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مقدمه
سحلیل ػبهلی یک سٍش آهبسی ػوَهی اسز کِ ثِ هٌظَس دسشیبثی ثِ هدوَػِ کَچکی اص هشغیشّبی هطبّذُ ًطذُ کِ ثِ
آى هشغیشّبی ًْفشِ یب ػبهل ًیض هی گَیٌذ ،اص عشیك کٍَاسیبًس ثیي هدوَػِ ای اص هشغیشّبی هطبّذُ ضذُ کِ آى سا
هشغیشّبی آضکبس ًیض هی ًبهٌذ هَسد اسشفبدُ لشاس هی گیشد .سحلیل ػبهلی ّوچٌیي ثِ هٌظَس سٌدص اػشوبد یب دبیبیی ٍ
اػشجبس یب سٍایی همیبس ّبی اًذاصُ گیشی هَسد اسشفبدُ لشاس هی گیشد.
دس سحلیل ػبهلی سبییذی( )Confirmatory Factor Analysisهحمك هغبلؼِ خَد سا ثش هجٌبی سبخشبس ػبهلی اص دیص
سؼییي ضذُ دًجبل هی کٌذ ٍ دسغذد ا سز سب غحز ٍ سمن سبخشبس ػبهلی هدوَػِ ای اص هشغیشّبی هطبّذُ ضذُ سا هَسد
آصهَى لشاس دّذ.
ثٌبثشایي ،ثش اسبس ایي سکٌیک هحمك اثشذا ثبیذ اص عشیك ثشسسی سئَسی ّب ٍ هغبلؼبر لجلی ٍ ثب ثْشُ گیشی اص دیذگبُ ّبی
خَد اثشذا ثِ سذٍیي هذل ًظشی الذام کٌذ سب دس ػول ثشَاًذ آى سا ثِ هحک سدشثِ صًذ .اص ایي سٍ سحلیل ػبهلی سبییذی
هَسد ٍیژُ ای اص هذل هؼبدالر سبخشبسی ( Structural Equation Modelثِ عَ خالغِ )SEMاسز ،کِ ثِ سبخشبس
کٍَاسیبًس یب هذل سٍاثظ سبخشبسی خغی (ً )LISRELیض هؼشٍف اسز.
سحلیل ػبهلی سبییذی ثِ ٍسیلِ ًشم افضاس  LISRELهَسد سخویي لشاس هی گیشد.

خصوصیات تحلیل عاملی تاییدی
(سفبٍر ّب ثب سحلیل ػبهلی اکشطبفی)
 )1ایي سٍش ثش اسبس یک هذل اص لجل عشاحی ضذُ دًجبل هی ضَد کِ هجشٌی ثش سئَسی ّب ٍ هغبلؼبر لجلی اسز.
 )2دس ایي سٍش سؼذاد ػبهل ّب اص لجل سَسظ هحمك دس هذل دیص ثیٌی هی ضَد.
 )3دس ایي سٍش ،اص لجل هطخع هی ضَد کِ کذام هشغیشّب ثش ّش یک اص ػبهل ّب ثبس هی ضًَذ.
 )4دس ایي سٍش خغبّب دس هذل دس ًظش گشفشِ هی ضًَذ.
)5
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مالحظات
سحلیل ػبهلی سبییذی هوکي اسز سحز سبثیش ػَاهل صیش لشاس ثگیشد:
 )1حدن ًوًَِ :ایي سٍش حدن ًوًَِ ثبالیی سا علت هی کٌذٍ ثِ عَس کلی سؼذاد ًوًَِ ثبیذ ثیي  5سب  20هَسد ثِ
اصای ّش دبساهشش سخویٌی ثبضذ.
ًَ )2ع دادُ ّب :دادُ ّبی سغح فبغلِ ای ٍ ًسجی دس سحلیل ػبهلی اص اسخحیز ثبالیی ثشخَسداسًذ .اگش چِ ثشای
دادُ ّبی سشسیجی ًیض هی سَاى ثِ اًدبم سحلیل ػبهلی سبییذی الذام کشد.
 )3همبدیش دسٍ افشبدُ ( :)Outliersهمبدیش دٍس افشبدُ هی سَاًذ ًشبیح سحلیل ػبهلی سا سحز سبثیش لشاس دّذ.
 )4دادُ ّبی گن ضذُ (ٍ :) Missing dataخَد همبدیش گن ضذُ دس ًشبیح سحلیل ػبهلی ثی سبثیش ًیسز ٍ ثٌبثشایي
دس غَسر ٍخَد چٌیي همبدیشی ،ثبیذ حدن ًوًَِ افضایص یبثذ سب دس فشآیٌذ سحلیل دس غَسر حزف صٍخی یب
لیسشی ایي گًَِ هَاسد ،خذضِ ای ثِ ًشبیح سحلیل ٍاسد ًطَد.
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فرآیند انجام تحلیل عاملی تاییدی با LISREL

ثررسی تئوری هب و ادثیبت هوضوع

تذوین هذل در قبلت دیبگرام یب هعبدالت هرثوطه

تعیین هوبننذی هذل

جوع آوری داده هب

تحلی هقذهبتی از طریق آهبره هبی توصیفی
(در خصوص داده هبی گن ضذه ،هوضوعبت هن
خطی ،هقبدیر دور افتبده و )...

تخوین پبراهترهبی هذل

سنجص ثرازش هذل

تفسیر نتبیج
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طراحی مدل عاملی بر اساس قواعد LISREL
ثِ عَس ػوَهی هذل ّبی سحلیل ػبهلی سبییذی دس لبلت دیبگشام ّبی هسیش عشاحی هی ضًَذ کِ دس آى هشغیشّبی
هطبّذُ ضذُ دس لبلت هشثغ ٍ هشغیشّبی ًْفشِ دس لبلت دایشُ سشسین هی گشدًذ .دس ایي گًَِ هذل ّبی سشسیویّ ،ش فلص
یک عشفِ ًطبى دٌّذُ ی اثشار یک هشغیش ثش هشغیش دیگش ٍ فلص ّبی دٍ عشفِ ثیبًگش کٍَاسیبًس ثیي دٍ هشغیش ًْفشِ
اسز.
دس سحلیل ػبهلی ،هحمك ّوَاسُ فشؼ هی کٌذ کِ هشغیشّبی ًْفشِ ػلز هشغیشّبی هطبّذُ ضذُ ّسشٌذ ٍ ثِ ّویي دلیل
فلص ّب اص هشغیشّبی ًْفشِ هٌطب گشفشِ ٍ ثِ هشغیشّبی آضکبس(هطبّذُ ضذُ) خشن هی ضًَذ.
دس سحلیل ػبهلی سب ییذی هحمك ثب خوغ آٍسی اعالػبر دس خػَظ هشغیشّبی آضکبس ٍ هحبسجِ کٍَاسیبًس ثشای خبهؼِ
ًوًَِ ( ،) Sثب سخویي دبساهششّبی هذل دسغذد سخویي هبسشیس کٍَاسیبًس ضوٌی (سخویي کٍَاسیبًس ثشای خبهؼِ
آهبسی) ثش هی آیذ ،ثِ ضیَُ ای کِ ایي دٍ هبسشیس ًضدیک سشیي ٍضؼیز سا ًسجز ثِ ّن داضشِ ثبضٌذ .ثشای ثشسسی ایي
ًضدیکی ٍ سؼییي ثشاصش آى سٍش ّبی هخشلفی ٍخَد داسد کِ سٍش حذاکثش دسسز ًوبیی( Maximum Likelihood
)  ،هْن سشیي ٍ دشکبسثشدسشیي آى ّبسز .صهبًی کِ هشغیشّبی هطبّذُ ضذُ ثِ غَسر عجمِ ثٌذی ضذُ ثبضٌذ سٍش حذالل
هشثؼبر ٍصًی(ً )WLSیض سٍش هٌبسجی ثشای سؼییي ثشاصًذگی اسز.

تعیین برازش مدل عاملی تاییدی
سٍش ّبی آهبسی سٌشی هؼوَال یک آصهَى آه بسی سا هجٌبی سؼییي هؼٌبداسی ٍ سدضیِ ٍ سحلیل لشاس هی دٌّذ .اهب هذل
سبصی هؼبدالر سبخشبسی ( ٍ )SEMسحلیل ػبهلی سبییذی ( )CFAثشای سؼییي کفبیز ثشاصش هذل ثب دادُ ّب ،اص چٌذیي
آصهَى آهبسی ثْشُ هی گیشًذ .دس ایي هیبى کبی اسکَئش ،هیضاى سفبٍر ثیي هبسشیس کٍَاسیبًس هطبّذُ ضذُ ٍ هَسد اًشظبس
سا ًطبى هی دّذ .صهبًی کِ همذاس کبی اسکَئش ثِ غفش ًضدیک سش ثبضذ ،ثیبى گش ایي اسز کِ سفبٍر کوی ثیي هبسشیس
ّبی کٍَاسیبًس هطبّذُ ضذُ ٍ هَسد اًشظب س ٍخَد داسد .دس ٍالغ صهبًی کِ کبی اسکَئش ثِ غفش ًضدیک سش ثبضذ ،سغح
احشوبل ثبیذ ثضسگ سش اص  ./ 05ثبضذ .ثِ ػجبسر دیگش صهبًی کِ همذاس کبی اسکَئش هؼٌی داس ثبضذ ًطبى دٌّذُ ی سفبٍر
ثیي هذل ٍ دادُ ّبسز ٍ حبکی اص ثشاصش ضؼیف هذل اسز.
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همذاس ضبخع ثشاصش سغجیمی ( )CFIثیي غفش ٍ یک دس ًَسبى اسز ٍ ّشچِ همذاس ایي ضبخع ثضسگ سش ثبضذ
ًطبى دٌّذُ ی ثشاصش ثْشش هذل اسز .صهبًی کِ همذاس  CFIثضسگشش اص  ./90ثبضذ هی سَاى لضبٍر کشد کِ هذل اص
ثشاصش لبثل لجَلی ثشخَسداس اسز .همذاس آهبسُ سیطِ هیبًگیي سَاى دٍم خغبی سمشیت ( ،)RMSEAکِ ثِ ثبلیوبًذُ هذل
هشثَط اسز ًیض ثیي غفش ٍ یک دس ًَسبى ثَدُ ٍ ّشچِ همذاس آى کَچکشش ثبضذ هذل اص ثشاصش خَثی ثشخَسداس خَاّذ
ثَد .صهبًی کِ همذاس آهبسُ  RMSEAکَچکشش اص  ./06ثبضذ ،هذل اص ثشاصش لبثل لجَلی ثشخَسداس هی ثبضذ .خذٍل هشثَط
ثِ ضبخع ّبی ثشاصش هذل ٍ همبدیش هشثَعِ ثِ آى ّب دس اًشْبی همبلِ آهذُ اسز.
ًکشِ :ثؼذ اص اًدبم سحلیل ػبهلی سبییذی ،دس غَسسی کِ ثشاصش هذل لبثل لجَل ًجبضذ ٍ حشی ثب اًدبم اغالحبر دس
هذل ،ثش اسبس ضبخع سػحیح ،اهکبى ثْجَدی هذل فشاّن ًگشدد ،هحمك هی سَاًذ ثِ اًدبم سحلیل ػبهلی اکشطبفی الذام

کٌذ سب اص ایي عشیك الگَی سبخشبسیی هشٌبست ثب هشغیشّبی هَسد ثشسسی ثِ دسز آٍسد.
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نحوه اجرا
دس اثشذا هی ثبیسز یک فبیل  PRELISثسبصین ثشای ایي کبس:
 )1ثشًبهِ لیضسل سا اخشا کٌیذ.
 )2ثش سٍی گضیٌِ  fileسذس  ٍ Newسذس  PRELIS Dataکلیک کٌیذ.
 )3دٍثبسُ گضیٌِ  fileسا اًشخبة کشدُ ٍ سذس گضیٌِ  Import Data in Free Formatسا اًشخبة کٌیذ.
 )4دس دٌدشُ ثبص ضذُ دس لسوز  Files of typesگضیٌِ  SPSS for Windowsسا اًشخبة کٌیذ ٍ فبیل دادُ
ّبی خَد سا کِ دس ثشًبهِ  spssسبخشِ ایذ ٍ ثب دسًَذ  savسبخشِ ایذ سا ٍاسد کٌیذ.
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دس اداهِ هی ثبیسز خػَغیبر دادُ ّبی خَد سا سؼشیف کٌین:
 )5ثش سٍی گضیٌِ  ٍ Dataسذس  Define Variableکلیک کٌیذ.
 )6کلیِ هشغیشّبی کبدس سوز چخ سا اًشخبة کشدُ ٍ سذس ثش سٍی گضیٌِ  Variable Typeسا اًشخبة کٌیذ ٍ
دس دٌدشُ ثبص ضذُ گضیٌِ  ٍ Continuousسذس  Apply to allسا اًشخبة کٌیذ(ثب ایي ػول هشغیشّبی ٍسٍدی
هبى سا ثِ غَسر دیَسشِ سؼشیف هی کٌین) .دس اًشْب  ٍ OKدٍثبسُ  OKسا ثضًیذ.

 )7گضیٌِ  ٍ Statisticsسذس  Output Optionsسا اًشخبة کشدُ ٍ دس کبدس  Moment Matrixگضیٌِ
 Save to fileسا سیک ثضًیذ .دس اًشْب  OKسا ثضًیذ.
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دس ایي هشحلِ هب هی خَاّین هذل هَسد ًظشهبى سا سسن کٌیذ:
(اص آى خب کِ سشسین ًوَداس ثِ سٍش دیبگشام هسیش آسبى سش اص سٍش ّبی دیگش اسز هب ایي سٍش سا اًشخبة هی کٌین.
دلز کٌیذ کِ سوبهی سٍش ّبی ثِ ًشبیح یکسبًی خشن هی ضًَذ).
 )8ثش سٍی گضیٌِ  ٍ Fileسذس  ٍ Newسذس  ٍ Path Diagramدس اًشْب  OKکلیک کٌیذ.
 )9دس دٌدشُ  Save Asیک ًبم اًگلیسی ثشای دٌدشُ دیبگشام هسیش ثب حشٍف ثضسگ اًشخبة کشدُ ٍ سذس آى سا
رخیشُ هی کٌین(سشخیحب دس ّوبى لسوز کِ فبیل ّبی  SPSS ٍ PRELISسا رخیشُ کشدُ ایذ ،ایي فبیل سا ًیض
رخیشُ کٌیذ ٍ سشخیحب سؼی کٌیذ فبیل ّبی هشثَط ثِ لیضسل سا دس غفحِ دسکشبح رخیشُ کٌیذ).
 )10دس ایي لسوز غفحِ ای خْز سشسین دیبگشام هسیش ٍخَد داسد .اهب اثشذا هی ثبیسز هشغیشّبی آضکبس ٍ ًْفشِ
سا دس ایي غفحِ (سوز چخ) ٍاسد کٌین .ثش سٍی  ٍ Setupسذس  Variablesکلیک کٌیذ.
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 )11ثش سٍی گضیٌِ  Add/Read Variablesدس لسوز هشغیشّبی آضکبس یب هطبّذُ ضذُ ( Observed
 )Variablesکلیک کٌیذ ٍ دس ًَاس کطَیی  Read from filesگضیٌِ  PRELIS System Fileسا اًشخبة
کٌیذ.
 )12دس ّوبى غفحِ ثش سٍی  Browsکلیک کٌیذ ٍ فبیل  PRELISسا کِ سبخشِ ایذ (ثب فشهز psf
) سا اًشخبة کشدُ ٍ Openسا ثضًیذ ٍ دس اًشْب  OKسا ثضًیذ.

 )13ثشای سؼشیف هشغیشّبی ًْفشِ ثش سٍی  Add Latent Variablesکلیک کشدُ ٍ هشغیشًْفشِ اٍل سا ًبم گزاسی
کٌیذ ٍ  OKسا ثضًیذ ٍ سذس هشغیشّبی ًْفشِ دیگش سا یک ثِ یک ًبم گزاسی کٌیذً (.بم ّب سا اًگلیسی ،ثب حشٍف
ثضسگ ٍ حذٍد  2سب  4حشف اًشخبة کٌیذ).
 )14دس اداهِ دس غفحِ  Labelsگضیٌِ  ٍ Nextسذس  OKسا ثضًیذ.
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هطبّذُ هی کٌیذ کِ هشغیشّبی آضکبس ٍ ًْفشِ ٍاسد غفحِ سشسین هذل ضذُ اًذ .دس ایي هشحلِ الذام ثِ سشسین هذل هذ
ًظشهبى ٍ ایدبد اسسجبط ثیي هشغیشّبی ًْفشِ ٍ آضکبس(ضبخع ّب یب گَیِ ّب) هی کٌین.
 )15دس سوز چخ غفحِ سشسین ٍ دس لسوز هشغیشّب ،اثشذا هشغیشّبی آضکبس( )Observedسا یک ثِ یک ثِ داخل
غفحِ سشسین ثکطیذ(اًشخبة کٌیذ ٍ ثب هَس ثکطیذ) ٍ دس یک سوز غفحِ سشسین(سشخیحب سوز چخ) ،ثِ
غَسر صیش ّن (ػوَدی) لشاس دّیذ.
 )16هشغیشّب ًْفشِ سا ًیض ثب هَس اًشخبة کشدُ ٍ دس سوز ساسز غفحِ سشسین ٍ سٍثشٍی هشغیشّبی آضکبسضبى
لشاس دّیذ.
 )17ثِ کوک ًَاس سشسین(،)Drawing Bar

سٍاثظ ثیي هشغیشّبی ًْفشِ ٍ آضکبس سا سشسین

کٌیذ( .چٌبًچِ دس غفحِ سشسین خَد ًَاس اثضاس سا هطبّذُ ًوی کٌیذ ثش سٍی گضیٌِ  ٍ Viewسذس Toolbars
کلیک کشدُ ٍ سیک  Drawing Barsسا ثضًیذ).
 )18ثشای سسن سٍاثظ ثیي هشغیشًْفشِ ٍ ضبخع ّب یب گَیِ ّبیص اص ػالهز

ثْشُ ثگیشیذ ٍ ثشای سسن سٍاثظ هذ

ًظش ثؼذ اص اًشخبة ػالهز هزکَس آى سا اص هشغیش ًْفشِ سب داخل هشغیش آضکبس ثکطیذ ٍ .ایي کبس سا ثشای سبیش

سٍاثظ ًیض سکشاس کٌیذ.
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 )19خْز سٌدص ساثغِ (ّوجسشگی) ثیي هشغیش ًْفشِ ثب هشغیش ًْفشِ دیگش ،اص ػالهز

ثْشُ ثگیشد ،اهب سَخِ

داضشِ ثبضیذ کِ ایي فلص سا اص خغی کِ اص هشغیش ًْفشِ خبسج ضذُ اسز ٍ هشثَط ثِ خغبی اًذاصُ گیشی اسز
سسن کٌیذ.
ًکشِ :الصم ًیسز سٍی چیذهبى هشغیشّبی آضکبس خیلی ٍلز ثگزاسیذ .سٌْب هشغیشّبی ًْفشِ سا سوز ساسز ٍ آضکبس
هشثَعِ ضبى سا سٍثشٍیطبى دس سوز چخ ثگزاسیذ .لیضسل ثؼذ اص اخشا ضذى هشغیشّب سا هٌظن هی کٌذ.

دس ایي هشحلِ هشغیشّبی ًْفشِ سا همیبس داس هی کٌین.
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الصم ثِ رکش اسز کِ هشغیشّبی ًْفشِ داسای همیبس اًذاصُ گیشی ًیسشٌذ .دس ًشیدِ هی ثبیسز اص هشغیشّبی آضکبس هشسجظ ثب
آى ّب خْز همیبس داس کشدى آى ّب اسشفبدُ کٌین .ثشای همیبس داس کشدى هشغیش ًْفشِ ،هی ثبیسز ثبس ػبهلی اٍلیي هشغیش
آضکبس سا ثشاثش ثب  1لشاس دّین ٍ سذس آى سا  Fixکٌین .هشاحل صیش سا دًجبل کٌیذ:
 )20ثش سٍی ثبس ػبهلی اٍلیي هشغیش آضکبس هشثَط ثِ هشغیش ًْفشِ اٍل کلیک کٌیذ ٍ آى سا سجذیل ثِ  1.00کٌیذ(ػذد
یک ثب دٍ سلن اػطبس)  .سذس ثش سٍی ایي ػذد کلیک ساسز کشدُ ٍ دس دٌدشُ ثبص ضذُ گضیٌِ  Freeسا اًشخبة
کٌیذ .ایي کبس سا ثش سٍی اٍلیي هشغیش آضکبس هشثَط ثِ ّش هشغیش ًْفشِ ًیض اًدبم دّیذ.
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آخشیي هشحلِ لجل اص اخشای هذل ایدبد یک فبیل  Syntaxثشای سخویي اسز .ثشای ایدبد ایي فبیل:
 )21ثش سٍی گضیٌِ  ٍ Setupسذس گضیٌِ  Build SYMPLIS Syntaxکلیک کٌیذ سب فبیل ثشًبهِ ًَیسی ثِ صثبى
 SIMPLISایدبد ضَد.
 )22دس اداهِ ثش سٍی Run PRELIS

کلیک کشدُ یب  F5سا ثضًیذ.

دس ایي هشحلِ هی ثبیسز هذل هذ ًظش ضوب اخشا ضذُ ثبضذ .دس ایي هشحلِ هی ثبیسز ثِ سشسیت اثشذا ضبخع ّبی
ثشاصش هذل سا ثشسسی کشدُ ٍ سذس ثِ سشاؽ سخویي دبساهششّب ثشٍین.
ضبخع ّبی ثشاصش هذل دس فبیل خشٍخی ثب دسًَذ  OUTهَخَد اسزّ .وچٌیي هی سَاًیذ ثب اًشخبة گضیٌِ
 ٍ Outputسذس  Fit Indicesثِ کل ضبخع ّبی ثشاصش دسز یبثیذ (کلیذ هیبًجش ایي دسشَس.)Ctrl+F :
ًکشِ :ثب اخشای ثشًبهِ ،اعالػبر اضبفی دس لبلت یک فبیل هشٌی ثب دسًَذ  OUTظبّش هی ضَد .سَغیِ هی ضَد کِ
ّوَاسُ دس اص اخشای ثشًبهِ ٍ اًدبم هحبسجبر ،خشٍخی ثشآٍسدّب دس ایي خذٍل هَسد ثشسسی لشاس گیشدٍ اگش خغب ّب یب
هطکلی دس هحبسجبر ٍخَد داضشِ ثبضذ یب هذل ّوبًٌذ ًجبضذ ،اخغبسّبی الصم دس ایي ثشًٍذاد اسائِ هی ضَد.

تحلیل نتایج
دس اثشذا ثِ ثشسسی ضبخع ّبی ثشاصش هذل هی دشداصین ٍ همبدیش ثذسز آهذُ اص ضبخع ّبی ثشاصش سا ثب هیضاى هؼیبس
همبیسِ هی کٌین.
ثؼذ اص ثشسسی ضبخع ّبی هذل ثِ سشاؽ سخویي دبساهششّب هی سٍین .دس هیبى خشٍخی ّبی سحلیل ػبهلی ،ثبسّبی
اسشبًذاسدضذُ اصاّویز صیبدی دس سفسیش ًشبیح سحلیل ػبهلی ثشخَسداسًذ .ایي ثبسّبً ،طبى دٌّذُ ّوجسشگی ثیي ّش هشغیش
هطبّذُ ضذُ ٍ ػبهل هشثَط ثِ آى اسز.

 -1شاخص های برازش مدل
خذٍل صیش ثِ ثشسسی هْن سشیي ضبخع ّبی ثشاصش هذل ٍ همبیسِ آى ّب ثب هیضاى هؼیبس هی دشداصد.
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شاخص های برازش

مالک

مقادیر به دست آمده

برازش مدل

خی دٍ

ّشچِ کوشش ثشاصش ثْشش

213.29

------

هؼٌبداسی خی دٍ

P< ./05

0.001

ثشاصش ًذاسد

ًسجز خی دٍ ثش دسخِ
آصادی

= 8.2

 ٍ 2کوشش

ثشاصش ًذاسد

RMSEA

 ٍ ./05کوشش

./17

ثشاصش ًذاسد

CFI

 ٍ ./9ثیطشش

./62

ثشاصش ًذاسد

دادُ ّبی هَسد اسشفبدُ دس ایي ثخص سبخشگی ّسشٌذ ٍ ّویي عَس کِ ضبخع ّبی ثشاصش ًطبى هی دٌّذ ،دادُ ّبی هب
اص هذل سحیل ػبهلی دطشیجبًی ًوی کٌٌذ ٍ ثِ ػجبسر دیگش ثیي دادُ ّب ٍ هذل سبصگبسی ٍخَد ًذاسد.
دس ایي هشحلِ هی ثبیسز الذام ثِ اغالح هذل ثٌوبیین .ثشای اغالح هذل هی سَاى عجك گضیٌِ ّبی صیش دیص سفز.
 -1حزف ضبخع ّبی داسای همبدیش  Tکوشش اص 2
 -2ادغبم ػبهل ّبی (هشغیشّبی ًْفشِ) داسای ّوجسشگی ثبال ثب یکذیگش
 -3ثبثز کشدى ثشخی اص دبساهششّب
 -4اسشفبدُ اص گضیٌِ دیطٌْبدی لیضسل ثب ػٌَاى Modification Indices
ًکشِ :خْز اغالح هذل ثِ سشسیت هَاسد ثبال دیص ثشٍیذ ٍ دلز کٌیذ کِ دس ّش هشحلِ سٌْب یک سغییش سا اػوبل کٌیذ .هثال
چٌبًچِ ثیص اص یک ضبخع داسای همذاس  Tکوشش اص ّ 2سشٌذ(ػذم هؼٌبداسی) ،اثشذا فمظ آى ضبخػی سا کِ داسای همذاس
 Tکوشش اص سبیشیي اسز سا اًشخبة کشدُ ٍ آى ضبخع سا اص هذل حزف هی کٌین .سذس دٍثبسُ ضبخع ّبی هذل سا
ثشسسی کشدُ ٍ چٌبًچِ ضبخع ّبی ثشاصش ثبص ّن ًیبص ثِ اغالح داضشٌذ الذام ثِ اغالح هذل هی کٌین .هثال هوکي
اسز دس اص اخشای هذل ،همذاس  Tثشای سِ ضبخع هشثَط ثِ یک هشغیش ًْفشِ هؼٌبداس ًجبضذ(کوشش اص  2ثبضذ)ٍ ،لی دس
اص حزف یکی اص ضبخع ّب هطبّذُ کٌین همذاس  Tدٍ ضبخع دیگش ثیطشش اص  2ضذُ ثبضذ.
اگش ثشاصش هذل لبثل لجَل ثبضذ ،سخویي دبساهششّب هَسد ثشسسی لشاس هی گیشد .اص آى خب کِ سخویي ّبی دبساهشش اسشبًذاسد
ًطذُ ،همیبس هشغیشّب سا ثِ ّوشاُ داسد ،ثٌبثشایي ،ثٌبثشایي ایي سخویي ّب سا سٌْب هی سَاى ثش اسبس همیبس ّبی هشغیشّب
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هَسد سدضیِ ٍ سحلیل لشاس داد .دس همبثل ،سخویي دبساهششّبی اسشبًذاسد ضذُ ،ثِ دلیل ایي کِ هشغیشّب سا اص همیبس آصاد هی
کٌذ ،اهکبى همبیسِ دبساهششّبی هذل ثب ّوذیگش سا فشاّن هی سبصد.
ثِ عَس دیص گضیذُ ثشآٍسدّبی اسشب ًذاسد ًطذُ ثش سٍی ًوَداس هسیش ظبّش هی ضًَذ .ثشآٍسدّبی اسشبًذاسد ضذُ ،همبدیش t
ٍ اعالػبر هشثَط ثِ ضبخع اغالح اص عشیك اًشخبة گضیٌِ ّبی فَق اص لسوز  Estimatesلبثل دسشیبثی ّسشٌذ.
ثشای دسشیبثی ثِ ثشآٍسدّبی اسشبًذاسد ضذُ ،اص لسوز  Estimatesدکوِ فلص داس سا فطبس دّیذ ٍ گضیٌِ
 Standardized Solutionسا اًشخبة کٌیذ سب ثبسّبی ػبهلی اسشبًذاسد ضذُ دس ًوَداس ظبّش ضَد.

دس فبیل ضوبسُ  2ثِ اغالح ًشبیح هذل ٍ ثشسسی سخویي دبساهششّب ٍ خغبّبی سایح دس سحلیل ػبهلی سبییذی ٍ سبیش هَاسد
هی دشداصین.
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