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1-55 Amos

فصل اٍل:
ًصة ًشم افضاس ،هعشفی اجضا ٍ قاتلیتّای اجشایی آى،
تغییش سًگ ٍ جْت صفحِ هیاًجی ٍ ًحَُ هعشفی ٍ ٍسٍد دادُ 3
 1-1طشیقِ ًصة ًشم افضاس 3 Amos
 1-2هعشفی ًشم افضاس ٍ اجضای اصلی آى 4
 1-2-1اموس چگونه نرم افزاری است؟ 4
 1-2-2اجزای صفحه اصلی 5
 1-3تذٍیي هذل ٍ تحلیل آى تا استفادُ اص یک هثال 5
 1-4گام ًخست :تغییش سًگ ٍ جْت صفحِ هیاًجی 6
 1-4-1تغییر رنگ 6
 1-4-2تغییر جهت صفحه میانجی 8

 1-5گام دٍم :هعشفی دادُ ّای گشٍُ تٌذی تِ ًشم افضاس 11
 1-6گام سَم :فشاخَاًی دادُّا 12

فصل دٍم:
سسن هتغیشّای پٌْاى ،آضکاس ،خطا ٍ ًامگزاسی آىّا تِ ّوشاُ تشقشاسی سٍاتط تحلیل عاهل ٍ تحلیل
هسیش 16
 2-1گام چْاسم :سسن هتغیشّای پٌْاى ٍ ضاخکّایطاى 16
 2-2گام پٌجنً :امگزاسی هتغیشّای پٌْاى ٍ آضکاس 11
ً 2-2-1امگزاسی هتغیشّای پٌْاى 11
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ً 2-2-2امگزاسی هتغیشّای آضکاس 21
 2-3گام ضطن :سٍاتط تحلیل عاهلی ٍ تحلیل هسیش 23
 2-4گام ّفتن :سسن هتغیشّای خطا ٍ ًامگزاسی آىّا 23

فصل سَم:
هطخص کشدى عٌاٍیي ٍ جضئیات تحلیل 26
 3-1گام ّطتن :اًتخاب عٌَاى 26
 3-2گام ًْن :اًتخاب جضئیات تحلیل 21

فصل چْاسم:
رخیشُ ساصی ،اجشا ،آسایص ٍ پیشایص 32
 4-1گام دّن :رخیشُ ساصی هذل تذٍیي ضذُ 32
 4-2گام یاصدّن :اجشای تشًاهِ 33
 4-3گام دٍاصدّن :پیشایص ٍ آسایص هذل 35

 4-3-1پیشایص هذل 35
 4-3-2آسایص هذل 36
 4-5گام سیضدّن :هقایسِ هذلّای اصالح ضذُ سِ گشٍُ 33

فصل پٌجن:
تأثیش حضَس یا عذم حضَس هتغیش (X20هْاست ضغلی) تش سٍی تشاصش هذل ٍ اًتقال کل هذل هعادلِ ساختاسی اص
 Amosتِ 41 Word
 5-1گام آخش:تصوین دس تاسُ هتغیش 45 X20
 5-2سٍش اًتقال یک هذل هعادلِ ساختاسی اص  Amosتِ 46 Word
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فصل اٍل:
ًصة ًشم افضاس.
هعشفی اجضا ٍ قاتلیتّای اجشایی آى.
تغییش سًگ ٍ جْت صفحِ هیاًجی ٍ
ًحَُ هعشفی ٍ ٍسٍد دادُّا

 1-1طشیقِ ًصة ًشمافضاس Amos20

ثٙٔ ٝؾٛس ٘ػت  ٚساٜا٘ذاصی ٘شْافضاس ٔ ،Amos20شاحُ صیش سا ث ٝتشتیت ِحبػ وٙیذ:
 -1ثشای ٘ػت ٘سخ 23 ٝثیتی اص پٛض ٚ 32bit ٝثشای ٘ػت ٘سخ 46 ٝثیتی ثش٘بٔ ٝاص پٛض 64bit ٝاستفبدٕ٘ ٜبییذ.
 -3لجُ اص ٘ػت حتٕبً استجبط وبٔپیٛتش خٛد سا ثب ایٙتش٘ت لغـ وٙیذ.
 -2فبیُ  Setup.exeسا اخشا وشد ٚ ٜثب ا٘تخبة ٌضی Single user license…. ٝٙثش٘بٔ ٝسا ٘ػت ٕ٘بییذ.
 -6دس ا٘تٟبی ٔشاحُ ٘ػبت ،تیبه ٌضیٙب click here to register for product updates….. ٝسا ثشداضبت ٚ ٝثبش سٚی
دوٕ ok ٝوّیه وٙیذ.
 -5پس اص اتٕبْ ٔشاحُ ٘ػت  ٚؽبٞش ضذٖ غفح Licensing ٝدوٕ Cancel ٝسا صد ٚ ٜسپس دس غفح ٝثقذ دوٕبٝ
سا ثض٘یذ.
 -4دس ایٗ ٔشحّ ٝفبیُ  1servrcسا اص پٛض JB – TEAM!ٝدس ٔحُ ٘ػت ثش٘بٔ ٝوپی وٙیذ.
ٔسیش پیص فشؼ ثش٘بٔ ٝسا ٔیتٛا٘یذ دس ٔٛٙی ٔ Helpطبٞذ ٜوٙیذ.
* ًکتِ :ث ٝخبعش داضت ٝثبضیذ ثش٘بٔ ٝسا ثٞ ٝیچ ٚخ ٚ update ٝیب ث ٝغٛست آ٘الیٗ ٘ Registerىٙیذ.
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پس اص وبُٔ ضذٖ ٔشاحُ ٘ػت اص عشیك ٔٛٙی  Startوبٔپیٛتش  ٚاص ثش٘بٔٞٝبی ٘ػت ضذ ٜث ٝپٛض Amos20 ٝسفت ٚ ٝسپس
ثش٘بٔ Amos Graphics ٝسا اخشا وٙیذ تب غفح ٝاغّی ٘شْافضاس ٕ٘ Amosبیبٖ ضٛد.

 1-2هعشفی ًشم افضاس ٍ اجضای اصلی آى

 1-2-1اِهَس چگًَِ ًشمافضاسی است؟
أِٛس  1(Amos$یىی اص چٟبس ٘شْافضاس اغّی ٔذَسبصی  #MPlus, Lisrel, EQS, Amos$است و ٝدس ٔذَ یبثی
ٔقبدالت سبختبسی ) 2(SEMثسیبس تٛإ٘ٙذ فُٕ ٔیوٙذٞ .شچٙذ ٞذف اغّی اص عشاحی ایٗ ٘شْافضاسٔ ،ذَسبصی است أب
لبثّیت اخشای ٔدٕٛفٝای اص تحّیُٞبی وّٕی  ٚآٔبسی ٔقٕ٘ َٛیض ثٚ ٝسیّ ٝآٖ ٚخٛد داسد.
٘شْافضاس ٔزوٛس ) (Amosدس یبسی سسب٘ذٖ ثٔ ٝحمك ثب استفبد ٜاص تحّیُٞبی چٙذ ٔتغیش ٜاستب٘ذاسد ٔب٘ٙذ :سٌشسی،ٖٛ
تحّیُ ٚاسیب٘س ،تحّیُ فبّٔی ٕٞ ٚجستٍیٞب ٘مص ثسضایی ایفب ٔیوٙذ؛  ٚضٕٗ ایدبد أىبٖ تشسیٓ ٔذَٞبی صیجب ث ٝوٕه
ٔحبسج ٝآٔبسٜٞبیی خبظ ،فشضیبت تحمیك سا ٔٛسد آصٔ ٖٛلشاس ٔیدٞذ.
ضبیبٖ روش است٘ ،شْافضاس أِٛس ث ٝد ٚسٚش فٕذ ٜلبثّیت استفبد ٜداسد:
ٛ٘ .1ضتٗ ثش٘بٔ ٝث ٝصثبٖ $ VB. NETیب ٚیژٚاَثیسیه#
 .3استفبد ٜاص Amos Graphics
ثش٘بٔ$VB. NET ٝیب ٚیژٚاَثیسیه ،#ثش٘بٔٝای است و ٝدادٜٞب ٔ ٚذَ تذٚیٗ ضذ ٜسا ٔیتٛاٖ ث ٝوٕه آٖ ٔقشفی ٚ
ٔحبسجبت سا ث ٝا٘دبْ سسب٘ذ ،أب ث ٝدالیُ صیش تٕشوض وبس خٛد سا ثش سٚی استفبد ٜاص  Amos Graphicsلشاس ٔیدٞیٓ:
 1استفبد ٜاص  (AG) Amos Graphicsدس ٔمبْ ٔمبیس ٝثسیبس سبدٜتش است.
 3استفبد ٜاص  AGخزاةتش است  ٚفضبی وبسی دِٙطیٗ تشی سا ثشای وبسثش ثٚ ٝخٛد ٔیآٚسد.
 2أىب٘بت د ٚسٚش ٔزوٛس ثِ ٝحبػ وبس ثش سٚی ا٘ٛاؿ ٔذَٞب ،استفبد ٜاص ا٘ٛاؿ ضیٜٞٛبی ثشآٚسد پبسأتشٞب  ٚیب ٔحبسجٝ
ا٘ٛاؿ ضبخعٞبی ثشاصش  ٚاخز خشٚخیٞبی ٔختّف ،ثب یىذیٍش ٔطبث ٝاست$ .لبسٕی#61 :1231 ،

. Analysis of Moment Structures
. Structural Equation Modeling
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 1-2-2اجضای صفحِ اصلی Amos
ًَ 9اس عٌَاى )ٛ٘ : (Title Barاسی آثی سً٘ ٚالـ دس ثبالتشیٗ لسٕت غفح Amos ٝو ٝدس آٖ ٘بْ فبیُ خبسی دسج
ٔیضٛد.
 2فْشست اصلی )ٚ : (Menu Barالـ دس لسٕت ثبالی غفح ،Amos ٝاص چپ ث ٝساست ضبُٔ ٌ 3ضی(File, ٝٙ
) Edit, View, Diagram, Analyze, Tools, Plugins, Helpاستٞ .ش ٌضی ٝٙاص صیشٔدٕٛفٞٝبیی تطىیُ ضذ ٜاست
و ٝثشای ا٘دبْ ٔحبسجبت ٔختّف اص سٛی ٔحمك وبسثشد داس٘ذ.
 3جعثِ اتضاس ) : (Tool Barلسٕتی ٔتطىُ اص س ٝست ٖٛاثضاسی ٚالـ دس سٕت چپ غفح Amos ٝاست و ٝأىبٖ
تشسیٓ  ٚاغالح ٔذَ تشسیٓ ضذ ٜسا فشأ ٓٞیآٚسد .ایٗ خقج ٝاثضاس ،حبٚی وّیذٞبی ٔیبٖثشی است و ٝث ٝخبی
صیشٔدٕٛفٞٝبی ٌ 3ضی ٝٙاغّی فٛقاِزوش ،لبثّیت تشسیٓ ،تحّیُ ٔ ٚطبٞذ ٜخشٚخیٞب سا ثشای ٔحمك فشأ ٓٞیوٙٙذ.
 4قسوت هیاًی 4 :سدیف وبدس $اص ثبال ث ٝپبییٗٚ #الـ دس لسٕت ٔیب٘ی پشد ٜاغّی  Amosاستٞ .شوذاْ أىب٘بت ٚ
اعالفبتی سا دس اختیبس ٔحمك لشاس ٔیدٙٞذ و ٝدس ادأ ٝث ٝالتضبی ٔثبَٞبی ٔٛسد استفبد ٜتٛضیح داد ٜخٛاٙٞذ ضذ.
 5صفحِ هیاًجی )ٚ :(Interfaceالـ دس سٕت ساست پشد ٜاغّی  Amosاست و ٝفضبی الصْ سا ثشای تشسیٓ ٔذَ
ٕ٘ٛداسی ،ثشآٚسد یىسشی آٔبسٜٞبی خبظ  ٚفٛٙاٖ تحمیك اص سٛی وبسثش فشأ ٓٞیآٚسد.

 1-3تذٍیي هذل ٍ تحلیل آى تا استفادُ اص یک هثال
ثٙٔ ٝؾٛس سٚضٗتش ضذٖ ٘ح ٜٛوبسثشی ٌضیٞٝٙب ،اثضاسٞب ،أىب٘بت ٘شْافضاس  ٚ Amosث ٝعٛس وّی چٍٍ٘ٛی تشسبیٓ یبه ٔبذَ
ٕ٘ٛداسی دس ٔحیظ ٘ ٚ Amosح ٜٛتدضی ٚ ٝتحّیُ آٖ اص فبیُ «سضبیت ضغّی وبسوٙبٖ» یب " "Rezayat 3وٕه ٔبیٌیبشیٓ.
الصْ ث ٝروش است و ٝتػٕیٓ داسیٓ ثش سٚی ٔذَ خٛد د ٚفّٕیبت ٔ ٟٓپیبد ٜوٙیٓ:
 -1حضٛس ٕٞضٔبٖ دٔ ٚذَ دس ٖٚیه ٔذَ ٘ ٚح ٜٛاسصیبثی ٔ ٚمبیس ٝآٖٞب ثب یىذیٍش
٘ -3ح ٜٛوبس ثب دادٜٞبی ٌشٜٚثٙذی ضذ$ ٜصٖٔ ،شد ٞ ٚش د ٚخٙس#
اص ایٗس ٚثٙٔ ٝؾٛس سِٟٛت دستیبثی ث ٝاٞذاف فٛق  ٚسشفت فُٕ ثیطتش دس وبس ،اص لجُ تغییشاتبی ثبش سٚی فبیبُ "Rezayat
" 3دس ٔحیظ  SPSSا٘دبْ دادیٓ و ٝاص آٖ خّٕٔ ٝیتٛاٖ ثٛٔ ٝاسد صیش اضبس ٜوشد:
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 -1پبنسبصی فبیُ " "Rezayat 3ثٌٝ٘ٛ ٝای و ٝفمظ ٌٛیٞ ٝبی ٔشثٛط ث ٝسبصٜٞبی «سضبیت ضبغّی»« ،اسبتمالَ ضبغّی» ٚ
«سٚصٔشٌبی ضبغّی» یقٙبی " "X7, X8m, X9, X10m, X11,X12,X13,X14, X15, X16, X17, X18سا حفبؼ
ٕ٘ٛد ٚ ٜثمیٌٛ ٝیٞ ٝب سا حزف وشدیٓ٘ .بٌفتٕ٘ ٝب٘ذ وب ٝدس ایبٗ ٔیببٖ ٔتغیبش ٔطببٞذٜای  X20سا وبٕٞ ٝببٖ «ٟٔببست ضبغّی
وبسوٙبٖ» است ث ٝخٕـ ٌٛیٞ ٝب اضبفٕٛ٘ ٝدیٓ تب تأثیش آٖ سا ثش سٚی استمالَ ضغّی  ٚسٚصٔشٌی ضغّی وبسوٙبٖ ث ٝعٛس ٔستمیٓ
 ٚثش سٚی سضبیت ضغّی آ٘بٖ ث ٝعٛس غیشٔستمیٓ ثشسسی ٕ٘بییٓ .دس ٟ٘بیت ٘یض ثٔ ٝمبیس ٝتأثیش حضٛس یبب فبذْ حضبٛس ٔتغیبش
«ٟٔبست ضغّی» ثش سٚی ٘یىٛیی ثشاصش ٔذَ ٔیپشداصیٓ.
 -3دٔٚیٗ تغییش ٕٟٔی و ٝثش سٚی فبیُ " "Rezayat 3ا٘دبْ ضذ ایٗ است و 2 ٝفبیُ وٚٛاسیب٘سی اص آٖ ثشای ٌ 2شٔ ٜٚبٛسد
ٔغبِق ٝیقٙی ،صٖ )ٔ ،(Womenشد )ٞ ٚ (Menش د ٚخٙس ) (Bothسبخت ٝضذ .فبیُٞببی وٚٛاسیب٘سبی ٔبزوٛس ثبب فٙببٚیٗ
 REZCOVW ٚ REZCOVM ،REZCOVBOTHدس ٔحیظ  SPSSآٔببدٜسببصی ضبذٜا٘بذ٘$ .حب ٜٛسببخت فبیبُ
وٚٛاسیب٘سی یب ث ٝثیبٖ دلیكتشٔ ،بتشیس ٚاسیب٘س -وٚٛاسیب٘س دس ثخصٞبی ثقذی اسائ ٝخٛاٞذ ضذ.#
ثٙبثشایٗ دس پی تٕبٔی تٛضیحبت ٔمذٔبتی فٛق ثبیذ ٌفت فبیُٞبیی و ٝدس ایٗ ٔثبَ تٛسظ  ،Amosفشاخٛا٘ی ٔیض٘ٛذ تب ٔذَ
ٔٛسد ٘ؾش ثش ٔجٙبی آٖٞب تشسیٓ ضٛد فجبستٙذ اص:
REZCOVW

REZCOVM

,

,

REZCOVBOTH

الصْ ث ٝروش است 2 ،فبیُ وٚٛاسیب٘سی فٛق ٞیچ تفبٚتی ثب یىذیٍش ٘ذاس٘ذ ث ٝخض ایٙى ٝفشاٚا٘یٞبیطبٖ ثب  ٓٞفشق داسد .فشاٚا٘ی
ٔشدٞب ،26 ،صٖٞب ٚ 23 ،فشاٚا٘ی وُ  46است.

 1-4گام ًخست :تغییش سًگ ٍ جْت صفحِ هیاًجی

 1-4-1تغییش سًگ
ٔیتٛاٖ ثشای غفح ٝاغّی  ، Amosؤ ٝذَ دس ٖٚآٖ تشسیٓ ٔیضٛد ،سً٘ٞبی دِجخٛاٞی دسخٛاست داد تب ثتٛاٖ وٙتشَ وشد
ؤ ٝذَ ٔٛسد ٘ؾش اص چبسچٛة غفح ٝاغّی خبسج ٘طٛدٞ .شٌ ٝ٘ٛتقذّی اص ٔبشص ٔطبخع غبفحٔ ٝیبب٘دیٙٔ ،دبش ثب ٝفبذْ
ٔطبٞذ ٜآٖ لسٕت دس ٘سخ ٝپشیٙت ضذ ،ٜدس پبیبٖ وبس ،خٛاٞذ ضذ .پیطٟٙبد ٔیضٛد ثٍٙٞ ٝبْ سسٓ ٔبذَ اص س٘بً صسد یبب ٞبش
سً٘ ٔٙبست ٚ ٚاضح دیٍشی ث ٝسّیم ٝخٛد استفبدٕ٘ ٜبییذ .أب دس پبیبٖ وبس ،ثٙٔ ٝؾٛس تٟی ٝپشیٙت ،ثٟتبش اسبت س٘بً white
 smokeسا ا٘تخبة وٙیذ تب ضبٞذ یه سبی ٝدٚدی سفیذ سً٘ صیجبیی ،دس ٘سخ ٝپشیٙت وبس خٛد ،ثبضیذ.
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ثشای سٍ٘ی $ث ٝفٛٙاٖ ٔثبَ :صسد #وشدٖ غفحٔ ٝیب٘دی ،اثتبذا اص ٔٙبٛی ٌ Viewضیٙب Interface properties ٝسا ا٘تخببة
ٕ٘بییذ $.ضىُ ضٕبس#1ٜ

ضىُ ضٕبس1ٜ

پشد Interface properties ٜثبص ٔیضٛد $ضىُ ضٕبس .#3ٜثب ا٘تخبة ٌضی ،colors ٝٙلسٕت  Backgroundسا تیه صدٚ ٜ
سپس اص لسٕت  ،system colorsسً٘ ٔٛسد ٘ؾش خٛد سا ٌضیٙص وٙیذ  ٚدس ٟ٘بیت ثب وّیه وشدٖ ثبش سٚی دوٕب،Apply ٝ
آٖ سً٘ سا سٚی غفحٔ ٝیب٘دی  Amosثجیٙیذ.
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ضکل ضواسُ2
 1-4-2تغییش جْت صفحِ هیاًجی
٘شْافضاس  ،Amosفال ٜٚثش تغییش سً٘ أىبٖ تغییش ضىُ  ٚخٟت غفحٔ ٝیب٘دی سا ٘یض ث ٝوبسثش ٔیدٞذ .غفحٔ ٝیب٘دی یبب ثبٝ
ضىُ افمی ) (Landscapeاست یب ث ٝضىُ فٕٛدی ) (Portraitأب دس ا٘بذاصٜٞببی ٔختّبف؛ وبٔ ٝقٕبٛالً حبِبت افمبی آٖ
وبسثشی ثیطتشی داسد .ثشای ایٗ وبس ٕٞب٘ٙذ ٔسیش تغییش سً٘ ،اص ٔٛٙی ٌ viewضی Interface properties ٝٙسا ا٘تخبة وٙیبذ
 ٚثبب وّیبه وبشدٖ ثبش سٚی عبشح غبفح #page layout$ ٝاص ِیسبت ا٘بذاص ٜوبغبز  paper size)$ثب ٝعبٛس ٔثببَ ٌضیٙبٝ
 ٚ Landscape Letterیب  Landscape-A4سا ا٘تخبة وٙیذ تب غفحٔ ٝیب٘دی ث ٝحبِت افمی دسآیذ $.ضىُ ضٕبس#2ٜ
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ضىُ ضٕبس2ٜ
سپس دوٕ Apply ٝسا وّیه وٙیذ تب دسخٛاستتبٖ تأییذ ضٛد $.ضىُ ضٕبس#6ٜ

ضىُ ضٕبس6ٜ
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 1-5گام دٍم :هعشفی دادُ ّای گشٍُ تٌذی تِ ًشم افضاس
دس ایٗ ٔشحّ ٝالصْ است تب ٘شْافضاس  Amosسا اص ٌشٜٚثٙذی ثٛدٖ دادٜٞبیٕبٖ ٔغّـ ٕ٘بییٓ .ثشای ایٗ ٔٙؾٛس ٔٙبٛی Analyze
سا اص ِیست ٔٞٛٙبی ثش٘بٔ ٝا٘تخبة  ٚسٚی ٌضی Manage Groups ٝٙوّیه وٙیذ $.ضىُ ضٕبس#5ٜ

ضىُ ضٕبس5ٜ
پشدٜای ثب فٛٙاٖ ٌManage Groupsطٛدٔ ٜیضٛد و ٝدس لسبٕت  Group Nameآٖ ثب ٝغبٛست پبیص فبشؼ فجببست
 Group Number 1حه ضذ ٜاست $.ضىُ ضٕبس#4ٜ

ضىُ ضٕبس4ٜ
10

WWW.GhadamYar.com

پاییض 1331

آهَصش ًشم افضاسآهاسی اهَس تِ صتاى سادُ  /دکتش یحیی علی تاتایی

او ٖٛٙثبیذ فٛٙاٖ ٌشٜٞٚب سا ث ٝتشتیت ٔقشفی وشد .ث ٝفٛٙاٖ ٔثبَ ٌش ٜٚاٞ« َٚش د ٚخٙس» است .فجببست Group Number
 1سا سٍ٘ی  ٚث ٝخبی آٖ فجبست ٞش د ٚخٙس سا حه ٕ٘بییذ .سپس ثش سٚی دوٕ New ٝوّیه وٙیذ تبب ٔحبیظ ثبشای ٔقشفبی
ٌش ٜٚد ْٚآٔبد ٜضٛد$ .ضىُ ضٕبس#7ٜ

ضىُ ضٕبس7ٜ
ٌش ٜٚدٌ ،ْٚش ٜٚص٘بٖ استٔ .سیش لجّی سا ثشای ایٗ ٌش٘ ٜٚیض افٕبَ ٕ٘بییذ  ٚوّٕب ٝصٖ سا دس لسبٕت  Group Nameحبه
وٙیذ  ٚثب صدٖ دوٕ New ٝآٔبد ٜتقشیف ٌش ٜٚس ْٛضٛیذ $.ضىُ ضٕبس#3ٜ

ضىُ ضٕبس3ٜ
آخشیٗ ٌش ٜٚسا ٘یض ثب حه وشدٖ ؤّٕ ٝشد دس لسٕت ٔشثٛع ٝثشای ثش٘بٔ ٝتقشیف وٙیذ  ٚایٗ ثبس ثب ٝخببی صدٖ دوٕبNew ٝ
پٙدش ٜسا ثب صدٖ دوٕClose ٝثجٙذیذ $.ضىُ ضٕبس#1ٜ

ضىُ ضٕبس1ٜ
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ثذیٗ تشتیت ٚاسد غفح ٝاغّی ٔ Amosیضٛیذ٘ .تید ٝوبس ٌشٜٚثٙذی سا و ٝا٘دبْ دادٜایذ دس وببدس د ْٚاص وبدسٞببی ٌ 4ب٘بٝ
ٚالـ دس سٕت ساست خقج ٝاثضاس ٔطبٞذٔ ٜیوٙیذٌ 2 .ش ٜٚثب فٙبٚیٗ ٞش د ٚخٙس ،صٖٔ ،شد دس وبدس ٔبزوٛس حبه ضبذٜا٘بذ$.
ضىُ ضٕبس#13ٜ

ضىُ ضٕبس13ٜ

 1-6گام سَم :فشاخَاًی دادُّا
ٌبْ س ،ْٛفشاخٛا٘ی دادٜٞبستٕٞ .بٖعٛس و ٝدس تػٛیش ٔطبٞذٔ ٜیوٙیذ ،دس لسٕت خقج ٝاثضاس ثش سٚی دوٕبSelect data ٝ
) file(sوّیه وٙیذ $.ضىُ ضٕبس#11ٜ
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ضىُ ضٕبس11ٜ
پشدٜای ثب فٛٙاٖ ٌ Data Filesطٛدٔ ٜیضٛد وٞ ٝش سٌ ٝش ٜٚتقشیف ضذ ٜدس آٖ ٕ٘بیبٖ ٞستٙذ .سٚی ٞش وذاْ ث ٝتشتیت
وّیه وشد ٚ ٜثب صدٖ دؤٕ File Name ٝسیش دادٜٞب سا ثشایص ٔطخع ٕ٘بییذ .اثتذا ٌشٞ« ٜٚش د ٚخٙس» سا ا٘تخبة وٙیذ.
 $ضىُ ضٕبس#13ٜ
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ضىُ ضٕبس13ٜ
پٙدش Open ٜثبص ٔیضٛد و ٝث ٝضٕب ایٗ أىبٖ سا ٔیدٞذ تب دادٜٞبی ٔشثٛط ثٌ ٝشٞ« ٜٚش د ٚخٙس» سا و ٝث ٝفٛٙاٖ ٔثبَ تحت
٘بْ  REZCOVBOTHدس صیش پٛض PART2 ٝاص پٛضب TEHRAN910405 ٝرخیبش ٜضبذ ٜدس لسبٕت File name:
فشاخٛاٖ  ٚثب صدٖ دوٕ open ٝآٖ سا ثشای ثش٘بٔ ٝتقشیف ٕ٘بییذ $.ضىُ ضٕبس#12ٜ

ضىُ ضٕبس12ٜ
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ٔطبٞذٔ ٜیوٙیذ و ٝایٗ فبیُ داد ٜثب فشاٚا٘ی  64ثشای ٌشٞ« ٜٚش د ٚخٙس» فشاخٛاٖ ضذ ٜاست$ .ضىُ ضٕبس#16ٜ

ضىُ ضٕبس16ٜ
تٕبْ ٔشاحُ فٛق سا لذْ ث ٝلذْ ثشای ٌش« ٜٚصٖ» ٔ« ٚشد» اخشا ٕ٘بییذ .دس تػٛیش ٔطبٞذٔ ٜیوٙیذ وب ٝدادٜٞببی ٌبش« ٜٚصٖ» ثبب
فشاٚا٘ی  ٚ 30دادٜٞبی ٌشٔ« ٜٚشد» ثب فشاٚا٘ی  34ث ٝتشتیت فشاخٛاٖ ضذٜا٘ذ .ثش سٚی دوٕ Ok ٝوّیه وٙیبذ تبب وبستببٖ تأییبذ
ضٛد $.ضىُ ضٕبس#15ٜ

ضىُ ضٕبس15ٜ
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فصل دٍم:
سسن هتغیشّای پٌْاى ،آضکاس ،خطا ٍ
ًامگزاسی آىّا
تِ ّوشاُ
تشقشاسی سٍاتط تحلیل عاهل ٍ تحلیل هسیش

 2-1گام چْاسم :سسن هتغیشّای پٌْاى ٍ ضاخکّایطاى
دس ایٗ ٔشحّٛ٘ ٝثت ث ٝتقشیف ٔتغیشٞبی پٟٙبٖ $سضبیت ضغّی ،استمالَ ضغّی  ٚسٚصٔشٌی ضغّی #ثٕٞ ٝشا 6 ٜضببخه ثبشای
ٞش وذاْ ٔیسسذ .دس حمیمت ٔیخٛاٞیٓ ٔیضاٖ اثشٌزاسی ٔتغیشٞبی استمالَ ضغّی  ٚسٚصٔشٌی ضبغّی وبٞ ٝبش وبذاْ خبٛد اص
ثشآیٙذ ٌٛ 6ی ٝثذست آٔذٜا٘ذ سا ثش سٚی ٔتغیش پٟٙبٖ اغّی یقٙی سضبیت ضغّی $و ٝخٛد تشویجی اص اثشٌزاسی ٌٛ 6یب ٝاسبت#
ثشسسی ٕ٘بییٓ.
ثشای ایٗ وبس سشاك خقج ٝاثضاس سفت ٚ ٝسٚی اِٚیٗ اثضاس ست ٖٛسٕت ساست و ٝث ٝضىُ دایشٜای ثب چٙبذ ضببخه اسبت وّیبه
ٔیوٙیٓ .فالٔت ٘طبٍ٘ش ٔٛس سا داخُ غفحٔ ٝیب٘دی ثشد ٚ ٜیهثبس وّیه ٔیوٙیٓ تب یه ثیضی و٘ ٝطب٘ٔ ٝتغیبش پٟٙببٖ اسبت
وطیذ ٜضٛد .سپس دسحبِیو٘ ٝطبٍ٘ش ٔٛس ٕٞچٙبٖ داخُ ثیضی است  6ثبس دیٍش وّیبه وٙیبذ تبب ثب ٝاصای ٞبش وّیبه یبه
ضبخه ثٕٞ ٝشا ٜیه ٔتغیش خغب سسٓ ضٛد .ایٗ وبس سا ثشای دٔ ٚتغیش پٟٙبٖ دیٍش ٘یض تىشاس وٙیذ تب ضىُ اِٚی ٝصیش ثذست آیذ.
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اوٛ٘ ٖٛٙثت ث ٝتٙؾیٓ ضىُ  ٚخٟت ٔتغیشٞب ثٙٔ ٝؾٛس لشاسٌیشی ٔٙبست دس ٖٚغفحٔ ٝیب٘دی ثب ٔشص ٔطخع ٔیسسذ .ثشای
ایٗ وبس ثب صدٖ دوٕٝ

 rotateاص خقج ٝاثضاس  ٚوّیه ثش سٚی ٔتغیشٞبی پٟٙبٖ خٟت ضبخهٞب سا ث ٝدِخٛا ٜتغییش داد ٜیب

ث ٝاغغالح ثچشخب٘یذ.

دلت وٙیذ وٞ ٝیچ ثخطی اص ٔذَ ٘جبیذ اص ٔشص ٔطخع غفحٔ ٝیب٘دی خبسج ضٛد .صیشا دس ایٗ غٛست ثٍٙٞ ٝبْ پشیٙت اص وبس
خٛد ،آٖ لسٕت سا ٘خٛاٞیذ داضت .اص ایٗسٕٞ ٚبٖعٛس و ٝدس تػٛیش صیبش ٔطببٞذٔ ٜبیوٙیبذ اثتبذا ثبش سٚی دوٕبMove ٝ
 objectsو ٝث ٝضىُ یه وبٔی ٖٛاست  ٚسپس ثش سٚی دوٕٝ

 Symmetricوّیه وٙیذ ٘ ٚطبٍ٘ش ٔبٛس سا سٚی
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ٔذَ ثشد ٚ ٜثٔ ٝیضاٖ دِخٛاٞ ٜش ضىُ سا ث ٝچپ یب ساست ،ثبال یب پبییٗ حشوت دٞیذ تب لشیٝٙتشیٗ حبِت سا و ٝاص خّ ٜٛخبٛثی
ثشخٛسداس ثبضذ ایدبد ٕ٘بییذ.

 2-2گام پٌجنً :امگزاسی هتغیشّای پٌْاى ٍ آضکاس

ً 2-2-1امگزاسی هتغیشّای پٌْاى
سسٓ ٔتغیشٞبی پٟٙبٖ  ٚضبخهٞبیطبٖ ،فضبٞبی ٔٙبسجی سا ثشای ٘بٌْزاسی ٔتغیشٞب فشأ ٓٞیآٚسد .ثشای ٘بٌْبزاسی ٔتغیشٞببی
پٟٙبٖ ،اثتذا ٘طبٍ٘ش ٔٛس سا سٚی ٔتغیش ثشد ٚ ٜضٕٗ وّیه ساست ثش سٚی آٌٖ ،ضی object properties ٝٙسا ا٘تخبة وٙیذ.
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پشدٜای ثب ٘بْ ٌ object propertiesطٛدٔ ٜیضٛدٌ .ضی Text ٝٙسا وّیه وٙیذ ٔ$قٕٛالً ایٗ لسٕت ث ٝغبٛست پبیص فبشؼ
ثبص  ٚا٘تخبة ضذ ٜاست .#دس لسٕت  Font sizeسبیض وّٕ ٚ ٝدس لسٕت ٕ٘ Font styleبی ؽبٞشی وّٕب ٝسا ا٘تخببة وٙیبذ
تب ٘بْ ٔتغیشٞب ثٟتشیٗ ٙٔ ٚبستتشیٗ خّ ٜٛسا دس ٖٚوبدس خٛد پیذا وٙٙذ .او ٖٛٙدس وبدس صیش ٘ variable nameبْ ٔتغیش پٟٙببٖ
خٛد ) (REZAYATسا حتٕبً ث ٝاٍّ٘یسی $حشٚف ثضسي یب وٛچه فشلی ٘ذاسد #حه وٙیذ .سبپس ٘طببٍ٘ش ٔبٛس سا دسٖٚ
وبدس  variable lableثجشیذ  ٚثٙٔ ٝؾٛس ساحتی خٛا٘ٙذٌبٖ فبسسی صثبٖ ،ثشچست فبسسی $سضبیت ضغّی #ثشای ٔتغیبش پٟٙببٖ
خٛد حه ٕ٘بییذ.
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* ًکتِ  : 9دس لشاس دادٖ یب ٘ذادٖ ثشچست ) (lableثشای ٔتغیش خٛد ٔختبسیذ ٞ$بش چٙبذ ثٟتبش اسبت ٔتغیبش ثشچسبت داضبتٝ
ثبضذ .#أب ٞیچ ٔتغیشی ثذ٘ ٖٚبْ حه ضذ ٜتٛسظ ثش٘بٔ ٝلبثُ ضٙبسبیی ٘یست؛ ِزا حه وشدٖ ٘بْ ٔتغیش أشی ضبشٚسی اسبت.
ٕٞچٙیٗ ٘بْ ٔتغیش ثبیذ حتٕبً ث ٝاٍّ٘یسی ٘ٛضت ٝضٛد ،حبَ آٖ و ٝفبسسی یب اٍّ٘یسی ثٛدٖ ثشچست ث ٝاختیبس وبسثش است.
* ًکتِ  : 2صٔب٘ی و٘ ٝبْ ٔتغیش یب ثشچست آٖ سا دس وبدسٞبی ٔشثٛعٝضبٖ ٔی٘ٛیسیذ ،اثش وبس ضٕب ث ٝعٛس ٕٞضٔبٖ دس ٖٚضبىُ
ثیضی ٔشثٛط ثٔ ٝتغیش پٟٙبٖ لبثُ ٔطبٞذ ٜاست .اٌش ٔیثیٙیذ و ٝلسٕتی اص ٔٛاسد حه ضذ ٜاص ثیضی خبسج ٔیضٛدٔ ،بیتٛا٘یبذ
ث ٝساحتی ثب صدٖ دوٕEnter  ٝ

سغش دیٍشی ثشای ٘ٛضتٗ فجبست خٛد ثبص وٙیذ .ثذیٗ تشتیت صیجبیی ثیطتشی ث ٝوبس خبٛد

ٔیثخطیذ.
* ًکتِ ّ : 3ش گاُ ثشای ٔتغیشی ٘ ٓٞبْ  ٓٞ ٚثشچست تقشیف ضذ ٜثبضذ ،آٖ چ ٝدس ٖٚضىُ ثیضی $ثبشای ٔتغیبش پٟٙببٖ #یبب
ٔستغیُ $ثشای ٔتغیش آضىبسٔ #طبٞذٔ ٜیوٙیذ ،ثشچست ٔتغیش است .أب ٞشٌبٔ ٜتغیشی فمظ ٘بْ داضت ٝثبضذ ث٘ ٝبچبس ٕٞبٖ ٘بْ سا
دس ٖٚضىُ ٔتغیش ٔیثیٙیذ .یقٙی ثش٘بٔ ٝث ٝغٛست ٔفشٚؼ ،اسخحیت فٛٙاٖ حه ضبذ ٜدس ٖٚضبىُ ٔشثبٛط ثبٔ ٝتغیبش سا ثبٝ
ثشچست ٔتغیش ٔیدٞذ.
تٕبٔی ٔشاحُ روش ضذ ٜفٛق سا ثشای دٔ ٚتغیش پٟٙبٖ دیٍش اخشا ٕ٘بییذ .تػٛیش صیش ٘تید ٝوبس خٛاٞذ ثٛد.
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ً 2-2-2امگزاسی هتغیشّای آضکاس
پس اص ٘بٌْزاسی ٔتغیشٞبی پٟٙبٖٛ٘ ،ثت ث٘ ٝبٌْزاسی ٔتغیشٞبی آضىبس ٔیسسذ.
* ًکتِٕٞ :بٖعٛس ؤ ٝیدا٘یذٔ ،تغیشٞبی پٟٙبٖ ٔتغیشٞبیی ٞستٙذ ؤ ٝب ٔیخٛاٞیٓ آٖٞب سا ث ٝوٕه ٔتغیشٞبی آضىبس ثسببصیٓ.
اص ایٗس٘ ٚبْ ٔتغیشٞبی پٟٙبٖ ٘جبیذ دسِ ٖٚیست ٔتغیشٞبی تقشیف ضذ ٜثشای ثش٘بٔ ٝثبضذِ .یسبت یببد ضبذ ٜدس دادٞ ٜببی فبیبُ
 SPSSتٟٙب حبٚی ٔتغیشٞبی آضىبس یب ٔطبٞذ ٜضذ ٜاست.
ثٙبثشایٗ ثب تٛضیحی و ٝدس لبِت ٘ىت ٝفٛق آٚسد ٜضذ ثشای ٘بٌْزاسی ٔتغیشٞبی آضىبس ٔیتٛاٖ د ٚسا ٜسا ا٘تخبة وشد:
 -1دس ٖٚخقج ٝاثضاس سفتٌ ٚ ٝضیٝٙ

 Variables in Data setسا ا٘تخبة وٙیذ .پشدٜای ٌطٛدٔ ٜیضبٛد وبِ ٝیسبت

ٔتغیشٞبی آضىبس دس ٖٚآٖ آٔذ ٜاستٔ .تٙبست ثب ٞش ٔتغیش پٟٙبٖ ،یه یب چٙذ ٔتغیش آضىبس ٚاثست ٝث ٝآٖ ٚخبٛد داسد.
ثب ثشدٖ ٘طبٍ٘ش ٔٛس سٚی آٖ ٔتغیش آضىبس  ٚوطیذٖ آٖ دسٔ ٖٚستغیُ ٔشثٛع ٝث ٝساحتی ٔتغیش آضبىبس سا اص ِیسبت
ٔتغیشٞب ث ٝفضبی ٔشثٛط ث ٝخٛدش ٔٙتمُ وٙیذ.

 -3سا ٜدٔ ْٚب٘ٙذ ٘بٌْزاسی ٔتغیشٞبی پٟٙبٖ است .یقٙی سٚی ٔتغیش آضىبس وّیه ساست ٌ ٚضیٙبobject properties ٝ
سا ا٘تخبة وٙیذ .پشدٜای ثبص ٔیضٛد .دس ٖٚوبدسٞبی ٔشثٛع٘ ٝبْ  ٚثشچست ٔتغیش ٔطبٞذٜای سا حه وٙیذ.
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الصْ ث ٝروش است ٔتغیشٞبی ٔطبٞذٜای " "X7, X8M, X9, X10Mضبخهٞبی ٔتغیش پٟٙبٖ «سضببیت ضبغّی»ٔ ،تغیشٞببی
ٔطبٞذٜای " "X11, X12, X13, X14ضبخهٞبی ٔٙسٛة ثٔ ٝتغیبش پٟٙببٖ «اسبتمالَ ضبغّی» "X15, X16, X17, ٚ
"ٔ X18تغیشٞبی آضىبس سبص« ٜسٚصٔشٌی ضغّی» ٞستٙذ .اص یىی اص دٔ ٚسیش روش ضذ ٕٝٞ ٜآٖٞب سا ٘بٌْزاسی وٙیبذ .أبب یبه
ٔتغیش آضىبس دیٍشی ثب ٘بْ  X20داسیٓ وٕٞ ٝبٖ «ٟٔبست ضغّی» استٔ .یخٛاٞیٓ اثش حضٛس یب فذْ حضٛس ایٗ ٔتغیش آضبىبس
ٔٙفشد سا ثش سٚی وُ ٔذَ ثشسسی ٕ٘بییٓ .ثٙبثشایٗ اص ِیست ٔتغیشٞبی آضىبس  X20سا ٔیوطیٓ  ٚدس ٖٚغفحٔ ٝیبب٘دی ٔٙتمبُ
ٔیوٙیٓ .خٛد ثش٘بٔ X20 ٝسا دس ٖٚیه ٔستغیُ ث٘ ٝطب٘ ٝآضىبس ثٛدٖ آٖ لشاس ٔیدٞذ.
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 2-3گام ضطن :سٍاتط تحلیل عاهلی ٍ تحلیل هسیش
ثب ٘بٌْزاسی ٔتغیشٞبی آضىبس  ٚپٟٙبٖ ٔذَ ،تب ایٗ خب سٚاثظ تحّیُ فبّٔی ٔذَ تشسبیٓ ضبذٜا٘بذ .اص آ٘دببیی وبٔ ٝبیخبٛاٞیٓ
حبغُ وبس دس پبیبٖ ،یه ٔذَ ٔقبدِ ٝسبختبسی ثبضذِ ،زا اوٛ٘ ٖٛٙثت ث ٝسسٓ سٚاثظ تحّیُ ٔسیشی ٔیسسبذ .ثبشای ایبٗ وببس،
فالٔت فّص یه سش

ا اص خقج ٝاثضاس ا٘تخبة وٙیذ  ٚثش اسبس ٔذَ ٘ؾشی خٛدتبٖ ٔب٘ٙذ تػٛیش صیش ثیٗ سٔ ٝتغیش پٟٙبٖ

 ٚیه ٔتغیش آضىبس ) (X20فّصٞبی یه سٛی ٝثىطیذ .دلت وٙیذ ثشای سسٓ فّص یه سبٛی٘، ٝطببٍ٘ش ٔبٛس سا سٚی وببدس
یه ٔتغیش ٔجذأ ثجشیذ ثذٞ ٖٚشٌ ٝ٘ٛفدّٙٔ ٝتؾش ثٕب٘یذ تب وبدس لشٔض سً٘ ضٛد .او ٖٛٙضشٚؿ ث ٝسسٓ فّبص وٙیبذٚ .لتبی ٘بٛن
فّص ثٔ ٝتغیش ٔمػذ سسیذٙٔ ،تؾش ثٕب٘یذ تب وبدس لشٔض ضٛد .او ٖٛٙاٍ٘طت خٛد سا اص سٚی ٔٛس ثشداسیذ $تػٛیش ثقذ.#

 2-4گام ّفتن :سسن هتغیشّای خطا ٍ ًامگزاسی آىّا
ثشای ٞش یه اص ٔتغیشٞبی ٚاثست ٝاغّی ٔ ٚیب٘ی ثبیذ یه ٔتغیش خغب ٘یض پیص ثیٙی وشد .ثشای ایٗ وبس اص سبت ٖٛسبٕت ساسبت
خقج ٝاثضاس ضىُ «ٔستغیّی ثب یه ضبخه دایش »ٜسا ا٘تخبة  ٚثش سٚی ٔتغیشٞبی ٚاثستٔ ٝذَ $سضبیت ضغّی ،اسبتمالَ ضبغّی
 ٚسٚصٔشٌی ضغّی #وّیه وٙیذ تب ٔتغیش خغب سسٓ ضٛد .اٌش خبی آٖ ٘بٔٙبست ثٛد ثب چٙذ ثببس وّیبه فضببی ٔٙبسبجی ثبشایص
ا٘تخبة وٙیذ.
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ٔتغیشٞبی خغب ٘ ٓٞیبص ث٘ ٝبٌْزاسی داس٘ذ .ثشای ایٗ وببس اص ٔٙبٛی ٌ ،pluginsضیٙب Name unobserved variables ٝسا
ا٘تخبة وٙیذ.

ثذیٗ تشتیت ٔطبٞذٔ ٜیوٙیذ ؤ ٝتغیشٞبی خغب اص ٘ e1………e15بٌْزاسی ضذٜا٘ذ $تػٛیش ثقذ.#
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* ًکتِ  :9ث ٝیبد داضت ٝثبضیذ ٌضی Name unobserved variables ٝٙاص ٔٛٙی  pluginsتٟٙب ثشای ٘ببٌْبزاسی خغبٞببی
سبصٞ ٜبی اغّی وبسثشد ٘ذاسد .ثّىٔ ٕٝٞ ٝتغیشٞبی غیش ٔطبٞذٜای یب پٟٙبٖ سا ،و ٝثب ضىُ ثیضی یب دایشٕ٘ ٜبیص دادٔ ٜیض٘ٛذ،
٘بٌْزاسی ٔیوٙذ .اٌش ٔب دس وبس خٛد ثٔ ٝتغیشٞبی پٟٙبٖ ٘بْ ٕ٘یدادیٓ ثش٘بٔ ٝخٛدش ایٗ وبس سا ،ثشای ٔب ثب ا٘تخبة ٌضی ٝٙفٛق،
ا٘دبْ ٔیدادٔ .ثالً دس ثیضیٞب اسبٔی $ F3 ٚ F2 ،F1فبوتٛس  1تب  # 2حه ٔیوشد .ثٟتش است ایٗ ٘بٌْزاسی سا ثش فٟذ٘ ٜشْافضاس
ٍ٘زاسیٓ .چ ٖٛدس غٛست صیبد ثٛدٖ ٔتغیشٞبی پٟٙبٖ دس ثبصضٙبسی آ٘بٖ دس فبیُ خشٚخی دچبس ٔطىُ ٔیضٛیٓ.
* ًکتِ  :2تشتیت ٘بٌْزاسی ٔتغیشٞبی خغب ثش فٟذ ٜثش٘بٔ ٝثٛد ٚ ٜدس حیٗ وبس دس اثبش فّٕیببت آسایطبی  ٚپیشایطبی وب ٝسٚی
ٔذَ ا٘دبْ ٔیدٞیٕٓٔ ،ىٗ است تشتیت ایٗ ضٕبسٌٜزاسیٞب تغییش یبثذٍ٘ .شاٖ ٘طٛیذ ،تأثیشی سٚی ٔذَ ٘ذاسد.
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فصل سَم:
هطخص کشدى عٌاٍیي
ٍ
جضئیات تحلیل

 3-1گام ّطتن :اًتخاب عٌَاى
ٌبْ ٞطتٓ ،ا٘تخبة $Titleفٛٙاٖ #ثشای ٔذَ استٔ .قٕٛالً  Titleدس د ٚثخص ٔذَ لبثُ خبیٍزاسی است:
 -1ثبالی ٔذَ :ضبُٔ فٛٙاٖ تحمیك ،خػٛغیبت آٔبسٞ ٜببی سٚی ٔبذَ $اسبتب٘ذاسد یبب غیبش اسبتب٘ذاسد ٚ #دس غبٛست ِبضْٚ
ٌشٜٚثٙذی ثٛدٖ ٔذَ است.
 -3پبییٗ ٔذَ :ضبُٔ یىسشی آٔبسٜٞبیی ٔب٘ٙذ وبی -اسىٛئش ،دسخ ٝآصادیٔ ،مذاس احتٕبَ آٖ ٔ ... ٚیثبضذ.
او ٖٛٙاثتذا ٌضیTitle ٝٙ

سا اص خقج ٝاثضاس ا٘تخبة وٙیذ  ٚدس لسٕت ثبالی غفحٔ ٝیب٘دی یه ثبس وّیه وٙیذ .پبشدٜای ثبب

فٛٙاٖ ٌ Figure Captionطٛدٔ ٜیضٛد .ثٟتش است ٌضیٞٝٙبی $ left alignچپ چبیٗ Bold ٚ #سا تیبه ثض٘یبذ Font .سا
 ٓٞث ٝدِخٛا ٜتٙؾیٓ وٙیذ .سپس دس وبدس صیش  Captionاثتذا فٛٙاٖ تحمیك خٛد سا حه وٙیبذ ) ،(Factors of Rezayatثبب
صدٖ یه ثبس Entr 

ث ٝخظ ثقذی ثشٚیذ  ٚفجبست  \formatسا حتٕبً ثب حشٚف وٛچه  ٚث ٝاٍّ٘یسی حه وٙیذ .چبٖٛ

دادٜٞبی ٔب ٌشٜٚثٙذی است ،یه ثبس دیً  Enter صد ٚ ٜدس سغش ثقذ فجبست  \ groupسا ٔدذداً ثب حبشٚف وٛچبه  ٚثبٝ
اٍّ٘یسی ثٛٙیسیذ  ٚدس ٟ٘بیت وّیذ  okسا فطبس دٞیذ.
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سا ا٘تخبة وشد ٚ ٜایٗ ثبس دس لسٕت پبییٗ غفح ٝوّیه وٙیذ تب ٔدبذداً پبشدFigure Caption ٜ

ثبص ضٛد ٚ Bold ،Left align .سبیش ٌضیٞ ٝٙبی دِخٛا ٜسا ثشای فجبسات خٛد ا٘تخبة وٙیبذ  ٚدس وببدس  Captionثبب وٕبی
دلت  ٚحٛغّ ٝفجبسات صیش سا حه وٙیذ  ٚسپس  okثض٘یذ.
X2=\cmin D.F=\ df P=\ p
RMSEA=\ rmsea
* ًکتِ :ث ٝیبد داضت ٝثبضیذ ثضسي یب وٛچه ثٛدٖ حشٚف آٔبسٜٞب دس سٕت چپ فالٔت  #=$ث ٝاختیبس وبسثش است صیشا وذ
٘یستٙذ  ٚفمظ ٕ٘بیص دادٔ ٜیض٘ٛذ .دسحبِیو ٝسٕت ساست فالٔت  #=$حتٕبً ثبیذ ثب حشٚف وٛچه تبیپ ضٛد ،چشا و ٝوذ
ٞستٙذٕٞ .چٙیٗ فشأٛش ٘ىٙیذ وٕی فبغّٔ ٝیبٖ آٔبسٜٞب سا سفبیت وٙیذ.

اؤ ٖٛٙیتٛا٘یذ ثب ا٘تخبة ٌضیMove objects ٝٙ

اص خقج ٝاثضاس سٚی فٙبٚیٗ حه ضذ ٜدس ثبال  ٚپبییٗ غفح ٝثشٚیبذ ٚ

ٔىب٘طبٖ سا ث ٝدِخٛا ٜخبثدب وٙیذ.
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 3-2گام ًْن :اًتخاب جضئیات تحلیل
ث ٝخبعش داضت ٝثبضیذ پس اص تذاسن دادٜٞب  ٚتشسیٓ ٔذَ الصْ است لجُ اص اخشای تحّیُ ثشخی اص خضئیبت آٖ ٔطخع ض٘ٛذ.
ٌضیAnalyze properties ٝٙ

 سا اص ستٔ ٖٛیب٘ی خقج ٝاثضاس ا٘تخبة وٙیذ.
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غفحٌ Analyze properties ٝطٛدٔ ٜیضٛدٚ .اسد ثخص  Estimationضٛیذ .دس سغش ا َٚاص ست ٖٛسٕت ساست ٌضیٙبٝ
 Estimate means and interceptsسا ضبٞذ ٞستیذ .دلت داضت ٝثبضیذٞ ،شٌب ٜدادٜٞبی ضٕب وٚٛاسیب٘سی ٘جٛد ٔبیتٛا٘یبذ
ایٗ ٌضی ٝٙسا تیه ثض٘یذ .أب دس غٛست وٚٛاسیب٘سی ثٛدٖ دادٜٞب اص ا٘تخبة ایٗ ٌضی ٝٙحتٕبً غشف ٘ؾش وٙیبذ وب ٝدس غیبش ایبٗ
غٛست دچبس ٔطىُ خٛاٞیذ ضذٟٓٔ .تشیٗ ثخص لسٕت ٘ Estimationیض ٕٞیٗ ٌضی ٝٙاست .ثبلی ٌضیٞٝٙبب سا ثبٔ ٝمتضببی
وبس  ٚدس غٛست ضشٚست ا٘تخبة ٔیوٙیٓ.

اوٚ ٖٛٙاسد لسٕت  outputضذ ،ٜچٟبس ٌضی ٝٙاص ست ٖٛسٕت چپ  ٚضص ٌضی ٓٞ ٝٙاص ست ٖٛسٕت ساسبت غبفح ٝا٘تخببة
وٙیذ .ا٘تخبة ایٗ ٌضیٞٝٙب ث ٝضٕب وٕه ٔیوٙٙبذ تبب خشٚخبی ٔبذَ سا ٔبذیشیت ٕ٘بییبذ .ثب ٝعبٛس ٔثببَ فقببَ وبشدٖ ٌضیٙبٝ
 standardized estimatesثبفث ٔیضٛد و ٝثشآٚسدٞبی استب٘ذاسد وّیٚ ٝصٖٞبی سٌشسبی٘ٛی ،تقشیبف ضبذ ٜدس ٔبذَ٘ ،یبض
ٌضاسش ض٘ٛذ.
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اص ست ٖٛسٕت چپ دس ایبٗ ثخبص ٌضیٙب ٝپشوببسثشد دیٍبشی وبٔ ٝبیتٛا٘بذ دس اغبالح ٔبذَ ثب ٝپژٞٚطبٍش یببسی سسبب٘ذ
 Modification indicesاست و ٝضبخعٞبی اغالح سا ثشای ٔذَ تذٚیٗ ضذٌ ٜضاسش ٔیوٙذ .ضبخعٞبی اغالح ٘طبٖ
ٔیدٙٞذ و ٝثب افضٚدٖ چٔ ٝسیشٞبیی ثٔ ٝذَ ٔیتٛاٖ ٔمبدیش وبی -اسىٛئش  ٚیب  RMSEAآٖ سا وبٞص داد.
اص ست ٖٛسٕت ساست ٘یض چٙذ ٌضی ٝٙوبسثشد صیبدی داس٘ذٌ .ضیٌ Direct, indirect & total effects ٝٙضیٙبٝای اسبت وبٝ
ثیبٍ٘ش اثشات ٔستمیٓ ،غیشٔستمیٓ  ٚوُ ٔتغیشٞب دس ٔذَ است و ٝثٟتش است ٕٞشا ٜثب ٌضی standardized estimates ٝٙفقبَ
ضٛد تب ٔمبدیش استب٘ذاسد  ٚغیش ٚاثست ٝثٔ ٝمیبس ٘یض دس خشٚخی ٌضاسش ض٘ٛذ .چٙب٘چب ٝوببسثش ٔبیبُ ثبضبذ تبٛاٖ یبه ٔتغیبش
ٔطبٞذ ٜضذ ٜسا دس پیصثیٙی ٕ٘شات ٔٛاسد ٔٛسد ٔغبِق ٝدس یه ٔتغیش پٟٙبٖ ٔٛسد ثشسسبی لبشاس دٞبذ ٌضیٙبFactor score ٝ
 weightsثٚ ٝی وٕه خٛاٞذ وشد.
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ٕٞچٙیٗ ثشآٚسدی اص ٔبتشیس وٚٛاسیب٘س پبسأتشٞبی ثشآٚسد ضذ٘ ٚ ٜیض ثشآٚسدی اص ٔبتشیس ٕٞجستٍی ایٗ پبسأتشٞب ثب اسبتفبدٜ
اص ٌضیٞٝٙبی  Correlations of estimates ٚ Covariances of estimatesلبثُ حػ َٛاست.
یىی اص ٌضیٞٝٙبی پش وبسثشد دیٍش ٌضی Critical ratio for differences ٝٙاست و ٝأىبٖ ثشسسبی ٔقٙببداسی پبسأتشٞببی
ثشآٚسد ضذ ٜدس ٔذَ سا فشأ ٓٞیآٚسد .فقبَ وشدٖ ایٗ ٌضی ٝٙثبفث ٔیضٛد و٘ ٝسجتٞبی ثحشا٘ی ثشای وّی ٝسٚاثظ $د ٚثب ٝد#ٚ
ثیٗ ٔتغیشٞب ٌضاسش ضٛد تب وبسثش ٔطخع وٙذ و ٝساثغ ٝثیٗ وذاْ دٔ ٚتغیش خبظ ٔقٙبداس ٞست یب ٘یست.
ٌضی٘ Test for normality and outliers ٝٙیض ٌضیٝٙای است و ٝث ٝپژٞٚطٍش أىبٖ ثشسسی ٘شٔببَ ثبٛدٖ تبه ٔتغیبشٚ ٜ
چٙذ ٔتغیش ٜسا ثشای ٔتغیشٞبی ٔطبٞذ ٜضذٔ ٜیدٞذ.
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فصل چْاسم:
رخیشُ ساصی.
اجشا.
آسایص ٍ پیشایص
ٔذَ

 4-1گام دّن:رخیشُ ساصی هذل تذٍیي ضذُ
او ٖٛٙثبیذ وبس خٛد سا رخیش ٜوٙیذ تب لبثّیت اخشا داضت ٝثبضذ .ثذیٗ ٔٙؾٛس اثتذا دس وبدس د ْٚاص وبدسٞبی ٌ 4ب٘ب ٝثبش سٚی ٞبش
د ٚخٙس وّیه وشد ،ٜسپس دوٕ save ٝسا اص خقج ٝاثضاس ا٘تخبة وٙیذ تب پٙدبش Save As ٜگطَدُ ضَد .هسیش دلخَاّتاى سا
تشای رخیشُساصی فایل هطخص ًوَدُ ٍ دس کادس ً File Nameاهی ٔ$ثالً #RezBoth :ثشای فبیُ خٛد ا٘تخببة وٙیبذ ٚ
دس ٟ٘بیت دوٕ save ٝسا وّیه وٙیذ.
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 4-2گام یاصدّن :اجشای تشًاهِ
اؤ ٖٛٙذَ وبٔالً آٔبد ٜثشای اخشاست .اٌش اضىبِی دس وبس ٘جبضذ ٔذَ ثب وّیه ثش سٚی دوٕ Run ٝو ٝثببالی دوٕب Save ٝدس
خقج ٝاثضاس است ث ٝسبدٌی اخشا ٔیضٛد و٘ ٝطب٘ ٝاخشای آٖ سٚضٗ ضذٖ دوٕٚ View the output path diagram ٝالبـ
دس وبدس ا َٚاص وبدسٞبی ٌ 4ب٘ ٝاست .أب اٌش خغبیی غٛست ٌشفت ٝثبضذ ،ثش٘بٔ ٝپیغبٔی ٔجٙی ثش خغبی غٛست ٌشفتٔ ٝیدٞذ
 ٚتب صٔبٖ سفـ خغب اص اخشای ٔذَ خٌّٛیشی ٔیوٙذ.
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دس ایٗ ٔشحّ ٝاٌش ثش سٚی دوٕ View the output path diagram ٝو ٝث٘ ٝطب٘ ٝاخشای ثش٘بٔ ٝسٚضبٗ ضبذ ٜوّیبه وٙیبذ
تٕبٔی ضشایت  ٚآٔبسٜٞب ٕ٘بیبٖ ٔیض٘ٛذٔ .طبٞذٔ ٜبیوٙیبذ وب ٝضبشایت غیبش اسبتب٘ذاسد ٞسبتٙذ .ثبب وّیبه ثبش سٚی ٌضیٙبٝ
ٚ Standardized estimatesالـ دس وبدس چٟبسْ اص وبدسٞبی ٌ 4ب٘ ٝتٕبٔی ضشایت استب٘ذاسد ٔیضب٘ٛذ .آٔببسRMSEA ٜ
لبثُ لج َٛاست صیشا سلٓ آٖ صیش ٔ 0/069یثبضذ .حبَ آٖ و ٝضشیت  Pاص آٔبس ٜوبی -اسىٛئش ٔغّٛة  ٚلبثُ لج٘ َٛیست.
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 4-3گام دٍاصدّن :پیشایص ٍ آسایص هذل

 4-3-1پیشایص هذل
دس ایٗ ٔشحّ ٝثبیذ ثجیٙیٓ ؤ ٝذَ ث ٝچ ٝوبسٞبی پیشایطی ثٙٔ ٝؾٛس ٘یىٛیی ثشاصش ٘یبصٔٙذ است .اص ایٗس ٚدس ٖٚخقج ٝاثضاس ثش
سٚی دوٕ View Text ٝوّیه وٙیذ تب پٙدش Amos output ٜو ٝاغغالحبً آٖ سا پطت غح٘ ٝٙبٔیذٜایٓ ثبص ضٛد .دس ایٗ
ثخص ثش سٚی ٌضی Estimates ٝٙوّیه وٙیذ تب ثش٘بٔ ٝپیطٟٙبدات خٛد سا ثشای پیشایص یب حزف یىسشی سٚاثظ اسائ ٝدٞذ.
ٔطبٞذٔ ٜیوٙیذ و ٝتٕبٔی ٞpب ٔغّٛة ٞستٙذ چ ٖٛوٕتش اص  5دسغذ خغب سا ٌضاسش ٔیدٙٞذ .ث ٝفجبست دیٍش دس ثخص
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پیشایطی ٞیچ ساثغ ٝای ضقیف ٘جٛد ٚ ٜحزف ٕ٘یضٛدٔ .قٕٛالً سٚاثظ ثب  pثبالتش اص  5دسغذ خغب سا حزف ٔیوٙیٓ

 4-3-2آسایص هذل
ٔشحّ ٝثقذٔ ،شحّ ٝآسایطی یب افضایص ٔذَ است .یقٙی ثبیذ ثجیٙیٓ و ٝثش٘بٔ ٝچ ٝسٚاثغی سا پیطٟٙبد ٔیوٙذ و ٝثب افضٚدٖ آٖٞب ثٝ
ٔذَ ،ضبٞذ ثشاصش ثٟتش ٔذَ ثبضیٓ .اص ایٗس ٚدس پٙدبش Amos output ٜوبٕٞ ٝچٙببٖ ثببص اسبت ٌضیٙبModification ٝ
 indicesسا ا٘تخبة ٔیوٙیٓ .سٚاثظ آسایطی پیطٟٙبدی ٕ٘بیبٖ ٔیضٛدٔ .طبٞذٔ ٜیوٙیذ ثب ٝخبض ساثغب (e3↔ e8) ٝاٌبش ثمیبٝ
سٚاثظ د ٚسٛیٝای سا و ٝپیطٟٙبد دادٔ ٜیبٖ ضشایت خغبی ٔتغیشٞبی ٔختّف ثىطیٓ ثِ ٝحبػ ٘ؾشی غیش ٔٙغمی ث٘ ٝؾش ٔیسسٙذ
 ٚیب تٛخی٘ ٝؾشی ثشای آٖ ٘ذاسیٓ .اص ایٗس ٚتٟٙب ٕٞبٖ یه ساثغ ٝسا ِحبػ ٔیوٙیٓ.
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او ٖٛٙثب ا٘تخبة فّص د ٚسش اص خقج ٝاثضاس ،ثیٗ ضشایت خغبی ٔتغیشٞبی  X10m ٚ X9ساثغ ٝدٚسٛی ٝثشلشاس ٔیوٙیٓ.
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اص آٖ خبیی و ٝتغییشاتی دس ٔذَ دادٜایٓ یهثبس دیٍش دوٕ Save ٝسا ٔیص٘یٓ  ٚثش٘بٔ ٝسا ٔ Runیوٙیٓ .دس آٔبسp – value ٜ
تغییشی ایدبد ٘طذ ِٚی  ٚ RMSEAوبی -اسىٛئش ٞش د ٚوٕی ثٟجٛد پیذا وشدٜا٘ذ.
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 4-5گام سیضدّن :هقایسِ هذلّای اصالح ضذُ سِ گشٍُ
اؤ ٖٛٙیتٛاٖ ٔذَ ثذست آٔذٟ٘ ٜبیی سا ث ٝتفىیه ٌشٜٞٚب ٞ$ش د ٚخٙس ،صٖ ٔ ٚشدٛٔ #سد ٔمبیس ٝلبشاس داد .ثبشای ایبٗ وببس
ٔیتٛاٖ دس وبدس د ْٚاص وبدسٞبی ٌ 4ب٘ ٝسٚی ٞش یه اص ٌشٜٞٚب ث ٝعٛس ٔدضا وّیه وشد تب ٔذَ ٔشثٛط ث ٝآٖ ٌبش ٜٚسا وب ٝدس
آٔبسٜٞبی وبی -اسىٛئش ٚ

 RMSEAصیش ٔذَ فبلذ ٞشٌ ٝ٘ٛتفبٚت ٞستٙذ  ٚفمظ ضشایت سٚی فّصٞب ثبب یىبذیٍش فبشق

داس٘ذ ٔطبٞذ ٜوٙیٓ.
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*ًکتِ  :9فذْ تغییش ٔمذاس آٔبسٜٞب دس ٔذَٞبی ٔشثٛط ث ٝسٌ ٝشٔ ٜٚزوٛس حبوی اص ایٗ ٔسئّ ٝاست وٞ ٝش سبٔ ٝبذَ دس یبه
ثبفت دیذٔ ٜیض٘ٛذ .حبَ سؤاَ ایٗ است و ٝاثش خٙسیت دس ودب دیذٔ ٜیضٛد؟ ثبیذ ٌفت و ٝاثبش آٖ سٚی ضبشایت ٚالبـ ثبش
فّصٞبی یىسش خٛد سا ٘طبٖ ٔیدٞذ .ث ٝفٛٙاٖ ٔثبَ اٌش ٔذَ ٞش د ٚخٙس سا ثب ٔذَ صٖ ٔمبیس ٝوٙیذ خٛاٞیذ دیذ و ٝدس ٔبذَ
ٞش د ٚخٙس اثش استمالَ ضغّی وبسوٙبٖ سٚی سضبیت ضغّی آ٘بٖ تمشیجبً س ٝثشاثش اثش سٚصٔشٌی ضغّی آ٘بٖ ثش سٚی سضببیت اص

41

WWW.GhadamYar.com

پاییض 1331

آهَصش ًشم افضاسآهاسی اهَس تِ صتاى سادُ  /دکتش یحیی علی تاتایی

وبسضبٖ است .ایٗ دس حبِی است و ٝدس ٔذَ صٖ ایٗ سلٓ ٔمبیسٝای ث ٝتمشیجبً پٙح ثشاثش افضایص ٔییبثذ .ثشای ٔشداٖ ضببغُ ٘یبض
ایٗ سلٓ تمشیجبً س ٝثشاثش است .یقٙی ثشای ص٘بٖ ضبغُ دس ٔمبیس ٝثب ٔشداٖ یب ٞش د ٚخٙس ،ثشخٛسداسی اص استمالَ ضغّی ثسبیبس
ثیطتش اص تٛٙؿ ضغّی $فذْ سٚصٔشٌی #سٚی سضبیتطبٖ اص وبسی و ٝا٘دبْ ٔیدٙٞذ اثش داسدٕٞ .چٙیٗ ٔذِی وب ٝدس وبُ ٞ$بش دٚ
خٙس #ضبٞذیٓ ثب ٔذَ ٔشدٞب ا٘غجبق ثیطتشی داسد تب ثب ٔذَ صٖٞب.
*ًکتِ ٞ :2شٌب ٜث R 2  1 ٝثشخٛسد وشدیذ تقدت ٘ىٙیذ .ث ٝاستٙبد ٔٙبثـ ٔختّف آٖ سا ٕٞبٖ  1دس ٘ؾش ثٍیشیذ .دس ایبٗ ٔثببَ
ضبٞذ چٙیٗ پذیذٜای ٞستیٓٔ R 2 .شثٛط ث ٝسضبیت ضغّی ثبالتش اص  1ضذ ٜاست .یقٙی " 133اص تغییبشات  Rezayatتٛسبظ
ٔ 2تغیش  (Maharat) X20 ٚ Routin ،Esteglalتجییٗ ضذ ٜاست.
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فصل پٌجن:
تأثیش حضَس یا عذم حضَس هتغیش( X20هْاست ضغلی)
تش سٍی تشاصش هذل
ٍ اًتقال کل هذل هعادلِ ساختاسی
اص  Amosتِ Word

 5-9گام آخش :تػٕیٓ دس ثبسٔ ٜتغیشX20
دس ایٗ ٔشحّٔ ٝیخٛاٞیٓ ثجیٙیٓ اٌش  X20دس ٔذَ ٘جبضذ چ ٝاتفبلی ٔیافتذ؟
ثشای ایٗ وبس اثتذا دس وبدس ا َٚاص وبدسٞبی ٌ 4ب٘ ٝدوٕ ٝسٕت چپ سا وّیه ٔیوٙبیٓ تبب ٔبذَ دس حبِبت  Editلبشاس ٌیبشد.
سپس سٚی ٘ٛن فّص یىسش اص  X20ث ٝاستمالَ ضغّی ،وّیه ساست وشدٌ ٚ ٜضی object properties ٝٙسا ا٘تخبة وٙیذ.
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پٙدشٌ object properties ٜطٛدٔ ٜیضٛد .لسٕت  parametersسا فقبَ ٕ٘بییبذ .دس وببدس صیبش Regression weight
حه وٙیذ  MEحشٚف اEsteglal , Maharat $ َٚسپس دس لسٕت ٌ orientationضی oblique ٝٙسا ا٘تخببة وٙیبذ تبب
 MEث ٝغٛست ٔٛاصی ثب فّص یىسش ٔشثٛع ٝلشاس ٌیشد  ٚخّ ٜٛصیجبتشی ثٔ ٝذَ داد ٜضٛد#

ٕٞیٗ ٔشاحُ سا ثشای فّص یىسش اص  X20ث ٝسٚصٔشٌی ضغّی تىشاس وٙیذ  ٚایبٗ ثببس دس وببدس صیبش Regression weight
ثٛٙیسیذ  MRحشٚف ا#. (Routin ٚ Maharat َٚ

ٔذَ صیش حبغُ اخشای ٔشاحُ فٛق است.
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اؤ ٖٛٙیخٛاٞیٓ اص ٔذَ دسخٛاست وٙیٓ و 3 ٝفّص یىسش ٔزوٛس سا دس ٘ؾش ٍ٘یشدٌٛ .یی ٔتغیش  X20دس ٔذَ حضٛس ٘بذاسد.
ثبببببشای ایببب بٗ وببببببس اص ٔٙبببببٛی  ،Analyzeصیببب بش ٔٙبببببٛی Models
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 Manageسا ا٘تخببببببة وٙیببب بذ.

پاییض 1331

آهَصش ًشم افضاسآهاسی اهَس تِ صتاى سادُ  /دکتش یحیی علی تاتایی

پٙدشٌ Manage Models ٜطٛدٔ ٜبیضبٛد .دس لسبٕت  Model Nameثب ٝغبٛست ٔفبشٚؼ ٘ٛضبت ٝضبذDefault ٜ
 .Modelآٖ سا سٍ٘ی وشد ٚ ٜث ٝخبیص ٔثالً ثٛٙیسیذ$ KOL :یقٙی وُ ٔذَ .#سپس ثش سٚی دوٕ NEW ٝدس پببییٗ غبفحٝ
وّیه وٙیذ تب وبدس خذیذی ثشای ٔذَ د ْٚثبص ضٛد.

ایٗ ثبس دس لسٕت  Model Nameثٛٙیسیذ «ثب حزف ٟٔبست» $یقٙی ٔذِی ؤٟ ٝبست یب  X20دس آٖ ٘یست.#
دس ست ٖٛسٕت چپ ٕٞیٗ پٙدش MR ٚ ME ٜسا ٔطبٞذٔ ٜیوٙیذ .سٚی ٞش وذاْ ث ٝتشتیت  3ثبس وّیه وبشد ٜتبب ثب ٝسبتٖٛ
 Parameter Constraintsا٘تمبَ پیذا وٙٙذٞ .ش د ٚسا ثشاثش  0لشاس ٔیدٞیٓ .ثذیٗ تشتیت ٔذَ د$ ْٚثب حزف ٟٔبستٔ #بذِی
است و ٝفّصٞبی  X20دس آٖ حزف ضذ ٜاست.
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پاییض 1331

آهَصش ًشم افضاسآهاسی اهَس تِ صتاى سادُ  /دکتش یحیی علی تاتایی

اثش تٕبٔی ٔشاحُ ا٘دبْ ضذ ٜفٛق سا دس وبدس س ْٛاص وبدسٞبی ٌ 4ب٘ ٝغبفحٔ Amos ٝبیثیٙیبذ .وبٌ 3 ٝبش" ٚ "Kol" ٜٚثبب
حزف ٟٔبست «تقشیف ضذٜا٘ذ».
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پاییض 1331

آهَصش ًشم افضاسآهاسی اهَس تِ صتاى سادُ  /دکتش یحیی علی تاتایی

ٔذَ د ْٚیقٙی «ثب حزف ٟٔبست» سا ثب یه وّیه سٚی آٖ سٍ٘ی ٔیوٙیٓ .ث ٝدِیُ تغییشات ا٘دبْ ضذ ٜدس ٔبذَ ،آٖ سا ٚ Save
سپس ٔ Runیوٙیٓٔ .طبٞذٔ ٜیوٙیذ و ٝدس ٔذَ «ثب حزف ٟٔبست» فّصٞبی  ،X20غفش ضذ٘ ٓٞ RMSEA ٚ ٜسبجت ثبٝ
ٔذَ " "Kolافضایص یبفت ٚ ٝثذتش ضذ .ٜوبی -اسىٛئش ٘یض افضایص یبفت$ ٝدس ٔمبْ ٔمبیس ٝوبی -اسىٛئش ٞش چ ٝوٓتش ثبضذ ثٟتبش
است٘ .#تیدٔ ٝیٌیشیٓ و ٝحضٛس  (Maharat) X20دس ٔذَ ثٟتش اص فذْ حضٛس آٖ است.
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پاییض 1331

آهَصش ًشم افضاسآهاسی اهَس تِ صتاى سادُ  /دکتش یحیی علی تاتایی

ثذیٗ تشتیت دس پبیبٖ وبس ٔذَ " "Kolسا ث ٝفٛٙاٖ ثٟتشیٗ ٔذَ ٌضاسش ٔیدٞیٓ.

 5-2سٍش اًتقال یک هذل هعادلِ ساختاسی اص  Amosتِ word
ثٙٔ ٝؾٛس تحّیُ ٔذَ ٔقبدِ ٝسبختبسی  ٚاسائٌ ٝضاسش اص آٖ ٘ببٌضیشیٓ وب ٝآٖ سا اص ٔحبیظ  Amosثبٔ ٝحبیظ copy ،word
ٕ٘بییٓ .ث ٝایٗ ٔٙؾٛس پس اص پبیبٖ وبس ٔذَسبصی ،اص ٔٛٙی ٌ Editضی Select All ٝٙسا ا٘تخبة وٙیذ.
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پاییض 1331

آهَصش ًشم افضاسآهاسی اهَس تِ صتاى سادُ  /دکتش یحیی علی تاتایی

ثذیٗ تشتیت وُ ٔذَ ضٕب سٍ٘ی  ٚا٘تخبة ٔیضٛد تب اص سٚی آٖ  copyثشداسیذ.

ٔدذداً ٚاسد ٔٛٙی  Editضذ ،ٜایٗ ثبس صیش ٔٛٙی ) copy (to clipboardسا وّیه وٙیذ .ثب ایٗ وبس اص سٚی تٕبْ لسٕتٞببی
ٔذَ خٛد ،وپی تٟی ٝوشدٜایذ.
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پاییض 1331

آهَصش ًشم افضاسآهاسی اهَس تِ صتاى سادُ  /دکتش یحیی علی تاتایی

او ٖٛٙاص لسٕت  Startوبٔپیٛتش ،ثش٘بٔ word ٝسا اص ِیست ثش٘بٔٞٝب پیذا وشد ٚ ٜثبص وٙیبذ .ثبب صدٖ دوٕب ،paste ٝفبیبُ ٔبٛسد
٘ؾشتبٖ دس ٔحیظ  ،wordوپی ٔیضٛد.

ٔحیظ  wordث ٝضٕب ایٗ أىبٖ سا ٔیدٞذ تب ٞش ٔیضاٖ ٌضاسضی و ٝالصْ ٔیدا٘یذ صیش ٔذَ وپی ضذ ٜثٛٙیسیذ.

پبیبٖ
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