهمیت مطالعة با توجه (. 993 الدینی، مشکانی و محمدخانی، قطب احمدی ده)

، در ( 411،  زی، فوکسال و پالیستریوسف)دیویس  های مدل پذیرش فناوریعوامل مؤثر بر سازه

افزار آماری در این پژوهش نقش نگرش نسبت به کامپیوتر، اضطراب آمار و خودکارآمدی نرم

افزار شدة نرمشده و سودمندی ادراکافزار آماری از طریق سهولت ادراکتمایل برای کاربرد نرم

 . آماری مطالعه شده است

افزار آماری بر ان داد اثر نگرش نسبت به کامپیوتر و خودکارآمدی نرمهای پژوهش نشیافته

افزار آماری مثبت و معنادار است، اما اثر اضطراب آمار بر سودمندی شدة نرمسودمندی ادراک

شدة شده بر سودمندی ادراکافزار آماری منفی و معنادار است و اثر سهولت ادراکشدة نرمادراک

افزار اثر نگرش نسبت به کامپیوتر بر سهولت ادارک شدة کاربرد نرم. نادار نیستافزار آماری معنرم

افزار آماری بر سهولت آماری مثبت و معنادار است، اما اثر اضطراب آمار و خودکارآمدی نرم

افزار اثر اضطراب آمار بر تمایل برای کاربرد نرم. افزار آماری منفی و معنادار استشدة نرمادراک

افزار شده بر تمایل برای کاربرد نرمسهولت و سودمندی ادراک منفی و معنادار است، اما اثر آماری

 . آماری مثبت و معنادار است

ای در مدل پذیرش فناوری به شمار ترین متغیرهای واسطهشده مهمسهولت و سودمندی ادراک

ایل برای کاربرد دارد، با مشده اثر معناداری بر تاین نتیجة پژوهش که سهولت ادراک. روندمی

                                                           
1. Yousafzai, Foxall & Pallister 
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اگرچه ضریب مسیر بین . همسوست( 939 )و یعقوبی و همکاران  ،(2 41)  های اسچوننبون یافته

است، ( 23/1)شده تر از سودمندی ادراککوچک( 1/  )شده و تمایل برای کاربرد سهولت ادراک

ر تمایل برای کاربرد با شده بمعناداری اثر مثبت سودمندی ادراک. از لحاظ آماری معنادار است

همخوانی ( 4112)، و لی (2 41)، اسچوننبون (931 )نژاد و وزیری شهربابک های مطهرییافته

کنندة تمایل برای کاربرد بینیترین پیششدة قویدر مدل پذیرش فناوری، سودمندی ادراک. دارد

 . شده است که این موضوع در پژوهش حاضر نیز تأیید( 4119 ،4و باالونکاتش )است 

بیشترین استفاده از یک ( 4113) های هسو، وانگ و چیوبراساس نتایج پژوهش حاضر و یافته

بنابراین . افزار را کاربران آسان و سودمند درک کنندافتد که آن نرمافزار آماری زمانی اتفاق مینرم

افزارهای آماری های اصلی کاربرد نرمکنندهشده تعیینشده و سودمندی ادراکسهولت ادراک

هایی تولید کنند که قابل افزار است تا سیستماین نتیجه، فرصتی برای تولیدکنندگان نرم. هستند

افزار آسان باشد، اما برای کاربرانش سودمند درک نشود، اگر کارکردن با نرم. استفاده و مفید باشند

 . روداش زیر سؤال میکاربرد واقعی

کنند در افزار جدید به این دلیل باشد که احساس میکاربرد نرم رغبتی دانشجویان بهاگر بی

تواند برای افزار چگونه میشان مفید نیست، استادان باید توضیح دهند نرمزندگی تحصیلی و شغلی

همچنین، مهم است که دانشجویان در . آنان در آینده مفید باشد تا دانشجویان انگیزه پیدا کنند

و در کُتب  باشد 9کاربرپسندافزاری آشنا شوند که افزارهای آماری با نرمکارگیری نرم شروع به

 (. 334 ، 2و بل استیفنسون)های کامپیوتری متنوع بیاید و باید بررسی شوند شان خروجیدرسی

شده دو سازة اصلی مدل پذیرش فناوری شده و سودمندی ادراکهرچند سهولت ادراک

احمدی )ها تأکید شده است های قبلی بر رابطة مثبت بین آنپژوهششوند و در اکثر محسوب می

                                                           
1. Schoonenboom 
2. Venkatesh & Bala 
3. User-Friendly 
4. Stephenson & Bell 
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نتایج پژوهش حاضر نشان ، (4119؛ ونکاتش و باال، 993 الدینی، مشکانی و محمدخانی، قطب ده

( 939 )های یعقوبی و همکاران داد بین این دو سازه رابطة معناداری وجود ندارد که با یافته

 . همخوانی دارد

کنندة تمایل شده، بلکه اضطراب آمار نیز تعیینشده و سودمندی ادراکاکتنها سهولت ادرنه

در زمینة مطالعة اضطراب آمار در چارچوب مدل پذیرش . افزار آماری استبرای کاربرد نرم

شده، نتایج نشان داد اضطراب آمار بر سهولت ادراک. فناوری، مطالعات زیادی انجام نگرفته است

های هسو، افزار آماری اثر منفی دارد که با یافتهمایل برای کاربرد نرمشده و تسودمندی ادراک

دانش نسبت به فنون آماری به موفقیت تحصیلی و شغلی . همسوست( 4113) وانگ و چیو

ها، ارشد بیشتر رشته های کارشناسیدر بین درس. کندارشد کمک شایانی می دانشجویان کارشناسی

ساز اشتنی نیست و اغلب برای دانشجویان یک درس مسئلهدضرورت یک درس دوست آمار به

در بدترین حالت ممکن، دانشجویان نسبت به آن ترس یا احساس ناخوشایندی دارند که . است

های آماری در زندگی انگیزگی و ناتوانایی دانشجویان برای کاربرد مفاهیم و آزموننتیجة آن، بی

ارشد ضروری است که  برای دانشجویان کارشناسی در صورتی که. شان استایتحصیلی و حرفه

های پژوهشی را های آماری استفادة بهتری داشته باشند یا حداقل بتوانند یافتهبتوانند از روش

 (. 4113هسو، وانگ و چیو، )بخوانند و درک کنند 

و  های آماری از قبیل رگرسیوننشان داد تدریس و یادگیری موضوع( 334 )  وبسترهای یافته

بنابراین، استادان باید . شودافزارهای آماری مناسب بهتر انجام میکارگیری نرم تحلیل واریانس با به

حال اگر دانشجویان به . افزارهای آماری انگیزه ایجاد کنندکارگیری نرم در دانشجویان برای به

ها سودمند نیست، این ابزار ها تمایل چندانی ندارند، ناشی از این است که یاافزاراستفاده از این نرم

ها مشکل است، یا دانشجویان از درس آمار اضطراب دارند؛ هر یک از این دالیل کارگیری آن به

 . درست باشد، باید در زمینة آن تدبیری مناسب اندیشیده شود

                                                           
1. Webster 
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شدة استادان باید سعی کنند با کاهش اضطراب آمار دانشجویان سهولت و سودمندی ادراک

میلی اگر بی. ها را افزایش دهندای آماری و سرانجام تمایل دانشجویان برای کاربرد آنافزارهنرم

هایی که از فعالیتشان نسبت به درس آمار باشد، با معرفی مجموعهدانشجویان ناشی از نگرانی

افزار آماری به دانشجویان و افزایش سطح شناساندن نرمتوان به کنند، میدرس آمار حمایت می

های منظور کاهش مؤثر اضطراب در یادگیری آمار، استفاده از روشبه. ذیرش آن کمک کردپ

های کامپیوتری و همچنین توجه استادان به اضطراب دانشجویان توصیه شده بر برنامهتدریس مبنتی

 (. 4112،  تانگپان و )است 

شده رابطة منفی وجود افزار آماری و سهولت ادراکاین نتیجة پژوهش که بین خودکارآمدی نرم

که رابطة غیرمعناداری (  411) 4چائو، و (4113)، تئو (4113) های هسو، وانگ و چیودارد، با یافته

و  (2 41) 9های عبداله و وارداند و یافتهشده گزارش کرده بین خودکارآمدی و سهولت ادراک

اند، ا مثبت گزارش کردهکه این رابطه ر( 993 ) الدینی، مشکانی و محمدخانیقطب احمدی ده

( آماری)افزارهای تخصصی دلیل آن این است که در مطالعة حاضر تأکید بر نرم. همخوانی ندارد

های ماری ممکن است با قابلیتافزار آبوده و از آنجا که یک فرد با خودکارآمدی باال در نرم

از طرف دیگر، . ساده تصوّر نکند افزار راافزار آشنایی بیشتری داشته باشد، کارکردن با آن نرم نرم

افزار آن را سودمند های نرمدلیل آشنایی با قابلیتافزار آماری بهافراد با خودکارآمدی باال در نرم

شده رابطة نتایج این پژوهش نیز نشان داد بین خودکارآمدی و سودمندی ادراک. کننداحساس می

( 4113)و تئو ( 4113) ، هسو، وانگ و چیو(2 41) های عبداله و واردمثبت وجود دارد که با یافته

رابطة مثبت بین . این رابطة منفی گزارش شده است(  411)چائو  همخوانی دارد؛ اما در پژوهش

توان چنین تبیین کرد که افراد با افزار آماری را میشدة نرمخودکارآمدی و سودمندی ادراک

ها و ابزارهای جدید ها، روشبهتر دارند و از ایده تمایل بیشتری برای عملکرد، خودکارآمدی باال

                                                           
1. Pan & Tang 
2. Chau 
3. Abdullah & Ward 
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افزار آماری را نرم ، بنابراین(9 41،  نیکوالدیوگرازیوس، برایر و -پیترسون)کنند استقبال می

 (. 4113هسو، وانگ و چیو، )دانند و تمایل بیشتری برای استفاده از آن دارند سودمند می

افزار آماری، نگرش به کامپیوتر هم بر سهولت رش نرمهای بیرونی مؤثر بر پذیاز میان سازه

و (  411)در مطالعة چائو . افزار آماری اثر مثبت داردشدة نرمشده و هم بر سودمندی ادراکادراک

شده گزارش رابطة معناداری بین نگرش به کامپیوتر و سهولت ادراک( 4113) هسو، وانگ و چیو

شده مثبت و معنادار گزارش شده کامپیوتر و سودمندی ادراکنشده، اما رابطة بین نگرش نسبت به 

افزار آماری را بهتر یاد گیرند و به کار برند، به موجب این نتایج، برای اینکه دانشجویان نرم. است

های فردی دانشجویان از لحاظ نگرش نسبت به کامپیوتر و خودکارآمدی استادان باید به تفاوت

 . دافزار آماری توجه کنننرم

های فردی دانشجویان از قبیل نگرش نسبت به کامپیوتر، اضطراب آمار و خودکارآمدی تفاوت

افزار اثر مستقیم داشته شدة نرمشده و سودمندی ادراکتوانند بر سهولت ادراکافزار آماری مینرم

ش فناوری شده در پذیرشده و سودمندی ادراککنندة نقش مهم سهولت ادراکاین نتایج بیان. باشند

های توانند تفاوتافزار و هم استادان نمیهم تولیدکنندگان نرم. در مؤسسات آموزش عالی است

افزار و فردی کاربران را نادیده بگیرند؛ بلکه باید متناسب با نیازهای کاربران مختلف به انتخاب نرم

شده در این پژوهش بر تأثیر معنادار هر سه متغیر بیرونی مطالعه. های آموزش آن دست زنندروش

های مربوط به پذیرش فناوری باید عوامل افزار آماری، گویای این است که در پژوهشپذیرش نرم

 . ها و باورهای فردی مورد توجه قرار گیرندمختلف ازقبیل نگرش

های بعدی مدنظر قرار ها وجود داشت که باید در پژوهشدر مطالعة حاضر برخی محدودیت

ند در این پژوهش مدل پذیرش فناوری و سه متغیر مؤثر بر آن مد نظر قرار گرفت و هرچ. گیرند

افزار آماری ارائه کرد، براساس تری از تمایل دانشجویان برای پذیرش و کاربرد نرمتصویر جامع

توانند بر تمایل رفتاری برای کاربرد یک پیشینة پژوهش متغیرهای فراوانی وجود دارند که می

                                                           
1. Peterson-Graziose, Bryer & Nikolaidou 
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توانند عوامل دیگری را بررسی کنند که در های بعدی میبنابراین، پژوهش. ثیر بگذارندفناوری تأ

اند و بر پذیرش یک نوآوری یا یک فناوری جدید تأثیر مبانی نظری و پیشینة پژوهش مطرح شده

شده بین متغیرهای این پژوهش به دانشجویان همچنین بررسی روابط مشاهده. گذارندمی

های آینده این روابط در پژوهشانشگاه شهید باهنر کرمان محدود شده که کارشناسی ارشد د

های مختلف از لحاظ جنسیت، دانشگاه، مقطع تحصیلی، رشته و سن مطالعه توانند در نمونه می

. شوند که تالشی برای اعتباریابی نتایج پژوهش حاضر و توسعة این زمینة مطالعاتی خواهد بود

های جدید های متنوع برای ایجاد بینشدر این زمینه نیازمند بررسی دیدگاهبنابراین، توسعة نظریه 

 . است
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