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  مقدمه ناشر
  

رات  ی ا انط  ان  با ری د ی  ه  تاب ؤ ی ی    ت عا د  با  وا ت   ا
ه د. وا ش د کان پو د ا ور را   ی  ی و عل ه    ی  روز جا

غی  دید  ت  ان،یک  ان  با ی تاب د   وعل
حمد و سپاس ايزد منان را كه با الطاف بيكران خود اين توفيق را به ما ارزاني داشت تا بتوانيم در راه 

هايي  گام و آموزشيارتقاي دانش عمومي و فرهنگي اين مرز و بوم در زمينه چاپ و نشر كتب علمي 
  هرچند كوچك برداشته و در انجام رسالتي كه بر عهده داريم، مؤثر واقع شويم.

توسعه روزافزون آن، شرايطي را به وجود آورده كه هر روز شاهد تحوالت  سرعتگستردگي علوم و
نياز به منابع مختلف از جمله كتاب  ،اساسي چشمگيري در سطح جهان هستيم. اين گسترش و توسعه

برجسته رساني، بيش از پيش  ترين راه دستيابي به اطالعات و اطالع ترين و راحت عنوان قديميرا به 
  نموده است.

در اين راستا، واحد انتشارات مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران با همكاري اساتيد، مؤلفان، 
 تالش نموده   عه در زمينه هاي گوناگون و مورد نياز جام محققان و مترجمان، متخصصان، پژوهشگران

اسب در اختيار عالقمندان قرار براي رفع كمبودها و نيازهاي موجود، منابعي پربار، معتبر و با كيفيت من
  د.ده

 است كه با "سركارخانم رقيه زارع مسعود علي مردي و آقاي جناب" تأليف داريد دست كتابي كه در
شايسته است از يكايك اين گراميان تشكر و  وگشته نشر ديباگران تهران منتشر  درما همكاران تالش 

  قدرداني كنيم.
  ما باشيد راهنمايبا نظرات خود مشوق و 

با ارائه نظرات و پيشنهادات وخواسته هاي خود،به ما كمك كنيد تا بهتر و دقيق تر در جهت رفع 
نه هاي ديباگران نيازهاي علمي و آموزشي كشورمان قدم برداريم.براي رساندن پيام هايتان به ما از رسا

تهران شامل سايتهاي فروشگاهي و صفحه اينستاگرام و شماره هاي تماس كه در صفحه شناسنامه 
  كتاب آمده استفاده نماييد.   

  مدير انتشارات  
  مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران
dibagaran@mftplus.com 
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  مقدمه مولف
و  متعدد حضوري و مجازي هايروش معادالت ساختاري در کالسآموزش  هاي متماديسال پس

سرانجام براي ، نامهکارهاي پژوهشی مانند پایاندر بسیاري از مشاور آماري  عنوان بههمچنین فعالیت 
) SEMتصمیم به نگارش کتاب آموزش معادالت ساختاري (، SmartPLSو  Amos يافزارها نرم آموزش

 نبود، پرداخته شودموضوعی که باعث شد به نگارش این کتاب  درواقعم. ینامه گرفتمخصوص پایان
زبان اکثر  متأسفانهو مقاله بود.  نامه انیپا ازجملهکمی  يها پژوهشبراي  افزارها نرمآموزش مناسب این 

در بر  کاربردي صورت به پژوهشگر را موردنیازتمام مطالب نیست و قابل درك هاي موجود، ساده و کتاب
ساده در کنار آموزش  حال نیدرع و علمی کامالًکه با زبانی  شده استدر این کتاب سعی . نگرفته است

  .یاد شده برطرف شود خألتا  پرداخته شود، به آموزش مباحث دشوار آماري نیز افزار نرم
در فصل دوم  .براي انجام معادالت ساختاري پرداختیم موردنیازمفاهیم  مرور بهدر فصل اول این کتاب 

مثال براي انجام معادالت  عنوان بههاي موردي شده است. این مطالعه هاي موردي معرفیمطالعه
 افزار نرمآموزش نصب و  نحوة در فصل سوم به .اند شدهاستفاده  تأییديساختاري و تحلیل عاملی 

Amos .افزار نرمآموزش  نصب و نحوة به را نیز فصل چهارم پرداخته شده است SmartPLS  اختصاص
در  در فصل ششم نیز شرح داده شده است. نامه پایاننگارش فصل چهارم  نحوةدر فصل پنجم  .ایم داده

 SmartPLSو  Amos افزارهاي نرمبه بررسی چند نمونه پژوهش معتبر که از  هاي تکمیلیکنار آموزش
از  سؤاالتیسال آموزش معادالت ساختاري با  10اند پرداختیم. همچنین طی استفاده شده ها آندر 

دلیل انتخاب این دو  .ایم دادهرا در این فصل قرار  ها آنطرف دانشجویان مواجه شدیم که مفیدترین 
است. براي مثال  ها آنجهت انجام معادالت ساختاري، کاربرد زیاد و رابط کاربري مناسب  افزار نرم
نیست، بنابراین تصمیم معادالت ساختاري لیزرل را داریم که از نظر رابط کاربري مناسب  افزار نرم

  .افزار در این کتاب پرداخته نشودگرفتیم که به آموزش این نرم
آماده شده است را  کتاب که توسط نویسندگان معادالت ساختاري شود ویدئوهاي آموزشیپیشنهاد می

جهت همچنین  بسیار کمک کننده خواهند بود. کتاب مطالعۀدر کنار ها نیز مشاهده کنید. این آموزش
  مراجعه کنید. )Cochrana.ir( تیسا وبتوانید به می نیز هاي ضمیمه کتابدریافت فایل

  رقیه زارع  مسعود علی مردي

  و بازخورد شما خواننده کتاب هستیم: سؤاالتاز طریق آدرس ایمیل زیر آماده دریافت 
m.alimardi@yahoo.com 
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 را تحلیل کند.معادالت ساختاري  از روشآمده  به دستنتایج و جداول  یراحت به  

 را تحلیل کند. تأییديآمده از روش تحلیل عاملی  به دستی نتایج و جداول راحت به  

  انجام بدهد. خواندن این کتاببا  به سادگیو مقاله خود را  نامه انیپاتحلیل آماري  
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