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 بنام خدا

 دانشگاه تهران

 یاجتماععلوم  دانشکده

 یشناسجامعه : گروه

 

 :جزوه

  آموزش

 نرم افزار آماری لیزرل

(LISREL) 

 (به زبان ساده)

  ییبابا یعل ییحی دکتر: تهیه کننده 

 :مدرس درس

 (کمَی)ی تحقیق پیشرفتهها روش

 (دوره دکتری)

 

 :دانشجو با همکاری

 ییکالیقاد یبلبل هیسم

 92 بهار
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 فهرست مطالب

 : 2  بخش

LISREL 

 -و درخواست تبدیل داده های خام به ماتریس واریانس ها دادهمعرفی لیزرل، ورود  :فصل اول 

            5 سکوواریان

  5 درآمد شپی 1-1

 5 لیزرل در گذر زمان و امکانات روشی آن 1-1-1

 7 چرا لیزرل؟ 2-1-1

 8 فایل مورد استفاده جهت تدوین مدل 3-1-1

 8 ها دادهورود  :گام نخست 2-1

 12 انسیکووار -تبدیل داده های خام به ماتریس واریانس 9-1

 20 ریمستدوین مدل تحلیل  :فصل دوم

 20 دستور ساخت مدل تحلیل مسیر :گام دوم 1-2

 22 مدلتنظیم جزئیات  2-2

 22 مدلعنوان و توضیحات مربوط به  :گام سوم 1-2-2

 23 برنامهبرای  ها گروه معرفی 2-2-2

 24 پنهانمتغیرهای آشکار و  معرفی 3-2-2

 25 آشکارمتغیر های  معرفی 1-3-2-2

 27 متغیرهای پنهان معرفی 2-3-2-2
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 29 فراخوانی مجدد داده های گروه بندی 4-2-2

 31 گام چهارم 5-2-2

 31 یرها در فضای تحلیل مسیرتنظیم متغ 2 -1-5-2

 32 تنظیم روابط تحلیل عامل و تحلیل مسیر 2-5-2-2

 بیضرابرای محاسبه  هر متغیر پنهان در مدل یها شاخکمبنا قرار دادن یکی از  :گام پنجم 6-2-2

                                              34 عاملتحلیل 

 36 دستور ساخت فایل متنی :گام ششم 7-2-2

 39 و تفسیر مدل ساختاری اجرا، پیرایش و آرایش مدل :فصل سوم

 39برنامه  یاجرا :گام هفتم 1-9

 40 پیرایش مدل :گام هشتم 2-9

 41 آرایش مدل: گام نهم  9-9

 44 یمتند فایل دستور ساخت مجدّاجرای ذخیره سازی و  :آخردهم یا گام  4-9

 48تفسیر مدل ساختاری   5-3

 Word 50به  Lisrel نتقال یک مدل معادله ساختاری از محیطروش ا .مفصل چهار

    Paint 50 هاستفاده از برنام: روش اول  1-4 

 Gif 51 هاستفاده از برنام: روش دوم  4- 2

 

  : 9 بخش

 کوواریانس -روش ساخت ماتریس واریانس
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 و

 57استفاده از آن در محیط لیزرل 

 

 57ریانس کووا –روش ساخت ماتریس واریانس  : 1 فصل

 57 ها دادهانتخاب و فراخوانی : گام نخست 1-1

 59 سکوواریان -برای ساختن ماتریس واریانس ها دادهآماده سازی فایل : گام دوم 2-1

 SPSS   59به محیط جدید  سکوواریان -ماتریس واریانسانتقال : گام سوم 3-1

ماتریس کوواریانسی در محیط در متغیرها  گذاری ایجاد ستون و سطر جدید برای نام :گام چهارم: گام چهارم 4-1

SPSS 64 
 VARNAME_  66 و _ROWTYPE یها نامنام گذاری دو ستون اول به  : گام پنجم 5-1

  SPSS 68 رد ها دادهصفحه مربوطه در  یها ستونسر نام متغیرها در  اضافه کردن :گام ششم 6-1

 SPSS 71در محیط  ها دادهتعیین نوع و فراوانی  :گام هفتم     7-1

 73انسیکووار -روش نیمه کردن ماتریس واریانس : آخرهشتم یا م گا     8-1

    

 74کوواریانسی در محیط لیزرل  –روش استفاده از یک فایل ماتریس واریانس :  2 فصل

 : 4بخش 

 79 این نوشتار پرکاربردترین مفاهیم روش شناختی

 89 عمناب
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 بخش دوّم

Lisrel 
 

 :فصل اول

 .معرفی لیزرل

 ها دادهورود 

 و درخواست تبدیل داده های خام

 کوواریانس -به ماتریس واریانس

 

 

                                                                                                                             پیش درآمد 1-1

 روشی آن امکاناتلیزرل در گذر زمان و  -1-1-1  

بسهط و توسهعه    نهه یزمارائه داد،  یکنفرانسرا در  اش یزرلیلمدل  نینخست  1جورسکوگ کارل که یهنگام 1079در سال      

در دسهتر  موهوم اهرار     (version 3) یزرله یلبرنامهه   نینخسهت  1071در سال  یعنیپنج سال بعد . فراهم آمد زرلیلروش 

 .گرفت

صهفت  . اسهت « یخطه  یسهاختار روابهط  » یمعنها به  "Linear Structural relations"مخفف  Lisrelاست واژه  یگفتن

"Linear" (یخط )ه کلو رو نیااز . است محدودکننده اریبس زرلیلبرنامه  جیرا یها نسخه یبراLisrel   مترادف شده است با

"Structural Equation Modeling" (SEM)  یساختارمعادله  یابی مدل» یمعنابه». 

پنهان  یرهایمتغ نیب یخطروابط  لیتحلو  یبررسو  یساختارمعادالت  یها مدلو آزمون  نیتخوبه منظور  Lisrelبرنامه      

 ریمقاد نیتخو یبرارا  یا مشاهده یرهایمتغ نیب یها انسیکووار و یهوبستگبرنامه،  نیا. رود یم کاربه  یا مشاهده یرهایمتغو 

 (.81: 1811، یکالنتر) دهد یمارار  پنهان مورد استفاده یرهایمتغ یخطاهاو  ها انسیوار، یمامل یبارها

                                                 
1- Karl Joreskog  
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مجوومهه   نیاتوسعه داده تا محققان بتوانند از  زینرا  گرید یکاربرد یها برنامهاز  یا مجوومهخود  لیذ،  Lisrelافزار نرم     

نخسهتین   1016در سال  که باشد یم Prelisها برنامه نیااز  یکی. کنندها استفاده برازش آن یبررسها و در جهت آزمون مدل

 کاربرد جیتدربه . بود زرلیلتوسط برنامه  لیتحل یبرامناسب  یها آماره یکسریآن محاسبه  یاصل کارکرد. نسخه آن منتشر شد

 شانیها دادهاز  یبهتر درکبدست آوردن  یبرا کاربرانبه  کوکجهت  ،یاکتشاف یابزارها یکسریاز  یبرخوردارآن به سوت 

ابهل از   دیه با یمه محقه    که شود یم یمواردمودتاً شامل  Prelis یعنی. افتیبسط و گسترش  ،یزرلیلابل از استفاده از مدل 

دور افتهاده   ایپرت  یها دادهها، داده عیتوزنرمال بودن  رینظ یموارد. کندها توجه ها به آنو آزمون مدل یساز مدلپرداختن به 

مربهو  بهه    یها یژگیوتا محق   کند یم کوک Prelisاز برنامه  استفاده. موارد است نیاگوشده از جوله  ایمفقود  یها دادهو 

موجود در  یها یژگیواز  یآگاهو با  کند ییشناسا ،ارار دهد ریتأثرا تحت  Lisrel یخروجاست  موکن که ،خام را یها داده

متناسهب بها    نیوه تخ یبهرا  ،یخاصه  یهها  روشدر خصوص انتخاب  ایو  دینواالزم اادام  یها نیتخوخام به انجام  یها داده

بهدون   زیه ن SASو  SPSS ریه نظافزارهها  نهرم  ریسها  یها دادهبرنامه اادر است از  نیا. کند یریگ میتصو ،هاداده اتیخصوص

وارد  Prelis طیمحه ، بهه  باشهد  یمه  sav.*پسهوند   یدارا کهه  SPSSها با فرمت داده لیفا که یزمان. کنداستفاده  تیمحدود

 .خواهد شد رهیذخ( به معنای فایل سیستوی پرلیس() Prelis System File) psf.*ند با پسو فرض شیپ، به طور شود یم

. شهد  یمعرف یزرلیلمشخصات مدل  یبرا نیگزیجامتن  کیبه منوان  Simplisساده  یسینو برنامه، زبان 1008در سال      

به هوهراه بهه    یسیماتردربردارنده فهم جبر  کهاست  یزرلیلمتن  یساز ساده یمعنابه ه واژ نیا، دیآ یبرماز نامش  کهطور هوان

 یسه ینو برنامهه در  Lisrel یها ییتواناتالشی بوده است تا  Simplis، گرید انیببه . باشد یممتعدد  نیالتخاطر سپردن مالئم 

دارند  ییآشنا کوتر یونانیو  یسیماتر ینوادگذارکه با  یپژوهشگرانکه  ینحوتر برگرداند؛ به را به زبان ساده یساز مدل یبرا

 .کنندافزار استفاده نرم نیا امکاناتبتوانند از  یراحتبه  زین

     Simplis  یها مدلانواع  لیتحلو  هیتجز امکانساده  یها دستورالعولاز  یا مجوومهبا استفاده از  تواند یمبه طور خاص 

مهالوه  . پژوهشگر ارار دهد اریاختر و متن در ، نووداشکلرا در االب  یمتنوم یها یخروجرا فراهم آورد و  یساختارمعادله 

مهالوه بهر آن   . برنامهه وجهود دارد   نیاتوسط  زین یخط ریغو  یسطحچند  یها مدل لیتحل امکانهای معوول، مدل لیتحلبر 

 لیه اف ایه  3یمتنه  لیه فابهه   کهه  ییهها  نوشهته دست  یکسری. کند یمبا برنامه ارتبا  برارار  2یا دستهمُد  کیاصطالحاً در  کاربر

                                                 
2- batch mode  
3- syntax file  
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 کهه  نیاراجع به  یدستورات. برنامه است یاجرا یبرا یدستوراتدربردارنده  که شوند یمنوشته  کاربرمعروفند توسط  4یدستور

توسهط برنامهه    یدسهتور  لیفا نیا ...و چیست  رهایمتغاست، نام  مورددربردارندة چه تعداد  ،افتی دیبا کجارا از ها داده لیفا

( MS نهدوز یو یبهرا  8.20نسخه ) زرلیل 5یتعاملنسخه وااعاً  نینخست 1001در سال . شود یم رشیپذبه منظور اجرا  یاصل

 لیه فا کیه ، برنامهه  بیه ترت نیبهد . نوهود  یمعرفه  یدستور یها لیفانوشتن  یساز آسانرا به منظور  هیدوسوتبادل  محیط کی

 یهها  داده یبهرا   Lisrel ایه  Simplisدر االب مهتن   ایخام  یها دادهجهت پردازش  Prelisدر االب متن  یمشابه یدستور

 .کرد دیتول واریانسی-کو

 امکهان  کهه معنها   نیبد. است ریپذ انعطاف اریبسآن  یظاهرصورت  که شود یمرسم  یریمسنوودار  زرلیلاست در  یگفتن     

 تیه اابلاز مهدل بها    یکیگراف شکل کی جادیا یبرا نیهوچن بلکهدر مدل،  رییتغ جادیا یبرانه فقط  کاربررا به  کنترل نیشتریب

به برنامه اضهافه شهده اسهت     زین یگرید یآمار یها تیاابل، ها شرفتیپ نیابه موازات . دهد یممجزا  لیفا کیانتشار به منوان 

منوهها،    یطررا از  امکانات نیا یتوام زرلیلبرنامه ... و  یبیترک لیتحلو  یاکتشافمامل  لیتحل، یبعدچند  لیتحلمدل : مانند

 (Joreskog & Sorbom، 1993. )آورد یمفراهم  یدستور یدهایکلا، جعبه ابزار و منوه ریز

 ؟لیزرلچرا  2-1-1

 یهها  برنامهاز  یریگ بهرهرا به سوت  یاجتواممختلف و به طور اخص مرصه ملوم  یها حوزه نیمحقق که یا ژهیو طیشرا     

مبارتند  هسوق داد Lisrel یافزار نرمبرنامه  تر یجزئ یشکلدر و  یساختارمعادالت  یها مدلو در االب  تر شرفتهیپ یافزار نرم

 :از

موضهوع مهورد مطالعهه،     لیتحلدر  دیبا کههستند  یریگ اندازه یخطا یدارامشاهده شده  یرهایمتغموااع  یبرخدر   -1

 .رندیگنظر ارار  مدّخطاها  گونه نیا

مشهاهده شهده وجهود     یرهایمتغ نیبه طور هوزمان ب یملّ انیجربوده و  دهیچیپ رهایمتغ نیبروابط  عمواا یبرخدر   -2

 .دارد

 (.83: 1888، یکالنتربرگر و دانسن به نقل از  گلد). اندمهم مشاهده نشده یرهایمتغ یبرخ زینموااع  یبرخدر   -8

                                                 
4- Command file  
5- interactive  

www.mecharithm.com Association of MechaRithm

تدریس خصوصی، ترجمھ تخصصی، رزومھ و انگیزش نامھ نویسی، رباتیک انجمن مکاریتم



 1931پاییز  ییبابا یعل ییحیدکتر / به زبان ساده  لیزرل یآمار افزارآموزش نرم 

 

8 
 

ظهات  خطاهها و مالح  نیچنامثال  زینو  گرید یافزار نرم یها برنامهاصور، در  گونه نیااادر است  کهاست  یروش، زرلیلروش 

مشهاهده   یرهها یمتغاهادر اسهت از    لیزرلافزار نرم کوک  با محقّ. را مورد توجه ارار دهد رهایمتغ نیبموجود در  یملّ دهیچیپ

شده  یطراح ییها مدل ازینپاسخ به  یبرا لیزرلدر وااع روش . کندپنهان به طور هوزمان استفاده  یرهایمتغاز  نیهوچنشده و 

 .هستند یریگ اندازه یخطاو متقابل و  دهیچیپ یملن، روابط پنها یرهایمتغ یدارا کهاست 

 

 فایل مورد استفاده جهت تدوین مدل 3-1-1

 یمهدل  Lisrel طیمحه در  (Tehran 910405) میکهرد استفاده  Amosدر  که یا پوشهبراسا  هوان  میخواه یم اکنون     

از  Rezayat3Wp)و  Rezayat3ALLp ،Rezayat3Mp یهها  لیه فااست  یگفتن. میکن یطراحمناسب با برازش خوب 

و  (M)، مهرد  (W)سه گهروه زن   یبرا (p) یا شده یپاکساز یها لیفا Tehran 910405( هوااع در پوش part3پوشه  ریز

 یرهها یمتغ یتوهام  کهه است  نیا یپاکسازمنظور از . میکن کارها آن یرو Lisrelدر  میخواه یم کههستند  (all)هر دو جنس 

 و (X7, X8m, X9, X10m, X11, …. X18) یرهها یمتغو حذف شده و تنهها   پاک کارسهولت  یبرا مذکور یها لیفا

X20 طیمحهوچون  زین کار نیادر  بیترت نیبد. اندحفظ شده Amos  نحهوه   دیه با کهه  میهسهت روبرو  یبند گروه یها دادهبا

 .میاموزیب Lisrelرا در  لشانیتحل زینها و ورود، استفاده از آن

 ورود داده ها :نخستگام  2-1

و  Lisrel طیمحههبههه  بیههترتبههه  Rezayat3Wpو  Rezayat3ALLp ،Rezayat3Mp لیههفااههدم ورود سههه  نیاولهه

 یمنهو وارد  وتریکهامپ  یهها  برنامهه  ستیلاز  Lisrel 8.72  کردنمنظور پس از باز  نیا یبرا. است کار یبراها آن یساز آماده

File  نهیگزشده و Import Data  دیکنانتخاب ،  2-1شکل شواره  ، طب  را. 
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 2-1شکل شماره  

  یرمنوهها یز :1نکته  New، Open  وImport Data  یمنهو از File    طیمحه در  رمنوهها یز نیپرکهاربردتر جهز 

Lisrel هستند: 

1-   New : طیمحدر  جدیدی را پنجره دیبخواههرگاه Lisrel  طیمح نیادر  واًیمستقرا  خود موردنظر یها دادهو  دیکنباز 

 .دیکنوارد 

2-  Open  : ابالً در برنامه  کهرا  یلیفا دیبخواههرگاهLisrel دیکنباز  دیا کرده هیته. 

8-  Import Data  : را با فرمت  یلیفا دیبخواههرگاهSPSS طیمحها به برنامه ریسا ای Lisrel  دیکنوارد. 

 

مناسهب را   یطه یمحپنجره  نیا. شود یمباز  Openنجره ، پدیکرد کیکل Import Data یروبر  File یمنواز  کهپس از آن 

، میکنه استفاده  زرلیلدر  SPSS لیفا کیاز  میخواه یم که ییجااز آن . آورد یمفراهم  لیفا، انتخاب نوع و نام یردهیمس یبرا

را  SPSS Data File (*.sav) نهیگز ها لیفااز نوع  یانبوه ستیل انیمو از  کرده کیکلرا  : Files of typeمالمت فلش 

 .دیینواانتخاب 
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 2-2شکل شماره 

  باشند یم ریزبه شرح  یخاص یپسوندها یدارا زرلیلمختلف در برنامه  یها لیفا :2 نکته: 

syntax only → *.pr2 

Prelis Data → *.psf 

Simplis project → *.spj 

Lisrel project → *.1pj 

Path Diagram → *.pth 

موجهود در  ، مختلهف  یهها  فرمهت بها   ها لیفا، توام دیکنرا انتخاب  (*.*) All Files نهیگز Files of typeاگر در اسوت 

 .شوند یمظاهر  ،دایرکتوری

 

 PART3پوشهه   ریه زو  Tehran 910405ما در پوشه  لیفابه منوان مثال . دیبده ریمسخود  لیفابه  یستیبامرحله  نیادر 

بهر   هها  لیه فانهام   ستیل، لذا از میکن Lisrelرا وارد  (All)و  به هر دو جنس مرب لیفاابتدا  میخواه یم که ییجااز آن . است
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 کیه کلرا  Ppen دکوهه  اکنهون . ابهد یانتقهال   :File name کهادر تا به درون  دیکن کیکل rezayat3ALLp.sav لیفا یرو

 (.2-8شکل شواره )دیکن

 

 2-8شکل شواره 

به منوان . دیکنانتخاب  Lisrel طیمحخود در  لیفا یبرا دیجد ینام :File Nameدر اسوت . شود یمباز  Save Asپنجره 

 رهیه ذخ psfو بها برچسهب    دیه جدبها نهام    لتهان یفاتها   دیه کن کیکلرا  Save دکوه. میکردرا انتخاب  REZALL1مثال نام 

 .(2-4شکل شواره )شود
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 2-4شکل شواره 

 . ودش یم انینوا 2-1شواره به شکل   Lisrelدر  تانیها داده بیترت نیبد

 

 2-1شکل شواره 

 کوواریانس-تبدیل داده های خام به ماتریس واریانس 9-1     

هها را بهه   تها آن  دههد  یمه  کهاربر را بهه   امکهان  نیا زرلیلبرنامه  یول. هستند (Raw)خام  Lisrel یبراشده  فیتعر یها داده

 Statistics یمنهو ، آورد یمفراهم  کاربر یبرارا  یامکان نیچن که ییفضا. کند لیتبد انسیکووار -انسیوار سیماتر یها داده

 .(2-6شکل شواره )است  Output Options آخر یعنی نهیگز
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 2-6شکل شواره 

 تهان یبرابرنامه . دیبزن کیترا  Lisrel system data نهیگز ،Moment Matrixدر بخش . شود یمگشوده  Outputپنجره 

خهام بها    یهها  داده دیباشه داشهته   ادیه به . (2-7شکل شواره )سازد یم.*  dsfبا برچسب  انسیکووار -انسیوار سیماتر لیفا

 Asymptoticدر بخهش   هسهتند  یا رتبهشوا اغلب  یها دادهمثال  نیاهرگاه مانند  نیهوچن. شده بودندضبط  psfبرچسب 

Covariance Matrix، نهیگز :Save to file  ماننهد   ینهام زده و  کیترا(REZAllPACM)  انتخهاب   لتهان یفا یبهرا را

کوواریهانس ویهژه   -این گزینه ماتریس واریانس. است atrixMovariance Csymptotic Aحروف اول   M AC . دیکن

تها   دیبزن کیت زینرا  Print in output نهیگز دیتوان یم. د و در صورت لزوم از آن استفاده می کندزمتغییرهای رتبه ای می سا

پنجهره خهار     نیه او از  دییه تأخهود را   یها انتخاب OK دکوهبا انتخاب . شود ماتریس تهیه شده در فایل خروجی نیز چاپ

 .(2-7شکل شواره )دیشو
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 2-7شکل شواره 

 لیه فاراجهع بهه    یاطالمهات  نیهوچنه و بهوده    Lisrelاطالمات راجع به برنامه  یسر کی یحاو که دیآ یم یا یخروج اکنون

 یکل ینگاه. (2-1شکل شواره )دهد یمارائه  کاربربه ... و کوواریانس -نسماتریس واریا ،مورد استفاده یفراوان ،فراخوان شده

 گر هم اشکاالت جدّی یافتید سعی کنیدا. دیشوبارز از پنجره خار   اشکاالتو در صورت مدم مشاهده  دیندازیب یخروجبه 

 .ر آمده را طی کنیدیو دوباره مس ردهبرطرف ک آن ها
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 2-1شکل شواره 

را بهاز   rezayat3Mp.sav لیه فاابهل   ریمسه هوانند . رسد یم Lisrel یبرا «مردان»گروه  یها داده یخوانفرانوبت به  اکنون

 .(2-0شکل شواره )دیکن

 

 2-0شکل شواره 

 .(2-19شکل شواره )دیکن رهیذخو آن را  دیبدهخود  لیفابه  REZMP1مانند  ینام
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 2-19شکل شواره 

مقادیر  و در تنها تفاوت در . ندارد (All) لیفا یها دادهبا  یفرا چیهدر ظاهر  که شود یمها ظاهر از داده یجدول بیترت نیبد

 دیه بامرحلهه   نیه ادر . اسهت  84مهردان،   لیه فا یفراوانو  64، (ALLیا )هر دو جنس لیفا یفراوان. ستی آن ها اها یفراوان

 Output نهه یگز Statistic یمنهو دداً از مجه  کار نیا یبرا. میبدهرا به برنامه  انسیکووار -انسیوار سیماتردستور ساخت 

option  یها نهیگزدر پنجره باز شده . دیکنرا انتخاب LISREL system data ، Print in output  وSave to file  را

 .(2-11شکل شواره )دیبده یانسیکووار لیفابه  REZMPACMمانند  ینامزده و  کیت
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 2-11شکل شواره 

 .دیشوو در صورت مدم وجود خطا خار   چک آن را. دیآ یم یخروجمجدداً 

 

 2-12شکل شواره 

آنهها ههم داده    انسیه کووار-انسیوار سیماترفراخوان شده و دستور ساخت  «مرد»و  «هر دو جنس»گروه  2 یها داده نجایاتا 

از  Import Data نهه یگزمجدداً پهس از انتخهاب   . میکن یم یمعرف  برنامه یبرارا  «زن»گروه سوم  یها دادهمرحله  نیادر . شد

 .(2-18شکل شواره ) دیکنرا باز ( rezayat3Wp: مثال نیادر )موردنظرتان  لیفا، File یمنو
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 2-18شکل شواره 

 .( 2-14شکل شواره )میکن یم رهیذخرا داده و  Rezwp1: نام مثالً لیفابه  اکنون

 

 2-14شکل شواره 

شهکل  ) میدهه  یمه را  انسیه کووار -انسیوار سیماتردستور ساخت  زین «زن»گروه  لیفا یبرا، یابلدو گروه  یها لیفاهوانند 

 .(2-11شواره 
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 2-11شکل شواره 

 .در این جا آماده تدوین مدل تحلیل مسیر می شویم که در فصل بعد به آن خواهیم پرداخت
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 :فصل دوم

 تدوین مدل تحلیل مسیر

 

 

 دستور ساخت مدل تحلیل مسیر :گام دوم 1-2

به برنامهه   دیبامرحله  نیادر  کدامهر  یبرا انسیکووار -انسیوار سیماترو دستور ساخت  یبند گروه یها داده یمعرفپس از 

 Path نهه یگزو سهپس   New یرمنهو یز File یمنهو منظهور از   نیه ا یبرا. بسازد وانیبرا ریمس لیتحلتا مدل  میبدهدستور 

Diagram  دیکل یروو بر  کردهرا انتخاب OK (2-16واره شکل ش)دیکن کیکل. 

 

 2-16شکل شواره 

 File کهادر درون . دیبدهخود  ریمس لیتحل لیفابه  ینامتا  دهد یمرا  امکان نیابه شوا  که شود یمده وگش save Asپنجره 

name ،نام REZPATH1  دکوهو بر  کرده حکرا Save را با پسهوند   نام نیابرنامه . (2-17شکل شواره )می کنیم کیکل

pth دکن یم رهیذخ. 
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 2-17شکل شواره 

شهکل  ) آورد یمه رسم مدل فراهم  یبرارا  یکاف یفضا که شود یمباز  یا صفحه، ریمس لیتحلدستور ساخت مدل دادن پس از 

 .(2-11شواره 

 

 2-18شکل شماره 
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                                  تنظیم جزئیات مدل                                                                                 2-2

 

 عنوان و توضیحات مربوط به مدل :گام سوم 1-2-2

و انتخهاب   Setup یمنهو را بها   کهار  رو نیه ااز . میسهاز را جهت رسم مدل آمهاده   ریمس لیتحلصفحه  یستیبادر مرحله سوم 

 .(2-10شکل شواره )میکن یمشروع  Title and Comments یرمنویز

 

 2-10شکل شواره 

 FACTORS of: مهثالً )خهود    یه تحق، منوان Title ریز یخال کادردر . شود یمگشوده  Title and Commentsپنجره 

RZAYAT ) ریز یخال یفضادر ؛ و دیکن پیتارا Comments یتحقراجع به خودتان، دانشگاه،  یگریدهر اطالمات  زین  

 .دیشو یبعدوارد پنجره  Next دکوهبا زدن . (2-29شکل شواره  )دیاوریب دیتوان یم ...و 
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 2-22شکل شماره 

 

                                                                                                گروه ها برای برنامه   معرفی 2-2

 

 یبنهد  گهروه از نهوع   تهان یها دادهاگهر   دیباشت داشته داّ. شود یمباز  Group Namesبا منوان  یا پنجره Nextبا زدن دکوه 

ا در امّ. دیبرو یبعدو به پنجره  مبور کردهپنجره  نیااز  Next دکوهبا زدن باید  (یعنی فقط فایل هر دو جنس را دارید)د نباش

ال را فعّه آن خهط اول  روی  کیکل بار دوبا  رو نیااز . میکن معرفی Group Namesها را در پنجره مثال الزم است گروه نیا

 .(2-21شکل شواره )هر دو جنس یمعنابه  "All" میسینومی  یسیانگلو به  کرده

 

 2-21شکل شواره 

، دیه کلچههار جهتهه صهفحه     یها فلش انیماز ؛ لذا میکن حک Group lablesدر اسوت  زینرا  گریدگروه  نام دو دیبا اکنون

بها   زینگروه سوم را  بیترت نیهوبه . "MEN" دیسیبنوباز شود و  اولسطر  ریز گریدسطر  کیتا  دیبزنرا  نییپافلش سوت 

 . (2-22شکل شواره )دیبزنرا  Next دیکلو  دیینوا یمعرف "WOMEN"برچسب 

www.mecharithm.com Association of MechaRithm

تدریس خصوصی، ترجمھ تخصصی، رزومھ و انگیزش نامھ نویسی، رباتیک انجمن مکاریتم



 1931پاییز  ییبابا یعل ییحیدکتر / به زبان ساده  لیزرل یآمار افزارآموزش نرم 

 

24 
 

 

  

 2-22شکل شماره 

 متغیرهای آشکار و پنهان                                                                                            معرفی 3-2-2

 

 یرهها یمتغ معرفی امکانستون  2در االب  که شود یمباز  Labelsبه نام  یا پنجره ،Nextو زدن دکوه ا هگروه یمعرفاز  بعد

 .(2-28شکل شواره )آورد یمو پنهان را فراهم شده  مشاهده

 

 2-28شکل شماره 
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 متغیر های آشکار معرفی 1-3-2-2

 / Add دکوهه  یروبر   Observed Variablesستون  رِیز رو نیااز . میکن یم معرفیرا  یا مشاهدهآشکار یا  یرهایمتغابتدا 

Read Variables می ها داده لیفااز  از کدام یک که میریبگ میتصو دیبا اکنون. نام باز شود نیهوبه  یا پنجرهتا  دیکن کیکل

 dsf.*کوواریانسهی کهه بها پسهوند      داده های -2ضبط شده اند،  psf.*ند وداده های خام که با پس -1 :میکناستفاده خواهیم 

 .توسط برنامه و با انتخاب خود ما ضبط شده است

هستند ، اسهتفاده از  ( مثال پنج پاسخه) یارتبه رهایمتغدر آن هوه  که میباشداشته  کارسر و  هایی داده لیفاهرگاه با : 1 نکته*

 یگهر ید ،پاسخه 1 یا رتبه یکیمثالً )متفاوت باشد  رهایغمتمقیا  اگر  یول. ندارد یتفاوتچندان  یانسیکووار ایخام  یها داده

 ینهوم بهه   کهه  یانسیکوواریا  یستویس یها دادهاز  باید حتواًحالت  نیادر ( باشد... و آخری فاصله ای و  پاسخه سه رتبه ای

رتبهه    x20غیرها به جهز  هوه مت میآن هست یکه در حال کار رو یلیفادر  .میینواد، استفاده نخود داردر را هم  شدناستاندارد 

-1)رتبهه ای چههار پاسهخه    اسهت کهه مقیها  آن     x20متغییر میزان مههارت پاسهخگو یها     ای پنج پاسخه می باشند و تنها 

 یهها  دادهاز این رو در این حالهت ههم پیشهنهاد مهی شهود کهه از       . می باشد (خیلی ماهر-4ماهر و -8نیوه ماهر، -2غیرماهر،

 ده شوداستفا یانسیکووار ای یستویس

 

مالمهت فلهش وااهع در     یرو Add/Read Variablesآورده شد، در پنجره  1 نکتهدر االب  که یحاتیتوضبا  بیترت نیبد

 دکوهه  یرو سهپس  .میکن یمرا انتخاب  LISREL System File نهیگزنووده و  کیکل :Read From File یروبرو کادر

Browse فراهم شود یانسیکووار ای یتوسیسداده های  لیفا یمعرف امکانتا  کرده کیکل. 

 کهه  یحهال در . اسهتفاده مهی کنهد    psf پسوند از  خودمربو  به  لیفا یبراو خام است  یها دادهر نسانگ PRELIS :2 نکته*

Lisrel پسهوند  از مربو  به خهود   لیفا یبرااست و  یستویسو  یانسیکووار یها دادهر نشانگdsf   شهکل  )کنهد  یاسهتفاده مه

 . (2-24شواره 
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 2-24کل شواره ش

 File کهادر و بهه   کهرده  دایه پرا  (REZALL1.psf)خهود   لیه فا. شهود  یمه باز  (2-21شکل شواره در ) Browseپنجره 

Name:  دکوه. دینوائمنتقل Open  باز شود یا مشاهده یرهایمتغ یحاو لیفاتا  دیبزنرا. 

 

 2-21شکل شواره 

در سطر اول مبهارت  . دینیب یم یا مشاهده یرهایمتغ ستیلرا در شده یا مشاهده  آشکار یرهایمتغاسامی  26شواره  ریتصودر 

CONST (یا مدد ثابت) ه با دکوشود سپس  یرنگفوق تا مبارت  دیکن کیکل 1مدد  یرو ،شده حکDelete   صفحه کلید

 . دیینواذف حآن را 
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 2-26شکل شماره 

                                                                      متغیرهای پنهان                                معرفی 2-3-2-2

 

تا  کرده کیکل Add Latent Variables دکوه یروپنهان بر  یرهایمتغ یمعرفبه منظور  یا مشاهده یرهایمتغ یمعرفپس از 

و  REZAYAT ،  ESTEGLAL، ROUTINپنههههان  یرههههایمتغنهههام . بهههاز شهههود Add Variablesپنجهههره 

(MAHARAT  دکوهه  وکرده  پیتاداخل پنجره  یخال کادردر و تک تک  بیترترا به OK  شهواره   ههای  شهکل )دیه بزنرا

 .(2-89الی  27-2

 

 2-27شکل شواره 
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 2-21شکل شواره 

 

 2-20شکل شواره 

 

 2-89شکل شواره 

شهکل شهواره   )دیه کن یممشاهده  Latent Variablesپنهان را در ستون  یرهایمتغنام  Labelsمراحل فوق در پنجره  یطبا 

 .دیبروتا به پنجره بعد  دیبزنرا  Next دکوه. (81-2
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 2-81شکل شواره 

 فراخوانی مجدد داده های گروه بندی  3-2-2
                                                                                       

 شده  فیتعرگروه  8نام  دیبزنرا  کادراگر فلش داخل  Groupsدر بخش . میشو یم Dataوارد پنجره   Nextبا زدن دکوه  

 All، MEN  و(WOMEN  دکوهبا انتخاب نام هر گروه . کرد دیخواهرا مشاهده Browse  ریمسو مجدداً  دیکن کیکلرا 

 ،Number of observations کهادر درون  کهه  دیباشه بهه خهاطر داشهته     نیهوچن. دیینواآن گروه خاص را مشخص  لیفا

 .((2-82شکل شواره ))میکردشروع  All( هگرو نیاولرا با  کار نیاما . دیینوا پیتاگروه مربوطه را  یفراوان
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 2-82شکل شواره 

 .(2-88شکل شواره )دیدهانجام  84 یفراوانگروه مردان با  یبرارا  کار نیهو

 

 2-88شکل شواره 
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تها   کرده کیکل OK دکوه یروسپس بر . (2-84شکل شواره ) انجام دهید 89 یاوانفربا گروه زنان برای و هوین کار را نیز 

 .دیشو ریمس لیتحلوارد صفحه 

 

 2-84شکل شواره 

 :گام چهارم 5-2-2

 تنظیم متغیرها در فضای تحلیل مسیر                                                                                    1-5-2-2

 

. رسم مدل است یبراآماده  زیچهوه  یعنی. است تیروو پنهان اابل  یا مشاهده یرهایمتغها، نام گروه ریمس لیتحلدر صفحه 

 ریه متغ. سهتند ه( اته اِ) Etaوابسهته یها    ROUTINو  REZAYAT ، ESTEGLAL ریه متغ 8پنههان،   یرهها یمتغ انیمدر 

REZAYAT  یرهایمتغ و یاصلوابسته ESTEGLAL  وROUTIN یروبهرو در مربهع  ؛ لذا باشند یم یانیم یها بستهوا 

( کیسهی ) Ksiیا مستقل  ریمتغ MAHARAT ریمتغاما . میدهتا وابسته بودنشان را نشان  میزن یممالمت ضربدر  ریمتغ 8هر 

 .زده شودآن ضربدر  یجلو دینبااست لذا 

 ,X7)د نه ضهربدر بخور  Y ایوابسته  آشکار ریمتغ به منوان دیباپنهان وابسته هستند، خود  ریمتغمتعل  به هر  که ییها شاخک

X8m…..X18) . خورد ینوضربدر  که یآشکار ریمتغهر X (مستقلا ی )ریمتغمثال  نیدر ا . است X20  آشهکار  ریه متغتنها 

 .مستقل است
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. هستند ریمس لیتحل یصفحه اصلبه درون  یکنارآماده انتقال از ستون  شانیها شاخکپنهان به هوراه  یرهایمتغ یتوام اکنون

در  بایز ینشیچ تیرماپنهان را ضون  ریمتغمرتبط با هر  آشکار یرهایمتغسپس . دیکنمنتقل  بیترتپنهان را به  یرهایمتغابتدا 

برده و ضون  مورد نظر ریمتغآن  یرو، نشانگر مو  را ریمس لیتحلبه صفحه  رهایمتغبه منظور انتقال . دیدهآن ارار  کنار

 .(2-81شکل شواره )دیدهمو ، آن را به صفحه انتقال  یروتن انگشت از چپ بدون برداش کیکل

 

 2-81شکل شواره 

 یها یضیپنهان مستقل با ب یرهایبه رنگ زرد و متغ ییها یضیپنهان وابسته با ب یرهایمتغ یبه صورت ارارداد: نکته 

آشکار  یرهایرنگ و متغ یآب یها لیآشکار وابسته با مستط یرهایمتغ نیهوچن. شوند یداده م شیسبز رنگ نوا

 .شوند یم انینوا یبه رنگ خاکستر ییها لیمستقل با مستط

 

 تنظیم روابط تحلیل عامل و تحلیل مسیر                                                                                 2-5-2-2

را  کسهر یمنظور از جعبهه ابهزار فلهش     نیبد. دیبکش زینرا  یریمس لیتحلو  یمامل لیتحلروابط  یستیبا، رهایمتغپس از رسم 

 یمهامل  لیتحلروابط  کار نیابا  قتیحقدر . دیبکش کسریفلش  ،وابسته به آن یها شاخکپنهان به  ریمتغو از هر  کردهانتخاب 

 .(2- 86شکل شواره)دیا نوودهسازنده آن وصل  یها ماملبه پنهان را  ریمتغهر  یعنی. دیا کردهرا رسم 
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 2-86شکل شواره 

  در . دیمقصد حرکت ده ریمبدأ به درون متغ ریمالمت نشانگر مو  را از درون متغ کسر،یرسم فلش  یبرا: 1نکته

 (.2-87شکل شواره )شود یرسم فلش ظاهر م ییبر مدم توانا یمبن ییخطا غامیصورت پ نیا ریغ

 
 2-87شواره  شکل 

  کیاضافه شدن : به طور مثال)خود را  یاشتباه صورت گرفته احتوال دیبه هنگام رسم مدل هرگاه خواست: 2نکته 

جعبه ابزار را که به شکل  selectاست دکوه  یکاف د،یحذف کن( اشتباه یمشاهده ا ایپنهان  ریمتغ کی ایفلش اشتباه 

دن دکوه آن و ز یبر رو کیبار کل کیبرده و با  امحل خط یمربع است انتخاب کرده و سپس نشانگر مو  را رو

Delete دییآن را حذف نوا دیصفحه کل. 

 

 

 

بشرح  ریمس لیمثال روابط تحل نیدر ا. باشد یمدل نااص بوده و اابل اجرا نو ر،یمس لیکه بدون رسم روابط تحل دیدات کن

 (.2-81شکل شواره )زیر هستند که در مدل کشیده می شوند

Esteglal → Rezayat 

Routin → Rezayat 

Maharat → Esteglal 

Maharat → Routin 
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 2-81شکل شواره 

 

 برای محاسبات تحلیل عامل هر متغیر پنهان در مدل یها شاخکمبنا قرار دادن یکی از  :گام پنجم 6-2-2

 هیه بقتا  ردیگارار محاسبات  یمبنا یستیباوابسته به هر سازه پنهان  متغیرهای مشاهده ایاز  یکی یساختاردر هر مدل معادله 

. شهود  یمه افزار انجهام  توسط نرم خودکاربه صورت  Amos طیمحدر  کار نیا. شوند دهیسنجمبنا  هیگوآن  ر اسا ب ها هیگو

متصل به هر سازه پنهان به  هیگو نیآخر ای نیاولمعووالً . شود یمارار داده  کاربربر مهده  تیمسئول نیا Lisrelدر  کهحال آن 

  .ردیگ یممنوان مبنا ارار 

سهازه   یبهرا را  X15 هیه گو ،Esteglalسهازه   یبهرا را  X11 هیه گو، Rezayatه سهاز  یبهرا را  X7 هیگو میخواه یم اکنون

Routin  شاخک تکو X20  سازه  یبراراMaharat  دکوهابتدا از جعبه ابزار . میدهمبنا ارار Select   و  کهرده را انتخهاب

و نوهوده  راسهت   کیکلبار  نیافلش رفته و  وکن یرو گریدبار . شود اهیستا دو سر فلش  نووده کیکل X7 فلش  نوک یرو

 .(2-80شکل شواره )میکن یمرا انتخاب  Fix نهیگز
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 2-80شکل شواره 

گشهوده   مقهدار  تنظهیم تها پنجهره    زده کیه ترا  Set Value نهیگزبار  نیاو  نوودهراست  کیکل X7فلش  نوک یرومجدداً 

 .(2-49شکل شواره )شود

 

 2-49شکل شواره 
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و بهه   حهذف را  0مهدد    :Set value to کادردرون . شود یم باز  Starting or Fixed Values   Setوان با من یا پنجره

 .(2-41شکل شواره )شود دییتأتا  زدهرا  OK دکوهو را وارد کرده  1جای آن مدد 

 

 2-41شکل شواره 

-42شواره شکل ) زیر  ریتصودر  .دیکن تکرار X20و  X11، X15  یها هیگو یبراو دات  بیترتمراحل فوق را به  یتوام

 .خواهند گرفتارار  محاسبات یمبناشده و  1برابر  مذکور هیگو 4 یها فلش که دیکن یممشاهده (  2

 

 2-42شکل شواره 

 

 دستور ساخت فایل متنی :گام ششم 7-2-2

 ریه ز Setup یمنواز ؛ لذا داجرا ندار تیاابل (Syntax) یمتن لیفابدون ساختن  یولآماده است  یظاهرمدل به لحاظ  اکنون

 .دیکنرا انتخاب  Build Simplis Syntax یمنو
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در  یراته ییتغمبادا خالف نظر کاربر شود تا  کنترلو بررسی خط به خط  دیباحتواً  که شود یمساخته  یمتن لیفابا دستور فوق 

 ف آن چه که در نوودار پیش بینهی شهده  خال ،لیزرلبرنامه توسط  Syntaxدر ساختار  رییتغاحتوال  رایز)باشد  آن ایجاد شده

 .(وجود دارد ،متأسفانه ،است

 مهارت سازه از آن جا که : نکته بسیار مهم(MAHARATَ  ) بهرمکس  )ه مسهئل  نیه ا ،بیشتر نهدارد  شاخک کیتنها

متنهی   یا فایهل   Syntaxبه را  ریزمبارت ، از این رو شود امالن Lisrelبرنامه  به دیبا (برنامه امو  که الزم نیست

 : میکن یم اضافهارتبا  می دهد،  MAHARATرا به سازه پنهان  x20، بعد از دستوری که متغیر مشاهده ای خود 

Set Variance X20 equal to 0.0 

 

ر زیهر بهه   د. دکنیه   Saveا ر یینهااصالح شده  Syntaxو  یبازخوان کاملبه طور خود را   Syntaxیا  یمتن لیفات در نهای

 WOMENا و زنهان یه   MEN یها  ن مردا ،Group Allمربو  به هردو جنس یا  یها بخشمتنی  ودن فایلملت طوالنی ب

 .ارار گیرد Syntax یا  یولی در اجرا محتویات این سه اسوت باید در یک فایل متن آمده استجدا از هم 

   : Group All ایهردو جنس بخش مربو  به  (الف

 
 2-48شکل شواره 

 

 : MEN ای مردانبخش مربو  به  (ب
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 2-44شکل شواره 

 WOMEN ای زنانبخش مربو  به   

 
 2-41شکل شواره 
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 :فصل سوم

 اجرا، پیرایش و آرایش مدل

 

 اجرای برنامه :گام هفتم 1-9

. دیه کن کیکلرا ( اجرا) Run دکوهو  دیدهارار  Syntaxمالمت نشانگر مو  را در سطر اول  یمتن لیفا یساز رهیذخپس از 

 .نباشد، برنامه اجرا خواهد شد یمتن لیفادر  ییخطااگر 

 (هسهتند  مدل یمربو  به برازش کلکه )ل ی زیر مدهاآماره مقادیربه  یساختاربرنامه و ظاهر شدن مدل معادله  یاجراپس از 

و آمهاره  دیکهی از  . باید باشهند    P ≥ ./05و    RMSEA  ≤ ./08. حاصل شود نانیاطوها تا از مطلوب بودن آن دیکننگاه 

کوتهر   (Pیعنهی  )ولی سطح احتوال آزمون مربع خی . رسد یماابل ابول و مطلوب به نظر /. 918با مقدار ( RMSEAیعنی )

 . از پنج صدم بوده و بنابراین اابل ابول نیست

 
2-46شکل شواره                                                                           
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 پیرایش مدل:  شتمگام ه 2-9

بهه  . میدهه  یمانجام  یشیآرا کار کیو سپس  یشیرایپ کار کیبه منظور اصالحات در مدل، ابتدا  Amosهوانند  زین زرلیلدر 

را انتخاب  T – Value نهیگزو  کرده کیکلرا  Estimates کادراز مدل، فلش  ییها بخش یاحتوال حذف ای ،شیرایپمنظور 

 .(2-47شکل شواره )دیینوا

 

 نوودار مسیر با برآورد های غیر استاندارد: 2-47شکل شواره 

. نیست 06/1کوتر از  فلشروی د امدهیچ یک از ا که شود یممالحظه   2-41در شکل شواره  T – Valueدستور  یاجرا با

نشهان داده مهی    ارمهز بهه رنهگ   بودن رابطه  دار مشکلباشد فلش مربوطه به نشانه  06/1مددی کوتر از ادر مطل   اگر مقدار 

 . ، باید حذف شودنبودمعنی دار ، ای  رابطه اگر. دوش
صفحه کلیهد آن را حهذف      Delateبرای حذف یک رابطه بی معنا ابتدا روی فلش مربوطه کلیک کرده وسپس با زدن دکوه 

از منهوی  ،  Build SIMPLIS Syntaxاز طری  انتخهاب زیهر منهوی    ، یا ذخیره مجدد نوودار Saveبعد از  ،و سپس کنید

را بازبینی نووده و در صهورت بهال   آن فایل متنی محتوی . ساخته شودفایل متنی نوایید تا درخواست  مجدداًَ،   Setupاصلی 

 .نوایید( Runیا )اشکال بودن آن را اجرا 
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 Tنمودار مسیر با مقادیر : 2-38شکل شماره 

 

                                                                                               آرایش مدل                            : گام نهم  8-9

بدین معنی که ببینیم خود نرم افزار برای بهبهود آمهاره ههای    . میکناجرا برنامه را  یشیآرا شنهاداتیپ میخواه یممرحله  نیادر 

. هادات را بررسی کرده و موارد اابل ابول ان ها را روی مدل پیهاده نوهاییم  پیشن. برازش کل مدل چه پیشنهاداتی ارائه می دهد

شهاخص ههای   ) Modification Indices نهه یگزبهار   نیه او  کلیک کردهرا  Estimates کادرمجدداً فلش برای این کار  

 . (2-40شکل شواره ) دیکن انتخابرا ( تغییر

 

 2-40شکل شواره 
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 . (2-19شکل شواره )شوند یمنشان داده  رنگ کممدل به صورت  افزودن به یبرا یشنهادیپروابط 

 

 توسط نرم افزار لیزرل فلشهای پیشنهادیبا  رینوودار مس: 2-19شکل شواره 

مشهاهده  . میبکشه  دو سهر فلهش   X12 و   X9 متغیرهای مشاهده ای یخطاها نیب کند یم شنهادیپمثال  نیادر  مثالبه منوان             

 نیچنه اگر چه در  رایز. میریپذ ینو لذا این پیشنهاد راوابسته به دو سازه جدا از هم هستند  هیگودو  X12 و   X9 که دیکن یم

بها مهدم اتصهال و     تیه ارجح یول کند ینو جادیا اساسی اشکالمنابع  یبرخ نقلبر  بنا گریکدیخطا به  بیضرااتصال  یموارد

و یا این که بهرای رفهع مشهکل     بودهنظری توجیه دارای وااعاً  ن روابطیبراراری چنی کهمگر آن  ،است روابطی نیچن یبرارار

بهین خطاههای   ( فلهش دو سهر  )س واریهان  -در این جا پیشنهاد افهزودن کهو   .دباشنجز آن مدل چاره ای کل آماره های برازش 

 یبراراربه منظور . میریپذ یمهستند  یکسانرا که مربو  به سازه های   x14 با x11   و x8m با   x7متغیرهای مشاهده ای 

 کورنهگ بهه صهورت    کهه  یشنهادیپرابطه  یروسپس . دیکنرا از جعبه ابزار انتخاب  Select دکوهفوق،  یشنهادیپ یرابطه ها

این کار هوزمان پرده ای بهاز  انجام با  .شود( یا پر رنگ) اهیسبه رنگ  مذکورتا رابطه  دیکن راست کیکلو  دیبرومشخص شده 

شهکل شهواره   )دیه ده انجهام ل این مول را برای هوه پیشنهادات اابل ابهو . را انتخاب کنید Freeدر آن گزینه باید می شود که 

11-2.)  
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 پذیرفته شده توسط کاربر یشنهادیپ یبا فلشها رینوودار مس: 2-11شکل شواره 

کهار هوهه    نیه بها ا . دیه انتخهاب کن  را Standardized Solution نهه یال کرده و گزرا فعّ Estimatesو سپس فلش اسوت            

 (.2-12شکل شواره )شوند یظاهر م دیجد شنهاداتیمربو  به پ یو هوه فلش ها یابل یها فلش

 

 (.که فعالً ضریب صفر دارند)دیجد شنهاداتیمربو  به پ یو هوه فلش ها یابل یها هوه فلش: 2-12شکل شواره 
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  اخت مجدّد فایل متنی ذخیره سازی و اجرای دستور س: آخردهم یا  گام 4-8 

رفتهه و بها انتخهاب     Setupاصلی  یبط کرده و سپس به منوضدر باالی صفحه لیزرل   Saveنوودار مسیر را با کلیک دکوه ل فای

فایل  یها یکسرکرده و اشتباهات و ه به محتوی فایل مذکور مراجع. سیوپلیس را بسازید متنیفایل   Build Simplis Syntaxگزینه 

 Womenو  All، Menبرای هر سه اسهوت     Path Diagramخط ا ت  Latent Variablesدات نوایید از خط . کنید را اصالح

. بچسهبانید  Womenو   Men یهها  در اسوتکپی کنید و   Allاسوت  را ازاگر این گونه نبود باید خطو  مذکور . باید یکسان باشد

 هیه ته یمهدل را ضهبط و بهرا    نیه ا .آمهده اسهت   2-18نتیجه کار در شکل . نواییداجرا   Runدر نهایت فایل را ضبط کرده و با دستور 

 .دیینوا رهیذخ Word لیگزارش در فا

 

 با ضرایب استاندارد( ALLیا )مدل مربو  به هردو جنس: 2-18شکل شواره 
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ا زنان فلهش مربهو  بهه    برای انتخاب مدل ویژه مردان و ی. باشد یم( امم از مردان و زنان)در خصوص هوه افراد مذکور مدل 

ظهاهر  ن را انتخاب کنیهد تها مهدل ویهژه مهردان بها هوهه ضهرایب آ         MENال کرده و یک بار گزینه را فعّ  Groupsاسوت 

 .ذخیره نوایید Wordاین مدل را ضبط و برای تهیه گزارش در نرم افزار  .(2-14شکل شواره )شود

 

 ندارد متفاوتمدل مربو  به مردان با ضرایب استا: 2-14شکل شواره 

را انتخاب کنید تا مدل ویژه زنان با هوه ضرایب آن  WOMEN  نهیگز ررفته و این با  Groupاسوت فلش کناری  یرومجدداً 

 ظاهر شود

 

 مدل مربو  به زنان با ضرایب استاندارد متفاوت: 2-11شکل شواره 

www.mecharithm.com Association of MechaRithm

تدریس خصوصی، ترجمھ تخصصی، رزومھ و انگیزش نامھ نویسی، رباتیک انجمن مکاریتم



 1931پاییز  ییبابا یعل ییحیدکتر / به زبان ساده  لیزرل یآمار افزارآموزش نرم 

 

46 
 

برای هر سه ( یعنی فقط روابط تحلیل مسیر)مدل برای گزارش نهایی بهتر است یک بار هم فقط بخش ساختاری و در نهایت 

    Structuralو گزینه  را کلیک کرده Modelsفلش اسوت  کار نیابرای . تهیه شود   Womenو  All ، Menاسوت 

Model   شود یمظاهر  2-16دل به شکل م. دانتخاب کنیرا :

 

 نمودار ساختاری هردو جنس: 2-16شکل شواره 

 کناریزنان فلش  ایمردان و  ژهیانتخاب مدل و یبرا. باشد یم( اعم از مردان و زنان)ه افراد مدل مذکور در خصوص هم

 ژهی  تا مدل و دیرا انتخاب کن WOMENو بار دیگر گزینه   MEN نهیبار گز کیال کرده و را فعّ  Groupsقسمت 

را ب رای تهی ه    ه ا  مدلهر بار . ستآمده ا 2-58و  2-57نتایج کار در دو شکل  .ظاهر شودن آ بیبا ضراو زنان ن مردا

 .ذخیره نمایید Wordو در فایل ضبط گزارش 
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 نمودار ساختاری ویژه مردان: 2-57شکل شماره 

 

 

 ار ساختاری ویژه زناندنمو: 2-58شکل شماره 

 مقدار آماره : نکته مهمRMSEA  که نشان دهنده بهب ود   ه استرسید( 238/2)بهبود یافته و به زیر پنج درصد

همچنان زیر پنج صدم بوده و (  Pیعنی )برعکس سطح معنی داری آزمون مربع خی . باشد یمل اصالح شده مد
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از آنجا که این آم اره تح ت ت ر یر      .(این آماره باید باالی پنج صدم باشد)کند ینمنیکوئی برازش مدل را تایید 

 Pب ا مق دار   )نبودن آماره مربع خی ، معنی دار  RMSEAمعنی دار بودن آماره  به شرط ،باشد یمحجم نمونه 

 .چندان نگران کننده نیست( کمتر از پنج صدم

 تفسیر مدل ساختاری  5-8

 :گفت توان یم یینهابر اساس مدل ساختاری 

بدین معنا که هرچه اف راد در ک ار   . گذار بر سازه رضایت شغلی سازه استقالل شغلی است ریعامل تر  نیتر مهم  -1

 .کنند یمشتری داشته باشند احساس رضایت شغلی بیشتری خود استقالل عمل بی

یا س ازه مقاب ل آن روزمرگ ی    )سازه تنوّع شغلی  شود یمعامل تر یر گذار بعدی که موجب رضایت بیشتر افراد  -2

در افراد کرده و از طریق اف زایش ح س اس تقالل     شغلی تنوّع شغلی ابتدا موجب احساس استقالل. باشد یم( شغلی

 .شود یم آنانافزایش رضایت شغلی در  شغلی موجب

 . شود یمتنوّع شغلی در بین افرادی که مهارت کاری بیشتری دارند بیشتر حس  -8

سه سازه تر یر  توان یم(  دیآ یمکه از جمع ا ر مستقیم و ا ر غیرمستقیم به دست )هر عاملبر اساس میزان ا ر کل  -3

 :ندی کردگذار بر رضایت شغلی را به شرح زیر اولویت ب

 مهارت شغلی  ( تنوّع شغلی  و  ج( استقالل شغلی ، ب( الف

 به ترتیب اهمیت ها آنو اولویت بندی ( بر اساس ا ر کل)مقایسه عوامل ا ر گذار بر رضایت شغلی : 2-1جدول 

 ا ر کل ا ر غیر مستقیم ا ر مستقیم ضایت شغلیرامل ا ر گذار بر وع

 1 2 1 استقالل شغلی-1

 71/2 1*  71/2=71/2 2 (روزمرگی شغلیدر مقابل  )غلی تنوّع ش -2

 مهارت شغلی -8

2 

57/2  *71/2  *1 

3237/2= 
3237/2 
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 مقایسه عوامل ا ر گذار بر رضایت شغلی در کل ، مردان و زنان: 2-2جدول

 یشغل تیعوامل ا ر گذار بر رضا
 کل 

 یا هر دو جنس
 زنان مردان

 99/2 1 استقالل شغلی-1

← 

87/2 

 

 66/2 63/2 71/2 (در مقابل روزمرگی شغلی) تنوّع شغلی  -2

→ 

 899/2 325/2 مهارت شغلی -8

← 

298/2 

 

 

، س طح رض ایت   مهارت شغلیو  استقالل شغلیدو عامل که  دهد یمنشان  2-2محتوی جدول  -6

ا ، سطح رضایت ش غلی ر  تنوّع شغلیبالعکس . دهند یمشغلی را در بین مردان بیش از زنان افزایش 

 .سازد یمدر بین زنان کمی بیش از مردان متر ر 
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 :فصل چهارم

 روش انتقال

 یک مدل معادله ساختاری

 Word هب Lisrelاز محیط 

                                                                                                                                                

 

 تهوان  یمه بدست آمد  یینهااصالحات انجام شده، مدل  جهینتساخته شد و در  Lisrelدر  یساختارمدل معادله  کهپس از آن 

وجهود   یمختلف یها راهانتقال،  نیا یبرا. داشته باشد شتریب یکاربرارائه گزارش و  تیاابلتا  کرد یکپ Word طیمحآن را در 

 :شود یماشاره روش رایج دو که در اینجا به  دارد

                                                                                                                                                                                                                                            

   Paint یکمکاز برنامه  هبا استفاد :اول شرو 1-4

 

در ایهن   .منتقل شود Wordآن است که مدل مسیر ما بدون هیچ گونه حواشی اطراف آن به محیط روش هدف از استفاده این 

بها   کهه  بیه ترت نیبهد . شود یماستفاده  Paint یکوک افزارنرمدر پی آن از و صفحه کلید  Print screen دکوهاز روش ابتدا 

 شهود  یمه  هیتهصفحه پیش روی شوا در برنامه لیزرل از  کپی کی، دیکلصفحه (  PrtScیا ) Print screen دکوهفشار دادن 

 Startاز اسهوت   کهار  نیه ا یبهرا . دیبچسبان( ینقاش) Paint طیمحآن را در  دیبا اکنون(. دیکن ینومشاهده  یرییتغالبته شوا )

 یفضها . دییه نواباز  Accessoriesرا از درون  Paintسپس برنامه . دیکنرا باز  (All programs)ها برنامه ستیل، وتریکامپ

برای  دیبا اکنون. دیکنمشاهده صفحه کپی شده خود را تا  دیبزندر باالی صفحه را  Paste دکوه. شود یم انینوا Paint یکار

 شهکل تا  دیکن کیکل، Select دکوه یروبر  Paintصفحه  یباالدر اسوت اصل مدل ساختاری  ازو استفاده  ها هیحاشحذف 

را بهه   آنو کلیهک کهرده   باالی سوت راست مهدل   گوشهدر را مو  سپس . موض شود( چهارسو رهیداه صورت ب) نوا مکان

 .حرکت دهید نقطه چین کشیده شود،شکل که اطراف مدل اصلی یک کادر مستطیل  ه صورتی، بپایین سوت چپ مدلگوشه 

را   Paintبرنامهه   Copy دکوهه ت شکل نقطه چین اهرار گرفه   لیمستطماره های زیر آن در کادر بعد از آن که اصل مدل و آ

دکوه کلیهک  و  دیکنرا باز  Wordبرنامه . رسد یم کارنوبت به مرحله آخر  .توام شده است Paintبا  کارتانجا  نیا در. دیبزن
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آن را در محیط  .شود یممنتقل  Word طیمحمدل به  بیترت نیبد. استفاده کنید Pasteه ال کرده و از گزینراست مو  را فعّ

Word  ضبط کرده و برای گزارش نویسی مورد استفاده ارار دهید. 

 ریمسه  لیه تحلپنجره یعنی به هوراه )حاشیه های آن ن به هوراه آاگر بخواهید اصل مدل و آماره های زیر : مهم  نکته 

عهد از اسهتفاده از دکوهه    ب. تنیس Paintاز برنامه کوکی ستفاده ظاهر شود دیگر لزومی به ا Word برنامه در (زرلیل

Print screen (ای PrtSc  )ًبه برنامه  صفحه کلید مستقیواWord      رفته و بعهد از کلیهک راسهت از گزینههPaste 

 .استفاده کنید

، هیه پامهدل   ایه   Basic Modelا هه مهدل . است کاربربه مهده  Wordدر  یکپاست انتخاب نوع مدل به منظور  ذکر انیشا 

Structural Model یساختارمدل  ای ،X Model مدل مستقل و  ایY Model فلهش   بها زدن  دیتوان یممدل وابسته را  ای

 .دیکنمشاهده و انتخاب  زرلیل ریمس لیتحلوااع در پنجره  Modelsاسوت کناری 

 دکوهاگر احتواالً  :نکته Print screen  اسهتفاده از  مواجه شهده و   مشکلباشد، با  الفعّ ریغدستگاه شوا  دیکلصفحه

 .کرد میخواه یمعرفرا دوّم  نیگزیجاروش  رو نیااز . نخواهد بود ریپذ امکاناوّل روش 

 

                                                                                                                                           Gifکمکی استفاده از برنامه : روش دوم 2-4

. اسهت  Word طیمحبه  Lisrel طیمحاز  یکیگراف لیفا کیو انتقال مدل به منوان  Gif یکوک روش دوم استفاده از برنامه 

 Exportم هشتم از باال به نها  نهیگز ،File یمنواز  کردید، Saveو اصالح شده را  یینهامدل  کهمنظور پس از آن  نیا یبرا

As Gif file (.gif)  (2-10شکل شواره )دیینوارا انتخاب. 
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 2-10شکل شواره 

شهده   لیتبهد  Gifبهه فرمهت    ریمس نوودار» دهد یم غامیپ کاربربه  و شود یمباز  Lisrel Windows Applicationپنجره 

 یروو بهر   دیبسهپار بهه خهاطر   را  آدر . دهد یمنشان  شده است را به کاربر Saveدر آن  لیفا کهآدرسی  نیهوچنو  «است

 .(2-69شکل شواره )دیشوو از پنجره خار   دیکن کیکل OK دکوه
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 2-69شکل شواره 

برای باز کردن ایهن  . دیکنساخته شده باز  (gif .)بار با پسوند  نیا کهرا  مورد نظرتان لیفاو  دیبروگفته شده  آدر به هوان 

در پرده فرمی چندین برنامه بهرای  شوا  وتریکامپ. را انتخاب کنید Open withفایل ابتدا روی آن کلیک راست کرده و گزینه 

طبه  دسهتور    دیه توان یماست که اگر انتخاب کنید   Paintبرنامه  ها برنامهیکی از این . دهد یمباز کردن فایل یاد شده پیشنهاد 

روی دسهتگاه شهوا موهل      Paintل برنامهه  اما اگر به ههر دلیه  . کار را پیش ببریدکه در اسوت ابل گفته شده است  یها مول

  .(2-61شکل شواره )استفاده کنید Microsoft Office Picture Manager یاز برنامه کوک دیتوان یم کند ینو
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 2-61شکل شواره 

را در آن مشهاهده   ریمسه مهدل   دیه توان یمه  که شود یمگشوده  Microsoft Office Picture Managerبا منوان  یا پنجره

 گرید یکارهااز  یاریبسو نووده  میتنظوضوح مدل را  زانیممدل، نور و  اندازه که دهد یمرا  امکان نیافضا به شوا  نیا .دیکن

 .(2-62شکل شواره )دیدهآن انجام  یرورا 
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 2-62شکل شواره 

مورد اسهتفاده اهرار    را انتخاب کنید تا فقط اصل مدل و آماره های ذیل آن  Single Pictureرفته و گزینه  Viewمنوی به 

 . (2-68شکل شواره )دیکنرا انتخاب  Copy نهیگز، Edit یمنواز در نهایت . گیرد

 

 2-68شکل شواره 
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و بها   کهرده را بهاز   Wordبرنامه . رسد یم کار یانیپانوبت به مرحله  .ابدی یم انیپا ینرم افزار کوک نیجا کار شوا با ا نیدر ا

گزارشات الزم را راجع به مدل نوشته و  دیتوان یم اکنون. (نوودار زیر)شود یم یکپ Word طیمحمدل در  ،Paste  دکوهزدن 

 .کنید رهیذخرا  لیفا

 

 

 یدر منهو  الزم اسهت  دیه دار ازیاطراف آن ن یاه هیاگر اصل مدل را با حاش: نکته View   نهه یگز یجها بهه Single 

Picture نام به  یگرید نهیاز گزFilmStrip   راحل بعدی را میناَ ادامه دهیدکرده و ماستفاده.. 
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 :3 شبخ

  انسیکووار -انسیوار سیماترروش ساخت 

 و

 استفاده از آن در محیط لیزرل 

 

 

 :فصل اول

 روش ساخت

 کوواریانس -ماتریس واریانس 

 

خهود را   یها داده، یساختارو ساخته شدن مدل معادله   یتحق کار انیپاپس از  شود یم شنهادیپ یملواخالق  تیرمابه جهت 

 اابهل  زینپژوهشگران  گرید یبراتا و در پایان تحقی  یا رساله خود ضویوه کنید  دیکن لیتبد انسیکووار -انسیوار سیماتربه 

 . استفاده آسان باشد

 SPSS 21 طیمحه در  کهه را  rezayat3 لیفااز  (x7, x8m,x9,x10m,x11....x18 and X20) یها دادهل در این فص

 .مینوودانتخاب  انسیکووار -انسیوار سیماتربه  لیتبد یبراساخته شده 

 ها دادهانتخاب و فراخوانی  :گام نخست 1-1

را  Data نهه یگزشهده و   openوارد  File یمنهو از . دیه کنرا باز    SPSS 21 . هاستداده یفراخوانمرحله اول، انتخاب و 

 .(8-1شکل شواره )دیینواانتخاب 
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 8-1شکل شواره 

 .(8-2شکل شواره )دیبزنرا  open دکوهو  کزده فراخوانشده  رهیذخ ریمسرا از  مورد نظر خود لیفا

 

 8-2شکل شواره 

 .شود یم انینوا 8-8مانند شکل شواره ها داده لیفا
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 8-8شکل شواره 

 کوواریانس -واریانس ماتریس  نبرای ساخت ها دادهآماده سازی فایل : گام دوم 2-1

را  میبسهاز  انسیه کووار -انسیه وار سیمهاتر هها  آن بر اسها   میدار میتصو که ی رایرهایمتغ دیباها، داده لیفاپس از انتخاب 

 نیبهتهر از  یکه ی . x7, x8m,x9,x10m,x11....x18 and X20: مبارت بودنهد از  رهایمتغ نیادر مثال ما  .مشخص کنیم

 نهه یگزو اسهتفاده از   Analyze یاصهل  یمنواز  Scale یمنو ریز، انتخاب کوواریانس -ساختن ماتریس واریانس یها روش

Reliability Analysis (یا تحلیل اابلیت امتواد )(8-4شکل شواره )باشد یم. 

 

 8-4شکل شواره 
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صفحه  Ctrl دیکل نداشت نگهپایین با . شود یمباز نام هوین به  یا پرده Reliability Analysis با کلیک بر روی گزینه 

 ,X7, X8m, X9, X10m, X11, X12, X13, X14, X15, X16, X17, X18 یرهایمتغو کلیک کردن روی کلید 

X20  به آن متغیرها را  یانیممالمت فلش  یروبر  کیکلو با  (.8-1شکل شواره )کنید  یرنگرا در ستون سوت چپ  ها آن

را  x10mو  x8mموکن است بخواهید متغیرهای معکو  . (8-6شکل شواره ) دیکنمنتقل  (:Items)ستون سوت راست 

به آن ها را برای این کار الزم است . این کار به راحتی اابل انجام است.ارار دهید x9و   x7به ترتیب بالفاصله  بعد از 

 .منتقل کنید temsIترتیب انتخاب و به اسوت 

 

 8-1شکل شواره 

 

 8-6شکل شواره 
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 شکل شواره) نام باز شود نیبه هو یا پنجرهکرده تا  کیکل Statisticsدکوه  یرو Reliability Analysisسپس در پنجره 

 نیه اتا از  دیکن کیکل Continue دکوه یروو بر  زده کیترا  Covariances نهیگز ، Inter – Item  در اسوت . ( 7-8

 .دیشوپنجره خار  

 

 8-6شکل شواره 

، OK دکوهه  یروبهر   کیه کلبها   بهار  نیا. دیشو یم  Reliability Analysisه مجدداً وارد پنجر  Continueبا زدن دکوه 

 .(8-7شکل شواره )دیکن دییتأ دیا دادهبه برنامه  کهرا  انسیکووار -واریانس سیماتردستور ساخت 

 

 8-7شکل شواره 

www.mecharithm.com Association of MechaRithm

تدریس خصوصی، ترجمھ تخصصی، رزومھ و انگیزش نامھ نویسی، رباتیک انجمن مکاریتم



 1931پاییز  ییبابا یعل ییحیدکتر / به زبان ساده  لیزرل یآمار افزارآموزش نرم 

 

62 
 

 -انسیه وار سیمهاتر در آن شهاهد جهدول    کهه  شود یمباز  کار یخروجبه منوان  Output1دستور اجرا شده و پنجره  اکنون

 . (2-1ره جدول شوا)دیهست انسیکووار

 

 8-1شکل شواره 

 SPSSانتقال ماتریس کوواریانسی به محیط : گام سوم 9-1

 کیکلبار  2 ،جدول یرو. میینوامنتقل  SPSS طیمحرا به  یخروج انسیکووار -واریانس سیماتر میخواه یممرحله  نیادر 

سهپس بهه جهز    . جدول حاصل شهود از  یشطرنجهاشور خورده و  یریتصو یعنی ردیگارار  Edit تیوضعتا جدول در  دیکن

به گوشه سهوت  باال نشانگر مو  از گوشه سوت راست  دنیکشجدول با  یها اسوت هیبقها، از وااع در سر ستون یرهایمتغ

 .(8-0شکل شواره )دیینوارا انتخاب  Copy دکوهو  کردهراست  کیکلسپس . کنید اهیسپایین منطقه مورد نظر خود را چپ 

 

 8- 0شکل شواره 
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 اصهلی  یمنهو از . (یا بچسهبانیم ) میکن SPSS، pasteاز  دیجدصفحه  کیشده را در  یکپنسخه  میدار میتصومرحله  نیادر 

File  ،یمنو ریز New  نهیگزو سپس Data  (8-19شکل شواره )دیکنرا انتخاب. 

 

 8-19شکل شواره 

را  paste دکوهه و  دیه کنراسهت   کیکلاول سطر اول از ستون  یرو. شود یمباز  SPSSدر  دیجد یا صفحه دیکن یممالحظه 

 .(8-11شکل شواره )دیبزن

 

 8-11شکل شواره 
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کل شه . )شهوند  یمه  یکپه  SPSS  جدیهد   درون صفحهکوواریانس به هوراه اسامی متغیرها  –ماتریس واریانس امداد  یتوام

 (8-12شواره 

 

 8-12شکل شواره 

 SPSSماتریس کوواریانسی در محیط در متغیرها  یگذار ایجاد ستون و سطر جدید برای نام :گام چهارم 4-1

و هوچنین بدون سهتونی کهه ماهیهت    جدول  یکنارها و ستون در سر ستون رهایمتغنام وجود بدون  یانسیکووار سیماتر     

سهتونی  غیر از ستون اسامی متغیرها امداد  سیماتردر سوت چپ  دیبا رو نیااز  .معناست یبنشان دهد را متغیرها  یکوواریانس

راسهت   کیه کلسهپس  . شود یرنگتا  دیکن کیکلبار  کیاسوت ستون اول  نیباالتردر . میکنباز  رهایمتغبیان ماهیت  ینیز برا

 .(8-18شکل شواره )شوده اضافستون  کیتا  دیینوارا انتخاب  Insert variable نهیگزو کرده 
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 8-18شکل شواره 

 .آمده است 8-14نتیجه در شکل شواره 

 

 8-14واره شکل ش

نشهان داده   1بها مهدد    که ،سطر اول ابتدای  یرو کار نیا یبرا. میینوا جادیاسطر اول  یباال هم یک سطر دیبامرحله  نیادر 

شهکل شهواره   )نواییهد  انتخابرا  Insert Cases   نهیگزو کرده راست  کیکلسپس . شود یرنگتا  دیکن کیکلبار  کی ،شده

11-8) . 
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 8-11شکل شواره 

  .است آمده 8-16در شکل شواره  جهینت. شود یدرست م دیسطر جد کیروش  نیبا ا

 

 
 8-16شکل شواره 

   _VARNAME و _ROWTYPE یها نامبه اول نام گذاری دو ستون  : گام پنجم 5-1

 دیسینوب قاًیداو  کرده یرنگ بیترتسطر اول و دوم از ستون اول را به . دیکنرا باز  SPSSاز صفحه  Variable viewخش ب

ROWTYPE_   و VARNAME_ ( اسهتفاده از دکوهه    حتواً بااین دو اسم  در آخردات کنید کهShift     صهفحه کلیهد

 :(8-17 شکل شواره) (تتعریف شده اس SPSSو برای برنامه  دیآ یم، چون آن جزو اسم به حساب اضافه کنید اخط تیره پایین ر
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 8-17شکل شواره 

تها   دیه کن کیه کلآن  یرو،  Numericنوشهته شهده    _ROWTYPE یروبرودر سطر  ،Typeستون  ریزصفحه  نیهودر 

 .(8-11شکل شواره )دیبزنرا  OK دکوهرا انتخاب و  String نهیگزسپس . باز شود Variable Typeصفحه 

 

 8-11شکل شواره 

 .دشخواهد  8-10شکل شواره به  SPSSاز صفحه  Variable viewپس از اموال دستورات فوق، بخش 
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 8-10شکل شواره 

 الهی  X7        یرهایمتغدر وااع مربو  به  کههم دپانزاز سطر سوم تا سطر تا ت شود داّ( امشار) Decimalsدر ستون 

X18   وX20   (8-29شکل شواره ). دنتا اراام امشاری ماتریس کامالً مشاهده شو تبدیل شود 8به  2هستند، رام. 

 
 8-29شکل شواره 

 

 SPSS رد ها دادهصفحه مربوطه در  یها ستونسر نام متغیرها در  اضافه کردن :گام ششم 6-1

در آن نوشهته شهده    رهایمتغنام  که میدارسطر  VARNAME_  ،18ن ستو ریز ،SPSSاز صفحه  Data Viewدر بخش 

 . (8-21شکل شواره )کنید یرا رنگی و کپ ها آن. است
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 8-21شکل شواره 

انزدهم په  فیه ردتها  ( _VARNAME ریه ز)سهوم   فیردشده و از  SPSSاز صفحه  Variable viewوارد بخش  سپس

ش بخه  یهها  سهتون را در سهر   رهها یمتغ قهت یحقدر  کار نیابا . (یا بچسبانید) دیینوا pasteا کپی شده ر یها نام وه کرد یرنگ

Data View  صفحه  ازSPSS  (8-22شکل شواره )دیا دادهارار. 

 

 8-22شکل شواره 

 : شود یمنوایان  8-28ل به شکدا ابتنتیجه کار 

www.mecharithm.com Association of MechaRithm

تدریس خصوصی، ترجمھ تخصصی، رزومھ و انگیزش نامھ نویسی، رباتیک انجمن مکاریتم



 1931پاییز  ییبابا یعل ییحیدکتر / به زبان ساده  لیزرل یآمار افزارآموزش نرم 

 

71 
 

 

 8-28شکل شواره 

 . شود یممنتقل  8-21به شکل  SPSSصفحه  یهابه سر ستون رهایمتغنام  ،دستوراین  یاجرابا و 

 
 8-25شکل شماره 
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 SPSSدر محیط  ها دادهتعیین نوع و فراوانی  :گام هفتم 7-1

 کهه طهور  هوهان . دیه کن حکرا  N، حرف _ROWTYPEن ستو ریزرا باز نووده و  SPSSاز صفحه  Data Viewپنجره 

بهه  . ردهها اختصهاص دا  نامهه پرسهش  ای پاسخگوهابه تعداد  این سطر. میبود کرده جادیا دیجد یسطردر مراحل ابل  دیدان یم

سهه  ) COVمبهارت   زیه ندهم چههار دوم تها   فیرداز . میکن یم حکرا  Nدر خانه سطر اول از ستون اول حرف  لیدل نیهو

بهه نهرم افهزار    ( باشهند  یم انسیکووار -که از جنس ماتریس واریانس) هانوع داده تا دیکن پیتارا  (Covarianceاول  حرف

SPSS   (8-26کل شواره ش. )دگردمعرفی 

 

 8-26شکل شواره 

 Dataپنجهره   ، سهطر اول از هها  یفراوانه وارد نوهودن   یبرافضا  نیبهتر. میینواها را مشخص داده یفراوان دیبامرحله  نیادر 

View  در آن حرف  کهاستN  64مهدد   رهایمتغهر یک از نام  ریزدر سطر اول،  رو نیااز . مینوود حک یفراوانرا به نشانه 

 .(2-27شکل شواره )دیکن پیتا، را باشد یمکه حجم نوونه ما  ،
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 8-27شکل شواره 

 ن ستو ریز 1 فیرددر  دیباشدات داشته : نکتهVARNAME_ دچیزی ننویسی. 

 سیمهاتر  کیه از  یینوها شهاهد   8-21شکل شواره انجام شده و در  یانسیکووار سیماترمراحل ساخت  یتوام بیترت نیبد

 سیمهاتر ، سیمهاتر  نیه ا کامهل نهام   کهه  دیباشه به خاطر داشته . پر است شیها خانههوه  که یسیماتر یعنی. بود دیخواه کامل

بها ههم    کهاطر  یباالاطر و  ریزاراام و بوده  انسیواراطر هوه  یرو یسیماتر نیچندر وااع در . است انسیکووار -انسیوار

 .دیکن رهیذخخود را حتواً  کار. باشند یم انسیکووار یهوگ اند نهیار

 

 8-21شکل شواره 
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 انسیکووار -روش نیمه کردن ماتریس واریانس : آخرهشتم یا گام  8-1

 یبهاال  ایه اطر  ریزاراام ) ها آناز  یکی دیتوان یم انسیکووار -انسیوار سیماتراطر  ریزاطر و  یباالاراام بودن  نهیار لیدلبه 

به سوت  (X20)ستون  نیآخراز  دیتوان یم سیماتر کردن وهین یبرا. شود( وهینا ی)طرفه  کی سیماترتا  دیکنرا حذف ( اطر

 حرکهت ( سهتون  نیاوله یعنی ) به سوت چپ کهستون  نیآخراز  که یطوربه . دیینوا کردن پاکشروع به  (X7)ستون  نیاول

 X20بهه منهوان مثهال در سهتون     . تر داشته باشهد اضافه یراستخانه نسبت به ستون سوت  کی یچپهر ستون سوت  دیکن یم

سهطر از آخهر را    2 دیرسه  یمه  X18بهه سهتون    کهه  یوات. دیینواو فقط سطر آخر را حفظ  دیکن پاکسطرها را از باال  یتوام

 دییه نواداهت  . دیه کنسهطرها را حفهظ    یتوهام سهتون   نیادر . دیبرس X7تا به ستون  دیبرو شیپ بیترت نیهوبه ؛ و دیدار نگه

 .نشوند سیماتروارد محوطه ( 64مثالً ) ها یفراوان

ذخیره فایل با اسم  کار انیپاتوام شده است لذا در  گرید انسیکووار -انسیوار سیماتر کردن وهینساخت و  کار بیترت نیبد

  (8-20شکل شواره ) (ضبط شده است  REZAYATCORALLدر اینجا با اسم   ) .فراموش نشودجدید 

 

 8-20شکل شواره 
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 :فصل دوم

 لیفا کیاز  هروش استفاد

 یانسیکووار -انسیوار سیماتر

 Lisrelمحیط در 

 میخهواه  یمه به منوان مثهال  . باشد یم جیرا یامر زرلیل طیمحبه منوان داده در  یانسیکووار -انسیوار سیماتر لیفااستفاده از 

 زرلیه لدر  میه ا سهاخته ( REZAYATCOVALL: مهثالً )تحت نهام   SPSSدر  کهرا  یانسیکووار -انسیوار سیماتر لیفا

Copy  منظور در  نیا یبرا. میدهو مورد استفاده ارارSPSS، یرنگه مو   حرکتشده را با  وهین یانسیکووار سیماتر لیفا 

 .دیکنرا انتخاب  Copy نهیگزراست و  کیکلسپس . دیینوا

 که ،رهایمتغ یاسامآن،  یرواز  یکپنسخه  کی هیتهجهت  یانسیکووار سیماتر کردن یرنگبه هنگام  دیکندات  :نکته 

مدیهده ای برخهورد خواهیهد کهرد و واهت       مشهکالت به  کهچرا  ،دینکن یکپو  یرنگ ، راارار دارند یکناردر ستون 

 .دزیادی هدر خواهید دا
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 8-89شکل شواره 

 File یمنهو از  کار نیا یبرا. دیکن اضافهه و دفراخوان طیمح نیارا در  مذکور لیفارا باز نووده و  Lisrel 8.72ه برنام اکنون

 .دیکن OKرا انتخاب و  Simplis project نهیگز ، New یمنو ریزو 

 

 8-81شکل شواره 

 .(8-82شکل شواره )دینک  Save  زرلدر محیط لی خود نام داده و لیفابه . شود یمباز  Save Asپنجره 

 

 8-82شکل شواره 
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را  Paste دکوهه صفحه  یباالاز جعبه ابزار وااع در . شود یمگشوده  Lisrel Windows Applicationبا منوان  یا پنجره

 (.8-88شکل شواره )شود  اضافهانتخاب شده درون صفحه  سیماترتا  دیکن کیکل

 

 8-88شکل شواره 

 سپس دکوه  د،یکن کیامداد کل یاندازه آن ابتدا رو میتنظ یبود برا زیر یلیخ ایدرشت  یلیزه امداد خاگر اندا: نکته

Ctrl  نیحرف الت گریو با انگشت د دینگه دار نییانگشت پا کیرا با  دیصفحه کل A سیتا هوه ماتر دیکن کیرا کل 

پنجره انجام  نیالزم را درون ا واتیظو تن دینرا انتخاب ک Font نهی، گز Options یسپس از منو. شود یرنگ

الزم را در آن  واتیشده و تنظ SPSSبود، وارد  ختهیهوچنان به هم ر زرلیل یروش امداد در فضا نیاگر با ا. دیده

 .دیاضافه کن زرلیو در ل Copy ماتریس امداد راو مجدداً  دیانجام ده طیمح

 :کرددر انتهای ماتریس اضافه را س و هوچنین خطوطی در باالی ماتریرا ی طباید خطوباال برای اجرای فایل 

 : عبارتند از شوند یمخطوطی که در باالی ماتریس اضافه  :الف

 :خطو  توضیحی مانند نام محق ، نام تحقی ، نام دانشگاه و امثال آن  -1

جوله توضیحات  که آن  اسم یا دیکن یمبا اضافه کرده مالمت تعجب در اول هر اسم یا جوله به برنامه یادآوری  

 :مانند است

 

 :مانند خط مربو  به معرفی متغیرهای مشاهده شده -2

! Dr alibabaie  

! Tehran University (Faculty of Social Sciences) 
  ! Factors of Job Satisfaction  

  ! Spring 1391 

www.mecharithm.com Association of MechaRithm

تدریس خصوصی، ترجمھ تخصصی، رزومھ و انگیزش نامھ نویسی، رباتیک انجمن مکاریتم

@PhdUP



 1931پاییز  ییبابا یعل ییحیدکتر / به زبان ساده  لیزرل یآمار افزارآموزش نرم 

 

77 
 

Observed Variables: x7 x8m x9 x10m x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17  x18 x20 

 

 :مانند  بدون فاصله ابل از ماتریس کوواریانسی   خط مربو  به معرفی داده های ماتریسی -8

Covariance  Matrix: 

  

 عبارتند از شوند یمخطوطی که در انتهای ماتریس اضافه : ب

 :مانند  بالفاصله بعد از داده های ماتریسی حجم نوونه -1

Sample size = 65 

 :ند مان معرفی سازه های پنهان  -2

Latent Variables:  REZAYAT  ESTEGLAL  ROUTIN   MAHARAT  

 :مانند  (اندازه گیری شده آن  یها معرفبین هر سازه و ) معرفی روابط اندازه گیری   -9

Relationships: 

x7 = 1.00*REZAYAT  

x8m = REZAYAT  

x9 = REZAYAT  

x10m = REZAYAT  

x11 = 1.00*ESTEGLAL  

x12 = ESTEGLAL  

x13 = ESTEGLAL  

x14 = ESTEGLAL  

x15 = 1.00*ROUTIN  

x16 = ROUTIN  

x17 = ROUTIN  

x18 = ROUTIN 

x20 = 1*MAHARAT 
 

 :ضروری استاسوت  نیدر اون سازه مهارت یک متغیر مشاهده شده بیشتر ندارد اضافه کردن مبارت زیر چ -4

Set the variance of x20 equal to 0.00  

 :مانند  (بین سازه های مدل)ساختاری حلیل معرفی روابط ت  -5

Rezayat = Esteglal 

Esteglal = Routin 

Routin = Maharat 

 : مانند درخواست ساختن نمودار مسیر   -6
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Path   Diagram 

 :با عبارت   پایان دستورات ناعال -7

End of Problem 

 ی مدل،بعد از اجرا. کلیک شود مدلجرای برای ا   Runدر پایان فایل یاد شده با این اضافات ذخیره و دکمه 

به اصالح مدل  پرداخته و در هر مرحله فایل  میکرد یماستفاده  dsf. و یا   psf.داده های از مانند وقتی که 

 . آن را اجرا کنید مجدداًکرده و خود را بررسی و اصالح   Syntaxدستوری یا 
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 4بخش 

  میمفاه نیپرکاربردتر

 یشناخت روش

 عادالت ساختاریمدل مدر 

 

 6ها سازه. 1

به نقل از  هوکارانسرمد و )سطح انتزاع برخوردارند  نیباالتراز  کههستند  یویمفاه، شوند یممشت   هینظراز  که ها سازه

 یخوشبختبه منوان نوونه احسا  . شده باشد لیتشکمفهوم  نیچنداز  تواند یمهر سازه (. 81: 1809، یصفرو  پور بیحب

آن  دهنده لیتشک میمفاهاز  دیبامشاهده و سنجش آن،  یبرا که باشد ینواابل مشاهده  یمعوولدر حالت  کهسازه است  کی

 . کرداستفاده ... و  یسرزندگ، احسا  تیرضا، احسا  دیاماحسا  نشا ، احسا  : مانند

 7ممفهو. 2

در وااع . باشد یم ها آن انیم شترکم یها جنبه ای ها شباهتف معرّ کهاابل مشاهده است  یدادهایرواز  یدیتجرمفهوم 

هر مفهوم از . میکن یماستفاده  ها آناز  اتوانیتجرببه  دنیبخشمعنا  ایدادن و  حیتوض یبرا که اند یانتزام ییها واژه، میمفاه

 میمفاهاز  یکیبه منوان  یزندگدر  یفرد تیرضابه منوان مثال احسا  . شود یم لیتشکمختلف  یها ا یمقدر  ریمتغ نیچند

از  تیرضامانند  ریمتغ نیچنداز  دیبا یفرد تیرضامفهوم  یریگ اندازهسنجش و  یبرا کهاست  یخوشبختدر سازه احسا  

 ( 81-82: 1809، یصفرو  پور بیحب. )استفاده نوود …و  یکاراز سامت  تیرضااز شغل،  تیرضادرآمد، 

 8یرمتغ. 8

 طیشرا کیاز  ای گریدبه واحد  یواحداز  تواند یم کهاست  یتیّوک ریمتغواحد مورد مشاهده،  یژگیومبارتست از  ریمتغ

 ریمتغ( 82: 1809، یصفرو  پور بیحببه نقل از  هوکارانسرمد و . )کند اریاخترا  یمختلف ریمقاد، گرید طیشرامشاهده به 

                                                 
6 . construct  
7 . Concept  
8 . Variable  
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 یها لیتحلبه انجام  لیما کهاست  یصفت ریمتغ، SPSS طیمحدر . کند یم دایپبه آن اختصاص  ریمقاد ایامداد  کهاست  ینواد

 . شود یممحسوب  ریمتغ کی، هر سؤال پرسشنامه طیمح نیادر وااع در . میهستآن  یروبر  یآمار

  یرمتغانواع  -1-8

و  یکار دستو  ها آن یصور یمحتوا، گریکدیارتباطشان با  بر اسا مختلف از جوله  یارهایمع بر اسا را  رهایمتغ

 رهایمتغ نیپرکاربردتر یبند طبقهبه  نوشتار خود ییمحتوا اتیمقتضبر  اسوت بنا نیادر . کرد یدبن طبقه توان یم ها آن کنترل

 : میپرداز یم

 10یرونیب یرمتغ یا 9مستقل یرمتغ -1-1-8

به خصوص ) X یآمارمستقل، با نواد  ریمتغ نیبنابرا. گذارد یم ریتأث گرید ریمتغ یروبر  کهاست  یریمتغمستقل،  ریمتغ

مستقل از ابل  ریمتغ، رهایمتغ نیب یمعلولو  ملّت در مطالعه رابطه یعیطبو به طور  باشد یمت ملّ ریمتغ، (یونیرگرسدر معادله 

 ( 88: 1809، یصفرو  پور بیحب. )وابسته نام دارد که شود یم یریمتغدر  رییتغخود موجب  راتییتغبا  کهوجود دارد 

از  توان یماست  پرکاربرد Lisrelو  Amos یها طیمحدر  یساختارمعادالت  یساز مدل لیذ که گرید یاتیادباما در 

به سوت  یا هیسو کی کانیپ چیه کهاست  یساختاراز مدل  یمنصر یرونیب ریمتغ. کرد ادی یرونیب ریمتغمستقل با منوان  ریمتغ

 کهگفت  توان یم. ر نداردارا یساختارموجود در مدل  یرهایمتغ ریسا هیسو کی ریتأثتحت  نیبنابراآن نشانه نرفته است و 

 یرونیبپنهان  یرهایمتغ. صرفاً مستقل هستند یساختاردر مدل معادله  کههستند  ییرهایمتغهوواره در نقش  یرونیب یرهایمتغ

 ( 21: 1810، یااسو) شوند یمنشان داده  (Xi)با نواد ( خطا یرهایمتغ یاستثنابه  یرونیب یرهایمتغ) یساختاردر مدل  یاصل

  12یدرون یرمتغ یا 11وابسته یرتغم -2-1-8

 کیوابسته به منوان  ریمتغ، گریدبه مبارت . باشد یم متورکزوابسته  ریمتغ یرو  بر ، مطالعه محقّقاتیتحقمعووالً در 

مستقل  ریمتغآن وابسته به  راتییتغ کهاست  یریمتغ، (یونیرگرسبه خصوص در معادله ) Y یآمارمعلول با نواد  ریمتغ

 ییشناسامستقل را  یرهایمتغ ای ریمتغوابسته،  ریمتغبا محور ارار دادن  یمقدماتابتدا در مطالعه  کند یم یسع  محقّ. باشد یم

 یجابه  توان یم یساختار یها مدلدر . دینوا یبررسوابسته را  ریمتغ راتییتغمستقل،  ریمتغ یکار دستنووده و سپس با 

                                                 
9 . Independent variable  
10 . Exogenous variable  
11 . Dependent variable 
12 . Indogenous variable 
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 کی کانیپ کیحداال  کهاست  یساختاراز مدل  یریمتغ یدرون ریمتغ. اده نووداستف« یدرون ریمتغ»از اصطالح « وابسته ریمتغ»

 یرهایمتغ که یریتأثبا توجه به . در مدل است یرونیب یرهایمتغ ریسا ریتأثتحت  نیبنابرابه سوت آن نشانه رفته است و  هیسو

 زینوابسته  ریمتغدر نقش  یدرون ریغمتهر  کهگرفت  جهینت توان یم رندیپذ یمموجود در مدل  یرهایمتغ ریسااز  یدرون

 یدرون ریمتغهر  یازابه . شوند یمداده  شینوا (Eta)با نواد  یساختاردر مدل  یدرونپنهان  یرهایمتغاست  یگفتن. باشد یم

مستقل حاضر در  یرهایمتغ یناتواناز  ینواد کهخطا وجود دارد  ریمتغ کی( چه پنهان و چه مشاهده شده) یساختاردر مدل 

مورد مشاهده  واًیمستق کهپنهان هستند چرا  ریمتغ زین یساختارخطا در مدل  یرهایمتغ. وابسته است ریمتغ کی نییتبل در مد

خطا،  یرهایمتغدرباره  شتریب حاتیتوضاست،  ذکرالزم به . شوند یمداده  شینوا (zeta)با نواد  رهایمتغ نیا. اند نگرفتهارار 

 . اهد آمدپنهان و مشاهده شده در ادامه خو

و گاه  اند وابستهگاه فقط  یدرون یرهایمتغ که یحالهوواره مستقل هستند در  یرونیب یرهایمتغگفت  توان یمدر مجووع 

 ( 21: 1810، یااسو. )اند وابسته ریمتغمستقل و هم در نقش  ریمتغهم در نقش 

 13مکنون یاپنهان  یرمتغ -8-1-8

از  یشتریبتعداد  ایبا استفاده از دو  بلکه، ردیگ ینوارار  یریگ اندازهمورد  میمستقبه طور  کهاست  یریمتغپنهان  ریمتغ

 یدییتأ یماملمدل  کی یداراپنهان  ریمتغهر  یازاگفت به  توان یم. شود یمف سنجش مشاهده شده در نقش معرّ یرهایمتغ

 ( 24: 1810، یااسو. )رندیگ یمارار  یضیب ای رهیداپنهان در  یرهایمتغ. میهستآن  یریگ اندازهدر نقش مدل 

 14همشاهده شد یرمتغ -3-1-8

در مدل  یا شدهمشاهده  ریمتغهر . ردیگ یمف ارار در نقش معرّ یریگ اندازهدر مدل  کهاست  یریمتغمشاهده شده  ریمتغ

 ریمتغ کیا پنهان ب ریمتغ کی نیب مشترک انسیوارگفت هرچه  توان یمدر مجووع . است یریگ اندازه یخطا یدارا یریگ اندازه

 یرهایمتغ. شود یم کاستهآن ( خواهد آمد یبعدمنوان  لیذ شتریب حاتیتوض) یریگ اندازه یخطاباشد از  شتریبمشاهده شده 

 رندهیگاندازه  که یا شدهمشاهده  یرهایمتغو  Xدر مدل هستند با نواد  یرونیب یرهایمتغ رندهیگاندازه  که یا شدهمشاهده 

 ( 24-21: 1810، یااسو. )شوند یمنشان داده  Yتند با نواد در مدل هس یدرون یرهایمتغ

                                                 
13. Latent Variable   
14 . Observed variable  
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 15خطا یرمتغ -5-1-8

 دهنده نشاننشده است و در وااع  یریگ اندازه واًیمستق کهپنهان است چرا  ریمتغ ینومخود  یریگ اندازه یخطا ریمتغ

موامل  هیکلخطا اثر  ریمتغ گرید، به مبارت کند یم یریگ اندازهپنهان مورد نظر  ریمتغاز  ریغف، آن معرّ کهاست  ییرهایمتغهوه 

: 1810، یااسو)موارد تحت مطالعه است  یکلبه طور  ای انیپاسخگو یبرامحاسبه شده  ریمقاد نییتبپنهان در  ریمتغاز  ریغ

21.) 

 16لعام -3

. دیآ یمبه دست  رهایمتغ نیا یخطّ بیترکمورد مشاهده بوده و از  یرهایمتغ ییربنایزابعاد  دهنده نشان کهاست  یا سازه

از  یخطّ بیترک کیهر مامل  نیبنابرا. است لیتحلمورد  یرهایمتغ یمفهوم اشتراکو  یصنعتتداخل  گر انیب، مامل یریتعببه 

 ( 261: 1811، منصور فر. )دهند یمنشان  ریزآن را به صورت  که رهاستیمتغ

kk jxajxajxaF  22111 

 17یعامل یلتحل -5

تعداد  کاهشطرف، و  کیاز ( مکنون)پنهان  یرهایمتغ ای ها ماملبرآورد  یبرا کهاست  یآمار یکیتکن یمامل لیتحل

 شود یمبرده  کارهدف به  نیابا  یمامل لیتحلدر وااع، روش . رود یم کاربه  گریدمامل از طرف  یکوتربه تعداد  ریمتغ یادیز

 یروموامل از  نیااز  کیهر  کهشود  دهیکش رونیبمامل  یمعدودمشاهده شده، شوار  ریمتغ یادیزاز تعداد  الوقدور یحت که

 کاهش کوتربا حجم  یها مامل یسر کیرا به  رهایمتغاز  یادیزشوار  یمامل لیتحل. شوند یم ریتفس ها آن یمعنو  رهایمتغ

دد فرض درص یعنی. شود یمالوداد  وابسته ریغروش مستقل و  کیبه منوان  یمامل لیتحلخاطر، روش  نیهوبه . دهد یم

 (894-891: 1809، یصفرو  پور بیحب. )ستینوابسته  ریمتغ کی ییشناسا

  یعامل یلتحلانواع  -1-5

انجام  یاصل یها مؤلفه لیتحلروش  یعنیروش استخرا   نیتر جیرابا  ها آن یهردو کهوجود دارد  یمامل لیتحلدو نوع 

 : شوند یم

                                                 
15 . Error Variable  
16 . Factor  
17 . Factor Analysis  
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 18یاکتشاف یعامل یلتحل -1-1-5

 هیّاولفرض  شیپ. کند کشفرا  رهایمتغاز  یبزرگمجوومه نسبتاً  ییربنایزدرصدد است تا ساختار  یاکتشافمامل  لیتحل

روش،  نیا  در ، محقّیمبارتبه . ارتبا  داشته باشد یاست با هر مامل موکن یریمتغهر  کهآن است  لیتحلنوع  نیا  در محقّ

 توان یم نیبنابرا. کنداستفاده  ها داده یماملساختار  کشف یبرامامل  یبارهاتا از  کند یم یسعندارد و  یا هیّاول یتئور چیه

 ( 896: 1809، یصفرو  پور بیحب: )مبارتند از یاکتشافمامل  لیتحل یاصلدو هدف  کهگفت 

 . گذارند یم ریتأث رهایمتغاز  یا مجوومهبر  که مشترک یها ماملتعداد  نییتع. 1

 . مشاهده شده ریمتغهر مامل و هر  نیبشدت رابطه  نییتع. 2

 19ییدیتر یعامل یلتحل -2-1-5

مشاهده  یها دادهاز  یا مجوومهشده با  فیتعرتوان مدل مامل از ابل  زانیم نییتع، یدییتأ یمامل لیتحلهدف  نیتر مهم

 یرو که ییرهایمتغ یبارهاو  ها ماملتعداد  ایآ کهاست  مسئله نیا نییتعدرصدد  یدییتأ یمامل لیتحل، یمبارتبه . شده است

 لیتحلنوع  نیا یمبارتبه . ، انطباق داردرفت یمانتظار  ینظرو مدل  یتئور بر اسا ، با آنچه اند شده یریگ اندازه ها مامل نیا

 یاساسفرض  شیپ، یمامل لیتحلنوع  نیادر . پردازد یم  یتحق یتجربو سازه  ینظرسازه  نیبانطباق  زانیم، به آزمون یمامل

 یدییتأ یمامل لیتحل یبراحداال شر  الزم . ارتبا  دارد ها شاخصاز  یخاص رمجوومهیزبا  یملماهر  کهاست  نیا  محقّ

  انتظارات خود را محقّ نیاحال معووالً  نیم، اما در کندمدل را فرض  یها مامل، تعداد یزیهر چمحق  ابل از  کهاست  نیا

 الت دخ، (ارار خواهند گرفت ها مامل کدام چتر ریز یعنی. )دشبار خواهند  ها مامل کدام یروبر  رهایمتغ کدام که نیابر  یمبن

 (. 897: 1809، یصفرو  پور بیحب) دده یم

 مدل  21و اصالح 20برازش یها شاخص -6

 نکهیاانطباق دارد؟ و  تیوااعتا چه اندازه با  یتجرب نهیشیپو  ینظرچهارچوب  یبر مبناشده  نیتدومدل  کهمسأله  نیا

مباحث حوزه  نیتر مهمشده است؟ از  نیتدو ینظربه لحاظ  کهاست  یمدل کننده تیحواتا چه حد  شده یگردآور یها داده

 یگردآور یها دادهشده با استفاده از  نیتدو ینظرمدل  دییتأ یبرااابل ابول  یملو یارهایمع. باشند یمبه مدل  ها دادهبرازش 

                                                 
18 . Exploratory Factor Analysis = EFA  
19 . Confirmatory factor Analysis = CFA 
20 . Model Fit Indexes 
21 . Modification Indexes 
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 ییکوین یها شاخصگاه به نام  که ییها شاخص. هدد یم لیتشکرا « برازش مدل یها شاخص»در  یاصلشده، خود بحث 

( شود یم ریتفس ینظراز مدل  ها داده تر یاو تیحوااز  یا نشانه ابندی یم شیافزا ها شاخصهرچه مقدار آن  کهچرا ) 22برازش

 تر فیضع تیحوااز  یا نشانه ابدی یم شیافزا ها شاخصهرچه مقدار آن  که رایز) 23برازش یبد یها شاخصو گاه به نام 

 . شوند یمخوانده ( شود یم یتلق ینظراز مدل  ها داده

صفر  هیفرض دییتأ ایدرباره رد  میتصو یبرامنفرد  اریمع کی  اغلب با محقّ یسنت یآمار یها روشاست در  یگفتن

، پژوهشگر اریمعآن  یبر مبناوجود ندارد تا تنها  یمنفرد اریمع نیچن یساختارمعادله  یساز مدلدر  که یحالدر . مواجه است

و  یدگیچیپاز  یناش یتیوضع نیچن. ریخ ای کند یتلقاابل ابول  یملوبه لحاظ  یمدلخود را  ینظرمدل  ایآ که ردیبگ میتصو

 . هاست مدلنوع از  نیابودن  یبیترک

 برازش مدل  یها شاخصانواع  -1-6

 . شوند یمگزارش   Lisrelو   Amos یخروجدر  ها آناغلب  کهوجود دارد برازش مدل  های شاخصانواع 

 : شوند یم یبند طبقه یکلدر سه گروه  مذکور یها شاخص

 24 برازش مطل یها شاخص. 1

 25یقیتطببرازش  یها شاخص. 2

 26شاخص برازش مقتصد. 8

2X اسکوئر یکا: مانند –برازش مطل   یها شاخص
برازش اصالح  ییکوین، شاخص  GFIبرازش  ییکوین، شاخص 27

AGFIشده 
طرف و  کیمشاهده شده از  یها انسیکووارو  ها انسیوارتفاوت  یبر مبنا کههستند  ییها شاخص -  …و  28

برازش در  اریمع. ارار دارند گریدشده از طرف  نیتدومدل  یپارامترها یبر مبناشده  ینیب شیپ یها انسیکووارو  ها انسیوار

در مدل توسط  کهاست  ییپارامترهااست و نه وابسته به تعداد  بیرا یها مدلمدل با  سهیمقا، نه ها شاخصگروه از  نیا

 . اند شده فیتعرپژوهشگر 

                                                 
22 . Goodness – of – Fit Indexes 
23 . Badness – of – Fit Indexes 
24 . Absolute Fit Indexes 
25 . Comparative Fit Indexes 
26 . Parsimonious Fit Indexes 
27 . Chi – square  
28 . Adjusted Goodness – of – fit Indexes 
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NFI هنجار شدهشاخص برازش : مانند – ینسب ای یقیتطببرازش  یها شاخصاما 
، شاخص برازش هنجار نشده 29

NNFI
مطل  محسوب  برازش یها شاخص لیتکودر جهت  یگامدر وااع  - …و  CFI یقیتطببرازش  شاخص، 30

و نشان  سهیمقاشده تحت آزمون را با آن  نیتدو ینظرچند مدل، مدل  ای کیبا مبنا ارار دادن  که بیترت نیا؛ به شوند یم

در اغلب موارد مدل . با آن ندارد یتفاوت نکهیا ایاست و  تر فیضع. شود یم یتلق تر ابولاابل  یآماربه لحاظ  نیا که دهد یم

شده تا چه اندازه توانسته است از  نیتدومدل  که دهند یمنشان  یقیتطببرازش  یها شاخصو است  مدل استقالل کیمبنا 

 . شود یم یتلق تر مطلوبباشد برازش مدل  شتریبفاصله  نیاهرچه . ردیبگمدل استقالل فاصله  کی

 ها شاخص نیاله از جو. شوند یمبرازش مقتصد خوانده  یها شاخصبرازش به نام  یها شاخصگروه سوم از انواع 

RMSEAبرآورد  یخطامربعات  نیانگیم شهیربه  توان یم
PNFI، شاخص برازش مقتصد هنجار شده 31

 ییکوین، شاخص 32

PGFIبرازش مقتصد 
نقطه ضعف  نیتر مهمتالش شده است تا  ها شاخص نیادر وااع با ارائه . کرداشاره  …و  33

گروه  نیا قتیحقدر . پارامتر به مدل جبران شود شیافزاازش با بر یها شاخصبهبود مقدار  یعنیبرازش مطل   یها شاخص

 کیآزاد گذاردن  یازابه  یآزاددرجه  کیاز دست دادن )پرداخت شده  نهیهز ایآ: که دهد یمپاسخ  سؤال نیابه  ها شاخصاز 

-188: 1810، یااسو)را دارد؟ ( برازش مطل  یها شاخصدر  یبهبود)ارزش منفعت بدست آمده ( برآورد یبراپارامتر 

120 .) 

2از  توان یم شوند یمدر برازش مدل محسوب  یمهو یها شاخص یهوگ کهفوق  یها شاخص انیماز 
X، NFI, CFI, 

RMSEA  طیمحدر  نشانیپرکاربردتربه منوان Amos اشاره داشت . 

  اسکوئر یکا -1-1-6

 کهاست  ت ساختاریمعادال یساز لمدشاخص برازش در  نیپرکاربردترو  نیتر یمووماز  یکی( 2X) اسکوئر یکا

به . است کاملآن نشانه برازش  یبرامقدار صفر  که ییجابه مدل بهتر است تا  ها دادهباشد برازش  تر کوچکهرچه مقدار آن 

 اسکوئر یکامحاسبه مقدار  یمبنا قتیحقدر . کند یم رییتغ تینها یبصفر تا  نیب در بازه اسکوئر یکامقدار  ینظرلحاظ 

 انسیوارحاصل محاسبه  که یا نوونه انسیکووار – انسیوار سیماتراول : وجود دارد سیدو ماتر نیب کهاست  یتفاوت

                                                 
29 . Normed Fit Index  
30 . Non – Nomed Fit Index  
31 . Root Mean Squared Error of Approximation  
32 . Parsimonious Normed Fit Index  
33 . Parsimonious Goodness of Fit Index  
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و  انسیواراز  یبرآوردو  رهاستیمتغ نیا نیب موکن یها زو  هیکل نیب انسیکووارمشاهده شده حاضر در مدل و  یرهایمتغ

بر شده  دیباز تول انسیکووار – انسیوار سیماتردوم . شود یم یتلق یآمارمورد پژوهش در جامعه  یرهایمتغ یها انسیکووار

 یرهایمتغ انسیکووار – انسیواراز ساختار  یبرآورددر وااع  کهمفروض  ایشده  نیتدوبرآور شده در مدل  یپارامترها یمبنا

 . نامحدود است یآمارجامعه  کیمورد مطالعه در 

آن  یدار یمعنو سطح  اسکوئر یکامقدار  یبر مبناصرفاً  کهمدل،  اضاوت درباره برازش لیدلتوجه داشت به چند  دیبا

 یبرا یگریدبرازش  یها شاخصتوجه به  ازمندینپژوهشگر اغلب  نیبنابراباشد و  کننده گوراه تواند یمانجام شده باشد 

 ( 146 – 147: 1810، یااسو)هستند  ریزبه شرح  لیدال نیا. است یینها یریگ میتصو

  34مدل اشباع شده کیدر  که ینحوبه . ابدی یم شیافزابه مدل  ها دادهباشد، احتوال برازش بهتر  تر دهیچیپهرچه مدل . 1

 . خواهد بود کاملبرازش مدل 

 یکلحجم نوونه، به طور  شیافزابه حجم نوونه دارد با  اسکوئر یکامقدار  که یتیحساسحال، با توجه به  نیابا . 2

 انسیکووار -واریانس سیماتر) S سیماتردو  نیب اندک یها تفاوت یحت کهچرا  ابدی یم شیافزاصفر  هیفرضاحتوال رد 

 . معنادار خواهد بود یآماربه لحاظ ( شده دیباز تول انسیکووار -واریانس سیماتر) و ( مشاهده شده

 شیپ نیچن که یهنگام. حسا  است اریبسنسبت به انحراف از مفروضه نرمال بودن چندگانه  نیهوچن شاخص نیا. 8

 اسکوئر یکاشاخص مقدار  نیا. بنتلر استفاده شود –ساتورا  اسکوئر یکااز شاخص  کهمناسب است  ستینبرارار  یفرض

مدل را به خاطر دور  اسکوئر یکاشاخص، مقدار  نیادر وااع . کند یم حیتصح رهایمتغ عیتوزبودن  نرمال ریغ یبرامدل را 

 (. دهد یم شیافزامقدار آن را ) کند یم وهیجر ینرمالت مفروضهشدن از 

2-1-6- RMSEA (برآورد یخطامربعات  یانگینمدوم  یشهر) 

. باشد یم واندهیباا سیماتر لیتحل یبر مبنا کهشده است  یمعرف( 1009) گریاشتابار توسط  نیاول یبراشاخص  نیا

فواصل  یبراشاخص  نیاهستند  یا نقطهبرآورد  یداراتنها  که یساز مدلبرازش در  یها شاخص گریداز  یاریبسبرخالف 

                                                 
توان آن را نقطه مقابل مدل استقالل  اند و می ترسیم شده مدل اشباع شده مدلی است که در آن هوه مسیرهای موکن.  34

الزم به توضیح است که مدل استقالل مدلی است که در آن متغیرهای موجود در مدل فااد هرگونه رابطه یک سویه یا . دانست

ستقالل به توان گفت که کای اسکوئر در مدل ا می. ها صفر فرض شده است دوسویه با یکدیگرند و کوواریانس میان آن

صفر خواهد آن یا مقدار رسیده و حداال موکن به که در مدل اشباع شده مقدار کای اسکوئر  رسد در حالی ثر موکن میکحدا

 . بود
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 نیتدومدل  یبرامقدار بدست آمده  ایکه آ کردمشخص  ها آنبا استفاده از  توان یم کهاابل محاسبه است  زینمختلف  نانیاطو

به منوان نقطه برش  اغلب که یمقدار. ریخ ایتفاوت معنادار دارد ( شده است ذکر 91/9منابع  یبرخدر ) 91/9شده با مقدار 

اابل   RMSEA 91/9 ای 91/9 قتیدر حق(. 111-110: 1810، یااسو. )شود یمخوب و بد شناخته  یها مدل یبرا

 . ابول است راابلیغ <RMSEA 1/9و  فیضع 91/9 ای RMSEA 91/9 > > 1/9ابول، 

8-1-6- CFI ( یقیتطبشاخص برازش ) 

اابل ابول  یبرا. شود یم وهیجر شتریبشود  تر کینزدمدل اشباع شده  کیهرچه مدل به  یقیتطببرازش  شاخصدر 

 اریمعمورد تواف  است و  شتریب 19/9نشده است اما حداال مقدار  ذکر یمشخص قاًیداشاخص مقدار  نیا بر اسا بودن مدل 

 ( 111: 1810، یااسو. )اند کرده نییتع 69/9آن را حداال  تر رانهیگ سخت

3-1-6- NFI ( بونت –بنتلر  هنجار شدهشاخص برازش ) 

برازش در  ییکوینو  یمعنادار یها آزمونبا منوان  یا مقالهدر ( 1019)ونت ب بار توسط بنتلر و نیاولشاخص  نیا

 ینحوبه افزودن پارامتر به مدل است به  تشیحساسنقطه ضعف آن مدم  نیتر مهم. طرح شد انسیکووار یساختارها لیتحل

شاخص  نیا یبرااست مقدار اابل ابول  یگفتن. ابدی یم شیافزا زینشاخص  نیاهرچه پارامتر به مدل افزوده شود مقدار  که

 . باشد یم 01/9برازش خوب است حداال  کی دهنده نشان که یمقدارو  09/9حداال 

  یساختارمعادله  یساز مدل -7

 نیتدوو  ینظرتا پژوهش خود را از مطالعات  رساند یم یاریمحق  به  کهاست  یکوروش  یساختارمعادله  یساز مدل

 ینظر ییالگو تواند یم یساز مدل کوکسامان بخشد پژوهشگر به  رهیچند متغ یاالب، در یتجرب یها داده لیتحلگرفته تا  ها آن

 .ارار دهد یارسومورد آزمون و  یجزئ یا گونهو هم به  یکل، هم به طور افتهی لیتشک یمتنوممختلف و  یاجزااز  کهرا 

 . اند یساختار یها مدلو  یریگ اندازه یها مدلاز  یبیترکبه طور معوول  یساختارمعادله  یها مدل

  یریگ اندازهمدل  -1-7

تعداد  ایپنهان را با استفاده از دو  ریمتغ کینحوه سنجش  کهاست  یساختاراز مدل معادله  یجزئ یریگ اندازهمدل  کی

مجوومه  که شود یممشخص  یریگ اندازهدر مدل  کهگفت  توان یم نیهوچن. کند یم فیتعره مشاهده شد ریمتغ یشتریب

خطا  ریمتغ ریتأثپنهان مورد نظر و تا چه حد تحت  ریمتغ ریتأثپنهان تا چه حد تحت  ریمتغ کی یبرامشاهده شده  یرهایمتغ
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 ریمتغ فیتعردر  ها معرفاز  کیهر وزن  کهگفت  دیبا نیهوچن. هستند( مورد نظرپنهان  ریمتغاز  ریغ رگذاریتأثهوه موامل )

 کیپنهان با  ریمتغ کی مشترک انسیوارهرچه  در مجووع. و برآورد پارامترها مشخص خواهد شد ها دادهپنهان پس از ورود 

 توان یم بیترت نیابه . خواهد شد شتریبپنهان  ریمتغ فیتعرمشاهده شده در  ریمتغباشد وزن آن  شتریبمشاهده شده  ریمتغ

 . میهست یریگ اندازهمدل  کی یداراپنهان  ریمتغهر  یازابه  کهگفت 

  یساختارمدل  -2-7

 کدامبر  ریتأث یدارامستقل  یرهایمتغ کدام دهد یمنشان  کهاست  یساختاراز مدل معادله  یجزئ یساختارمدل 

 نیا صیتشخمدل، هدف  یساختاربخش  یبررسدر . اند هوبسته گریکدیبا  رهایمتغ کدام نکهیا ایو  اند وابسته یرهایمتغ

 لهیوسمدنظر محق  بوده است، به  یمفهومچهارچوب  نیتدودر مرحله  رهایمتغ نیب که یکیتئورروابط  ایآ کهموضوع است 

 : ردیگ یمموضوع سه مسئله مدنظر ارار  نیادر رابطه با . نه ای دهیگرد دییتأ ها داده

 یپارامترها ایآ که دهند یمپنهان نشان  یرهایمتغ نیب یارتباط یرهایمسمربو  به  یپارامترها( یمنف ایمثبت )مالئم  1

 . اند دادهارار  دییتأرا مورد  یفرضمحاسبه شده جهت روابط 

 یپارامترها نجایادر . باشند یم یاوشده  ینیب شیپتا چه حد روابط  دهد یمبرآورد شده نشان  یپارامترهامقدار  2

 (. باشد 06/1از  شتریب دیبا tمقدار ادر مطل   یعنی)باشند  دار یمعن دیبا ینیتخو

 لهیوسبه  که یدرونپنهان  ریمتغهر  انسیوار، مقدار یساختارمعادالت  یبرا( 2R)چندگانه  یهوبستگمجذور  8

2هرچه مقدار . دهد یمرا نشان  شود یم نییتب( یرونیب)پنهان مستقل  یرهایمتغ
R را  انسیوار یباال نییتبباشد ادرت  تر بزرگ

 . کند یم انیب

  یآزاددرجه  -8

در مدل معادالت  دهند یم شینوا (Degree of Freedomف مخفّ) d.f یآمارآن را با نواد  که یآزاددرجه 

موجود در یک مدل اشباع شده با هوین تعداد متغیر  توان یمکه  یبیتعداد ضرا -1: شود یمحاصل م راساختاری از کسر دو 

بدست  2تقسیم بر ( n-1)در ( n) این رام از حاصل ضرب تعداد متغیرهای مشاهده شده. اسبه نوودحمدر مدل جاری 

، ریمس لیتحلامم از ضرایب اندازه گیری، ) سبه شده استامجووع ضرایبی که در مول درون مدل موجود مح -2. خواهد آمد

 (.و ضرایب خطاها ها انسیکووار ،ها انسیوار
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9- P- Value (مالمقدار احت ) 

 نیهو، از  یتحقدر هنگام نگارش گزارش  زینمعووالً  کهمعروف است  P- Valueبه  ملم آماردر  یدار یمعنسطح 

فرض  میبتوانهر آزمون،  یبرابدست آمده  یدار یمعنبا استفاده از سطح  که نیا یبرااست  یگفتن. میکن یماستفاده  Pمالمت 

H0  هر  یدار یمعنمدم  ای یدار یمعن میتوان یم که نیا یعنی. است ریپذ امکاندر دو سطح  یدار یمعن نییتع، میکن دییتأ ایرا رد

 : میبپردازآن به اضاوت  بر اسا و سپس  نییتعرا در دو سطح  یآزمون

رد  H0فرض  91/9 یخطاو  نانیاطوسطح  00%، با یدار یمعنسطح  نیادر :  91/9از  تر کوچک یدار یمعنسطح  1

 199نوونه از هر  کیفقط  یعنی. باشد یمنوونه  199نوونه از هر  کینبودن رابطه در  یوااع یمعناه سطح ب نیا. شود یم

 ( . 101: 1876دوا ، ) (شود یممنجر )کشد یمتصادف به رابطه مشاهده شده در نوونه ما  بر حسبنوونه 

رد  H0فرض  91/9 یخطاو  ننایاطوسطح  01%، با یدار یمعنسطح  نیادر :  91/9از  تر کوچک یدار یمعنسطح  2

تصادف به رابطه مشاهده شده در نوونه ما  بر حسبنوونه  199نوونه از هر  1فقط  کهمعناست  نیبدسطح  نیا. شود یم

 ( هوان) (شود یممنجر )کشد یم

 نشان دهنده برازش خوب (یعنی آماره کا اسکوئر) ها آمارهاز  یکی < Lisrel، 91/9 Pو  Amosاست در  ذکر انیشا

 «پایان». مدل است

 منابع

 ، نشر نی1811ترجوه هوشنگ نایبی، چاپ هفتم . ی، پیوایش در تحقیقات اجتوامیا. یدوا ، د -1

(. تحلیل داده های کوی)در تحقیقات پیوایشی  SPSSحبیب پور، کرم، و صفری، رضا، راهنوای جامع کاربرد  -2

 ، نشر لویه1811

 ، دانشکده ملوم اجتوامی دانشگاه تهران1801بهار . تحقی  کوی پیشرفتهملی بابایی، یحیی، مطالب در  روش  -8

، نشر Amos Graphics .1810اجتوامی با کاربرد  یها پژوهشمعادله ساختاری در  یمدل سازااسوی، وحید،  -4

 شناسان جامعه

(. Simplisو  Lisrel با برنامه)ااتصادی  –معادالت ساختاری در تحقیقات اجتوامی  یمدل سازکالنتری، خلیل،  -1

 ، نشر فرهنگ صبا1811

 
6- Lisrel 8: structural Equation Modeling with the Simplis Command language by, Karl G. Joreskog and Dag 

Sorbom. 
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