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یمعادالت ساختار یسازمفاهيم اساسي در مدل  1 
 مقدمه -1-1

سوی  به و است تغيير حال در مستمر ایگونه به رفتاری علوم گوناگون هایزمينه در هاتئوری اينكه به توجه با

 تكاملي مسير در نيز آمار علم و شودمي ترپيچيده لحظه هر مشاهده و آزمايش فنون دارد،مي بر گام تكامل

 وجود همواره امكان اين كند.مي عرضه خصوصيبه هایموقعيت با متناسب را تریپيشرفته و نو هایخود روش

 كاملا  هایروش با و شود تغيير دستخوش اساسي گونه به هازمينه بسياری در آماری تحليل هایكه روش دارد

 جدی پژوهشي حرفه و تفكر در بايد كه حد آن تا پژوهشگر كه است اين گردد. واقعيت جديدتری جايگزين

 با ارزش تدابير از ترديد بدون كه آماری فنون جمله از خود، پژوهشي ابزارهای درك و به تشخيص نسبت باشد،

 به را آمار علم مفاهيم بخواهد پژوهشگر باشد. اگر كوشا و مندعلقه ممكن حد تا بايد نيز علمي است، پژوهش

 كاربردی هایجنبه با بايد دست كم نشود، گم آن هایروش مؤثر كاربرد هایپيچيدگي و در كند درك خوبي

 توجيه پژوهشگران، مشكلت ترينعمده از يكي ترديد، باشد. بدون آشنا آنها نظری با ماهيت نيز و هاروش اين

 از دهند.مي ارائه غيرآزمايشي هایداده از استفاده با متغيرها بين فرضي روابط درباره است كه نظرهايي و باورها

 نياز اين به پاسخ برای آماری مختلف فنون و هاروش توسعه و ساخت صرف های زيادیتلش همواره رو، اين

 زمان از بُرهه اين در آماردانان دستاوردهای آخرين از يكي 1ساختاری سازی معادالتمدل است. شده فزاينده

آشكار  متغيرهای و نشده(مكنون )مشاهده متغيرهای بين خطي روابط برای بررسي آماری هایمدل جمله از و

 كلي گونه به كه را، فرضي ساختارهای توانندمي پژوهشگران كه است اين فنون طريق از است. شده(مشاهده )

 تأييد غيرآزمايشي هایداده با را آنها انطباق يا رد شود،مي ناميده 2عِل َّي هایمدل كمتری ( يا دقت ) و با مدل

ی هاسازی دادههای غيرآزمايشي نيست و پژوهشگران آن را برای مدلكنند. اما اين فنون تنها محدود به روش

 (. 1389، كت و قدميحافظي كن) گيرندآزمايشي به كار مي
شامل يک رويكرد تأييدیمدل ست كه  ساختاری، روش آماری ا ) يعني آزمون فرضيه ( به  3سازی معادالت 

ساختاری در رابطه با بعضي پديده سأ اين نظريه تحليل نظريه  سا ست. ا شان مي " 4فرآيند عِلِّي"ها دهد را ن
شاهداتي درباره صطلح مدل 1988، 5آورند ) بنتلری متغيرهای چندگانه بوجود ميكه م سازی معادالت (. ا
شانساختاری دو جنبه شيوه را ن ست اينكه فرآيندمي ی مهم اين  سط دهد: نخ های عِلِّي مورد مطالعه تو

شان داده ميمجموعه سيون ( ن ساختاری ) مثل رگر ساختاری را ای از معادالت  شوند. دوم اينكه اين روابط 
تری از تئوری مورد مطالعه ارائه داد. سووازی كرد كه بتوان تصوووير  هني واضوو توان بطور تصووويری مدلمي

                                                           

1 . Structural equation modeling 

2 . Causal processes 

3 . Confirmatory approach 

4 . Causal processes 

5 . Bentler 
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از سوويسووتم كلي متغيرها آزموده  1تواند به لحاظ آماری در يک تحليل همزمانفرضووي ميسوو ا اين مدل 
سازگاری آن با داده صورتيشود تا ميزان  شد، از اين مدل  2كه نيكويي برازشها تعيين گردد. در  سب با منا

ستفاده كرد؛ در صورتي 3توان برای بررسي قابليت پذيرشمي سب نباشد، كه مناروابط فرضي بين متغيرها ا
 شود. پذيرش چنين روابطي رد مي

 متغيره مجزا ساخته است. تر رويكردهای چندسازی معادالت ساختاری آن را از نسل قديميی مدلچندين جنبه

ست برای  4ی اكتشووافيی تأييدی به جای شوويوههمانطور كه در باال  كر شوود اين روش از يک شوويوه نخ

ستفاده ميتحليل داده شود، كند. ها ا به علوه، با توجه به اينكه الگوی روابط بين متغيرها بايد قبلا مشخص 
ساختاری خودش را جهت تحليل دادهمدل سب ميسازی معادالت  ستنباطي متنا كند. در ها برای اهداف ا

سه، اكثر روش ستند ) برای مثال تحليل های چند متغيرهمقاي صيفي ه ضرورتاا و به طور طبيعي تو ی ديگر، 
 ممكن نباشد، انجام آن مشكل خواهد بود. كه اگر آزمون فرضيه غيرنحوی(، به  5املي اكتشافيع

گيری ناتوان ی قديمي، هم در برآورد و هم در تصوووحي  خطای اندازهمتغيرههای چند، از آنجا كه روشدوم

دهد. بدسووت مي سووازی معادالت سوواختاری، برآوردهای واضووحي از پارامترهای واريانا خطاهسووتند، مدل
( فرض  6شوووند يا مدل خطي كليهايي كه از رگرسوويون گرفته ميهای ديگر ) مثلا روشدرحقيقت، روش

نابراين به كارگيری اين ) مسوووتقل ( از بين مي 7كنند كه خطا يا خطاها در متغيرهای تبيينيمي روند. ب
پوشووي از خطاسووت، كه اين كار چشووم ها، زمانيكه خطايي در متغيرهای تبييني وجود دارد معادل باروش

شود. بنابراين زمانيكه خطاها قابل اندازه ست  ست منجر به تحليل نادر شند، در اين حالت ممكن ا گيری با
 سازی معادالت ساختاری از بروز چنين اشتباهاتي خودداری كرد. های مدلتوان با استفاده از تحليلمي

ه هايي كشده هستند، اما تحليلهای مشاهدهگيریمبتني بر اندازه ها تنهاهای قبليِ تحليل داده، مدلسوم

ستفاده ميهای مدلاز روش ساختاری ا شاهدهكنند ميسازی معادالت  شامل متغيرهای م شده و توانند هم 
 نشده باشند. هم متغيرهای مشاهده

ارد كه به آساني و به طور سازی روابط چند متغيره وجود ندهای ديگری برای مدلو در نهايت، روش چهارم

، بكاربرده شووود. اين موارد از طريق بكارگيری  8گسووترده، برای برآورد نقای يا تأثيرات غيرمسووتقيم فاصووله
 سازی معادالت ساختاری در دسترس است.رويكرد مدل
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یمعادالت ساختار یسازمفاهيم اساسي در مدل  1 
سووازی معادالت سوواختاری به روشووي محبوو برای با برخورداری از اين خصوووصوويات مطلوو، روش مدل

تبديل شووده اسووت، يعني آنجا كه روشووي برای آزمون كردن فرضوويات، بخوبي تدوين  1تحقيقات غيرتجربي

سوووازی معادالت ( مدل 1980و ملحظات اخلقي طرح آزمايش را غيرممكن كرده باشووود) بنتلر،  نشوووده

به نحو خيلي مؤثری برای پرداختن به مشوووكلت متعدد تحقيق، از جمله تسووواختاری را مي حقيق توان 

شان دادن نحوه ستفاده از برنامهغيرتجربي بكاربرد. قبل از ن ست كه در ابتدا مفاهيم  AMOSی ی ا ضروري

 افزار است، مرور كنيم.كليدی را كه در رابطه با استفاده از اين نرم

  مفاهیم اساسی

مورد بحث  AMOSسازی معادالت ساختاری بوسيله نرم افزار در اين قسمت مفاهيم اساسي مرتبط با مدل

 گيرد.قرار مي

  3نشده یا پنهاندر مقابل متغیرهای مشاهده 2شدهمتغیرهای مشاهده -1-2

توان آنها را پردازند كه مسوووتقيماا نميمي 4های نظریی سوووازهمحققان در علوم رفتاری اغلب به مطالعه

هايي از متغيرهای پنهان مثالگويند. های انتزاعي، متغيرهای پنهان و يا عامل ميمشاهده كرد. به اين پديده

و انگيزه، در جامعه شناسي؛ ضعف، در آموزش؛ توانايي كلمي و انتظارات معلم و  5در روانشناسي؛ خودانگاره

 باشد.ی اجتماعي ميداری و طبقهدر اقتصاد؛ سرمايه

. باشندنيز نمي گيریدازهبدليل اينكه متغيرهای پنهان مستقيماا قابل مشاهده نيستند، بنابراين مستقيماا قابل ان

در اين حالت محقق بايد متغير پنهان را بطور عملياتي بر حسووب رفتاری كه معتقد اسووت معرَّف آن متغير 

و  يابد كه قابل مشاهده باشدنشده به متغيری پيوند ميباشد، تعريف كند. در اين صورت، متغير مشاهدهمي

شده و گيری مستقيم متغير مشاهده، اندازه6بنابراين ارزيابي رفتارسازد. گيری آن را ممكن ميبنابراين اندازه

سازد. مهم است كه اينجا اصطلح گيری غيرمستقيم متغير مشاهده نشده ) يعني سازه( را ممكن مياندازه

ستفاده مي سيع ا شامل امتيازاتي برای ابزار اندازهرفتار در يک نگاه خيلي و شدشود تا  صوص با . گيری مخ

شامل جواوبناب ست  شاهدات ممكن ا صي به يک مقياس نظری، نمرات يک آزمون راين م شخ های گزارش 

ای ههای فيزيكي اسووت، پاسووخی بعضووي از كارها و فعاليتموفقيت تحصوويلي، امتيازاتي كه نشووان دهنده

صاحبهبي شد. اين نمرات اندازهرمزی برای م شابه با سؤاالت و موارد م شده ) يعني اندازی   ها (گيریهگيری 

اند كه به عنوان نام گرفته 7شووده يا آشووكارسووازی معادالت سوواختاری متغيرهای مشوواهدهدر روش مدل
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شووده و كنند. با وجود فرايند پيوند ضووروری بين متغيرهای مشوواهدههای سووازه اصوولي عمل ميشوواخص

كنند كه در انتخاو شووناسووان به محققان پيشوونهاد ميشووود چرا روشنشووده، معلوم ميمتغيرهای مشوواهده

شند. اگرچه انتخاو ابزارهای روان سيار محتای با شتری دربارهمقياس ارزيابي ب ستلزم اهميت بي  یسنجي م

شده، معرَّف يک شود مقياس مشاهدههای مطالعه است، چنين انتخابي زمانيكه فرض ميی يافتهاعتبار همه

 شود. تر ميسازه بنيادی باشد، مهم

   2در مقابل بیرونی 1درونیمتغیرهای پنهان   -1-3

های معادالت سوواختاری تمايز قايل شوودن ميان متغيرهای پنهاني كه، بيروني يا دروني در كار كردن با مدل

هستند سودمند است. متغيرهای پنهان بيروني مترادف با متغيرهای مستقل هستند؛ آنها باعث نوساناتي در 

تغييرات در مقادير متغيرهای بيروني توسط مدل توضي  داده شوند. مقادير متغيرهای پنهاني ديگر مدل مي

های ديگر بيرون از مدل هسوووتند. رسووود كه اين تغييرات تحت تأثير عاملشوووود. در عوض، به نظر مينمي

هايي از متغيرهای بيروني اجتماعي نمونه -از قبيل جنا، سوون و وضووعيت اقتصووادی  3ایمتغيرهای زمينه

دروني مترادف با متغيرهای وابسووته هسووتند؛ و به طور مسووتقيم يا غير مسووتقيم  هسووتند. متغيرهای پنهان

شود كه نوسان در مقادير متغيرهای دروني توسط مدل قابل تحت تأثير متغيرهای بيروني هستند. گفته مي

ستند، به اين خاطر كه همه ضي  ه  یدهند در محدودهی متغيرهای پنهاني كه آنها را تحت تأثير قرار ميتو

 مدل وجود دارند. 

 مدل تحلیل عاملی   -1-4

شي هایروش يا روش تأثير تحت علمي هایيافته اعتبار امروزه ست پژوه  از تحقيق فرايند در محققين كه ا

و  طرف يک از آماری هایروش از گوناگون هایحوزه تحقيقات اسووتفاده فرايند اين گيرند. دربهره مي آن

ست. بخشيده علمي تحقيقات به را ایفزاينده شتاو ديگر سوی از ایرايانه هایاز برنامه گيریبهره  چه اگر ا

سعه ست، كرده تحقيقات اين به زيادی كمک افزارهانرم گونهاين تو شنايي عدم اما ا  به محققين از برخي آ

 از اسوواسووي اشووكاالت كه اسووت گرديده باعث ایرايانه آماری هایبرنامه به تكيه صوورف و آماری هایروش

 و تجزيه و آماری پيشوورفته هایروش پای كه زماني و شووود حادث مطالعات گوناگون در آماری هایتحليل

 هایدهه در ميان اين در گردد.مي ترمضاعف اشتباهات گونهاين شودمي باز تحقيقات در متغيره چند تحليل

تأييدی (  و عاملي ) اكتشافي تحليل مسير، تحليل رگرسيون چندگانه، مانند آماری پيشرفته هایروش اخير

 علمي، تحقيقات در وسوويع سووط  در هايي اسووت كهروش جمله از سوواختاری معادالت سووازیمدل و

سي هاینامهپايان شنا شدكار ساله بويژه و ار سي برای دكتری هایر سط مفهومي، هایمدل و تحليل برر  تو
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یمعادالت ساختار یسازمفاهيم اساسي در مدل  1 
سياری شجويان از ب ستفاده مورد محققين و دان ضي  چند هر گيرد.مي قرار ا  هایروش با رابطه در و بحث تو

 بين از است كه آن بر سعي قسمت اين لذا در تعريف نشده است، اين كتاو آماری در چهار چوو پيشرفته

سازی معادالت تأييدی و مدل اكتشافي، عاملي تحليل های روش مفروضات و كاربرد موارد مذكور، هایروش

 گيرد. قرار بحث ساختاری مورد
متغيرهای  از كوچكي مجموعه به دسووتيابي منظور به كه اسووت عمومي آماری روش يک عاملي تحليل

 بين كوواريانا طريق از گويند،مي نيز عامل يا پنهان ) مكنون ( متغيرهای آن به كه نشوووده مشووواهده

سيعمجموعه شاهده متغيرهای از ترای و شكار متغيرهای را آن كه شدهم ستفاده مورد نامندمي نيز آ  قرار ا

عاملي گيرد.مي يل  يايي يا اعتماد سووونجش منظور به همچنين تحل بار و 1پا  هایمقياس 2روايي يا اعت

ستفاده قرار مورد گيریاندازه شدمي عاملي گيرد. تحليلمي ا  متغيرهای از مجموعه كدام كه كند تعيين كو

پنهان(  نظری )متغيرهای هایعامل يا هاسازه و اندسهيم مشتركي كوواريانا -واريانا در خصايص آشكار

 از كمتر تعداد لحاظ به ها ) كهعامل برخي كه كندمي فرض عاملي كنند. تحليلمي را تعريف مشوووابهي

شاهده شترك كوواريانا -واريانا  علت اند(،شدهمتغيرهای م شاهده متغيرهای ميان در م  در اند.شده م

شگر شاهده متغيرهای برای را هاييداده عمل پژوه سشنامه( يک در موجود هایآيتم شده )مانندم جمع  پر

تعريف  را هاعامل يا هاسووازه متغيرها، از ایمجموعه هاداده اين اينكه تأييد منظور به سوو ا كندآوری مي

شف متغيرهايي يا و كنندمي شافي عاملي ) تحليل هایتكنيک دارند، پيوند هاعامل با كه ك ( و تأييدی  اكت

 (.  2004، 4لومكا و 3برد ) شوماخرمي كار به را

 ی بين مجموعه متغيرهایترين روش آماری برای تشخيص رابطهشدهترين و شناختهبه عبارت ديگر قديمي

پنهان و قابل مشاهده، همان مدل تحليل عاملي است. محقق با استفاده از اين روش تحليل داده، كوواريانا 

های بنيادی بررسووي ی سووازهآوری اطلعات دربارهقابل مشوواهده را به منظور جمعبين مجموعه متغيرهای 

كند. دو نوع تحليل عاملي اصووولي وجود دارد: تحليل عاملي اكتشوووافي و تحليل عاملي تأييدی. حال به مي

 پردازيم.ی هر كدام ميتوضيحي مختصر درباره

 تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی -1-4-1
 اساس بر مطالعه مورد متغيرهای سازیساده به منظور تواندمي كه است وشير اكتشافي عاملي تحليل

 ایمجموعه عمومي ساختار كشف برای سنتي طور روش به اين گيرد.قرار استفاده مورد آنها بين وابستگيهم

شود. مي گرفته كار به پژوهشي آثار در شده تعيين قبل از تحميل ساختار بدون و شدهمشاهده متغيرهای از
 هایداده تلخيص صدد در بلكه، كندنمي دنبال را خاصي قبل مفروضات از محقق اكتشافي عاملي تحليل در
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 و سووازفرضوويه عمدتاا اكتشووافي عاملي تحليل واقع هاسووت. دراز عامل كوچكتری مجموعه در نظر مورد

  (. 1388، حافظي)  است سازتئوری

ه، شوودطراحي شووده كه ارتبای بين متغيرهای پنهان و مشوواهدههايي تحليل عاملي اكتشووافي برای موقعيت

كند، كه متغيرهای نامعلوم و نامشووخص باشوود. در چنين شوورايطي تحليل عاملي اكتشووافي مشووخص مي

شاهده ستند. بطور معمول محقق ميم خواهد كمترين شده چگونه و تا چه حد با متغيرهای پنهان مرتبط ه

ده شووعلت اصوولي يا توضووي  دهنده آن، كوواريانا بين متغيرهای مشوواهدهمقدار عواملي را تعيين كند كه 

ستند. برای مثال فرض كنيد محقق ابزار جديدی برای اندازه سلمتيه سازه خودانگاره ) مثل  ، 1گيری پنج 

 ( طراحي كرده است.  5و قدرت بدني 4، تعادل3، ظاهر فيزيكي2قابليت ورزشي

 گيری اين پنج سازه، يک تحليلشده برای اندازههای پرسشنامه طراحيتواند با تنظيم كردن آيتممحقق مي

شده ( اجرا كند كه به اين ها ) متغيرهای مشاهدهگيری آيتمی اندازهعاملي اكتشافي را برای تعيين محدوده

سيله بارعاملي شد. در تحليل عاملي، اين ارتباطات بو شته با سازه ارتبای دا شان داده مي 6پنج  به  شوند.ن

گيری سوولمت، به ميزان زيادی با اين شووده برای اندازههای طراحيعنوان مثال محقق انتظار دارد كه آيتم

متغير ) سوولمت ( مرتبط بوده و به ميزان بسوويار كمي با سوواير متغيرها در ارتبای باشووند. اين روش تحليل 

ط ها توسووگيری عاملر مورد اندازهآيد بدين معني كه محقق هيچ دانش قبلي دعاملي به نظر اكتشووافي مي

، 9دونالد، مک1983، 8، گورسووو 1992، 7ها ندارد )در رابطه با تحليل عاملي اكتشووافي، به كتب كمریآيتم

بارون 1972، 10و مواليک 1985 به  يد  قاالت مف گارa2005، 11و برای م فابري و  14كالوم، مک13، ويگنر12، 

  مراجعه كنيد (. 1999در سال  18و هانگ 17ژانگ ،16كالوم، ويدامنو مک 1999در سال  15استران
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یمعادالت ساختار یسازمفاهيم اساسي در مدل  1 
سي قرار مي ستفاده و برر شافي، تحليل عاملي تأييدی زماني بخوبي مورد ا سه با تحليل عاملي اكت در مقاي

گيرد كه مقداری اطلعات و آگاهي در مورد سووازه اصوولي وجود دارد. محقق براسوواس دانش نظری، تحقيق 

شاهدهندازهتجربي و يا هر دو، ارتبای بين ا شين را مفروض ميهای م صلي پي س ا شده و عوامل ا گيرد و 

ساختار فرض شد؛ محقق ميشده را به طور آماری مياين  ساس مثالي كه قبلا  كر   ندتواآزمايد. برای مثال برا

شده برای اندازهبرای بار آيتم شي در مورد آن گيری خودهای طراحي  صلحيت يا قابليت ورز ور فاكتانگاره 

ستدالل كند. به همين خاص و نه در مورد خود شاركت يا قدرت بدني ا سلمت، ظاهر فيزيكي، م انگاره ابعاد 

های خودانگاره قابليت ورزشووي اين ی آيتمی پيشووين مدل تحليل عاملي تاييدی به همهترتيب، مشووخصووه

ود به اينكه در مورد سووواير عوامل اجازه را خواهد داد كه در مورد آن، عامل، فارغ از بار باشووود، ولي محد

های آماری برای تعيين صووحت برازش باقيمانده بار صووفر داشووته باشوود. سوو ا اين مدل بايد توسووط روش

 ی نمونه ارزيابي شود. نيكويي برای داده

تأييدی تنها بر چگونگي و ميزاني كه  يا  عاملي اكتشوووافي  يل  به طور خلصوووه، مدل تحل نابراين  ب

ر تكنند. اگر دقيقشووان ارتبای دارند، تمركز ميشووده با عوامل پنهان و زيربنايي اصووليمتغيرهای مشوواهده

رتبط اند، مهای زيربنايي توليد شدهشده توسط سازهسخن بگوييم، اين امر با ميزاني كه متغيرهای مشاهده

شاهده سيون متغيرهای م سيرهای رگر ست. بنابراين قدرت م شش عمده برخوردار اا ست. اگرچه شده از ك

ها هم حائز اهميت اسووت ولي هيچگونه ارتبای رگرسوويوني بين آنها در مدل تحليل عاملي روابط بين سووازه

ی دهشگيریها و متغيرهای اندازهشود. چون مدل تحليل عاملي تأييدی بر روی پيوند بين سازهبررسي نمي

ست كه دآنها تأكيد دارد، از اين ساختاری ر چهارچوو مدلرو، اين مدل معرَّف آن چيزی ا سازی معادالت 

 شده است.گيریتنها بر مدل اندازه

 تأییدی و اکتشافی عاملی تحلیل هایتفاوت و هاشباهت -1-4-2

 :كرد خلصه  يل شرح به را آنها توانمي كه هستند اختلفاتي و اشتراكات دارای تكنيک دو اين

 هستند. استوار خطي آماری هایمدل بر روش دو هر -1

  يابد. تحقق آنها مفروضات كه هستند زماني معتبر روش، دو اين با مرتبط آماری هایآزمون -2

  هستند. استوار نرمال توزيع فرض بر روش دو هر -3

 كنند.مي مرتبط بهم را های پنهانسازه و شدهمشاهده متغيرهای دو روش هر -4

 باشد.مي يكسان روش دو هر نمونه برای حجم به مربوی مفروضات -5

 .متغيرها دارند سنجش سط  مورد در يكساني مفروضات روش دو هر -6

شتراكات كنار در  تحليل عاملي از آن، خاص هاييويژگي براساس توانمي را اكتشافي عاملي تحليل مذكور، ا

 از:  عبارتند كه ساخت متمايز تأييدی
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  كند.مي تعيين را عاملي ساختار مدل روش، اين -1

 كند.مي تبيين را واريانا بيشترين اين روش،  -2

 ساز است. تئوری و سازفرضيه خود و بوده فرضيه فاقد روش، اين -3

 عبارتنداز:  آنها ترينعمده كه است خاصي الزامات و هاويژگي دارای نيز تأييدی عاملي تحليل مقابل در

ساس بر روش اين -1 مطالعات  و هاتئوری بر مبتني كه شودمي دنبال شدهطراحي قبل از مدل يک ا

 قبلي است.

 شود.مي بينيپيش مدل در محقق توسط قبل از هاعامل تعداد روش در اين  -2

 اند.شده ها بارگذاریعامل از يک هر بر متغيرها كدام كه شودمي مشخص قبل روش، از اين در  -3

 .شوندمي گرفته نظر مدل در در خطاها روش اين در  -4

 تحلیل مسیر -1-5

سير تحليل شاهده متغيرهای بين روابط تبيين برای سازیمدل رويكرد يک 1م ست شدهم  رويكرد در. ا

سير تحليل سوازیمدل ست اين بر فرض م ستقل هيچگونه متغيرهای كه ا  رد. ندارند گيریاندازه خطای م

ست ممكن مقابل، سته متغيرهای كه ا شند گيریاندازه خطای دارای واب سأله اين كه ایگونه به با  البق در م

ضوع البته،. شودمي گرفته نظر در معادالت مدل در های خطامولفه  های خطامولفه يا گيریاندازه خطای مو

 متغيرها آن واريانا از كه بخشووي اسووت معني اين به مسووير های تحليلمدل در وابسووته متغيرهای برای

 هایمدل مخصوووص هایويژگي از يكي. باشوودتبيين نمي قابل مدل در موجود مسووتقل متغيرهای توسووط

ست اين مسير تحليل ستفاده متغيرهای از آن در كه ا سير، تحليل. شودنمي پنهان ا سبتاٌ سابقه م  والنيط ن

 2رايت سوول نام به انگليسي يک زيست شناس توسط 1900 دهه اوايل در بار اولين برای اصطلح اين. دارد

 كاربرد حقيقت در و رگرسيون های(. گسترش روش 2006، 4ماركواليدز و 3ريكاف)گرفت  قرار استفاده مورد

 برآوردهای آوردن بدسووت هدف آن. اسووت عِلَّي هایمدل بارز تدوين با ارتبای در متغيری،چند رگرسوويون

 وانعن به و يابدمي جهت جريان يک در متغيرها بين روابط. متغيرهاست از ایمجموعه بين عِلَّي روابط كمي

سيرهای سير تحليل عمده مفاهيم. شودمي گرفته نظر در متمايزی م  يويژگ از طريق صورت بهترين در م

شووود مي تبيين سووازد،مي آشووكار را متغيرها بين احتمالي عِلَّي پيوندهای كه 5مسووير نمودار يعني آن عمده

 (.1385 هومن،)

                                                           

1 . Path Analysis 

2 . Swell Wright 

3 . Rykaf 

4 . Markvlayds 

5  . Path Diagram 
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یمعادالت ساختار یسازمفاهيم اساسي در مدل  1 
 مزایای تحلیل مسیر بر تحلیل رگرسیونی -1-6

ست كه در  صلي تحليل مسير با تحليل رگرسيوني در اين ا ستگي يک متفرق ا غير تحليل رگرسيوني واب

شوووود كه همان معادله خط )وابسوووته( به متغيرهای ديگر )مسوووتقل( تنها در يک معادله بررسوووي مي

ستانداردشده مي سيون ا صورتيرگر شد. در  سبهبا سير بتاهای محا سيری كه در تحليل م ضرايب م شده، 

كنند و در چند معادله وابسته وصل مي هستند كه مجموعه معيني از متغيرهای مستقل را به متغيرهای

 شوند.بررسي مي

شان  سته را ن ستقل بر روی يک متغير واب ستقيم يک متغير م صرفاا تاثير م سيوني  ضرايب رگر سيون و  رگر

ستقل ) علت ( بر روی مي ستقيم متغير م شخص نمودن تاثيرات م سير علوه بر م دهد. در حاليكه تحليل م

 دهد.تاثيرات غيرمستقيم يک متغير را روی متغير وابسته نشان ميمتغير وابسته ) معلول (، 

شان مي سير ميزان كذو روابط ميان متغيرها را ن شي از متغيرهای تحليل م دهد يعني چقدر از اين روابط نا

 (.1385مستقل مورد نظر است و چقدر ناشي از متغيرهای خارج از تحليل ماست ) هومن، 

 مدل متغیر پنهان کامل -1-7

در مقايسه با مدل تحليل عاملي، ساختار رگرسيون بين متغيرهای پنهان را مقدور  1 متغير پنهان كامل مدل

سازی مسير علَّي مورد بررسي تواند تأثير يک سازه را بر سازه ديگر در مدلتوان گفت محقق ميسازد. ميمي

است و هم شامل مدل  2گيریندازهگويند. زيرا هم شامل مدل اچنين مدلي، مدل كامل ميقرار دهد. به اين

 .3ساختاری

 گيرد )يعنيشده مورد بررسي قرار ميگيری روابط بين متغيرهای پنهان و متغيرهای مشاهدهدر مدل اندازه 

دهد. يک مدل مدل تحليل عاملي تاييدی( و مدل سوواختاری روابط بين خود متغيرهای پنهان را نشووان مي

شان ميمتغير پنهان كامل كه رابطه يک شناخته  4دهد تحت عنوان مدل بازگشتيطرفه عِلَّي بين متغيرها ن

شود. در اين شناخته مي 5شود و مدل متغير پنهان كامل با روابط دوطرفه تحت عنوان مدل غيربازگشتيمي

 پردازيم. كتاو تنها به كاربردهای مدل بازگشتي مي

                                                           

1 . Full Latent Variable model 

2 . Measurement model 

3 . Structural Model 

4 . Recursive model 

5 . Nonrecursive model 
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 سازی آماری هدف و فرآیند کلی مدل -1-8

شده ای از متغيرهای مشاهدهيک راه كارآمد و مناسب برای توصيف سازه اساسي و مجموعههای آماری مدل

شان دادن مجموعهكند. چنين مدلرا فراهم مي صورت هايي با ن صورت نموداری و هم ب ای از معادالت هم ب

 وند. ششده چگونه به همديگر مرتبط مينشده و مشاهدهدهند كه متغيرهای مشاهدهرياضي، توضي  مي

باره ماری را مبتني بر دانش خويش در مدل آ يهبطور معمول، محقق  طه تحقيق تجربي در ی نظر ی مربو

كه مدل مشووخص شوود، محقق براسوواس گيرد. زمانيهای اين دو، مفروض ميی مطالعاتي يا در ادغامحوزه

 كند.پذيرش آن را آزمون ميشده در مدل است قابليت ی متغيرهای مشاهدهای كه شامل همههای نمونهداده

است.  های نمونهشده و دادهتكليف اصلي در اين شيوه آزمون مدل، تعيين نيكويي برازش مناسب بين مدل فرض

دهد و سوو ا چگونگي برازش بهتر های نمونه قرار ميبدين ترتيب محقق سوواختار مدل فرضووي را بر داده

سيار بعيد است كه برازش كامل آزمون ميشده را در اين ساختار محدود مشاهده هایداده كند. از آنجائيكه ب

شده و مدل فرضي وجود داشته باشد، ضرورتاا اختلفي بين اين دو وجود خواهد داشت؛ های مشاهدهبين داده

  توان بصورت زير خلصه كرد:گويند. پا اين فرآيند برازش مدل را ميمي 1به اين اختلف، باقيمانده

 Dataمدل= باقيمانده + 

شوده اسوت كه از افراد تشوكيل دهنده ی مربوی به متغيرهای مشواهدههای نمرهداده در اينجا، معرف اندازه

ست آمده ضي مينمونه بد ساختار فر شاهدهاند و مدل، معرف  شد كه متغيرهای م شده را به متغيرهای با

كند و باقيمانده، اختلف مرتبط ميها، متغيرهای پنهان خاص را به متغيری ديگر پنهان و در بعضوووي مدل

 دهد.شده را نشان ميهای مشاهدهبين مدل فرضي و داده

های معادالت ساختاری، ی چارچوو استراتژيک كلي برای آزمون كردن مدل( در خلصه1993)  2يورسكگ

توليد يا ايجاد  ( و AM)  4های جايگزين(، مدل SC)  3بين سه سناريو كه از آنها تحت عنوان شديداا تأييدی

(، محقق يک مدل واحد  SCبرد، تفاوت قائل شده است. در سناريوی شديداا تاييدی) ( نام مي MG)  5مدل

پردازد، و س ا برازش مدل فرضي های مناسب ميآوری دادهگيرد، به جمعرا بر مبنای تئوری، مفروض مي

سبت به داده ساس نهای نمونه آزمون ميرا ن كند؛ ميی اين آزمون، مدل را رد يا قبول تيجهكند. محقق بر ا

محقق  (،AMهای جايگزين)آيد. در مورد مدلگونه تغيير يا اصوولحي در مدل بوجود نميدر اين صووورت هيچ

شنهاد ميچندين مدل جايگزين ديگر ) يعني مدل ی آنها در نظريه قرار داده دهد كه همههای رقيب ( را پي

سبی تحليل مجموعه واحد دادهشوند. محقق با ادامهمي ترين مدل برای های تجربي، مدلي را به عنوان منا

                                                           

1 . Residual 

2 . Joreskoge 

3 . Strictly confirmatory 

4 . Alternative models 

5 . Model generating 



   

13 

یمعادالت ساختار یسازمفاهيم اساسي در مدل  1 
سناريوی توليد مدل ) های نمونه انتخاو ميی دادهارائه (، محقق با مفروض گرفتن  MGكند. در نهايت، در 

ل های نمونه با يک مدو رد كردن يک مدل بطور نظری بدسوووت آمده بر مبنای برازش ضوووعيف آن با داده

كند. در اين فاصووله، تمركز اوليه روی اكتشووافي ) به جای تأييدی ( به تعديل و برآورد مجدد مدل اقدام مي

ست كه داده سكگ ) منبع عدم برازش در مدل و تعيين مدلي ا صيف كند. يور (  1993های نمونه را بهتر تو

اده باشد، اما هدف نهايي، پيدا ممكن است هم نظری و هم ناشي از د 1عنوان كرد كه اگر چه بازتعريف مدل

كردن مدلي است كه واقعاا معنادار و از لحاظ آماری متناسب باشد. او همچنين اظهار داشت كه عليرغم اين 

شووود اما رويكرد اصوولي، توليد مدل به جای آزمون مدل اسووت ) واقعيت كه يک مدل در هر دور، آزمون مي

 (.  295، ص 1993يورسكگ، 

دهد كه سووناريوی توليد مدل، به دليلي اه اجمالي به ادبيات تجربي به وضوووح نشووان ميالبته حتي يک نگ
ست. با فرض متقبل شدن هزينهموجَّه، رايج سناريو ا سناريو در بين اين سه  ری آوهای زياد برای جمعترين 

ر دهد، داده، باز هم كمتر محققي وجود دارد كه ب ذيرد تحقيقش را براسوواس يک مدل مفروض ردشووده قرا
سووازی نسووبتاا يک روش غيرمعمول و هم برای مدل AMشووود. روش در عمل پيدا نمي SCدرنتيجه روش 

 غيررايج است.    

 مدل معادالت ساختاری کلی -1-9
در اين قسوومت اول به معرفي نمادها برای ترسوويم معادالت سوواختاری و سوو ا يک نمونه مدل معادالت 

 شود.ساختاری كامل ارائه مي

 نمادها معرفی  -1-9-1
صورت شماتيک با استفاده از چهار نماد هندسي؛ يک دايره ) يا بيضي(، يک  های معادالت ساختاری بهمدل

ا ها يشوووند. بطور قراردادی، دايرهطرفه ترسوويم ميطرفه و يک فلش دومربع )يا مسووتطيل(، يک فلش يک
ها ( متغيرهای ها يا ) مسووتطيلبعدهند؛ مرنشووده را نشووان ميها يا متغيرهای مشوواهده( سووازههابيضووي)

شاهده شان ميم  های( تأثير يک متغير را بر متغير ديگر و فلش طرفه ) های يکدهند؛ فلششده را ن
دهد. محققان در های ميان يک جفت از متغيرها را نشوووان ميها يا همبسوووتگي( كوواريانا طرفه ) دو

ساختار ويژه مورد مطالعه، شانه ساختن يک مدل با  ستفادهاز اين ن سي ا سا شكل ا  ها در چارچوو چهار 

باشوووند. اين اشوووكال كه به صوووورت كنند كه هر يک از آنها معرف يک مولفه مهم در فرايند تحليل ميمي
 شوند عبارتند از:  مختصر در زير توضي  داده مي

 شووُده به سوووی يک متغيربيانگر ضووريب مسووير رگرسوويون از يک متغير مشوواهده 

 باشد.نشده ميهدهمشا

                                                           

1  .  Respecification Model 
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 باشد.بيانگر ضريب مسير رگرسيون از يک سازه بسوی سازه ديگر مي 

 باشد.گيری مرتبط با يک متغير مشاهده شده ميخطای اندازه 

 باشد.نشده ميبيني يک متغير مشاهدهبيانگر خطای باقيمانده در پيش 

 نمودار مسیر  -1-9-2
 گويند، چون يک تصوووير قابل مشوواهده از روابطي را فراهمها را نمودارهای مسووير نمايش شووماتيک مدل

شود در بين متغيرهای مورد مطالعه وجود دارد. همانطور كه بعداا خواهيد ديد، نمودار كنند كه فرض ميمي
ی گرافيكي نمايش رياضوي آن دهد در واقع معادلهمسوير كه مدل معادالت سواختاری خاصوي را نشوان مي

ست كه بوسيله سته را به متغيرهای تبينييجموعهی آن ما هد. دشان پيوند ميای از معادالت، متغيرهای واب
سيله شد، اجازه همانطور كه در باال از چهار نماد به عنوان و ستفاده  شان دادن فرايند عِلَّي خاص ا ای برای ن

ساده شكل )دهيد كه مدل  ستفاده از  (1-1ای را در  شان دهيم كه با ا شما ن سم  Graphics AMOSبه  ر
 (. 2007، 1اند) آربيوكلشده

 
 : مدل تاثیر خودانگاره ریاضی بر پیشرفت تحصیلی ریاضی1-1شکل 

شكل ) سازه( مي1-1با توجه به  ضيبينيم كه دو  ضي MSC)  2ی خودانگاره ريا شرفت تحصيلي ريا  3( و پي
(MATH هده ندازه -شووووده ( و پنج متغير مشووووا ها برای ا تای آن مل MSCگيری كه سووووه   شووووا
 (SDQMSC-APIMSC-SPPCMSCو دوتا برای اندازه ) گيریMATH ( شاملMATHGR-MATHACH)- 

سازهشده به عنوان شاخصاند. اين پنج متغير مشاهدهدر نظر گرفته شده های زيربنايي خود های مربوی به 
 كنند. عمل مي

                                                           

1 . Arbukle 

2 . Math self-concept 

3 . Math achievement 
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یمعادالت ساختار یسازمفاهيم اساسي در مدل  1 
شاهده سازه در حال پيش5err -1err) 1شده يک مولفه خطابا هر متغير م  (،MATHبيني )( و همچنين با هر 

نده ما باقي فه  با  resid 1) 2يک مول فاوت مهمي بين اين دو خطا وجود دارد. خطای مرتبط  ( وجود دارد. ت
گيری عوامل زير در اندازه دهد كه كفايت آنها راگيری را نشووان ميشووده، خطای اندازهمتغيرهای مشوواهده

 آيد: (. كه از دو منبع بدست مي MSC MATHكنند) بنايي مربوطه منعكا مي
 گيری تصادفي خطای اندازه 
 شخصه به كار  3خطای منحصر به فرد شي از تعدادی م صيف خطای واريانا نا صطلحي كه برای تو ا

شووود. چنين خطايي اغلب خطای رود كه مختص به يک متغير نمايشووگر خاص در نظر گرفته ميمي
 دهد. گيری غيرتصادفي يا ) منظم ( را نشان مياندازه

صل از پيش شان ميمولفه باقيمانده، خطای حا ل دهد. برای مثابيني عوامل دروني بر حسب عوامل بيروني ن
 MSCعامل دروني( برحسب ) MATHبيني (، خطای حاصل از پيش1-1شده در شكل )ی نشان دادهباقيمانده

 دهد.) عامل بيروني ( نشان مي

ست كه هر دو مولفه خطای اندازه شاهدهشايان  كر ا شان گيری و باقيمانده، ماهيت متغيرهای م شده را ن ن

ست كه با ارائهمي سازهدهند. در اين حالت كاملا معقول ا ها، آنها  بايد در دايره قرار بگيرند. به اين دليل ی 

ساختاری، های ديگر مدلبرخلف نمودارهای موجود در برنامه AMOSودارهای مسير در نم سازی معادالت 

 شوند.مانند رسم ميفرض دايرهمتغيرهای خطا بصورت پيش

دهند، نمادهای خاص ديگری در نمودارهای مسير برای نشان دادن علوه بر نمادهايي كه متغيرها را نشان مي 

ستفا ضي ا شامل كل مجموعهده ميفرايندهای فر صاا، فلششوند كه  صو ست. مخ طرفه های يکی متغيرها

مثال  سازد. برایدهد كه تأثير يک متغير بر متغير ديگر را مشخص ميضرايب رگرسيون ساختاری را نشان مي

، است حاكي از آنست كه عامل بيروني MATHطرفه كه سر آن بطرف عامل دروني، ( فلش يک1-1در شكل )

سه فلش  شود. به همين ترتيب( را موجب مي MATH، پيشرفت تحصيلي رياضي ) MSCخودانگاره رياضي 

سه متغير قابل مشاهده ) MSCطرفه كه از يک هايي ( و فلشSDQMSC, APIMSC, SPPCMSCبه طرف 

رفته، به اين معناست كه مقادير  MATHGRو  MATHACHبه طرف هر يک از نشانگرهای  MATHكه از 

سازهنمرات هر يک تحت ضرايب مسيری، مقدار تأثير  ی زيربنايي مربوی به خودشان هستند. همچنين اين 

دهد. الزم به  كر ی مربوطه نشان ميشده را برای هر تغيير در سازهتغيير مورد انتظار در متغيرهای مشاهده

را  4)برای مثال  فصوول  5، نمرات آيتم 4عموالا نمرات خرده مقياسشووده ماسووت كه اين متغيرهای مشوواهده

                                                           

1 . Error term 

2 . Residual term 

3 . Error Leniqueness 

4   . Subscale 

5 . Item pairs 
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صل  1های آيتمببينيد(، جفت سته 3)برای مثال ف شان مي 2های آيتميرا ببينيد( و يا ب دهد كه به دقت را ن

 را ببينيد(.  6تنظيم شده اند)برای مثال فصل 

گيری ) تصووادفي يا (، تأثير خطای اندازه err1  err– 5اند )طرفه كه از مولفه خطا خارج شوودههای يکفلش

طرفه كه از مولفه باقيمانده های يکدهد، و فلششوووده را نشوووان ميمنظم ( بر روی متغيرهای مشووواهده

(1resid  خارج شده )بيني اند، تاثير خطای حاصل از پيشMATH دهد. در نهايت، همانطور كه را نشان مي

هد. دی منحني مانند، كوواريانا يا ضرايب ميان جفت متغيرها را نشان ميههای دوطرفقبلا  كر شد، فلش

كند بدين معناسووت كه خطای را بهم وصوول مي err 2و 1err (1-1در شووكل ) ای كهبنابراين فلش دوطرفه

 همبستگي دارد.  APIMSCگيری با خطای اندازه SDQMSCگيری اندازه

 معادالت ساختاری -1-10

شان به توصيف های معادالت ساختاری علوه بر تمايلپاراگراف اول اين فصل  كر شد، مدلهمانطور كه در 

 ی معادالت رگرسيوني ارائه شوند. چون ی مجموعهتوانند بوسيلهمصور فرايند علَّي مورد مطالعه، مي

 دهد.  معادالت رگرسيوني تأثير يک يا چند متغير را بر متغيرهای ديگر نشان مي )الف(

طرفه از طرف متغير تأثير بر ی فلشوي يکسوازی معادالت سواختاری بوسويلهاين تأثير معموالا در مدل )ب(

ی ای از تأثيرات همهتوانيم هر معادله را بصووورت خلصووهشووود، ما ميگذاری ميمتغير مورد علقه نشووانه

نشووده يا مشوواهده نشووده( بر روی يک متغير خاص )شووده و مشوواهدهمتغيرهای مرتبط در مدل )مشوواهده

بندی اين معادالت توجه به هر شووده ( در نظر بگيريم. بنابراين يک روش نسووبتاا سوواده برای فرمولمشوواهده

صه س ا ثبت خل سمت آن و  ست كه دو يا چند فلش به  ی تأثيرات برای هر يک از اين ی همهمتغيری ا

 باشد. متغيرهای وابسته مي

شان دادن انتقال فرايندهای شكل ) برای ن ساختاری، اجازه دهيد به  سيوني به معادالت  ( برگرديم. 1-1رگر

ده شووهايي كه به طرف آنهاسووت وجود دارد؛ پنج متغير مشوواهدهتوانيم ببينيم كه شووش متغير با فلشمي

(MATHACH  ،MATHGR  ،SPPCMSC، APIMSC  وSDQMSCو يک متغير مشاهده )( نشدهMATH) 

شكل ) سيوني كه در  شده1-1بنابراين توابع رگر شان داده  شش معادلهاند، مي( ن صورت  ی مجزا از توانند ب

 های خطي بصورت زير خلصه شوند: وابستگي

1+ resid  = MSC MATH 

1err  + MSC = SDQMSC 

2+ err  MSC = APIMSC 

3+err  MSC = SPPCMSC 

                                                           

1 . Item Pairs 

2 . Item scores 
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یمعادالت ساختار یسازمفاهيم اساسي در مدل  1 
4err  + = MATH MATHGR 

5err  + MATH = MATHACH 

 یک مدل  قابل مشاهدههای غیرمولفه -1-10-1

ساا تناظر يک به يک ميان ارائه سا شماتيک و انتقال آن به مجموعهاگرچه ا ساختاری ی مدل  ای از معادالت 

گويند؛ بعضوووي از ها كل ماجرا را به ما نميی هيچ يک از اين مدلوجود دارد، الزم به  كر اسوووت كه ارائه

زان پرداشوند و بنابراين ممكن است برای مدلی برآورد مدل به وضوح نشان داده نميپارامترهای حياتي برا

 شده،دادهمعادالت ساختاری مبتدی، واض  نباشد. برای مثال هم در معادله مسير و هم در نمودار مسير نشان

درحقيقت چنين های متغيرهای بيروني، پارامترهای مدل هسوووتند. ای وجود ندارد كه وارياناهيچ نشوووانه

های معادالت سووواختاری ضوووروری هسوووتند. اگرچه محققان بايد متوجه اين ی مدلپارامترهايي برای همه

های مدل معادالت های ورودی مدل مربوی به ديگر برنامهنارسووايي نمودارهای مسووير در سوواختمان فايل

شند، ابزار  شخيص را اتوماتيک AMOSساختاری با رض فها بطور پيشرآورد وارياناوار با تركيب بفرآيند ت

 كند. های مستقل تسهيل ميی عاملبرای همه

شما را متوجه عدم وجود پارامترهای خاص در يک مدل نمايم. برای مثال در  ست كه  سيار مهم ا به علوه، ب

ا كنيم، كه اين به معنای عدم كوواريانپيدا نمي  4errو  err 5( هيچ فلش منحني مانند بين 1-1شوووكل )

است. به همين ترتيب  MATHACHو  MATHGRشده های خطای مرتبط با متغيرهای مشاهدهبين مولفه

فرض وجود ندارد؛ عدم وجود اين مسووير حاكي از اين پيش resid 1و  MSCهيچ كوواريانا مفروضووي بين 

بيني ز پيشبين يا بيروني به هيچ عنوان با خطا ناشووي اكلَّي و اكثر اوقات ضووروری اسووت كه متغير پيش

، يک بار ديگر از طريق AMOSشووده ، باشوود. در اينجا در مورد هر دو مثال  كرمتغير دروني متناظر نمي

پردازان معادالت ساختاری مبتدی اتوماتيک فرض كردن عدم وجود حضور اين مشخصات كار را برای مدل

 كند.تسهيل مي

  1سازی معادالت ساختاریترکیب اصلی مدل -1-10-2

گيری و يک بندی كرد: يک مدل اندازهتوان به دو خرده مدل تقسووويمسووواختاری كلي را مي مدل معادالت

ساختاری. مدل اندازه شاهدهمدل  شاهدهگيری ارتبای بين متغيرهای م شده را تعريف ميشده و م كند. به ن

ند توانمي پذيركند كه كدام متغيرهای مشووواهدهگيری، پژوهشوووگر تعريف ميعبارت ديگر، بر مبنای اندازه

 گيری، مدل تحليل عاملياين مدل اندازهگيری متغيرهای پنهان مورد اسووتفاده قرار بگيرند. بنابرجهت اندازه

 ی آن هر اندازه روی عاملكند كه بوسيلهتأييدی را كه قبلا توصيف شد نشان داده و الگويي را مشخص مي

ند كنشده را تعريف ميبای بين متغيرهای مشاهدهشود. در مقايسه، مدل ساختاری، ارتخاصي بارگذاری مي

                                                           

1 . Basic Composition 



 

18 

ی آن متغيرهای مكنون بطور مسووتقيم يا غيرمسووتقيم تغييراتي را در مقادير متغيرهای مكنون كه بوسوويله

 دهد.ديگر در يک مدل مشخص، نشان مي

شكل )با هدف آموزش و توضي  كاربرد مهم از ابزار مدل ساختاری، به مثال   پردازيم،مي( 2-1سازی معادالت 

گيری تفكيک شووده اسووت. با بررسووي ( به دو مدل سوواختاری و اندازه1-1كه در آن همان مدل شووكل )

شود. ( دو مدل تحليل عاملي تاييدی ارائه مي2-1شده در هر مستطيل شكل )سازیی عناصر مدلجداگانه

ابراين تحليل عاملي تاييدی دهد و بنقرار گرفتن دو عامل در بيضووي، مدل متغير پنهان كامل را نشووان مي

مت چپ نمودار، يک مدل تک عاملي ی محقق نخواهد بود. مدل تحليل عاملي تاييدی در سووومورد علقه

(MSCشان مي سيله( را ن شاهدهدهد كه بو سه متغير م (  SDQMSCو  APIMSCو  SPPCMSCشده ) ی 

( را  MATHاست يک مدل تک عاملي ) كه مدل تحليل عاملي تاييدی سمت راند. در حاليگيری شدهاندازه

اند. در هر گيری شده( اندازه MATHACHو  MATHGRشده ) دهد كه توسط دو متغير مشاهدهنشان مي

های هر دو عامل و خطاهای شووده در هر عامل و واريانادو مورد، ضووريب رگرسوويون متغيرهای مشوواهده

گيری، از اهميت اوليه برخوردار اسوووت؛ كوواريانا خطا تنها در تحليل مربوی به مدل تحليل عاملي اندازه

 انجام شده، حائز اهميت است.  MSCتاييدی كه برای عامل 

 
 ریاضی: مدل معادالت ساختاری تاثیر خودانگاره ریاضی بر پیشرفت تحصیلی 2-1شکل 
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یمعادالت ساختار یسازمفاهيم اساسي در مدل  1 
های عاملي (، كه مدل2-1 كر اين نكته مهم است كه هر دو مدل تحليل عاملي تاييدی  كرشده در شكل )

های تحليل عاملي تاييدی درجه باالتر را و مدل 2های عاملي درجه دهد، همچنين مدلرا نشان مي 1درجه 

تحليل عاملي تاييدی سلسله مراتبي، های . بهرحال چنين مدلكرد ليتحل AMOSبا استفاده از  توانيمنيز 

ضي  و كاربرد مدل .( 1984، 1شوند)كرلينگرخيلي بندرت در ادبيات يافت مي های تحليل عاملي تأييدی تو

های درجه يک و دو اسووت) برای بحث و توضووي  بيشووتر در اين مورد به در اين كتاو تنها محدود به مدل

 ه كنيد(.و كرلينگر مراجع a1989در سال  2كتاو بولن

 بندی ساختارهای کوواریانس و میانگین فرمول -1-10-3
صلي در مدل ساختارهای كوواريانا تمركز دارند، ضرايب پارامترهای ا ساختاری كه بر تحليل  سازی معادالت 

رگرسيون، واريانا و كوواريانا متغيرهای مستقل هستند؛ زمانيكه اين تمركز به تحليل ساختارهای ميانگين 
 هایشوووند. بهر حال، با فرض اينكه دادهها هم، پارامترهای اصوولي مدل ميكند، ميانگينميهم گسووترش پيدا 

شاهده شامل نمرات م صرفاا  ستند، از ايننمونه  شد كه شده ه شته با رو بايد يک مكانيزم دروني هم وجود دا
سيله سيلهها با پارامترهای مدل جابجا ميی آن دادهبو شود كه كل ضي انجام ميی مدلي رياشوند. اين امر بو

ازی سووتوان با هر برنامه كام يوتری مدلهای نشووانگر را ميكند. چنين سوويسووتمسوويسووتم متغيرها را ارائه مي
شانگر  ستم ن سي شي كه  ضي  كافي رو ساختاری تغيير داد. بدليل اينكه تو كند به عمل مي AMOSمعادالت 

نياز دارد، اين موضوووع فراتر از اهداف و مقاصوود كتاو فعلي ی آماری زيربنايي اين برنامه آگاهي در مورد نظريه
ساختارهای كوواريانا مي ضي  جامع در مورد اين جنبه از تحليل  رود. بنابراين خوانندگاني كه علقمند به تو

 (.1984، 4خورستو استرون 3هستند بايد به اين متون مراجعه كنند )بولن، ساريا
سازی معادالت ساختاری ارائه شد. همانطور كه برای اساسي در رابطه با مدلدر اين فصل تعدادی از مفاهيم 

شيوه ستي زبان را بفهمد قبل از اينكه قادر به فهم پيام انتقال دادههر  شد، شدای از ارتبای ابتدا فرد باي ه با
با  كند. حال كهسوازی معادالت سواختاری نيز صودق ميهای مدلاين امر در درك و فهم مشوخصوات مدل

صلي مدل شدهمفاهيم ا شنا  ساختاری زيربنايي آ مان را معطوف توانيم توجهايد، اكنون ميسازی معادالت 
كنيم. بنابراين در فصوول بعد جزئياتي را در مورد  AMOSی ها در چارچوو برنامهتشووخيص و تحليل مدل

سيرارائه مي AMOSی ها در نمای نموداری برنامهتعريف مدل شان مي شود. در طول م شما ن دهيم كه به 
ساختن مدل ستورالعملچگونه از جعبه ابزار برای  ستفاده كنيد. همانطور كه در اجرای د های اين كتاو ها ا

سازی معادالت ساختاری و هم در استفاده و كاربرد افزوني در درك خود از مدلرويد، بطور روزرو به جلو مي
AMOS د. قبل از آن، بعضووي منوها و جزئيات اجزای سووه مدل اطمينان بيشووتری به دسووت خواهيد آور

                                                           

1 . Kerlinger 

2 . Bollen 

3 . Saris 

4 . Stronkhorset 
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ستفاده از برنامه ساختاری و ا شري  مي AMOSی معادالت  شود. بنابراين اجازه بدهيد به فصل دو برويم و ت
 بيندازيم. AMOSی سازی معادالت ساختاری با برنامهتری به مدلنگاه جامع

 نکات پایانی   -1-11
ده نشگيری نشده، غيرقابل مشاهده يا متغير اندازهمكنون، مشاهدهدر سراسر كتاو، اصطلحات متغير  -1

شووده، قابل بصووورت مترادف برای نشووان دادن عامل يا سووازه فرضووي و اصووطلحات متغير مشوواهده
 شوند. شده هم بجای يكديگر استفاده مي گيریمشاهده،آشكار و اندازه

 شود.اشاره مي 1ختللهای اهای باقيمانده اغلب به عنوان مولفهبه مولفه  -2

با انتخاو فرض را ميالبته اين پيش -3 ) كه در  Object Propertiesی ديالوگ از جعبه Visibilityتوان 
 شود ( لغو كرد. فصل دو توضي  داده مي

تأثير مستقيم يک متغير بر متغير ديگر در زمينه يک مدل كامل است. مقدار و  " 2علت"در اين كتاو،  -4
ی تأثيرات شود. اگر مدل كامل شامل همهارائه مي 3ی ضريب رگرسيون جزئيهمسيرش هم بوسيل

هر حال شود. بنيازهای علَّي آن بدرستي تشخيص داده ميی معين باشد، پيشمربوطه بر متغير وابسته
بين كليدی را حذف كنند يا ممكن است آن را نامشخص كنند، ها ممكن است پيشدر عمل، مدل

 عنوان يک مدل عِلَّي ناكافي باشند. يعني ممكن است به

 
 
 
     

                                                           

1 . Disturbance terms 

2 . Cause 

3 . Partial regression cofficient 
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 Amos 2  ی استفاده از برنامه
 مقدمه -2-1

های تحليلي و رويكرد گرافيک آن برای تحليل مدل Amosی برنامههدف اين فصووول معرفي شوووكل كلي 

های ، در واقع مخفف تحليل سووازهAmosهای معادالت سوواختاری كامل اسووت. عنوان عاملي تأييدی و مدل

 های ميانگين و ساختارهای كوواريانا است. و يا به عبارتي، تحليل سازه 1گشتاور

دهد كه يكي اين است كه با داشتن نمای ويندوزی، به شما امكان مي Amosهای جالب برنامه يكي از جنبه

توان مستقيماا با ، ميAmos Graphicsرا انتخاو كنيد. با استفاده از روش  2از سه حالت مختلف تعريف مدل

از با جملت معادله كار كرد. انتخاو هر كدام  #Amos Cو  Amos VB.NETيک نمودار مسير، با استفاده از

برای استفاده كاملا اختياری است و به شما بستگي دارد كه استفاده از كدام يک  Amosهای باال در روش

تر اسووت. در اين كتاو، فقط بر روش گرافيكي نويسووي راحتگرافيكي و يا نمای برنامه 3های نمایاز روش

مراجعه  ،(2007آربيوكل ) توانند بهبرای اطلعات مربوی به دو روش ديگر، خوانندگان مي شوووود.تأكيد مي

 كنند. 

ساني كه از كاركردن با برنامه صويری لذت ميبدون ترديد ك را  Amos Graphicsبرند، روش گرافيكي های ت

اند و طراحي شووده SEMی ابزارهای ترسوويم بطور دقيق با قواعد دوسووت خواهند داشووت  در اين روش همه

توان با يک كليک سوواده شووما قرار دارد كه به راحتي مي ای از اين ابزارها در دسووترسی گسووتردهمجموعه

راسووت يا چپ، از آنها برای ترسوويم مدل  اسووتفاده كرد. از طرفي، كسووانيكه برای تعريف مدلشووان با كاربرد 

 #Cهای و يا انتخاو Amos VB.NETكنند، كاربرد فرمت معادله بيشوووتر در خانه احسووواس راحتي مي

 د.تر خواهد بوتر و آساندرست

های مربوی به ی گزينهنظر از اينكه چه نوع فرمتي برای ورودی مدل انتخاو كرده باشووويد، همهصووورف

توان در فرمت ها را ميی برآوردهای بدسووت آمده از تحليلها در منوی كشووويي وجود دارند، و همهتحليل

كند. بنابراين دار مسير ارائه مي، برآوردها را بصورت تصويری در نموAmosمتن ارائه داد. بعلوه، نمودارهای 

های تعريف شده ، در واقع بستگي به تنظيمات اشخاص بر اساس مدلSEMانتخاو هر يک از اين دو روش 

صل، ويژگي ستفاده از مدل Amos Graphicsهای مختلف دارد. در اين ف سه مدل با ا ضي مرتبط با  های فر

 شويم. با مراحل مختلف، در هر مدل آشنا ميهای بعدی اين كتاو شود. در فصلساده معرفي مي

شخصات  صلي به ترتيب، تحليل عاملي تاييدی  Amos Graphicsاكنون به اجزای مختلف و م سه مدل ا در 

درجه اول) مثال اول(، تحليل عاملي تاييدی درجه دوم) مثال دوم ( و مدل معادالت سوواختاری كامل) مثال 

 شود.سوم ( پرداخته مي

                                                           

1. Analysis of moment structures 

2. Model specification 
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 افزار اقدام نماييد:  ، ابتدا طبق دستور زير نسبت به باز كردن نرمAmosاندازی برای شروع و راه

Start Programs IBM Spss Statistics IBM Spss Amos  Amos Graphics 

 Amos Graphics: راه اندازی 1-2شكل 

 

سخه  ساس ن در مثال فعلي همه مراحل بر ا

20 Amos ی ( صفحه1-2باشد. شكل )مي

اسووت كه با آن آشوونا  Amosانتخاو كامل 

سي شويد. همانطور كه ميمي ستر بينيد، د

به خهبه جن های قبلي های مختلف نسووو

 پذير است.امكان

 
 Graphics Amos:اجرای برنامه 2-2شکل 


