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به نام خدا

(SEM)بندي معادالت ساختاري کارگاه مدلبرنامه 

SPSS, AMOS, LISREL

: کارگاههدف 

: کنندهشرکترود که پس از گذراندن  این کارگاه انتظار می

.درك کندرا ) SEM(مفهوم مدل معادالت ساختاري -1
.را درك کنداستفاده از تحلیل مسیر و مدل معادالت ساختاريضرورت-2
.تحلیل عاملی اکتشافی را انجام داده و عامل هاي موردنظر را استخراج کند-3
.مدل تحلیل عاملی تاییدي را به عنوان حالت خاصی از مدل معادالت ساختاري بشناسد-4
.مدل مفهومی خود را در چند جامعه مستقل مقایسه کند-5
.اثر متغیرهاي پنهان بر یکدیگر را در چند جامعه متفاوت مقایسه کند-6

.  تاب در این کارگاه باعث باالبردن کیفیت کارگاه خواهد شدبه همراه داشتن لپ: توصیه

)CFA(و تاییدي) EFA(تحلیل مسیر، تحلیل عاملی اکتشافی : برنامه روز اول
نحوه فعالیت اعضاتوضیحاتموضوعزمان

در این کارگاه حضور داریم؟چرا معرفی، آشنایی با کارگاه و ضرورت یادگیريآمدگوییخوش8:30-8:00
اجراي مثال بیان شده: کار فرديو تفسیرSPSSو نحوه اجرا در تحلیل مسیر مفهوم تحلیل مسیر10:00-8:30
)تفسیر نتایج(کار گروهیSPSSتحلیل مسیر در نرم افزار تمرین11:00-10:00

تحلیل عاملی 12:00-11:00
اجراي دوباره مثال بیان شده: کار فرديSPSSعاملی اکتشافی و نحوه اجرا در تحلیل مفهوم )EFA(اکتشافی

)تفسیر نتایج(کار گروهیو تفسیرSPSSدر نرم افزار عاملی اکتشافیتحلیل تمرین12:30-12:00
--نهار-نماز13:30-12:30

AMOSهاي زارافآشنایی با فضاي کلی نرمنصب و افزارنرممعرفی 14:30-13:30

LISRELو

و LISRELوAMOSزارهاي افنرمنصب 
افزارگرفتن یک خروجی در این نرم

تحلیل عاملی 15:30-14:30
)CFA(تاییدي 

AMOSو نحوه اجرا در تاییديعاملی تحلیل مفهوم 

اجراي مثال بیان شده: کار فرديو تفسیر

)تفسیر نتایج(کار گروهیAMOSدر نرم افزار تاییدي عاملی تحلیل تمرین16:00-15:30
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)SEM(مدل معادالت ساختاري : دومبرنامه روز 
نحوه فعالیت اعضاتوضیحاتموضوعزمان

8:30-8:00
تحلیل عاملی 

اجراي مثال بیان شده: کار فرديLISRELدر عاملی تاییدي تحلیل نحوه اجرا )CFA(تاییدي 

)تفسیر نتایج(کار گروهیLISRELدر نرم افزار عاملی تاییدي تحلیل تمرین9:00-8:30

10:30-9:00
مدل معادالت 

بحث بر روي مثال هاي ارایه شدهمعادالت ساختاري و تفسیر آنمفهوم وکاربرد مدلساختاري

11:30-10:30
معادالت مدل

ساختاري
و AMOSمعادالت ساختاري در اجراي مدل

LISRELاجراي مثال بیان شده: کار فرديو تفسیر خروجی

و AMOSمعادالت ساختاري در اجراي مدل1تمرین12:30-11:30
LISREL

)تفسیر نتایج(کار گروهی

--نهار-نماز13:30-12:30

و AMOSمعادالت ساختاري در اجراي مدل2تمرین14:00-13:30
LISREL

)تفسیر نتایج(کار گروهی

برابري یک مدل 15:00-14:00
اجراي مثال بیان شده: کار فردي)Multigroup Analysis(مقایسه چندگروهی در چند جامعه

)تفسیر نتایج(کار گروهیAMOSدر مقایسه چندگروهی اجراي تمرین 16:00-15:00


