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هقدهه
تحلیل هؼیش (ً )Path Analysisخؼتیي ثبس تَػط یک ثیَلَطیؼت ثِ ًبم ػٍَل سایت ( )Swell Wrightدس ػبل
 1934دس استجبط ثب تجضیِ کشدى هجوَع ّوجؼتگی ثیي دٍ هتغیش دس یک ػیؼتن ػلّی هؼشفی گشدیذ .ایي سٍؽ تؼوین
یبفتِ سٍؽ سگشػیَى چٌذ هتغیشُ دس استجبط ثب تذٍیي هذل ّبی ػلّی اػت  .تکٌیک تحلیل هؼیش ثش اػبع فشم استجبط
ثیي هتغیشّبی هؼتمل ٍ ٍاثؼتِ اػتَاس اػت .ایي سٍؽ ثش اػتفبدُ اثتکبسی اص ًوَداس تلَیشی کِ ثِ دیبگشام هؼیش ( Path
 )Diagramاػت ،تبکیذ خبف داسد.
دس سٍؽ تحلیل هؼیش  ،ػالٍُ ثش تبثیش هؼتمین ،اهکبى ؿٌبػبیی تبثیشات غیشهؼتمین ّش یک اص هتغیشّبی هؼتمل ثش
هتغیش ٍاثؼتِ ًیض ٍجَد داسد .ثِ ّویي خبطش ،دس تحلیل هؼیش ،ثب چٌذیي هؼبدلِ خط سگشػیًَی اػتبًذاسد ؿذُ هَاجِ
ّؼتین ،دس حبلی کِ دس تحلیل سگشػیَى ،تٌْب ثب یک هؼبدلِ خط سگشػیًَی اػتبًذاسد ؿذُ داسین.
دس ٍالغ تفبٍت تحلیل هؼیش ٍ سگشػیَى دس تَاًبیی تحلیل هؼیش دس ػٌجؾ تبثیشات غیشهؼتمین (ػالٍُ ثش تبثیشات
هؼتمین) اػت .ایي تفبٍت دس ؿکل صیش ًوبیؾ دادُ ؿذُ اػت.

شکل شماره 1
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ًکتِ :دس تحلیل هؼیش ،فلؾ ّب هـخق کٌٌذُ تبثیشات ػلّی اص هتغیشّبی هؼتمل ثِ ػوت هتغیشّبی ٍاثؼتِ هیبًی ٍ
ًْبیی هی ثبؿٌذ.
تحلیل هؼیش ثشای تجییي دلیك تش سٍاثط ػلّی هتغیشّب ،ثِ تجضیِ ّوجؼتگی ثیي هتغیشّب هی پشداصد .اص طشیك ایي
تجضیِ ،اثشات هؼتمین ٍ غیش هؼتمین یک هتغیش ،ثش هتغیش دیگش هـخق هی گشدد .آى چِ کِ ضشایت ّوجؼتگی ًـبى
هی دٌّذ ،اثشات هؼتمین ٍ غیشهؼتمین هتغیشّبػت .ثِ ػجبست دیگش:
اثشات غیش هؼتمین  +اثشات هؼتمین = ّوجؼتگی

هفاهین کلیدی در تحلیل هسیر
هفروضات
تحلیل هؼیش ثش هجٌبی هفشضبتی اػتَاس اػت کِ ػوذُ تشیي آى ّب ثِ ؿشح ریل اًذ:
 -1سٍاثط ثیي هتغیشّبی هَجَد دس هذل ،خطی ،جوغ پزیش ٍػلّی اػت ٍ سٍاثط اًحٌبیی ٍ تؼبهلی هلحَظ ًوی
گشدد.
 -2هتغیشّبی ثبلیوبًذُ ثب ّوذیگش ٍ ثب هتغیشّبیی کِ لجل اص آى دس هذل لشاس گشفتِ اًذّ ،وجؼتِ ًیؼتٌذ.
 -3جشیبى ػلّیت دس دػتگبُ یک طشفِ هی ثبؿذ ٍ ػلّیت هتمبثل ثیي هتغیشّب هلحَظ ًوی ؿَد.
نوودار یا دیاگرام هسیر
هْن تشیي ثخؾ تحلیل هؼیش ،طشاحی ٍ آصهَى ًوَداس هؼیش اػت کِ اص چٌذ جضء اػبػی تـکیل ؿذُ اػتً .وَداس
هؼیش  ،دس ٍالغ ،یک هذل ػبختبسی پیـیي یب پیؾ تجشثی ثب هجوَػِ هؼبدلِ ػبختبسی اػت کِ سٍاثط ػلّی هوکي ثیي
هتغیشّب سا تَكیف هی کٌذ .ایي ًوَداس هؼیش ّ ،وَاسُ پغ اص هشٍس هجبًی ًظشی ٍ تذٍیي چبسچَة ًظشی اًتخبثی تحمیك
تَػط هحمك طشاحی هی ؿَد کِ دس ًْبیت دس تحلیل هؼیش هَسد آصهَى تجشثی لشاس هی گیشد.
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انواع هتغیر در نوودار هسیر
 )1هتغیشّبی دسًٍی :دس تحلیل هؼیش ،هتغیشّبی دسًٍی ؿبهل هتغیش ٍاثؼتِ ٍ هتغیش هؼتمل اػت.
الف) هتغیش ٍاثؼتِ :دس تحلیل هؼیش ثب دٍ دػتِ کلی اص هتغیش ٍاثؼتِ ػشٍکبس داسین:
 -1هتغیش ٍاثؼتِ ًْبیی :هتغیشی کِ دس ًْبیت توبهی تحلیل ّبی تحمیك هجٌی ثش تبثیشات هتغیشّبی هؼتمل ثبیذ
سٍی آى اًجبم ؿَد (دس هثبل هب ،هیضاى توبؿبی تلَیضیَى یب .)TV
 -2هتغیش ٍاثؼتِ هیبًی  :دس ٍالغ ّوبى هتغیش هؼتمل اػت کِ دس ثشخی هشاحل تحلیل هؼیشً ،مؾ یک هتغیش
ٍاثؼتِ هیبًی یب ٍاػط سا ایفب کشدُ ٍ تبثیش ػبیش هتغیشّبی هؼتمل هذل ثش سٍی آى آصهَى هی ؿَد ( دس هثبل هب
هتغیش دسآهذ یب .)Income
ة) هتغیش هؼتمل :هتغیشی کِ ثش هتغیشّبی ٍاثؼتِ اػن اص ًْبیی ٍ هیبًی تبثیش هی گزاسد ٍ ثِ ػجبستی اص ّیچ هتغیشی
تبثیش ًوی پزیشد .دس هثبل هب ػبیش هتغیشّب کِ ؿبه ل ػيٍ ،ضؼیت تبّل ٍ تحلیالت هی ؿًَذ هتغیش هؼتمل ّؼتٌذ
(ؿکل ؿوبسُ .)2
ًکتِ :دس ٌّگبم آصهَى هذل ًظشی ،ثِ ثشسػی هیضاى ّوجؼتگی دٍجبًجِ ثیي هتغیشّبی هی پشداصین تب پی ثجشین آیب
هتغیشّبی هؼتمل ثب ّوذیگش ّوجؼتگی داسًذ یب خیش .ایي ساثطِ اص ًَع ّوجؼتگی اػت ٍ ًوی تَاى آى سا ػلّی فشم کشد.
ٍجَد ّوجؼتگی ثبال ثیي هتغیشّبی هؼتمل ًـبى هی دّذ کِ هتغیشّبیی کِ ثشای ایي پظٍّؾ اًتخبة ؿذُ اًذ داسای
پـتَاًِ تئَسیک ّؼتٌذ ٍ افضایؾ یب کبّؾ دس ّش یک اص ایي هتغیشّب ،ثب افضایؾ یب کبّؾ دس هتغیش همبیؼِ ؿذُ ثب آى
ّوشاُ هی ثبؿذ.
ًکتِ :هتغیش ٍضؼیت تبّل ثِ كَست اػوی (مجرد = 1و متاهل= )2تؼشیف ؿذُ اػت .ثٌبثشایي پیؾ اص اجشای
سگشػیَى ،هتغیشّبی اػوی هی ثبیؼت ثِ طَس تلٌؼی ثِ فبكلِ ای تجذیل ؿًَذ .دس ًتیجِ دس  SPSSهتغیش دیگشی
تؼشیف کشدُ ٍ جْت تجذیل هتغیش اػوی ٍضؼیت تبّل ثِ هتغیش فبكلِ ای ،ثِ کلیِ افشاد هجشد کذ  ٍ 0ثِ توبهی افشاد
هتبّل کذ  1هی دّین ٍ ایي هتغیش جذیذ سا ٍاسد تحلیل سگشػیَى هی کٌین.
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شکل شماره 2

اسصیبثی هٌبػت ثَدى هذل :دس تحلیل هؼیش ،ثشای اسصیبثی هذل اص آهبسُ

اػتفبدُ هی ؿَد .ایي آهبسُ همذاس ٍاسیبًغ

هتغیش ٍاثؼتِ سا ًـبى هی دّذ کِ هتغیشّبی هؼتمل تَاًؼتِ اًذ آى سا تجییي کٌٌذ .دس ٍالغ،
کِ هذل تب چِ اًذاصُ ثشاصًذُ هجوَػِ ای اص دادُ ّبػت .ثٌبثشایي ّشچِ همذاس
ثشػکغ همذاس پبییي

ًـبى دٌّذُ ایي اػت

ثبالتش ثبؿذ ،هذل لَی تش اػت ٍ

داللت ثش ضؼف هذل داسد کِ ثبیذ هذل دیگشی ثیي هتغیشّب ثؼبصین کِ تجییي کٌٌذُ ٍاسیبًغ

ثیؾ تشی ثبؿذ.
آزهوى ضرایب هسیر
دس تحلیل هؼیش یک هذل ًظشی سا ثِ آصهَى هی گزاسین کِ دس ًْبیت ثب اجشای تحلیل ،ایي هذل ًظشی (کِ اص چبسچَة
ًظشی ثِ دػت هی آیذ) ثبیذ ثِ یک هذل تجشثی(کِ اص تحلیل هؼیش ثِ دػت هی آیذ) هٌتْی ؿَد .ثٌبثشایي طجیؼی اػت
کِ ّوَاسُ ػبخت سٍاثط ػلّی ثیي هتغیشّب دس هذل تجشثی ثب هذل ًظشی فشق داسد .اهب چِ هتغیشّبیی ثبیذ دس هذل ثبلی
ثوبًٌذ ٍ چِ هتغیشّبیی ثبیذ اص هذل حزف ؿًَذ؟
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لبػذُ کلی ایي اػت کِ دس اجشای تحلیل هؼیش  ،هتغیشّبیی کِ همذاس ثتب یب ضشیت هؼیش( )Betaآى ّب دس ػطح خطبی
کَچک تش اص  ./05هؼٌی داس ًـَد ،اص هذل حزف هی کٌین .ثٌبثشایي ،هؼیش ایي هتغیشّب ًیض اص هذل حزف هی ؿَد .الجتِ
ّش چِ حجن ًوًَِ ثضسگ تش ثبؿذ ،احتوبل ایي کِ ضشایت هؼیش هؼٌی داس ؿًَذ ،ثیؾ تش اػت.

نحوه اجرا:
هب دس ایي هثبل پغ اص هطبلؼِ هجبًی ًظشی ٍ ًیض پیـیٌِ تجشثی هذل ًظشی صیش سا تٌظین کشدُ این (الجتِ ایي ًوَداس
هؼیش ٍ دادُ ای هَسد اػتفبدُ دس آى ػبختگی اػت ٍ تٌْب ثشای آهَصؽ هشاحل ٍ ًحَُ اجشای تحلیل هؼیش ثِ کبس گشفتِ
ؿذُ اػت).
ایي هذل ػَاهل هَثش ثش هیضاى توبؿبی تلَیضیَى ( )TVسا ًـبى هی دّذ .ػَاهل هَسد ًظش هب ػجبست اًذ اص :تحلیالت
(ٍ ،)Educationضؼیت تبّل ( ،)Marriedػي ( ٍ )Ageهتغیش دسآهذ ( .)Incomeهذل ًظشی ٍ هفَْهی هذ ًظش هب
ثِ كَست صیش اػت.

شکل شماره 3
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هشاحل صیش سا جْت آصهَى هذل ًظشی اجشا هی کٌین.
 -1دػتَس  Analyze > Regression > Linearسا اجشا هی کٌین.

شکل شماره 4

 -2هتغیش ٍاثؼتِ ( )TVسا ٍاسد کبدس  ٍ Dependentتوبهی هتغیشّبی هؼتمل سا ٍاسد کبدس  Independentهی
کٌین .ثش سٍی  OKکلیک هی کٌین .ثب ایي کبس سگشػیَى هیضاى ثتبی هؼیشّبی
(ؿکل ؿوبسُ  ) 2سا ثِ هب هی دّذ ،اهب ٌَّص هیضاى ثتبی ػبیش هؼیشّب ثِ دػت ًیبهذُ اػت.
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شکل شماره 5

جدول شماره 1
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جدول شماره 2

هذل ًظشی اثشات هؼتمین هتغیشّبی هؼتمل ثش هتغیش ٍاثؼتِ ًْبیی دس هشحلِ اٍل ثِ كَست صیش اػت:

شکل شماره 6
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ٍ هذل تجشثی ثذػت آهذُ ثِ كَست صیش اػت:

شکل شماره 7

تحلیل نتایج:
اص هیبى چْبس هتغیش هؼتمل کِ ثش هجٌبی هذل ًظشی داسای تبثیشات هؼتمین ثش هتغیش هیضاى توبؿبی تلَیضیَى ثَدًذ ،تٌْب
دٍ هتغیش دسآهذ ٍ تبّل داسای تبثیش هؼتمین هؼٌبداسی ثش هتغیش هیضاى توبؿبی تلَیضیَى ّؼتٌذ ٍ دٍ هتغیش دیگش پظٍّؾ
(تحلیالت ٍ ػي) تبثیش هؼٌبداسی ثش هتغیش هیضاى توبؿبی تلَیضیَى ًذاسًذ (.)P<./05

 -3دس ایي هشحلِ هتغیش دسآهذ ( )Incomeسا ثِ ػٌَاى هتغیش ٍاثؼتِ دس ًظش هی گیشین ٍ تبثیش دٍ هتغیش تحلیالت
ٍ تبّل سا ثش سٍی آى آصهَى هی کٌین ( هی خَاّین ثتبی هؼیشّبی
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سا ثذػت ثیبٍسین).

شکل شماره 8

ًکتِ :هتغیش دسآهذ دس هشحلِ ً 3مؾ یک هتغیش ٍاثؼتِ (هیبًی) سا داسد ٍ هی تَاى تبثیش هتغیشّبی هؼتمل سا ثش سٍی
آى ػٌجیذ.
جذٍل ؿوبسُ  3ثیبى گش ضشایت هؼیش اػت ٍ هؼٌبداسی یب ػذم هؼٌبداسی ٍ ًیض هیضاى ضشایت هؼیش سا ًـبى هی دّذ.
ًتبیج ثیبى گش آى اػت کِ هتغیشّبی تحلیالت ٍ تبّل داسای تبثیش هؼٌبداسی ثش هتغیش دسآهذ ّؼتٌذ ٍ جْت ّش دٍ
ضشیت ًیض هثجت اػت.

جدول شماره 3
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ؿکل ؿوبسُ  9هذل هفَْهی یب ًظشی ػَاهل هَثش ثش دسآه ذ اػت .هب ایي هذل سا ًیض آصهَى هی کٌین .ثش طجك ًتبیج ثِ
دػت آهذُ اص جذٍل ؿوبسُ دٍ ،تبثیش ّش دٍ هتغیش هؼتمل ثش هتغیش ٍاثؼتِ دسآهذ هؼٌبداس اػت ٍ ثٌبثشایي هذل ًظشی ثب
هذل تجشثی اًطجبق کبهل داسد.

شکل شماره 9

شکل شماره 11

12

تفسیر نتایج:
ّذف اص تحلیل سگشػیَى ثشآٍسد ضشایت سگشػیًَیِ (ثتب) هؼیشّبی ًوَداس هؼیش اػت .دس ًتیجِ هب هی ثبیؼت دس پی
ؿٌبػبیی ضشایت سگشػیًَی ثبؿین ٍ .هذل ًظشی خَد سا ثب هذل تجشثی ثِ دػت آهذُ تطجیك دّین.
تبثیش هتغیشّبی هؼتمل ثش هتغیش ٍاثؼتِ ًْبیی ثِ  3كَست اػت:
 )1كشفبً ثِ كَست هؼتمین
 )2كشفبً ثِ كَست غیش هؼتمین
ّ )3ن تبثیش هؼتمین ٍ ّن غیش هؼتمین

 )1هتغیشّبیی کِ كشفب ثِ كَست هؼتمین ثش هتغیش هیضاى توبؿبی تلَیضیَى تبثیش گزاؿتِ اًذ:
هتغیش ػي ٍ دسآهذ هتغیشّبیی ّؼتٌذ کِ تٌْب ثِ كَست هؼتمین ثش هتغیش هیضاى توبؿبی تلَیضیَى تبثیش داسًذً .تبیج
جذٍل ؿوبسُ ً 1ـبى هی دّذ کِ هتغیش دسآهذ داسای تبثیش هؼٌبداسی ثش هتغیش ٍاثؼتِ اػت اهب هتغیش ػي یب  Ageداسای
تبثیش هؼٌبداسی ثش هتغیش ٍاثؼتِ ًیؼت (.)P<./05
دس ًتیجِ هؼیش

سا اص هذل ًظشی حزف هی کٌین.

 )2هتغیشّبیی کِ كشفب ثِ كَست غیش هؼتمین ثش هتغیش هیضاى توبؿبی تلَیضیَى تبثیش گزاؿتِ اًذ:
دس هثبل هب هتغیشی کِ تٌْب ثِ كَست غیش هؼتمین ثش هتغیش ٍاثؼتِ ًْبیی تبثیش گزاؿتِ ثبؿذ ٍ تبثیش هؼمیوی ثش هتغیش
ٍاثؼتِ ًْبیی ًذاؿتِ ثبؿذٍ ،جَد ًذاسد.
 )3هتغیشّبیی کِ داسای تبثیش دٍگبًِ (ّن هؼتمین ٍ ّن غیش هؼتمین) ثش هتغیش هیضاى توبؿبی تلَیضیَى ّؼتٌذ:
دٍ هتغیش تحلیالت ٍ ٍضؼیت تبّل ،هتغیشّبیی ّؼتٌذ کِ داسای تبثیش دٍگبًِ ثش هتغیش ٍاثؼتِ ّؼتٌذ .ثش طجك ًتبیج
جذٍل ؿوبسُ  1اص ثیي ایي دٍ هتغیش هتغیش ٍضؼیت تبّل داسای تبثیش هؼٌبداسی ثش هتغیش هیضاى توبؿبی تلَیضیَى اػت ٍ
هیضاى ضشیت هؼیش ًیض ثشای ایي هتغیش ثشاثش  -./153هی ثبؿذ .اهب هتغیش تحلیالت تبثیش هؼٌبداسی ثش هتغیش ٍاثؼتِ ًذاسد
(( .)P<./05دس ًتیجِ هب هؼیش ؿوبسُ

سا ًیض اص هذل حزف هی کٌین.

ًتبیج جذٍل ؿوبسُ ً 2ـبى هی دّذ کِ دس هجوَع هتغیشّبی هؼتمل پظٍّؾ تَاًؼتِ اًذ حذٍد  92دسكذ اص ٍاسیبًغ
هتغیش ٍاثؼتِ (هیضاى توبؿبی تلَیضیَى) سا تجییي کٌٌذ.
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ًکتِ :دس تحمیمبت اجتوبػی – التلبدی هؼوَال ؿٌبػبیی کلیِ ػَاهل تبثیشگزاس ثش هتغیش ٍاثؼتِ ثشای هحمك اهکبى
پزیش ًوی ثبؿذ .ثٌبثشایي هتغیشّبی تحلیل هؼیش ّوَاسُ هی تَاًٌذ تٌْب ثخـی اص ٍاسیبًغ هتغیش ٍاثؼتِ سا تجییي کٌٌذ .ثِ
ّویي دلیل دس تحلیل هؼیش آى چِ کِ ثِ ػٌَاى اثش یب ػَاهل ًبؿٌبختِ ثبلی هی هبًذ ثِ ٍػیلِ «  » eکِ ثِ « کویت
خطب » ( )Error termهؼشٍف اػتً ،ـبى دادُ هی ؿَد .همذاس  eثیبى گش هیضاى ٍاسیبًغ هتغیشی اػت کِ هتغیشّبی
هؼتمل لجلی دس هذل لبدس ثِ تجییي آى ًجَدُ اًذ .ثب هجزٍس کشدى ٍ ، eاسیبًغ تجییي ًـذُ ثِ دػت هی آیذ .چٌبى چِ
همذاس

) ثِ دػت هی آیذ .ثِ ػجبست دیگش :

اص ػذد  1کن ؿَد همذاس ٍاسیبًغ تجییي ؿذُ (

= 1دس هثبل هب همذاس

ثشاثش ثب  ./075ؿذُ اػت کِ ًـبى هی دّذ تٌْب  7.5دسكذ اص ٍاسیبًغ هتغیش توبؿبی

تلَیضیَى تَػط هذل ػلّی ثِ دػت آهذُ تجییي ًوی ؿَد.
= 1 – ./925
دس اداهِ جْت تؼییي همبدیش هؼیشّبی

ٍ

اص ًتبیج جذٍل ؿوبسُ  3ثْشُ هی گیشین .ثش طجك ًتبیج ایي جذٍل،

هتغیشّبی تحلیالت ٍ ٍضؼیت تبّل ّش دٍ داسای تبثیش هؼٌبداسی ثش هتغیش دسآهذ ّؼتٌذ(.)P>./05

گسارش نتایج:
ًحَُ هحبػجِ ضشایت هؼیش هؼتمین ،غیشهؼتمین ٍ کل:
ثؼذ اص ایي کِ سٍؽ تحلیل هؼیش سا طی چٌذیي هشحلِ اجشا کشدین ،ثبیذ دس لبلت جذٍلیً ،تبیج هشثَط ثِ اًَاع تبثیشات
هؼتمین ،غیش هؼتمین ٍ کل سا ًـبى دّین .جذٍلی هطبثك صیش تشػین هی کٌین:
انواع تاثیر
هتغیرهای هستقل

هستقین

غیر هستقین

تحلیالت

__

-./43

-./43

تبّل

-./153
__

-./27
__

-./42
__

دسآهذ

-./868

__

-./868

کل
(هجووع هستقین و غیر هستقین)

ػي
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اثشات غیش هؼتمین ّش هتغیش ثشاثش ثب حبكل ضشة هؼیشّبی جذاگبًِ آى هتغیش اػت .ثِ ػٌَاى هثبل اثش غیش هؼتمین
هتغیش تحلیالت ثشاثش ثب حبكل ضشة هؼیش ّبی

اػت .یؼٌی حبكل ضشة ضشایت هؼیش تحلیالت ثش سٍی

ٍ

دسآهذ ٍ دسآهذ ثش سٍی توبؿبی تلَیضیَى (ّ .)./491 × -./868 = -./43ویي طَس تبثیش غیش هؼتمین هتغیش ٍضؼیت تبّل
ثش توبؿبی تلَیضیَى ثشاثش اػت ثب حبكل ضشة ضشایت هؼیش تبّل ثش سٍی دسآهذ ٍ دسآهذ ثش توبؿبی تلَیضیَى (= -./27
.)./315 × -./868
تبثیش کل ّش هتغیش ًیض ثشاثش اػت ثب هجوَع اثشات هؼتمین ٍ غیشهؼتمین آى هتغیش .دس هَسد هتغیش تبّل اثش کل ثشاثش
ؿذُ اػت ثب  -./42کِ هجوَع اثشات هؼتمین ٍ غیش هؼتمین ایي هتغیش اػت ( .) -./153 + -./27
هذل تجشثی ثِ دػت آهذُ اص تکٌیک تحلیل هؼیش دس ؿکل ؿوبسُ ً 11ـبى دادُ ؿذُ اػتّ .وبى طَس کِ هالحظِ
هی کٌین دس هذل تجشثی ثِ دػت آهذُ دٍ هؼیش

اص هذل (دیبگشام) حزف ؿذُ اًذ.

ٍ

شکل شماره 11
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هنابع:
 حجیت پَس ،کشم ٍ كفشی ،سضب ( )1388ساٌّوبی جبهغ کبسثشد  SPSSدس تحمیمبت پیوبیـی ،تْشاىً :ـش لَیِ.
 کشلیٌجش ٍ پذّبصٍس ( )1366سگشػیَى چٌذ هتغیشی دس پظٍّؾ سفتبسی ،تشجوِ حؼي ػشایی ،تْشاى  :اًتـبسات
هشکض ًـش داًـگبّی.
 کالًتشی ،خلیل ( )1382پشداصؽ ٍ تحلیل دادُ ّب دس تحمیمبت اجتوبػی – التلبدی ،تْشاى ً :ـش ؿشیف.
 هٌلَسفش ،کشین ( )1385سٍؽ ّبی پیـشفتِ آهبسی ّوشاُ ثب ثشًبهِ ّبی کبهپیَتشی ،تْشاى  :اًتـبسات داًـگبُ
تْشاى.
َّ هي ،حیذسػلی ( ،)1384هذل یبثی هؼبدالت ػبختبسی ثب کبسثشد ًشم افضاس لیضسل ،تْشاى :اًتـبسات ػوت.

مرکس خدمات آماری خوارزمی

اوجام

تحلیل آماری پایان وامه کارشىاسی ارشد ي دکترا ي مقاالت ISI

ثب ًشم افضاسّبی  ٍ SPSS – LISREL – AMOS –PLS – Eviewsؿجکِ ّبی ػلجی ثب Matlab

*****
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رامیه کریمی:
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