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 استفاده از ليزرل در مدل يابي معادالت ساختاري

www.ucdenver.edu/academics/colleges/.../HowToUseLISREL.pdf:منبع فايل ترجمه شده

كspssابتدا در نرم افزار.1 و ميزان همبستگي را براي تشكيل ماتريس همبستگي محاسبه فايل داده ها را باز نيد

correlation(نماييد  matrix(.طبق تصوير زير براي محاسبه همبستگي از منوي بااليspssوارد

analyzeشده گزينهcorrelateوbevariateرا انتخاب نماييد. سپس در پنجره باز شده تمام متغيرها را

م و پس از تنظيم موارد مربوط به همبستگي روي به ستون سمت راست  كليك كنيد.okنتقل نماييد،
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در.2 مي توانيد از اين طريق به(Notepad پنجره خروجي اين كار به شكل زير خواهد بود، اين شكل را

Notepad:دست يابيدStart menu،All Program،Accessories(CutوPasteاين عمل.نماييد)

و فقط نوشته ها نمايش داده خواهد شد. همه )خطوط اضافي اين جدول را حذف خواهد نمود

اع)3 داد مربوط به همبستگي سپس همه اطالعات اضافي را اعم از متن فايل شامل نام متغيرها، حذف نماييد تا تنها

(مطابق شكل زير)  باقي بماند
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خو ) آن را به عنوان يك فايل متني4 (ددر سيستم Textذخيره نماييد file.( 

از5 Start) برنامه ليزرل را menu.باز نماييد 

File) از باالي اين صفحه گزينه6 -Newو در ادامه را انتخاب نماييدPath Diagramدر پنجره راNewانتخاب

(توجه  Pathنماييد. diagram.(در آخر ليست مي باشد 

path) صفحه7 diagramو آدرس آن را ذخيره كه باز شد آن را ذخيره نماييد ( از گزينه فايل مي توانيد با دادن نام

 نماييد).
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Titleو سپسSetupگزينه،از منوي باالي صفحه)8 and Comments.از را انتخاب نماييد Nextدر اين گام

 براي رفتن به مرحله بعد در طي هر چهار مرحله مي توانيد استفاده كنيد.

Groupبراي)9 lablesو نيازي به اگر همه متغيرها را براي يگ گروه نمونه اي مي سنجيد به مرحله بعد برويد

.تكميل آن نيست

) در قدم بعدي نام تمام متغيرهاي پژوهش خود را بايد وارد نماييد. همان متغيرهايي كه در ماتريس همبستگي نام 10

add/readكليك روي مانند شكل زير با آنها را پاك نموديم.  variablesپنجره اي باز مي شود كه با انتخابadd

list of variables.مي توانيد يكي يكي نام متغيرها را اضافه نماييد 
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با) 11 مي توانيد پس از انتخاب دو متغير ناقص كه ليزرل به طور خودكار در صفحه متغيرهاي شما قرار داده آنها را

از پاك نماييد.Deleteاستفاده از كليك  يا اسم اين متغيرها را به اسم متغيرهايي كه در ليست خود داريد با استفاده

Rename.تغيير دهيد 

12) Talent) در قسمت سمت راست هر چند تا متغير مكنون variablesكه در مدل خود داريد مي توانيد با كليك (

addروي  talent variablesو يادگيري را به عنو نماييد. اضافه ان مثال اگر مي خواهيد رابطه بين هوش سازماني

و ابعاد آنها در سمت چپ اين صفحه به عنوان  بسنجيد. اين دو متغير به عنوان متغير مكنون شما محسوب مي شوند

 متغير مشاهده گر وارد ليست متغيرها مي شوند.

و نام متغيرها را به فايل داده ) پس از اينكه اسم متغيرها را وارد كرديد به مرحله بعدي13 در ماتريسها رفته

 همبستگي لينك كنيد بدين صورت: 

Statisticsقسمت- fromو Matrixدر باالي پنجره to be analyzedدر پايين پنجره هر دو بايد روي

Correlation.تنظيم شوند 

-file typeبايد رويExternal ASCII dataو سپس شما مي توانيد فايل متني ماتريس همبستگي تنظيم شود

و دادن آدرس وارد نرم افزار كنيد.Browseكه قبال ذخيره نموديد، با استفاده از پنجره 

Numberدر قسمت- of observationكه اين يك داده ها را وارد نماييد تعداد يا به عبارتي تعداد نمونه آماري .

و اگر فراموش شود،  و در پايان فرايند با خطاي از سوي نرم افزار مواجه مرحله مهم مي باشد مدل شما اجرا نخواهد شد

 خواهيد شد.
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و به پنجره رسم نمودار برگرديد. در اين پنجره مدلokسپس) 14 (كشيدن) را كليك كنيد خود را با درگ كردن

و مكنون به داخل صفحهمتغيرهاي مشاهده ل به طور خودكار با وارد شدن متغيرها برنامه ليزر رسم نماييد. ترسيم، گر

 يك خطا مي دهد.

) براي اينكه ترسيم شما زيباتر شود از جعبه ابزار ظاهر شده در صفحه ترسيم مي توانيد استفاده نماييد. براي متصل 15

و به متغير مشاهده وصل نماييدگركردن متغيرهاي مكنون به مشاهده گر اوال بايد شروع اتصال از متغير مكنون باشد

) one-wayبراي دستيابي به اين فلش از همان جعبه ابزار pathرا انتخاب نماييد. در ضمن بايد دقت نماييد (

و مستقل هم مشخص نماييد براي اينكه وابسته بودن يك متغير را مشخص كنيد   جلوي متغير مكنونمتغيرهاي وابسته

دراببا (همان متغيرهاي مشاهده گر) معادش نماييد تا عالمت ضربدر ظاهر شود، براي كليكربع كوچك داخل

و همين كه عالمت ضربدر جلوي آن وجود نداشته باشد نرم افزار متغيرهاي مستقل نياز به انجام عملي در اينجا نداريد

 آن را به عنوان متغير مستقل مي شناسد.
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دوبراي) 16 (يعني بين دو متغير مشخص شدن كواريانس بين talentمكنون متغير variables(ابعادشان مي توانيد 

 فلش منحني شكل موجود در جعبه ابزار كه به صورت دو طرفه نمايش داده شده را بهم متصل نماييد با استفاده از

 است.

Set) سپس در گزينه 17 upدر منو، عبارتBulid Simplis syntax.را انتخاب نماييد 

run گزينه بعد از آن روي) 18 lisrelنشان داده شده كليك كنيد تا مدل اجرا شود. زير همانگونه كه در شكل 
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و شاخص هاي برازش مدل شامل خي دو،) 19 و خروجي به شما نمودار نمايش ميدهدRMSEAآزمون درجه آزادي
دانان اگر همچنين طبق گفته آمار باشد مدل از برازش خيلي خوبي برخوردار است.05/0كمتر ازRMSEAكه اگر 

.باشد مدل از برازش مطلوبي برخوردار است3نسبت خي دو به درجه آزادي كمتر از 
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fit) ساير سنجه هاي برازش مدل را مي توانيد با رفتن به 20 indices(شاخص هاي برازش) كه در قسمتOutput

 در منو قرار گرفته، مالحظه نماييد.

ننكته: مودار نيز پديدار مي شود كه شما مي توانيد با كوچك كردن نمودار آن را در يك فايل خروجي در زمان اجراي

و روش هاي پيشنهادي براي پشت نمودار در صفحه ليزرل ببينيد . كه در اين فايل خروجي شاخص هاي برازش مدل

 بهبود مدل ارائه مي شود.

اض)21 و اگر از سطح برازش مدل راضي نباشيد ميتوانيد مدل را با حذف يا افه كردن متغيرها، تغيير ارتباطات خاص

 غيره بهبود دهيد.

به نظر مي آيد كه بدين ترتيب باشد: ابتدا با رفتن بهWordآسانترين راه براي انتقال تصوير مدل به نرم افزار)22

Viewدر منوي نرم افزار ليزرل تيكGrid linesسپسد.موجود در صفحه پاك شون را برداريد براي اينكه خطوط

PrintوFnبا استفاده از كليد  screenو آن را به برنامه منتقل كنيد.Paintاز نمودار در صفحه ليزرل عكس بگيريد

و درPaintدر برنامه   كنيد.Word،Pasteجاهاي اضافي تصوير را حذف كرده وسپس نمودار را كپي


