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درباره كارگاه
Amos ساختاري معادالت افزار نرم عملي و تئوري آموزش :عنوان

مشهد فردوسي دانشگاه مديريت تكميلي تحصيالت دانشجويان :مخاطب
)عملي ساعت دو و تئوري ساعت دو(ساعت 4 :زمان مدت
  تحليل ي،پاياي مسير، تحليل مدلسازي، و مدل سازي، شاخص و مفهوم آمار، با آشنايي :نيازها پيش
مربوطه افزار نرم نصب و عاملي
:كارگاه سرفصل اهم

  مدل، برازش شماتيك، مدل تعريف ساختار، و گيري اندازه ساختاري، معادالت سازي مدل و مدل :تئوري بخش
.رايج اشتباهات تفسير، سازي، مدل هاي فرض پيش ها، اندازه و پارامترها تخمين
Amos ساختاري معادالت افزار نرم با تئوري هاي بخش اغلب اجراي :عملي بخش
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از نظريه تا مدل
 هايي گزاره و پردازد مي شده تجربه يا و مشاهده مورد پديده بازنمايي و تبيين منسجم، تشريح به نظريه
.گيرد مي بر در را كلي
  بي نه(گيرند دربرمي را مهم مسائل دارند، انسجام كه چرا باشند، ها نظريه انواع از يكي توانند مي ها مدل

.دارند سروكار متغيرها و مفاهيم بين هاي ارتباط با و داشته اشاره جامعه واقعيت به ،)اهميت
.گردند ايجاد آن اساس بر و باشند داشته بنيادين اي نظريه در ريشه بايد الزاما ها مدل
 در را متغير ود بين رابطه صحت كه است مرتبط نظري مباني وجود علي، رابطه يك تأييد براي نهايي شرط
.نمايد تأييد معلولي علي رابطه يك
 استفاده براي است، شده ايجاد كسي وسيله به كند، مي تشريح را محتوا يا موضوع مفهوم، يك :مدل پس
.است شده ايجاد اهداف برخي براي است، شده ايجاد كسي
  در و دهبو مفاهيم و متغيرها براي ها فلش اشكال، برگيرنده در ساختاري، معادالت مدلسازي در مدل يك
.است فرضيه چندين برگيرنده در اصل
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.يك مدل مرتبط با حوزه درسي خود رسم كنيد
.نيازي به داده ها نيست

.نيازي به مبناي تئوريك نيست
.فقط مدلي را رسم كنيد كه بتوانيد شرح دهيد
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مدلسازي معادالت ساختاري چيست؟
  .دهد مي نشان را شده مشاهده متغيرهاي  ينب ي رابطه و كند مي كمي آزمون را پژوهشگر ي وسيله به شده فرض نظري مدل ،)SEM( ساختاري معادالت مدل

SEM=Structural Equation Modeling
 اين ورچط و كند مي تعريف را سازه يك متغيرها از اي مجموعه چطور كنند مي فرض كه هايي مدل تر، اخص طور به

  .است آزمون قابل SEM در شوند مي مرتبط هم به ها سازه
.شود مي شركت آن محصوالت  فروش زايشاف به منجر شركت به كننده مصرف اعتماد كند فرض است ممكن بازاريابي پژوهشگر مثال عنوان به

  .شوند مي مرتبط بهم مشخصي طرق به شود مي فرض كه  كنند مي تعريف را هايي سازه متغيرها از اي مجموعه گويد مي ها نظريه و تجربي هاي پژوهش اساس بر پژوهشگر
  .شود مي حمايت ها داده از اي نمونه ي وسيله به نظري مدل كند تعيين كه است اين SEM هدف
.كرد پيشنهاد آزمودن براي ديگري نظري مدل يا و آزمود دوباره و اصالح را مدل بايد نكردند حمايت را نظري مدل  ها داده اگر و كرد ارائه را تري پيچيده نظري هاي مدل توان مي دادند قرار حمايت مورد را نظري مدل ها داده اگر
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:مدل دربرگيرنده
خطاها -3)          سويهدو يا تك (روابط -2ها        شاخص  -1
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ساختاريپيشينه مدلسازي معادالت 

وابسته يك بر مستقل متغير چند تأثير مقادير عددي سنجش :گيري رگرسيون -1
 اساس بر هاشاخص كشف يا ديگر متغير چند اساس بر شاخص يك تأييد تعيين، :عاملي تحليل -2

ديگر متغيرهاي
رگرسيون نتايج شكلي و دياگرامي رسم :مسير تحليل -3
باقيمانده ايخط مقادير باضافه عاملي تحليل و مسير تحليل تركيب :ساختاري معادالت مدلسازي -4
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يمدلسازتمايز مدلسازي معادالت ساختاري با ساير روش ها و لزوم استفاده از 

مناسب گرافيك نبود
دستي صورت به كارها انجام
مدل تخمين در كلي و جزئي خطاي نگرفتن نظر در

مسير تحليل و عاملي تحليل همزمان نبود
مدل مناسب برازندگي ارائه عدم
ها نمونه بين مقايسه و متفاوت هاي نمونه با پذيري انعطاف عدم
باالتر متغيرهاي با پيچيده هاي روش از استفاده عدم
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ساختاريمزاياي مدلسازي معادالت 
  و ،وابسته و تقلمس متغيرهاي بين تأثيرها و روابط برآورد :مسير تحليل كمك به چندگانه روابط تخمين -1

هم با وابسته
اي سازه باراعت و پايايي برآورد تخمين، خطاي كاهش و عاملي تحليل :پنهان متغيرهاي سنجش قابليت -2
پنهان متغيرهاي تبيين خطاي آشكار، متغيرهاي سنجش خطاي :گيري اندازه خطاي محاسبه -3

ها داده توسط آشكار متغير نشدگي تبيين مقدار معناي به :آشكار متغير خطاي
خود هاي گويه توسط پنهان متغير نشدگي تبيين مقدار معناي به :پنهان متغير خطاي

اصلي پنهان متغير تبيين در آشكار متغير هر سهم :بارعاملي
  برازش .باشند داشته بااليي همبستگي هم با مستقل متغيرهاي نبايد :همخطي تأثير بررسي قابليت -4

.شود مي ضعيف
مدل در نابجا هاي شاخص و متغيرها شناخت :غيرواقعي و جعلي روابط آزمون -5
پنهان متغير يك هاي شاخص به نامساوي دهي وزن -6
برازش نيكويي هاي آزمون انجام -7
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در مدلسازي معادالت ساختاري متغيرهاانواع 

كيفي و كمي :مقداري ماهيت اساس بر
نسبي و اي فاصله اي، رتبه اسمي، :وجودي ماهيت اساس بر
 نارك در رابطه، تعديل(گر تعديل ،)رابطه در سهم(ميانجي وابسته، و مستقل :نقش اساس بر

 رابطه مزاحم(ممزاح متغير ،)جنسيت رابطه، كنترل براي مرتبط غير متغير(كنترل متغير ،)دومتغير
)گراني و تورم مؤثر، ولي گيري اندازه غيرقابل(متغير دو

  مثل ي،انتزاع نظري، هاي سازه بر مبتني(مشاهده غيرقابل يا پنهان :گيري اندازه معيار براساس
  به :مثل .ودش مي سنجيده كه متغيري پرسشنامه، هاي گويه(پذير مشاهده يا آشكار ،)سازماني اخالق
)... من نظرم

 ،)مستقل ايمتغيره مدل، بيرون به وابسته(بيروني پنهان متغيرهاي :مدل به وابستگي اساس بر
)وابسته متغيرهاي مدل، درون به وابسته(دروني پنهان متغيرهاي
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چند مفهوم مرتبط
  :عاملي تحليل مدل

  ،)املع(پنهان متغير يك خصوص در پذير مشاهده متغيرهاي از اي مجموعه كوواريانس بررسي
)مشخص قبل از عامل يك تأييد(تأييدي و )نامشخص عامل چندين اكتشاف(اكتشافي

)متغيرها بين طرفه دو روابط(بازگشتي مدل ،)متغيرها بين طرفه يك رابطه(غيربازگشتي مدل
 :اي مرتبه چند هاي سازه

 پنهان يرمتغ يك گاهي، ولي شود مي سنجيده آشكار متغير چند توسط پنهان متغير هر كل در
 غيرهايمت توسط متغير هر و ديگر متغير چند توسط نيز بعد هر گاهي يا و بعد چند توسط
 بر نيعملكردسازما(گوييم اي مرتبه چند هاي سازه موارد اين به كه شود مي سنجيده آشكار
.) ... و سؤال چند اساس بر كاركنان عملكرد مداري، مشتري و مديران كاركنان، عملكرد اساس
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چند مفهوم مرتبط
  به اه داده و نظريه بين كامل تناسب يك آمدن دست به كه آنجا از :)باقيمانده(ماند پس خطاي
  اقيماندهب خطاي با را تفاوت اين دارد، وجود دو اين بين تفاوت مقداري هميشه است، ممكن سختي
.دهند مي نشان

 شده مشاهده متغير بين تفاضل كردن كمينه جهت جزئي مربعات حداقل روش بر مبتني رگرسيون
 و واريانس ماتريس بين تفاضل كردن كمينه روش بر مبتني ساختاري معادالت ولي است پنهان و

.است وابسته و مستقل كوواريانس

  مي بدست شده استاندارد متغيرهاي اساس بر كه است كوواريانس ماتريس نوعي واريانس ماتريس
.كنيم استفاده مدلسازي در كوواريانس ماتريس از است بهتر لذا .آيد

1394حميد مسعودي                                                    پاييز : تئوري و عملي                                     مدرس  AMOSكارگاه آموزش نرم افزار 

مرکز خدمات آماری امین آرتیکل

http://aminarticle.com



استراتژي در مدلسازيسه 

)مدل برازش نيكويي و برازندگي بررسي(مدل تأييد استراتژي -1
)قبل هاي مدل جايگزين ارز، هم هاي مدل(مدل مقايسه استراتژي -2
)ساختاري و گيري اندازه در اشكاالت رفع(مدل توسعه استراتژي -3
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شايع در مدلسازينرم افزارهاي 
Amos(: analysis(آموس of moment structures
Lisrel(: Linear(ليزرل structural relationships

.باشد مي جديدتر :)EQS(ايكيواس
.است شايع كمتر :)MPLUS(امپالس
 پيش غيرنرمال، هاي داده كم، حجم .است عامل بر مبتني :)PLS(اس ال پي اسمارت

بودن اكتشافي باالتر، پيچيدگي بهتر، بيني
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ساختاريمراحل انجام مدلسازي معادالت 
)1388هومن، (اي شش مرحله -1
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ساختاريمراحل انجام مدلسازي معادالت 
 :ايشش مرحله -2

  نوآوري ،دانش مديريت سازماني، فرهنگ تأثير :سازماني مديريت هاي مدل مانند مدلي :مدل تعيين
سازماني عملكرد بر

ژوهشپ اصلي متغيرهاي از كدام هر براي سؤال تعدادي گرفتن نظر در :ها سازه سنجه شناسايي
خطا مقادير و t مقادير عاملي، بار ضرايب معناداري، تأثير، ميزان گيري اندازه :مدل روابط تخمين
مدل برازش نيكويي .دارد تناسب و همخواني شده گردآوري هاي داده با مدل آيا :مدل ارزيابي
  دو به كت روابط تغيير سؤال، چند حذف ضعيف، برازش وجود يا برازش نبود دليل به :مدل اصالح
 اصالح، در محدوديت طرفه،
 و ثيرتأ مقادير از علمي و عمومي تفسير مناسب، برازش از پس :مدل از برآمده نتايج تفسير

. ... و عاملي بارهاي ميزان تفسير آنها، معناداري
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ساختاريمراحل انجام مدلسازي معادالت 
 :ايهفت مرحله -3

مدل سازي مفهوم
مدل كردن مشخص و مسير دياگرام تشكيل

مدل شناسايي
پارامترها برآورد
مدل انطباق ارزيابي

مدل بازتعريف
مدل اعتبار 
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دو بخش اصلي مدلسازي
پنهان و آشكار متغيرهاي بين رابطه يا عاملي تحليل يا :گيري اندازه مدل
پنهان متغيرهاي بين )دوسويه يا تك(روابط يا مسير تحليل :ساختاري مدل
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گيريمالحظات مربوط به مدل اندازه 
.باشد آشنا سازي شاخص با دانشجو
.كند طراحي پرسشنامه ابعاد براي را مناسب هاي پرسش بتواند

.باشد مسلط سازه اعتبار و پايايي عاملي، تحليل مباحث به
)بودن نرمال بررسي هاي روش(كند نرمال گيري اندازه براي را خود هاي داده

.بداند را )مرسوم سازي شاخص(انعكاسي و )شاخص بر مؤثر(تكويني متغيرهاي تفاوت
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مالحظات مربوط به مدل ساختاري
است؟ )دروني يا(وابسته كدام و )بيروني يا(مستقل متغير كدام
كند؟ مي كفايت مستقل چند داريم؟ وابسته و مستقل چند
دارد؟ وجود وابسته و مستقل متغيرهاي درون و بين روابطي چه
است؟ قبول قابل تأثير مقادير تخمين در خطا ميزان چه

باشد؟ چقدر ها مستقل توسط وابسته بيني پيش درصد
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مالحظات كلي
 گينميان(جايگزيني ،)متغير يا مورد(حذف :رفته دست از و مفقود هاي داده مديريت

مفقود هاي داده براي محتمل حداكثر روش و )نزديك و كلي
جايگزيني و حذف :آنها با مواجهه و پرت هاي داده مديريت
آن؟ از بيشتر يا 200 از كمتر :مدلسازي براي نمونه حجم كفايت از اطمينان
)گيچول هيستوگرام، شاپيرو، كااس، آزمون(مهم روش سه :ها داده بودن نرمال بررسي
.كنيم احتياط لگاريتمي، تعديل، :نرمال هاي داده به ها داده تبديل هاي روش

همخطي بررسي آزمون :متغيرها بين همخطي شناسايي
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بخش دوم  كارگاه  
Amosكار عملي با 
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رسم دياگرام در مدلسازي
  رها،پذي مشاهده(شده گفته مالحظات با را خود مدل
 افزار نرم در )روابط ها، باقيمانده خطاها، ها، پنهان
.كنيد رسم

 به خود مدل معرفي براي كه نكنيم فراموش
 انپاي در استفاده مقاالت، در آن انتشار ديگران،

.نيمك استفاده استانداردها از حتما بايستي نامه،
  به خود EQS و ليزرل همچون افزارها نرم از برخي
.كنند مي رعايت را نمادها اين خود
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Amosمعرفي اوليه نرم افزار معادالت ساختاري 

دانشگاه FTP از دريافت اينترنتي، هاي سايت در جستجو : افزار نرم نصب و دانلود
افزار نرم اصلي هاي بخش
افزار نرم با كار فنون
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معرفي اوليه نرم 
افزار معادالت 

Amosساختاري 
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Amosآيكون هاي جعبه ابزار 
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رسم مدل
آنها بين ها فلش برقراري و اوليه مدل كشيدن و ابزار جعبه هاي گزينه از استفاده

 انسواري ماتريس خام،(مدل به آن اتصال و ابزار جعبه از استفاده با ها داده فراخواني
)همبستگي ماتريس يا كوواريانس

 ار كدام هر هاي شده مشاهده از يكي(پنهان متغيرهاي گيري اندازه مقياس تعيين
Regression قسمت .دهيد قرار )1 مثال(ثابت Weight(
 يم باز ما مدل آخرين كنيم باز را آموس كه بار هر(كنيد ذخيره كامل طور به را مدل
)شود
 از پيش تنظيمات مدل، كلي شرايط مناسب، نمونه اندازه :مدل شرط سه كردن لحاظ
اجرا
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رسم مدل
 مثال .گيريم مي نظر در را متغير هر ازاي به 10 يا 20 به يك نسبت مناسب، نمونه براي
  .است نياز نمونه 200 تا 100 بين داريم، پارامتر 20 اگر

.نماييد استفاده PLS افزار نرم از توانيد مي كوچك هاي نمونه براي نكنيد فراموش
:مدل تشخيص مرحله
هماهنگند ها مجهول و معلوم پارامترهاي :مشخص مدل
ها مجهول از بيشتر  معلوم پارامترهاي  :فرامشخص مدل
ها مجهول از كمتر  معلوم يپارامترها :فرومشخص مدل
!تخمين روش تعيين مرحله
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تخمينمرحله تعيين روش 
Analysis گزينه سپس و View قسمت از دسترسي Properties

.نماييد انتخاب را تخمين روش Estimation قسمت در
.بزنيد تيك را خروجي در الزم موارد نيز output قسمت در
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انواع روش هاي تخمين
يافته تعميم مربعات كمينه روش
مجانبي لحاظ به آماري توزيع از آزاد روش
غيروزني مربعات كمينه روش
مقياس از آزاد مربعات كمينه روش

.در برخي موارد يكي از روش ها پاسخگو نيست و محقق بايستي روش خود را تغيير دهد

1394حميد مسعودي                                                    پاييز : تئوري و عملي                                     مدرس  AMOSكارگاه آموزش نرم افزار 

مرکز خدمات آماری امین آرتیکل

http://aminarticle.com



AMOSانتخاب هاي پنجره خروجي 

همبستگي رايبض و بيروني متغيرهاي ميان كوواريانس رگرسيوني، ضرايب استاندارد برآوردهاي :استاندارد هاي تخمين
اثرات انواع ارائه :كل و مستقيم مستقيم، غير اثرات
سايرين با دروني متغير هر بين همبستگي ماترين :چندگانه همبستگي ضرايب مربع
.بيشتر انطباق و بهتر كمتر خطا هرچه محقق، هاي داده مدل با فرض پيش مدل مقايسه :باقيمانده خطاي
پنهان متغير هر پذير مشاهده متغيرهاي بندي وزن ارائه :فاكتور وزن ميزان

كوواريانس ماتريس ارائه :كوواريانس برآوردهاي
همبستگي ماتريس ارائه :همبستگي برآوردهاي

Critical(ها تفاضل بحراني نسبت Ratios for Differences(: دو به دو صورت به  يكديگر با شده برآورد پارامترهاي برابري مقايسه
فرض پيش دو اين بررسي :پرت هاي داده آزمون و بودن نرمال آزمون
Modification(بهبود هاي شاخص Indices(: بهتر برازش براي پيشنهادهايي ارائه
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نمايي از پنجره خروجي

1394حميد مسعودي                                                    پاييز : تئوري و عملي                                     مدرس  AMOSكارگاه آموزش نرم افزار 

خروجي هاي تحليل

عناوين اصلي خروجي

مرکز خدمات آماری امین آرتیکل

http://aminarticle.com



زار
م اف

ي نر
وج

خر
ين 

ناو
ح ع

شر

1394حميد مسعودي                                                    پاييز : تئوري و عملي                                     مدرس  AMOSكارگاه آموزش نرم افزار 

مرکز خدمات آماری امین آرتیکل

http://aminarticle.com



دل
ي م

 رو
ي بر

دها
آور

بر

1394حميد مسعودي                                                    پاييز : تئوري و عملي                                     مدرس  AMOSكارگاه آموزش نرم افزار 

ثيرانتخاب براي نمايش ضرايب تأ

دانتخاب حالت استاندارد يا غير استاندار

عدم وجود خطا و اجراي درست مدل

مرکز خدمات آماری امین آرتیکل

http://aminarticle.com



نتايج خروجيدر) Matrices(بخش ماتريس
محقق نمونه ماتريس با مقايسه براي :ضمني هاي كوواريانس
محقق نمونه ماتريس با مقايسه براي :ضمني هاي همبستگي
  صفر به رچهه محقق، نمونه با ضمني مقايسه نتيجه :شده استاندارد باقيمانده كوواريانس و باقيمانده كوواريانس

 در بايد(دهد مي بهتري قضاوت شده استاندارد دارد، تجربي هاي داده با نظري مدل نزديكي از نشان باشد، نزديك
.)باشد -2 تا +2 بازه

وابسته يك به مستقل يك از :شده استاندارد مستقيم اثرات و مستقيم اثرات
ديگر )هاي(متغير واسطه به وابسته به مستقل يك از :شده استاندارد غيرمستقيم اثرات و غيرمستقيم اثرات
هم با غير و مستقيم شده تخمين مقادير جمع :شده استاندارد كل اثرات و كل اثرات
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نيكويي برازش مدل
است؟ گرفته قرار الزم حمايت مورد تجربي هاي داده توسط پژوهش مفهومي مدل آيا
  مشاهده قابل متغيرهاي ميان در مشاهده قابل هاي كوواريانس بازتوليد به قادر مفروض مدل آيا :يا
باشد؟ مي
  مشاهده كوواريانس ماتريس با )تئوريك(شده زده تخمين كوواريانس ماتريس بين مقايسه پس
)محقق هاي داده(شده
دارد بهتري برازش مدل باشد نزديكتر هم به ماتريس دو چه هر

  كاي نييع .باشد معنادار نبايد كه گيرد مي انجام اسكوئر كاي آزمون با ماتريس دو اين اختالف
.باشد درصد 5 از باالتر معناداري ميزان و كم اسكوئر

...شود مي پيشنهاد ديگري هاي آزمون و نيست درست مواقع بسياري در آزمون اين البته
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نيكويي برازش مدل
ساختاري معادالت مدل برازش نيكويي هاي آزمون ساير

تئوريك مدل با ها داده مدل مقايسه :مطلق معيارهاي-1
.رود مي باال متغيرها و نمونه افزايش با نيست، كافي :اسكوئر كاي -1-1
 ،نيست نمونه از متأثر اسكوئر كاي ميزان به.است بهتر باشد 95 يا 90 از باالتر :GFI شاخص -1-2
درصد 5 از كمتر :)RMSEA(برآورد خطاي مربعات ميانگين دوم ريشه شاخص -1-3
4 نزديك مقياس، از تأثير :)RMR(باقيمانده خطاي مربعات ميانگين دوم ريشه شاخص -1-4
درصد 10 از كمتر :)SRMR(استاندارد باقيمانده خطاي مربعات ميانگين دوم ريشه شاخص -1-5
يك به 3 مقياس :)NCP(بهنجار مربع كاي شاخص -1-6

:افزايشي معيارهاي -2
:مقتصد معيارهاي -3
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نيكويي برازش مدل
ساختاري معادالت مدل برازش نيكويي هاي آزمون ساير

)لاستقال مدل يا صفر مدل همچون(جايگزين هاي مدل ساير با مقايسه :افزايشي معيارهاي -2
.باشد درصد 95 از باالتر :)NFI(بونت- بنتلر بهنجار برازش شاخص -2-1
.باشد يك به نزديك :)TLI(لوئيس-تاكر برازش شاخص -2-2
.باشد درصد 90 از باالتر :)CFI(تطبيقي برازش شاخص -2-3
.باشد يك به تر نزديك :)RFI(نسبي برازش شاخص -2-4
.باشد يك به تر نزديك :)CFI(افزايشي برازش شاخص -2-5
.گيرند مي نظر در را بهترين انتخاب و مدل چند مقايسه AGFI همچون مقتصد معيارهاي -3
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بازتعريف مدل
:زير روش سه به .گماريم مي همت مدل بازتعريف به نباشد مناسب برازش اگر

 حجم به توجه با البته .نيستند معنادار كه تأثيرهايي و ها رابطه حذف :t مقدار بحراني نسبت -1
.كنيم مي اجرا را مدل يكبار حذف هر از پس .پژوهش نظري مدل و نمونه

 ماتريس ينب باالتري اختالف كه متغيرهايي يا متغير حذف :شده استاندارد هاي باقيمانده يا خطا -2
 در .اردشاناستاند حالت در البته دارند، شده بيني پيش كوواريانس ماتريس و نمونه كوواريانس

.كنيم مي مجدد اجراي را مدل متغير به متغير هم اينجا
Modification(بهبود هاي شاخص -3 Indices(: شاخص به توجه با غيرآزاد پارامترهاي حذف 

اسكوئر كاي مقدار كاهش براي آنها باالي بهبود
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تحليل عاملي در مدلسازي معاالت ساختاري
.است مدل يك از بخشي عاملي تحليل
.دهد انجام جداگانه صورت به را شاخص يك عاملي تحليل تواند مي محقق

.است ساختاري مدلسازي همچون نيز آنها وضعيت و برازش هاي شاخص
.است آسان ما براي نيز بخش اين باشيم، بلد را ساختاري مدلسازي اگر ديگر عبارتي به

.باشد درصد 40 يا 30 از باالتر عاملي بار مقادير قراردادي طور به كه كرد فراموش نبايد
.است كدگذاري بودن عكس معني به كه باشد منفي است ممكن عاملي بار

.است متغير يا گويه آن حذف معناي به صفر نزديك بارعاملي
.دارد كاربرد استاندارد هاي پرسشنامه آزمون و شناسي روان در بيشتر )EFA( اكتشافي عاملي تحليل
 خاص شاخص يك تأييد براي و دارد كاربرد ها پژوهش از بااليي درصد در اما )CFA(تأييدي عاملي تحليل
.است
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تحليل عاملي اكتشافي ---تحليل عاملي تأييدي 
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تحليل مسير با در معادالت ساختاري
.است ساختاري معادالت مدلسازي از بخشي نيز مسير تحليل

.دهد انجام مدلسازي در تنهايي به نيز را مسير تحليل تواند مي محقق اما
 انجام را مدلسازي سپس .كنيد افزار نرم وارد سپس و بسازيد را ها شاخص SPSS افزار نرم در

.دهيد
  مشاهده عامل دانشجويان را شده ساخته هاي شاخص كه است اين ها چالش از يكي متأسفانه
.است اشتباه كه دهند مي قرار پذيرها
.باشد تبين ضريب از نشان كه بگيريد نظر در باقيمانده خطاي مقدار حتما وابسته متغيرهاي براي

 از ساختاري تمعادال اصلي روش به نسبت متفاوتي نتايج مسير تحليل نوع اين كه نكنيد فراموش
.دهد مي نشان خود
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مقايسه مدل در گروه هاي چندگانه
 المث يا كنيد، مقايسه مردان يا زنان بين را خود مدل مثال خواهيد مي AMOS در كه است الزم گاهي
.مختلف هاي سازمان بين يا مختلف، هاي دانشكده بين
.نماييد همقايس ها گروه دو كه دهد مي را امكان اين شما به نويسي برنامه به نياز بدون افزار نرم اين
.يدنماي مشخص را متغير سطوح ها، گروه مديريت قسمت از افزار نرم اجراي از قبل اينكه براي
.نماييد ذخيره جداگانه را گروه هر هاي داده سپس
.برويد را مراحل ساير و نموده فراخواني جداگانه افزار نرم به داده فراخواني در سپس

.بينيد مي را آن نتايج گروه هر انتخاب با
.است آن خاص هاي ويژگي از كه دهد مي گروه دو مقايسه براي را هايي شاخص افزار نرم اين
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AMOSروش انجام در نرم افزار 
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آزمون هاي مقايسه گروهي مدل ها
:مطرح آزمون پنج

Loos(آزاد اعتباريابي -1 cross validation(: و جداگانه صورت به ها مدل برازش نيكويي مقايسه 
محقق توسط مقايسه

Factor(عامل ساختار بودن ارز هم -2 structural equivalence(: ارائه و مقايسه همزماني و تخمين همزماني  
.آن درباره قضاوت و هاست گروه هاي شاخص حاصلجمع كه شاخص سري يك

Factor(عامل هاي كنش بار بودن ارز هم -3 Loading equivalence(: اسكوئر كاي از استفاده
covariance(ارز هم هاي كوواريانس -4 equivalence(: اسكوئر كاي آزمون و ها كوواريانس برابري
Error(خطا هاي واريانس بودن ارز هم -5 Covariance equivalence(: كاي آزمون و خطا هاي واريانس برابري 

اسكوئر
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برخي خطاهاي نرم افزار و رفع آن
Unidentified(شناسايي غيرقابل هاي مدل -1 model(: كنيم كم را پارامترها تعداد بايد .است منفي آزادي درجه .هستند ها كوواريانس و واريانس تعداد از ربيشت آيند بدست بايد كه پارامترهايي تعداد.
.نماييم مشخص را ها شده مشاهده از يكي )1(مقياس سازه هر براي بايد :مقياس بدون هاي سازه -2

.است مقدار تعيين عدم از نشان كه كنيد مي مشاهده را روبرو خطاي
.كنيم مشخص و داده تشخيص بايد كه :شناسايي غيرقابل پارامترهاي -3
Non-positive(غيرمثبت معين هاي ماتريس -4 Definite Matrices(: پيرسون غير همبستگي :د مفقود هاي داده باالي نسبت  وجود :ج مستقل، متغيرهاي خطي وابستگي :ب ها، ماتريس در باالخص ها داده ورود اشتباه :الف :دارد علت  چهار .باشد مثبت بايد دترمينان)چهارخانه(
Analysis قسمت از توانيد مي properties نماييد استفاده محتمل حداكثر روش از و كرده رفع را خطا اين نامريك بخش.
.دارد مشكل  مدل و است محال كه كرده تبيين را مدل تغييرات درصد 100 مدل يعني :منفي مقدار با خطا واريانس -5
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انواع اشتباهات رايج در مدلسازي معادالت ساختاري

مدل تعريف به مربوط اشتباهات -1
!ها داده گردآوري از پس مدل تدوين -1-1
پنهان متغيرهاي براي پذير مشاهده متغيرهاي ناكافي تعداد -1-2
پنهان براي آَشكار نامناسب متغيرهاي از استفاده -1-3
متغيرها بين درست روابط برقراري به كافي توجه عدم -1-4
نظري مباني به توجه بدون سويه دو روابط به كافي توجه عدم -1-5
برازش بهبود براي پيچيده هاي مدل ارائه -1-6
گيري اندازه خطاي متغيرهاي بين همبستگي روابط ارائه -1-7
خود غير پنهان متغير به آشكار متغير ارتباط -1-8
!متغير يك و رابطه يك بين رابطه رسم -1-9
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انواع اشتباهات رايج در مدلسازي معادالت ساختاري

پژوهش هاي داده به مربوط اشتباهات -2
نادرست اطالعات ورود و اشتباه كدگذاري -2-1
آنها الگوي و مفقود هاي داده به ناكافي توجه -2-2
ها داده بودن نرمال به توجه عدم -2-3
پرت هاي داده كردن غربال عدم -2-4
متغيرها بودن خطي بررسي عدم -2-5
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انواع اشتباهات رايج در مدلسازي معادالت ساختاري

مدل بازتعريف به مربوط اشتباهات -3
آماري معيار به صرف توجه و نظري معيار به توجه عدم -3-1
نامناسب مدل ارائه و مدل نهايي وضعيت پذيرش عدم -3-2
)نشده يا شده استاندارد(مدلسازي مناسب هاي خروجي ارائه عدم -3-3
درصد 85 از باالتر هاي همبستگي به توجه عدم -3-4
پيچيده مسائل براي متغير كم و كوچك مدل ارائه -3-5
مشكل مواقع در ساختاري و گيري اندازه درمدل جداگانه تحليل انجام عدم -3-6
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انواع اشتباهات رايج در مدلسازي معادالت ساختاري
نتايج تفسير به مربوط اشتباهات -4
مدل هاي برازش همه ارائه عدم و خوب هاي برازش صرف ارائه -4-1
!مدل اثبات يعني خوب برازش فرض -4-2
فرضيات اثبات يعني خوب برازش -4-3
!ديدن ها شاخص در فقط را مدل برازش -4-4
آماري هاي آزمون بر حد از بيش تأكيد -4-5
گروهي بين مقايسه در استاندارد هاي شاخص از استفاده -4-6
ارز هم هاي مدل گرفتن ناديده -4-7
آن اساس بر گيري اندازه و ها سازه نادرست گذاري نام -4-8
دادن قرار تئوري مبناي را مدلسازي هاي يافته -4-9
گزارش در اطالعات سانسور ارائه -4-10
گرفتن نظر در عليت مبناي را تأثير مقدار صرف -4-11
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