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 برترجمه كتاب ای  مقدمه

پیشـرفته  های  روش چندمتغیری کمی و تمایل به استفاده ازهای  پژوهش گسترش

اصـلی  مختلفی را باعث شده است. هـد  و کـارکرد   افزارهای  نرم آماری، استفاده از

نظری پیشنهادی است های  مدل مربوطه، آزمونافزاری  های نرم و بستهها  روش این

        محاسبات یا ساختاری یا ترکیبی ارایه شده است. گیری  اندازههای  مدل که در قالب

                                  باعث شـده کـه در گذشـته ر بـت        ها        تحلیل                                    پیچیده آماری مورد نیاز در این گونه

                                                    باشد. اما امـروزه بـه مـدد کامتیوترهـای موجـود         ها      روش                         کمتری به استفاده از این

      هـای           پـژوهش                    کـه در مقـا ت و     ای                                              انجام آنها فوق العاده راحت شده است؛ به گونه

      شود.     می         استفاده   ها      روش        از این   ای                     جدید به نحو گسترده

                            شوند. یك دسته مهـ  آنهـا      می         را شامل   ای                       چندمتغیری طیف گسترده     های       تحلیل  

        ( نـام  LISREL                ( یـا لیـزرل )  LInear Structural Relation                   روابط ساختاری خطی )

   (، Factor analysis                                        ماتریس کوواریانس که شامل تحلیل عـاملی )     های        تحلیل       دارند. 

                  ( اسـت، در ایـن   SEM                            ( و مدل معـاد ت سـاختاری )  Path analysis            تحلیل مسیر )

        طراحـی                                      متعددی برای این سه نوع تحلیل آماری         افزارهای      نرم        گیرند.    می           دسته قرار

AMOS ،  EQS ،  M                       و به کاربرده شده است.
                      ، به خصوص آخرین مورد، LISREL  و   +

                                                    آماری محاسبه روابط سـاختاری خطـی هسـتند. البتـه              افزارهای           ترین نرم           از متداول

      هـای         مـدل             چندسـطحی،       هـای         مـدل                      دیگری به خصوص آزمون    های         قابلیت       لیزرل

                                داراسـت. اهمیـت ایـن گونـه                                                  رگرسیونی مختلف و حتی تحلیل عاملی اکتشـافی را  



 

  ،     هـا          تحلیـل                                                        در علوم انسانی و ضرورت وجود راهنمای آسان برای این گونه    ها        تحلیل

                                متعددی در این زمینه نوشته شود.     های       کتاب          باعث شده

 ,Path digram                                                    متعددی برای کار کردن در محـیط لیـزرل وجـود دارد:         های     روش

Lisrel project  وSimplist  هاست. ایـن کتـاب طـرز اسـتفاده از     این روشترین  مه

SIMPLIS Approach  روابـط سـاختاری خطـی را        های      مدل                  در ارزیابی برازش                           

                                     فصل طراحی شده اسـت، نویسـنده سـعی       4                         دهد. در این راهنما که در     می       توضیح

معـاد ت سـاختاری و روابـط خطـی سـاختاری      سـازی   مدل چیستی              کرده ابتدا به 

مدل توصیف شده و در دو بخـش آخـر نحـوه    سازی  بتردازد، ستس چگونگی آماده

                         توضیح داده شده است. امید  ساختاریهای  مدل و نیزگیری  اندازههای  مدل ارزیابی

                                                                           است کتاب مورد توجه کلیـه محققـین در همـه سـطو  بـه خصـوص دانشـجویان        

            قرار گیرد.                     علوم انسانی و آمار    های       رشته               تحصیالت تکمیلی

 
 حسین کارشکی

 تربیتی دانشگاه فردوسی مشهدشناسی  دانشیار روان

 



 

 

 

 

 

 

 پیشگفتار
، در میـان سـایر   2سال پیش توسط کـارل جورسـکاو و دو سـوربام    40حدود  1روابط ساختاری خطی

پس از مدتی کوتاه، این برنامه بـه عنـوان بهتـرین راه حـل      محققین خدمات ارزیابی آموزشی، خلق شد.

پیچیده شـناخته شـد   ای  های رایانه ساختاری و همچنین به عنوان یکی از برنامههای  مدل جهت تخمین

ن ایـن موضـوع،   تنظـر گـرف  در (. با در 1979فاده از آن مشکل است )برای مثال کنی، که یادگیری و است

ای، زبـان   ی رایانه کاربرپسندتری از این برنامههای  به مرور زمان نسخه متخصصان روابط ساختاری خطی

ادگیری و را ارائه کردند. با این حال، هنوز ه  یـ  برای استفاده بهتر از آن های راهنما دستورات، و دفترچه

افزار هستند، دشوار است. علـت   ی فراگیری این نرم برای افرادی که در مراحل اولیه استفاده از آن به ویژه

                                                                                             این امر )دشواری( عموما  نبود راهنماهای کارآمد و عملی است. یکی دیگر از مشکالت معمول در مراحـل  

ری هستند و از کجا باید بـدانها دسـت   اولیه یادگیری، درك این مساله است که چه اطالعاتی مه  و ضرو

یافت. با توجه به تعدد و تنوع منابع موجود، خطر پراکندگی قابل توجه است. در این کتابچه راهنما سعی 

عملی برای روابط ساختاری خطی و با اسـتفاده از منـابعی   انداز  چش  شده است که با اتخاذ یك دیدگاه و

 ی هستند، بر این مشکالت  لبه شود.که برای فرایند یادگیری کارآمد ضرور

ای از  این کتابچه، برای آن دسته از کاربرانی مناسب است که در آمار تخصص ندارند، اما درك اولیه

سازد تا بتوانند از مطالب این کتابچه به عنوان  می ها را قادر های چند متغیری دارند که آن تحلیل داده

استفاده کنند. بخش اول کتاب به معرفی  روابط ساختاری خطیمنبعی قابل اتکا برای ورود به دنیای 

پایگاه  سازد و زمینه  زم برای تبیین و توضیح موضوعات فراه  می پردازد با ارائه مطالبی پیش موضوع می

سازد که به نوبه خود به ترتیب فرایند برآورد  های دوم و سوم فراه  می اطالعاتی برای ورود به بخش

در ابتدای هر بخش فهرستی از منابع پیشنهاد  دهند. گیری و مدل ساختاری را توضیح می اندازهمدل 

ای ضروری است. در پایان،  شده است که برای استفاده از این کتابچه راهنما به طور قابل مالحظه

خطی                                              معاد ت ساختاری، خصوصا  در مورد روابط ساختاریسازی  مدل خواننده آشنایی کلی با مفاهی 
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های واقعی بدست آمده از یك نمونه  آل، اگر مطالعه این کتابچه راهنما با تحلیل دادهدر حالت ایده 
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