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تحلیل مسیر با ورم افزار Amos

 -1مقذمٍ
سٍیىشد هذلساصی هؼادالذ ساخساسی اص سٍیىشدّای خشطشفذاس ٍ ًسثساً خذیذ دس حیطِ سٍش ضٌاسی اسر وِ
داسای لاتلیر ّا ٍ واستشدّای هٌحصش تِ فشدی اسر .الثسِ ایي سٍش هالحظاذ ٍ خیص فشض ّایی داسد وِ تایذ
تِ آى ّا ًیض زَخِ ضَد .اص سایح زشیي واستشدّای سٍش هذل ساصی هؼادالذ ساخساسی هی زَاى تِ تحلیل عاملی

تاییذی (مرتبٍ ايل ي ديم) ،آزمًن تحلیل مسیر ي آزمًن مذل ساختاری اضاسُ وشد.
ًشم افضاسّای هسٌَػی هذل ساصی ٍخَد داسًذ وِ چْاس ًشم افضاس  Mplus ،EQS ،Amos ،LISRELسا هی زَاى
اص ًشم افضاسّای سایح ٍ زَاًوٌذ هذل ساصی تشضوشد .دس همام همایسِ ًشم افضاسّای فَق تایذ گفر وِ ًوی زَاى اص
تیي چْاس ًشم افضاس روش ضذُ یىی سا تِ ػٌَاى تْسشیي اًسخاب وشد؛ تلىِ ػالیك ،زَاًایی ّای اٍلیِ ٍ اّذاف
خژٍّطگش اسر وِ هی زَاًذ دس اًسخاب یه ًشم افضاس تشای ٍی ًمص زؼییي وٌٌذُ داضسِ تاضذ .ضوي ایي وِ
زواهی ًشم افضاسّای روش ضذُ هی زَاًٌذ ػوَهی زشیي ًیاصّای خژٍّطگشاى سا هشزفغ ساصًذ.
ًشم افضاس آهَس یىی اص ًشم افضاسّای سایح دس هذل ساصی هؼادالذ ساخساسی اسر وِ ضیَُ واس تا آى آساى تَدُ ٍ
دس حال حاضش دس وٌاس ًشم افضاس لیضسل ،هحثَتیر تیطسشی دس همایسِ تا سایش ًشم افضاسّای هذل ساصی دس تیي
خژٍّطگشاى داسد .دس ایي همالِ تِ آهَصش زحلیل هسیش تا ًشم افضاس آهَس هی خشداصین.
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 -2معرفی ريش تحلیل مسیر
زحلیل هسیش تشای آصهَى هذل ّای ػلّی تِ واس هی سٍد ٍ هسسلضم زٌظین ًوَداسی تِ صَسذ ًوَداس ػلّی اسر ٍ
تِ ها ووه هی وٌذ تثیٌین دس خی چِ چیضی ّسسین .دس زحلیل هسیش اص ضشیة زؼییي( )R2اسسفادُ هی ضَد ٍ
اص ایي سٍ هی زَاى هٌاسة تَدى هذل سا اسصیاتی وشد ٍ تا اسسفادُ اص ٍصى تِسا (وِ دس زحلیل هسیش ضشیة هسیش
اسساًذاسدضذُ خَاًذُ هی ضَد) همذاس اثش ّش هسغیش سا زؼییي وشد .ػالٍُ تش ایي ،زحلیل هسیش ها سا لادس هی ساصد
تِ ساصٍواس اثش هسغیشّا تش یىذیگش خی تثشین؛ زحلیل هسیش هطخص هیوٌذ اثش ّش هسغیش زاچِ حذ هسسمین ٍ زا
چِ حذ غیشهسسمین اسر .تذیي زشزیة زحلیل هسیش تِ طشیك لاتل فْن سادُای اطالػاذ صیادی دستاسُ
فشآیٌذّای ػلّی فشاّن هی آٍسد(دٍاس.)3331:222 ،
ساتطِ تیي هسغیشّا داسای چٌذیي حالر اسر ٍ دس ًسیدِ سٍاتط تیي هسغیشّا سا هی زَاى دس چٌذیي حالر تشسسی
وشد1
الف) ّوثسسگی 1صهاًی وِ تخَاّین ساتطِ تیي دٍ هسغیش سا آصهَى وٌین اص سٍش ّوثسسگی اسسفادُ هی وٌین.
هثال صهاًی وِ تخَاّین ساتطِ تیي دٍ هسغیش  B ٍ Aسا تشسسی وٌین اص ضشایة ّوثسسگی هاًٌذ اسدیشهي ٍ
خیشسَى تْشُ هیگیشین.
ب) سگشسیَى (چٌذهسغیشُ) 1صهاًی وِ تخَاّین ساتطِ تیي چٌذ (حذالل  )3هسغیش هسسمل سا تا یه هسغیش ٍاتسسِ
آصهَى وٌین اص سٍش سگشسیَى چٌذ هسغیشُ تْشُ هیگیشین .دس ًسیدِ دس ایي سٍش ها تا حذالل دٍ هسغیش هسسمل
(خیص تیي) ٍ زٌْا یه هسغیش ٍاتسسِ (هالن) هَاخْین .ساتطِ تیي دٍ هسغیش  B ٍ Aتِ ػٌَاى هسغیشّای هسسمل سا
تا هسغیش ٍاتسسِ  Cسا هی زَاى دس ایي اسزثاط هثال صد.
ج) زحلیل هسیش 1زفاٍذ اساسی سٍش زحلیل هسیش ٍ سٍش سگشسیَى چٌذهسغیشُ دس ٍخَد متغیر ياسط

(هیاًدی) دس سٍش زحلیل هسیش اسر .دس ًسیدِ دس سٍش زحلیل هسیش ها تا سِ دسسِ یا سطح اص هسغیشّا
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سٍتشٍیین وِ ضاهل هسغیش هسسمل ،هسغیش ٍاسط ٍ هسغیش ٍاتسسِ اسر .دس ًسیدِ دس زحلیل هسیش ها حذالل :
هسغیش ٍاسط داسین.
د) هذل یاتی هؼادالذ ساخساسی 1فشق اساسی ایي سٍش تا سایش سٍش ّا دس ٍخَد دٍ ًَع هسغیش دس ایي سٍش
اسر 1متغیرَای آشکار (مشاَذٌ شذٌ) ي متغیرَای پىُان (وُفتٍ) .هؼوَالً هسغیشّای خٌْاى ّواى هسغیشّای
اصلی ّسسٌذ ٍ هسغیشّای آضىاس سَاالزی ّسسٌذ وِ تشای هسغیشّای خٌْاى دس خشسطٌاهِ ٍخَد داسد .دس ایي
سٍش دادُ ٍ اطالػازی تشای هسغیش خٌْاى ًذاسین ٍ ایي هسغیشّا اص طشیك هسغیشّای آضىاس وِ تشای آى ّا دادُ ٍ
اطالػازی ٍخَد داسد سٌدیذُ هی ضَد .دس ػلَم اًساًی ها تا هسغیشّای خٌْاى تسیاسی سٍتشٍیین وِ اهىاى
سٌدص هسسمین آًْا تِ طَس هسسمین ٍخَد ًذاسد ٍ اص طشیك زؼذادی(حذالل  )3سَال ایي هسغیشّای خٌْاى
سٌدیذُ هی ضًَذ .هسغیشّایی هاًٌذ سضایر ضغلی ،اػسواد اخسواػی ،زؼْذ ،اضطشاب ٍ  ...اص ایي دسسِ اًذ.
دس ضىل  :تِ صَسذ زصَیشی تِ تشسسی ٍ همایسِ چْاس حالر اص ساتطِ تیي هسغیشّا ٍ سٍش آهاسی هسٌاسة تا
ّشوذام خشداخسِ این.
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ضىل  -:اًَاع سٍاتط تیي هسغیشّا ٍ سٍش آهاسی هسٌاسة تا آى
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 -3طراحی مذل وظری (مفًُمی)
ّواًطَس وِ روش ضذُ سٍش زحلیل هسیش ًیاصهٌذ ٍخَد یه هذل ًظشی اسر وِ تا زَخِ تِ خژٍّص ّای
خیطیي ،هثاًی ًظشی ٍ اسسذالل خژٍّطگش زذٍیي هیضَد ٍ سدس ایي هذل هفَْهی (ًظشی) تِ آصهَى گزاضسِ
هیضَد .دس اتسذا هیتایسر هذلی سا زذٍیي وٌین ٍ سدس ایي هذل آصهَى ضَد.
دس ایي همالِ ها هذلی فشضی سا زذٍیي وشدُاین ٍ لصذ داسین آى سا آصهَى وٌین .هذل هفَْهی دس اداهِ آٍسدُ
ضذُ اسر .دس ایي هذل ػَاهل هَثش تش هیضاى حمَق دسیافسی واسهٌذاى هطاّذُ هی ضَد .سا دس ایي هذل سِ
دسسِ هسغیش ٍخَد داسد 1سي (هسغیش هسسمل) ،ساتمِ ضغلی ٍ زحصیالذ (ٍاتسسِ هیاًی) ٍ هیضاى حمَق (ٍاتسسِ
ًْایی) .هذل تذیي صَسذ اسر وِ سي افشاد تِ صَسذ غیشهسسمین (اص طشیك هسغیشّای هیاًدی ساتمِ ضغلی ٍ
زحصیالذ) تش هیضاى حمَق واسهٌذاى هَثش اسر ٍ ساتمِ ضغلی ٍ زحصیالذ ًیض تش هیضاى حمَق واسهٌذاى اثش
هسسمین داسًذ.
ًىسِ 1هسغیشّای ساتمِ ضغلی ٍ زحصیالذ سا ّن هسغیشّای ٍاسط یا هیاًدی ٍ ّن هسغیشّای ٍاتسسِ هیاًی هی ًاهٌذ.

ضىل  -3هذل ًظشی ػَاهل هَثش تش هیضاى حمَق دسیافسی واسهٌذاى
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 -4آشىایی با اجسای محیط بروامٍ آمًس
دس ضىل  2تِ صَسذ هخسصش وادسّای ٍ تخص ّای هْن تشًاهِ آهَس هطخص ضذُ اسر.
وادس اًسخاب ًوایص ضشایة هسیش دس وادس زشسین (تش سٍی هذل)

منوی دستورات

کادر ابسارها

کادر ترسیم مدل

وادس اًسخاب ًوایص ضشایة اسساًذاسد یا غیشاسساًذاسد
ضىل -2اخضاء ٍ تخص ّای هْن تشًاهِ آهَس
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 -5مراحل اجرای تحلیل مسیر با آمًس
ضىل  3سا دس ًظش تگیشین .ها تا چْاس هسغیش سشٍواس داسین وِ دس خشسطٌاهِ ای ایي سَاالذ سا طشح وشدُ ٍ تِ
طَس زصادفی دس تیي واسهٌذاى چٌذ اداسُ دٍلسی زَصیغ وشدُ این ٍ زؼذاد  682خشسطٌاهِ زىویل ضذُ تذسر آهذ.
اطالػاذ سا ٍاسد تشًاهِ ( spssیا اوسل) وشدُ این.
ًىسِ 1اگ ش دس زحلیل هسیش ها تا هسغیشی هَاخِ تَدین وِ داسای چٌذیي سَال تَد ،تایذ ًوشاذ سَاالذ هخسلف سا تا ّن
خوغ وشدُ (یا هیاًگیي تگیشین) ٍ دس ًسیدِ ًوشُ هدوَع (یا هیاًگیي) سَاالذ یه هسغیش سا تِ ػٌَاى دادُ ّای آى هسغیش
دس زحلیل هسیش تِ واس تثشین .اص ایي دسر هسغیشّا دس ػلَم اًساًی صیاد اسر وِ هی زَاى تِ هسغیشّای افسشدگی ،سضایر
صًاضَیی ،اػسواد اخسواػی ،اص خَدتیگاًگی ،اًگیضش ضغلی ٍ ً ...ام تشد.

خْر آصهَى هذل ًظشی دس تشًاهِ آهَس هشاحل صیش سا دًثال هی وٌین1
 ):تشًاهِ  Amos Graphicsسا اخشا هی وٌین زا خٌدشُ صیش تاص ضَد.
زشسین هذل
 )3دس وادس اتضاس تش سٍی اتضاس

ولیه هیوٌین زا اتضاس زشسین هسغیش آضىاس فؼال ضَد .سدس داخل وادس

زشسین ولیه هیوٌین زا یه هسغیش آضىاس زشسین ضَد.

 )2اتضاس

ساخْر زغییش اًذاصُ هسغیش اًسخاب هی وٌین ٍ داخل هسغیش آضىاس وادس زشسین ولیه هیوٌین زا

اًذاصُ آى تِ اًذاصُ دلخَاُ دسآیذ.

ًىسِ 1اص اتضاس

خْر غیشفؼال وشدى اتضاسّایی وِ اًسخاب وشدُ این تِ واس هی سٍد .خْر اًسخاب ّشوذام اص اخضای هذل ًیض

واستشد داسد.
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 )6چَى چْاس هسغیش آضىاس دس هذل داسین تایذ سِ هسغیش دیگش ّن زشسین وٌین .ایي واس تا اًسخاب اتضاس

ٍ

سدس ولیه وشدى ٍ ًگِ داضسي ولیه داخل هسغیش آضىاس اٍل ٍ دس ًْایر وطیذى اتضاس تِ تیشٍى هسغیش آضىاس ٍ
سّا وشدى آى صَسذ هی گیشد .الثسِ تِ خای ایي واس هی زَاًین هشاحل  2 ٍ 3سا هدذداً زىشاس وٌین.
تْشُ هی گیشین.

خْر خاتدایی هىاى هسغیشّا اص اتضاس

سا اًسخاب هی وٌین .تا زَخِ تِ هذل ًظشی ،اتسذا دس داخل ّش

 )5خْر زشسین ساتطِ تیي هسغیشّا ،اتضاس

هسغیش هسسمل ولیه وشدُ ٍ ولیه سا ًگِ داضسِ ٍ دس هسغیش ٍاتسسِ سّا هیوٌین .ػول زشسین ساتطِ تیي هسغیشّا
سا تشای زواهی هسغیشّای دیگش ّن اًدام هی دّین.
 )2تشای هسغیشّای ٍاتسسِ (هیاًی ٍ ًْایی) تایذ هسغیش خطا زشسین وٌین .دس هثال ها تشای سِ هسغیش زحصیالذ،
ساتمِ ضغلی ٍ هیضاى حمَق تایذ هسغیش خطا زشسین وٌین .تشای ایي واس تش سٍی اتضاس

ولیه وشدُ ٍ داخل

زوام هسغیشّای ٍاتسسِ یه تاس ولیه هی وٌین زا تشای هسغیشّای ٍاتسسِ هذل هسغیش خطا زشسین ضَد.
اًسخاب دادُ ّا

خْر ٍسٍد دادُ ّا تِ هذل تش سٍی اتضاس

ولیه هی وٌین یا اص هٌَی دسسَساذ هسیش

File--->Data

 Filesسا دًثال هی وٌین .دس وادس ایداد ضذُ تش سٍی گضیٌِ  File Nameولیه وشدُ ٍ دادُ ّای هذًظش سا وِ
دس لالة  SPSSیا اوسل دس واهدیَزش خَد رخیشُ وشدُاین اًسخاب هی وٌین .سدس دس وادس  File Nameگضیٌِ
 OKسا اًسخاب هی وٌین.
ًىسِ 1تْسش اسر دادُ ّا سا دس لالة  SPSSیا اوسل زْیِ وٌینً ،ام هسغیشّا سا اًگلیسی تگزاسین ٍ فایل دادُ ّا سا دس
هحیط دسىساج لشاس دّین.
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ًاهگزاسی
خس اص ٍسٍد دادُ تِ تشًاهِ ،تایذ ًام هسغیشّای آضىاس ٍ هسغیشّای خطا سا هطخص وٌین .تشای ًاهگزاسی

هسغیشّای آضىاس تش سٍی اتضاس

ولیه هیوٌین یا هسیش  ٍ View ---> Variables in Datasetدس وادس

 Variables Inتش سٍی ّش وذام اص هسغیشّای هشزثط تا هذل ولیه هیوٌین ٍ ولیه سا ًگِ هیداسین ٍ تِ دسٍى
هسغیش آضىاس هذ ًظش هیوطین ٍ سّا هیوٌین .ایي واس سا تشای زواهی هسغیشّای آضىاس هذل اًدام هیدّین.
تشای ًاهگزاسی هسغیشّای خطا دس داخل هسغیشّای خطا ولیه ساسر هیوٌین ٍ گضیٌِ Properties Object

سا اًسخاب هی وٌین ٍ دس وادس ایداد ضذُ ٍ دس داخل وادس ً Variable nameام هسغیشخطا سا هی ًَیسین (هثال
 ٍ )e1وادس  Properties Objectسا هی تٌذین.
ًام گزاسی سایش هسغیشّای خطا سا ًیض تِ ّویي ضىل اًدام هی دّین زا دس ًْایر هذل صیش دس وادس زشسین ایداد
ضَد.
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زؼییي آصهَى ّا ٍ خشٍخی ّا
خس اص طشاحی هذل ٍ ًام گزاسی هسغیشّا تایذ آصهَى ّا ٍ خشٍخی ّای هذل سا زؼییي وٌین ،یؼٌی زؼییي وٌین
وِ چِ آصهَىّایی تش سٍی هذل اًدام ضَد.
خْر زؼییي آصهَى ّا اص هٌَی دسسَساذ ،هسیش  View --->Analysis Properties ---> Outputسا دًثال
هی وٌین.
دس وادس  ، Outputهطاتك ضىل گضیٌِ ّا سا فؼال هی وٌین ٍ .دس اًسْا وادس سا هی تٌذین.
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آصهَى هذل
دس ایي هشحلِ ًَتر تِ آصهَى هذل ٍ هحاسثِ ضشایة ٍ اًدام آصهَى ّا هیسسذ .دس ایي تخص هذل هفَْهی
زشسین ضذُ سا تِ هشحلِ آصهَى هی گزاسین.
خْر آصهَى هذل ٍ هحاسثِ ضشایة هذل ،اص هٌَی دسسَساذ هسیش Analyze ---> Calculate estimates
سا دًثال هی وٌین .تا اخشای دسسَس فَق خٌدشُ  Save Asایداد هی ضَد .دس ایي خٌدشُ ًاهی اًگلیسی (هثال
 )Tamrinتشای فایل هذل خَد اًسخاب هی وٌین ٍ آى سا دس هحیط دسىساج رخیشُ هی وٌین.
اگش هذل تِ دسسسی زشسین ضذُ تاضذ ٍ هذل تا هطىل ّواًٌذی ٍ  ...هَاخِ ًطذُ تاضذ ،هذل اخشا هی ضَد.

( )View the output path diagramزطخیص

اخشای هذل سا هی زَاى اص طشیك فؼال ضذى ػالهر

داد .ایي ػالهر یا ضىل دس حالر ػادی غیش فؼال اسر اها صهاًی وِ هذل تِ دسسسی اخشا ضَد ایي ػالهر فؼال
ٍ ٍاضح هی ضَد ٍ ػالهر خیىاى دسٍى آى تِ سًگ لشهض ًوایاى هی ضَد ٍ اگش هذل تِ دسسسی اخشا ًطذُ تاضذ
ایي ػالهر غیش فؼال هی هاًذ.
تشسسی ًسایح ٍ خشٍخی ّا
تؼذ اص اخشای هذل ًَتر تِ تشسسی ضشایة ٍ ًسایح هذل هی سسذ.
هْن زشیي خشٍخی ّا ٍ گضاسضاذ ضاهل هَاسد صیش اسر1
ضشیة هسیش غیش اسساًذاسد ٍ ضشیة هسیش اسساًذاسدضذُ ،همذاس  ٍ tسطح هؼٌی داسی (همذاس  ٍ )Pتشسسی ًشهال
تَدى چٌذهسغیشُ ٍ تشسسی ضاخص ّای تشاصش.
خْر دسسیاتی تِ خشٍخی ّا اص هٌَی دسسَساذ هسیش  View ---> Text outputسا دًثال هی وٌین.
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دس وادس  Amos outputدس سور چح هی زَاى دسسَس ًَع خشٍخی ّای هَسدًظش سا تا ولیه ًَع دسسَس داد ٍ
دس سور ساسر خشٍخی ّا ٍ گضاسش ّا سا هطخص وشد.
ضشایة اسساًذاسد ٍ غیش اسساًذاسد
ضاخص ّای تشاصش هذل
ًشهال تَدى دادُ ّا

سٍی ػالهر

ولیه وٌین ٍ دس وادس اًسخاب ًوایص ضشایة اسساًذاسد یا غیشاسساًذاسد(ضىل  ،)2هیزَاًین

دسسَس هطاّذُ ضشیة اسساًذاسد ( )Standardized estimatesیا غیشاسساًذاسد ( Unstandardized

)estimatesسا تذّین.
ًىسِ 1اص خیص فشض ّای سٍش زخویي حذاوثش دسسر ًوایی تشلشاس تَدى فشض ًشهال تَدى چٌذهسغیشُ اسر.
خْر تشسسی ًشهال تَدى چٌذ هسغیشُ تایذ دس فایل خشٍخی ( )Amos outputگضیٌِ Assessment of

 normalityسا اًسخاب وٌین ٍ ًسایح سا تشسسی وٌین اگش همذاسًسثر تحشاًی ووسش اص  3.58ضَد هی زَاًین
اسسٌثاط وٌین وِ خیص فشض ًشهال تَدى چٌذهسغیشُ تشلشاس اسر .اگش ًشهال تَدى چٌذهسغیشُ تشلشاس ًثاضذ ،تایذ
اص سٍش خَدگشداى ساصی ( )Bootstrapتْشُ تگیشین .دس هثال ها همذاس ًسثر تحشاًی ( )c.rووسش اص همذاس
 3.58ضذُ اسر وِ ًطاى اص ٍخَد ًشهال تَدى چٌذهسغیشُ داسد.
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کادر اوتخاب وًع خريجی َا:

کادر مشاَذٌ وتایج:

اگش تخَاّین ضشایة اسساًذاسد ٍ غیش اسساًذاسد ٍ ّوچٌیي ضشیة زؼییي سا تش سٍی هذل هطاّذُ وٌین ، ،تایذ تش

تحلیل مسیر با ورم افزار Amos

نسبت بحرانی

هٌاتغ1
 دٍاس ،دی .اِی ( .):222خیوایص دس زحمیماذ اخسواػی ،زشخوِ َّضٌگ ًایثی ،زْشاى ً 1طش ًی.
 لاسویٍ ،حیذ ( ):233هذل ساصی هؼادلِ ساخساسی دس خژٍّص ّای اخسوااػی تاا وااستشد ،Amos Graphics

زْشاى 1خاهؼِ ضٌاساى.

مرکس خدمات آماری خوارزمی

اوجام

تحلیل آماری پایان وامه کارشىاسی ارشد ي دکترا ي مقاالت ISI

تا ًشم افضاسّای  ٍ SPSS – LISREL – AMOS –PLS – Eviewsضثىِ ّای ػصثی تا Matlab

*****
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رامیه کریمی:

هَلف وساب "راَىمای آسان تحلیل آماری با "SPSS
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