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چکیده
مقدمه :مدل سازی معادالت ساختاری (اس .ای .ام ).یک روش جامع در آمار است که به طور گسترده در علوم
رفتاری کاربرد دارد .این مدل را می توان به عنوان ترکیبی از روشهای تحلیل مسیر ،رگرسیون و تحلیل عاملی دانست.
از ویژگی های بارز این روش امکان محاسبه اثر مستقیم ،غیر مستقیم و کل و همچنین مدل سازی متغیر پنهان عنوان نمود
روش :این مطالعه مروری سیستماتیک از بین کلیه مقاالت اصیل منتشره در پایگاه داده های علمی داخلی (مگیران ،اس.
آی .دی ،.ایران مدکس) و خارجی (گوگل اسکوالر ،پابمد ،اسکوپوس ،آی .اس .آی .و ساینس دایرکت) در بازه
زمانی  1973تا  2018انجام شده است .در این مطالعه با استفاده از لغات کلیدی "همبستگی"" ،تحلیل مسیر"" ،تحلیل
عاملی :تاییدی و اکتشافی"" ،معادالت ساختاری"" ،متغیر پنهان"" ،مدل ایجادی"" ،مدل انعکاسی" " ،مدل علیت
چندگانه" " ،اثر مستقیم"" ،اثر غیر مستقیم"" ،اثر کل" و مترادف های التین متناظر با آن مورد جستجو قرار گرفته است.
نتایج :مرور متون در زمینه معادالت ساختاری نشان دهنده زمینه های مطالعاتی جدید این روش همچون
معادالت ساختاری ایجادی در برابر انعکاسی ،مدل علیت چندگانه ،مدل های واریانس در برابر مدل های
کواریانس و معادالت ساختاری با پاسخ غیر نرمال و استفاده از نظریه پرسش-پاسخ جهت تحلیل متغیرهای
پنهان بوده است.
بحث و نتیجهگیری :با توجه به پیشرفت های موجود در زمینه معادالت ساختاری ،محققان حوزه های رفتاری می
توانند بیشتر فرضیات و سواالت مطرح شده در تحقیقات خود را با این روش پاسخ نمایند.
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مقدمه
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ تحلﯿل های دقﯿق تر و جامع تر ﯾﮑﯽ از هﺪف
های اﺻلﯽ توﺳعﻪ روش های آماری در همﻪ زمﯿنﻪ های علوم
علﯽ الخصوص علوم رفتاری مﯽ ﺑاشﺪ [ .]1ضراﯾب همبستگﯽ،
تحلﯿل وارﯾانس و كوارﯾانس ،رﮔرﺳﯿون ﭼنﺪ متﻐﯿره ،آنالﯿﺰ
عاملﯽ ،تحلﯿل وارﯾانس ﭼنﺪمتﻐﯿری ،آنالﯿﺰ تﺸخﯿصﯽ و ﺳاﯾر
روش ها ﺑﻪ ﭘﮋوهﺸگران امﮑان ﭘاﺳﺦ ﺑﻪ ﭘرﺳﺶ های نﻈری و
عملﯽ ﺑسﯿاری را مﯽ دهنﺪ ،ولﯽ همﻪ آنﻬا در ﯾﮏ وﯾﮋﮔﯽ
محﺪود كننﺪه مﺸترك هستنﺪ .اﯾﻦ روش ها تنﻬا قادر ﺑﻪ
آزماﯾﺶ ﯾﮏ راﺑﻄﻪ هستنﺪ[ .]2اﮔرﭼﻪ آنﻬا مﯽ تواننﺪ
متﻐﯿرهای واﺑستﻪ ﭼنﺪﮔانﻪ داشتﻪ ﺑاشنﺪ ،اما در نﻬاﯾﺖ تنﻬا
ﯾﮏ راﺑﻄﻪ را ﺑﯿﻦ متﻐﯿرهای واﺑستﻪ و مستﻘل ﺑررﺳﯽ مﯽ
نماﯾنﺪ .ﺑﻪ طور مثال اﮔر متﻐﯿر مستﻘل  𝑋1ﺑﻪ واﺳﻄﻪ متﻐﯿر
 𝑋2ﺑر متﻐﯿر واﺑستﻪ  Yتاثﯿر ﺑگذارد ،ﺳﻪ مﺪل جﺪاﮔانﻪ
رﮔرﺳﯿون ﺑاﯾﺪ ﺑرازش ﯾاﺑﺪ و حاﺻل اﯾﻦ ﺑرآورد غﯿر همﺰمان
ممﮑﻦ اﺳﺖ ﺑرآوردهای ارﯾب ﺑاشﺪ[ .]4 ،3در اﯾﻦ شراﯾط
ضراﯾب رﮔرﺳﯿون همراه ﺑا تﻐﯿﯿرات زﯾادی همراه اﺳﺖ حتﯽ
اﮔر راﺑﻄﻪ آماری ﺑﯿﻦ متﻐﯿرهای مستﻘل و واﺑستﻪ وجود داشتﻪ
ﺑاشﺪ ممﮑﻦ اﺳﺖ ضراﯾب رﮔرﺳﯿونﯽ ﺑﻪ ﺻورت تﮑﯽ از نﻈر
آماری معنﯽ دار نﺸونﺪ .همچنﯿﻦ اﯾﻦ موضوع تفسﯿر ضراﯾب
رﮔرﺳﯿونﯽ را كﻪ ﺑﻪ ﺻورت متوﺳط تﻐﯿﯿر مورد انتﻈار در مﻘﺪار
متﻐﯿر واﺑستﻪ ﺑﻪ ازای ﯾﮏ واحﺪ تﻐﯿﯿر در متﻐﯿر مستﻘل تعرﯾف
مﯽ ﮔردد را ﺑﻪ فرض ثاﺑﺖ ﺑودن ﺳاﯾر متﻐﯿرها ،ﺑا ﭼالﺶ مواجﻪ
خواهﺪ نمود ؛ ﭼرا كﻪ تﻐﯿﯿر در ﯾﮏ متﻐﯿر مستﻘل ﺑاعث
مﯽشود ﺳاﯾر متﻐﯿرهای مستﻘل كﻪ نسبﺖ ﺑﻪ آن متﻐﯿر واﺑستﻪ
هستنﺪ هم تﻐﯿﯿر كننﺪ .همچنﯿﻦ در رﮔرﺳﯿون ﭼنﺪﮔانﻪ
فرض ﺑر آن اﺳﺖ كﻪ متﻐﯿر مستﻘل ﺑﺪون خﻄا انﺪازه ﮔﯿری
مﯽ شود ﺑﻪ عبارت دﯾگر فرض ﺑر اﯾﻦ اﺳﺖ كﻪ وارﯾانس خﻄا
در مﻘاﯾسﻪ ﺑا وارﯾانس متﻐﯿر مستﻘل ﺑسﯿار ناﭼﯿﺰ اﺳﺖ[ ]1در
حالﯽ كﻪ مﻄالعات نﺸان داده انﺪ اﯾﻦ فرض در ﺑسﯿاری حاالت
ﺑرقرار نﯿسﺖ ﺑﻪ طور مثال مﯿﺸرا 1و همﮑاران نﺸان دادنﺪ
حﺪود  64درﺻﺪ از وارﯾانس كل در مﻄالعات معمول مراقبﺖ
های ﺑﻬﺪاشتﯽ مرﺑوط ﺑﻪ وارﯾانس خﻄاﺳﺖ[ .]5از دﯾگر
محﺪودﯾﺖ رﮔرﺳﯿون معمولﯽ عالوه ﺑر نﮑات ذكر شﺪه نبود
شاخص های نﯿﮑوﯾﯽ ﺑرازشﯽ كﻪ نماﯾﺸگر تﻄاﺑق مﺪل مﺪنﻈر
محﻘق و داده های جمع آوری شﺪه اﺳﺖ مﯽ ﺑاشﺪ[ .]1در
تحلﯿل همبستگﯽ نﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ نﮑتﻪ توجﻪ نمﯽشود كﻪ ضرﯾب
همبستگﯽ ﺑﯿﻦ دو متﻐﯿر ممﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ دلﯿل حضور و تاثﯿر
متﻐﯿر ﺳومﯽ ﺑﻪ عنوان متﻐﯿر مﯿانجﯽ 2ﺑﯿﻦ آنﻬا اﺳﺖ و ﺑناﺑراﯾﻦ

ممﮑﻦ اﺳﺖ متﻐﯿرها ﺑﻪ ﺻورت غﯿر مستﻘﯿم و نﻪ مستﻘﯿم ﺑر
هم تاثﯿرﮔذار ﺑاشنﺪ[.]6
ﺑاﯾﺪ ﮔفﺖ از آنجاﯾﯽ كﻪ در ﺑسﯿاری از تحﻘﯿﻘات در زمﯿنﻪ
ﺑازرﮔانﯽ ،اقتصاد ،علوم اجتماعﯽ و علوم ﭘﺰشﮑﯽ متﻐﯿرهای
كمﮑﯽ ﺑﯽ ارتباط ﺑا ﯾﮑﺪﯾگر نبوده و ﺑﻪ عبارت دﯾگر متﻐﯿر
واﺑستﻪ ﺑرای ﯾﮏ متﻐﯿر خود متﻐﯿر مستﻘلﯽ ﺑرای متﻐﯿر
واﺑستﻪ دﯾگر مﯽ ﺑاشﺪ از اﯾﻦ رو تحلﯿل رﮔرﺳﯿونﯽ دﯾگر
ﭘاﺳخگوی ﭼنﯿﻦ داده هاﯾﯽ نبوده و ﺑﻪ ناﭼار محﻘﻘﯿﻦ ﺑاﯾﺪ از
آنالﯿﺰ تحلﯿل مسﯿر اﺳتفاده نماﯾنﺪ.
در آنالﯿﺰ مسﯿر ،ﭘارامترها ﺑﻪ ﺻورت همﺰمان ﺑراورد شﺪه و
همچنﯿﻦ شاخص های متنوعﯽ جﻬﺖ نﺸان دادن مناﺳب
ﺑودن مﺪل ارائﻪ مﯽ شود .از دﯾگر مﺰاﯾای آنالﯿﺰ مسﯿر محاﺳبﻪ
اثرات مستﻘﯿم و غﯿر مستﻘﯿم ﯾﮏ متﻐﯿر ﺑر متﻐﯿر دﯾگر و
مﺸخص نمودن تاثﯿرﮔذارترﯾﻦ متﻐﯿر مﯽ ﺑاشﺪ[ . ]7در واقع
تحلﯿل مسﯿر زﯾر مجموعﻪ ای از معادالت ﺳاختاری 3مﯽ ﺑاشﺪ.
در واقع معادالت ﺳاختاری ﯾﮏ تﮑنﯿﮏ تحلﯿل ﭼنﺪ متﻐﯿری
ﺑسﯿار كلﯽ و نﯿرومنﺪ از خانواده رﮔرﺳﯿون ﭼنﺪ متﻐﯿری و ﺑﻪ
ﺑﯿان دقﯿق تر ﺑسط مﺪل خﻄﯽ كلّﯽ اﺳﺖ كﻪ ﺑﻪ ﭘﮋوهﺸگر
امﮑان مﯽدهﺪ مجموعﻪ ای از معادالت رﮔرﺳﯿون را ﺑصورت
هم زمان مورد آزمون قرار دهﺪ [ .]8مﺪل ﯾاﺑﯽ معادلﻪ
ﺳاختاری ﯾﮏ روﯾﮑرد آماری جامع ﺑرای آزمون فرضﯿﻪ هاﯾﯽ
درﺑاره رواﺑط ﺑﯿﻦ متﻐﯿرهای مﺸاهﺪه 4و مﮑنون (ﭘنﻬان) 5
اﺳﺖ ،كﻪ ﮔاه تحلﯿل ﺳاختاری كوارﯾانس ،مﺪل ﯾاﺑﯽ علﯽ و
ﮔاه نﯿﺰ مﺪل «لﯿﺰرل»  6نامﯿﺪه مﯽ شود[ .]9اﯾﻦ روش را مﯽ
توان ﺑﻪ عنوان روشﯽ كمﯽ تلﻘﯽ كرد كﻪ ﺑﻪ محﻘق ﯾاری مﯽ
رﺳانﺪ تا ﭘﮋوهﺶ خود را از مﻄالعات نﻈری و تﺪوﯾﻦ آنﻬا ﮔرفتﻪ
تا تحلﯿل داده های تجرﺑﯽ ،در قالبﯽ ﭼنﺪمتﻐﯿره ﺳامان
ﺑخﺸﺪ .ﺑا توجﻪ ﺑﻪ اﯾنﮑﻪ در روش معادالت ﺳاختاری مﯽ توان
اثرات مستﻘﯿم و غﯿر مستﻘﯿم را ﺑﻪ همراه متﻐﯿر ﭘنﻬان در نﻈر
ﮔرفﺖ ﺑناﺑراﯾﻦ اﯾﻦ روش شناخﺖ ﺑﻬتری را از ﭘﺪﯾﺪه های
فرهنگﯽ ،رفتاری و اجتماعﯽ اﯾجاد مﯽ نماﯾﺪ .ﺑا ﺑﻬره ﮔﯿری
از روش معادالت ﺳاختاری مﯽ توان همﺰمان دو مﺪل
ﺳاختاری 7و مﺪل انﺪازه ﮔﯿری 8را ﺑرآورد نمود .ﺑا توجﻪ ﺑﻪ
اهمﯿﺖ روش معادالت ﺳاختاری ،در اﯾﻦ مﻘالﻪ قصﺪ دارﯾم تا
مﺪل های آماری موجود در زمﯿنﻪ ارتباط ﺑﯿﻦ دو ﯾا ﭼنﺪ متﻐﯿر
را از حالﺖ ﺳاده آن ماننﺪ همبستگﯽ تا حالﺖ ﭘﯿﺸرفتﻪ آن
ﯾعنﯽ معادالت ﺳاختاری (مﺪل های اﯾجادی و انعﮑاﺳﯽ ،مﺪل
علﯿﺖ ﭼنﺪﮔانﻪ) همچنﯿﻦ معادالت ﺳاختاری ﺑا ﭘاﺳﺦ غﯿر
نرمال و نﻈرﯾﻪ ﭘرﺳﺶ-ﭘاﺳﺦ را معرفﯽ و ضمﻦ ﺑﯿان مﺰاﯾا،
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معاﯾب  ،كارﺑرد هركﺪام از اﯾﻦ مﺪلﻬا را در حوزه علوم
روانﺸناختﯽ مﺸخص نماﯾﯿم.
روش
نوع پژوهش

مﻄالعﻪ حاضر ﯾﮏ مﻄالعﻪ مروری و كتاﺑخانﻪ ای اﺳﺖ.
جامعﻪ اﯾﻦ ﭘﮋوهﺶ شامل كلﯿﻪ مﻘاالت منتﺸر شﺪه اعم از
فارﺳﯽ و انگلﯿسﯽ طﯽ ﺑازه زمانﯽ  1973تا  1351( 2018تا
 )1396در زمﯿنﻪ روش معادالت ﺳاختاری ،زﯾر مجموعﻪ ها و
ﭘﯿﺸرفﺖ های انجام شﺪه در اﯾﻦ زمﯿنﻪ تﺸﮑﯿل شﺪه اﺳﺖ .در
اﯾﻦ مﻄالعﻪ ﭘس از انتخاب لﻐات كلﯿﺪی مناﺳب كﻪ شامل،
"همبستگﯽ" ،"1تحلﯿل مسﯿر" ،"2تحلﯿل عاملﯽ :تاﯾﯿﺪی و
اكتﺸافﯽ" ،"3معادالت ﺳاختاری" ، "4متﻐﯿر ﭘنﻬان" ،"5مﺪل
اﯾجادی" ،"6مﺪل انعﮑاﺳﯽ" ،"7مﺪل علﯿﺖ ﭼنﺪﮔانﻪ" ،"8اثر
مستﻘﯿم" ،"9اثر غﯿر مستﻘﯿم "10و "اثر كل "11ﺑود اﯾﻦ لﻐات
كلﯿﺪی در ﺳﻪ ﭘاﯾگاه جستجوی علمﯽ داخلﯽ مگﯿران ،12اس.
آی .دی 13.و اﯾران مﺪكس 14و ﭘنج ﭘاﯾگاه جستجوی علمﯽ
خارجﯽ ﮔوﮔل اﺳﮑوالر ،15ﭘاﺑمﺪ ،16اﺳﮑوﭘوس ،17آی .اس.
آی 18.و ﺳاﯾنس داﯾركﺖ 19مورد جستجو قرار ﮔرفتﻪ و مﻘاالتﯽ
كﻪ حاوی متﻦ كامل و مﻄالب مرتبط ﺑا ارائﻪ مﺪل های
ﺳاختاری و نﻪ لﺰوما كارﺑرد اﯾﻦ مﺪل ها ﺑود ﺑصورت ﺳرشماری
انتخاب ﮔردﯾﺪنﺪ .در اﯾﻦ مﻄالعﻪ لﯿسﺖ مناﺑع مﻘاالت مرتبط
ﯾافﺖ شﺪه نﯿﺰ جﻬﺖ شناﺳاﯾﯽ هر ﮔونﻪ مﻄالعﻪ مرتبط دﯾگر
مورد ﺑررﺳﯽ قرار ﮔرفتﻪ همچنﯿﻦ ﭼﮑﯿﺪه و خالﺻﻪ مﻘاالت
ارائﻪ شﺪه در كنفرانس ها و هماﯾﺶ های ﺑﯿﻦ المللﯽ در اﯾﻦ
مرور ﺳﯿستماتﯿﮏ وارد نﺸﺪه ،همچنﯿﻦ كﯿفﯿﺖ مﻘاالت مورد
ﺑررﺳﯽ ﺑا اﺳتفاده از محﻘﻘان آموزش دﯾﺪه و ﺑا ﺑﻬرمنﺪی از
ﭼﮏ لﯿسﺖ «ﭘﯽ .آر .آی .اس .ام .اِی 20 ».مورد تاﯾﯿﺪ قرار
ﮔرفﺖ.

همبستگی و علیت

ﺑرای ﺑررﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ دو متﻐﯿر مﯽ توان از ضراﯾب
همبستگﯽ( ﭘﯿرﺳون ،اﺳپﯿرمﻦ ،تتراكورﯾﮏ ،كنﺪال ،ﮔاما ،ﯾول
و فای) اﺳتفاده نمود .ضرﯾب همبستگﯽ ،ضرﯾبﯽ ﺑا دامنﻪ
تﻐﯿﯿرات ﺑﯿﻦ منﻬای ﯾﮏ تا مثبﺖ ﯾﮏ ﺑوده ،مﻘادﯾر منفﯽ اﯾﻦ
ضرﯾب نﺸان دهنﺪه راﺑﻄﻪ معﮑوس ،مﻘادﯾر مثبﺖ نﺸان دهنﺪه
راﺑﻄﻪ مستﻘﯿم و مﻘادﯾر نﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺻفر اﯾﻦ ضرﯾب نﺸان
دهنﺪه عﺪم راﺑﻄﻪ خﻄﯽ ﺑﯿﻦ دو متﻐﯿر مﯽ ﺑاشﺪ .وجود
همبستگﯽ لﺰوما ﺑﻪ معنﯽ راﺑﻄﻪ علﯽ نﯿسﺖ .ﺑرای مثال ﺑﯿﻦ
وزن و قﺪ همبستگﯽ وجود دارد اما اﯾﻦ همبستگﯽ ﺑﻪ معنای
اﯾﻦ نﯿسﺖ كﻪ افﺰاﯾﺶ وزن ﺑاعث افﺰاﯾﺶ وزن و ﯾا ﺑلعﮑس مﯽ
ﮔردد [ .]10در واقع وجود همبستگﯽ ﺑرای ﺑﯿان علﯿﺖ شرطﯽ
الزم ﺑوده ولﯽ كافﯽ نﯿسﺖ .در كل همبستگﯽ ﺑﯿﻦ دو متﻐﯿر X
و Yرا ﺑا توجﻪ ﺑﻪ تاثﯿر و حضور متﻐﯿر  Zﺑﻪ عنوان متﻐﯿر ﺳر
راهﯽ 21ﯾا ﺳاختگﯽ ،در قالب شﮑل زﯾر مﯽ توان ﺑررﺳﯽ
نمود[.]11

نتایج

ﺑا توجﻪ ﺑﻪ مﻄالعات مرور شﺪه و اﺑﻬامات زﯾاد محﻘﻘﯿﻦ
مختلف در زمﯿنﻪ همبستگﯽ و علﯿﺖ ،در ﺑخﺶ اول نتاﯾج ﺑﻪ
ﺑحثﯽ مختصر در اﯾﻦ زمﯿنﻪ خواهﯿم ﭘرداخﺖ ،ﺳپس ﺑﻪ ﺑﯿان
تفاوت ها و وجﻪ تماﯾﺰ ﭼﻬار روش همبستگﯽ ،رﮔرﺳﯿون،
1

12

2

13

Magiran
SID
14 Iranmedex
15 Google Scholar
16 Pubmed
17 Scopus
18 ISI
19 Science Direct
20 Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and
Meta-Analyses
21 Mediating Variable

Correlation
Path Analysis
3 Factor Analysis: Confirmatory And Explanatory
4 Structural Equation Modeling: SEM
5 Latent variable
6 Formative Model
7 Reflective Model
8 Multiple Indicators Multiple Causes :MIMIC
9 Direct Effect
10 Indirect Effect
11 Total Effect
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تحلﯿل ﭼنﺪ متﻐﯿره و تحلﯿل مسﯿر خواهﯿم ﭘرداخﺖ و ﺳپس
ﺑﻪ ﺑﯿان تفاوت دو متﻐﯿر مﯿانجﯽ و تعﺪﯾل ﮔر و همچنﯿﻦ
تفسﯿر ضراﯾب مسﯿر در تحلﯿل مسﯿر و معادالت ﺳاختاری
خواهﯿم ﭘرداخﺖ .در ادامﻪ در مورد متﻐﯿر ﭘنﻬان ،تعرﯾف و
كارﺑرد مﺪل های اﯾجادی ،انعﮑاﺳﯽ و علﯿﺖ ﭼنﺪﮔانﻪ ﺻحبﺖ
نموده و در مورد نحوه تعرﯾف مﺪل های كوارﯾانس و وارﯾانس،
همچنﯿﻦ رواﯾﯽ ﺳاختار ،تحلﯿل عاملﯽ و نﻈرﯾﻪ ﭘرﺳﺶ -ﭘاﺳﺦ
ﺻحبﺖ خواهﯿم نمود .ﺑﻪ عنوان ﺑحث تﮑمﯿلﯽ نﯿﺰ در مورد
معادالت ﺳاختاری ﺑا ﭘاﺳﺦ غﯿر نرمال و همچنﯿﻦ ارتباط ﺑﯿﻦ
تحلﯿل عاملﯽ ،رﮔرﺳﯿون ﭼنﺪ متﻐﯿره و معادالت ﺳاختاری
ﺻحبﺖ نموده و در ﭘاﯾان در مورد نرم افﺰارهای متﺪاول ﺑرازش
دهنﺪه معادالت ﺳاختاری ﺻحبﺖ خواهﯿم نمود.

دوفصلنامه علمی – پژوهشی روانشناسی بالینی و شخصیت (دانشور رفتار) ،دوره  ،16شماره  ،1پیاپی  ،30بهار و تابستان  ،1397صص.253-265:.
Biannual Journal of Clinical Psychology & Personality, Vol.16, No.1, Serial 30, Spring & Summer 2018, pp.:253-265.
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و
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شكل  .1رابطه بين متغير  Xو  Yدر حضور متغير Z

در شﮑل  ،1قسمﺖ (الف) ، 𝜌𝑋𝑌 ،ضرﯾب همبستگﯽ
جامعﻪ ﺻفر اﺳﺖ ولﯽ همبستگﯽ نمونﻪ ،𝑟𝑋𝑌 ،ﺑراﺑر ﺻفر نﯿسﺖ
زﯾرا  ، Zﺑﻪ عنوان ﯾﮏ متﻐﯿر مصنوعﯽ ﺳوم ﺑر هر دو آنﻬا تاثﯿر
مﯽ ﮔذارد كﻪ البتﻪ اﮔر از وجود آن مﻄّلع ﺑاشﯿم مﺸﮑل ﺳاز
نخواهﺪ ﺑود ﭼرا كﻪ مﯽ توان آن را از نﻈر فﯿﺰﯾﮑﯽ در زمان
آزماﯾﺶ و از نﻈر آماری در ﺑررﺳﯽ ها كنترل كرد .اغلب اوقات
از وجود  Zآﮔاه نﯿستﯿم و ممﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ اشتباه ارتباط معنﯽ
دار  Xو  Yرا نتﯿجﻪ ﺑگﯿرﯾم .در شﮑل  ،1قسمﺖ (ب) ارتباط
ﺑﯿﻦ  Xو  Yﯾﮏ ارتباط مخﺪوشگر 1اﺳﺖ و نﻘﺶ  Zمﯽ
توانﺪ هم ﺑﻪ عنوان متﻐﯿر كاهنﺪه و هم ﺑﻪ عنوان متﻐﯿر افﺰاﯾنﺪه
ﺑاشﺪ .اﮔر  Zﺑﻪ عنوان متﻐﯿر كاهنﺪه ﺑاشﺪ ممﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ
اشتباه ضرﯾب همبستگﯽ ﺑﯿﻦ  Xو  Yرا خﯿلﯽ كم ﯾا حتﯽ
ﺻفر در نﻈر ﺑگﯿرﯾم و اﮔر متﻐﯿر افﺰاﯾنﺪه ﺑاشﺪ ،منجر ﺑﻪ تورم
ﺑرآورد خواهﺪ شﺪ .البتﻪ اﯾﻦ ارتباط را مﯽ توان ﺑﻪ وﺳﯿلﻪ
ضرﯾب همبستگﯽ جﺰئﯽ ﺑررﺳﯽ نمود .در شﮑل  1قسمﺖ (ج)،
 Xعالوه ﺑر تاثﯿر مستﻘﯿم ﺑر  Yﺑﻪ طور غﯿر مستﻘﯿم و از طرﯾق
 Zنﯿﺰ ﺑر آن اثر مﯽ ﮔذارد .در اﯾنجا حضور متﻐﯿر  ،Zاثر X
ﺑر  Yرا تعﺪﯾل مﯽ كنﺪ[ .]8در شﮑل  1قسمﺖ (د) Z ،فﻘط
از طرﯾق  Xﺑر  Yاثر مﯽ ﮔذارد و ﺑرای ﭘﯿﺸگوﯾﯽ رفتار،Y
مﺸاهﺪة تﻐﯿﯿرات در  Xالزم اﺳﺖ .در شﮑل  1قسمﺖ (هـ)
رفتار (تﻐﯿﯿرات) متﻐﯿر  Yاز طرﯾق دو اثر اﺻلﯽ  Xو  Zقاﺑل
ﭘﯿﺶ ﺑﯿنﯽ اﺳﺖ .در شﮑل  1قسمﺖ های (و) و (ز) متﻐﯿر Z
از نﻘﺶ ﯾﮏ متﻐﯿر علّﺖ ﺑﯿرون آمﺪه ﺑﻪ طوری كﻪ در شﮑل 1
قسمﺖ (و) متﻐﯿر  Yو در شﮑل  1قسمﺖ (ز)

Confounding Relationship

متﻐﯿر  Xآن را تحﺖ تاثﯿر قرار مﯽ دهنﺪ .ﺳرانجام در شﮑل
اول قسمﺖ (ژ) متﻐﯿر  Zﺑﻪ عنوان ﯾﮏ متﻐﯿر مﺪاخلﻪ ﮔر 2ﺑﯿﻦ
 Xو  Yعمل مﯽ كنﺪ ﺑﻪ طوری كﻪ در غﯿاب ( Zﯾعنﯽ ،)Z=0
 Xتاثﯿری روی  Yنﺪارد[.]8 ،12
همبستگی ،رگرسیون  ،تحلیل چند متغیره و تحلیل
مسیر
از جملﻪ روشﻬای اولﯿﻪ در ﺑررﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ دو متﻐﯿر
كمﯽ اﺳتفاده از ضراﯾب همبستگﯽ ﺑود (شﮑل  ،2قسمﺖ الف)
همانگونﻪ كﻪ قبال اشاره شﺪ ،وجود همبستگﯽ مﯽتوانﺪ نﺸانگر
رواﺑط علّﺖ و معلولﯽ ﺑﯿﻦ دو متﻐﯿر ﺑاشﺪ اما دلﯿل وجود آن
نمﯽ ﺑاشﺪ از طرف دﯾگر در همبستگﯽ تنﻬا راﺑﻄﻪ دو متﻐﯿر را
مﯽ توان مورد ﺑررﺳﯽ قرار داد و ﺑﻄور همﺰمان نمﯽ توان رواﺑط
ﭼنﺪﯾﻦ متﻐﯿر را ﺑررﺳﯽ نمود.
اﯾﻦ ضعف همبستگﯽ محﻘﻘﯿﻦ را ﺑﻪ ﺳمﺖ توﺳعﻪ
روشﻬای ﭘﯿﺸرفتﻪ تری ﭼون رﮔرﺳﯿون (شﮑل  ،2قسمﺖ ب)
و تحلﯿل ﭼنﺪ متﻐﯿره (شﮑل  ،2قسمﺖ ج) ﺳوق داد .روشﻬای
رﮔرﺳﯿونﯽ و تحلﯿل های ﭼنﺪمتﻐﯿره ﺑا در نﻈر ﮔرفتﻦ ﭼنﺪﯾﻦ
متﻐﯿر مستﻘل و واﺑستﻪ امﮑان تحلﯿل توام ﺑسﯿاری از متﻐﯿرها
را فراهم نمودنﺪ اما علﯽ رغم تواناﯾﯽ ﺑاالی اﯾﻦ روشﻬا ﺑاز اﯾﻦ
روشﻬا نتوانستنﺪ ﺑخوﺑﯽ نﯿاز ﭘﮋوهﺸگران را ﺑرطرف نماﯾنﺪ ﭼرا
كﻪ در تمامﯽ اﯾﻦ روشﻬا هر متﻐﯿر تنﻬا مﯽ توانسﺖ ﯾﮏ نﻘﺶ
(مثال مستﻘل و ﯾا واﺑستﻪ) را ﺑپذﯾرد اﯾﻦ در حالﯿسﺖ كﻪ در
وضعﯿﺖ واقعﯽ متﻐﯿرها مﯽ تواننﺪ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ نﻘﺶ را عﻬﺪه
دار ﺑاشﺪ.

1

Intervening Variable
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د
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ب

الف

محمد غالمی فشارکی

مدل معادالت ساختاری و کاربرد آن در مطالعات روانشناسی :یک مطالعه

(ب)
شكل  .2الگوي شماتيك همبستگي ،رگرسيون خطي و تحليل چند متغيره

اﯾﻦ نﯿاز منجر ﺑﻪ اﯾجاد تحلﯿل مسﯿر توﺳط ﺳئول راﯾﺖ
در ﺳال  1918ﮔردﯾﺪ .اﯾجاد روش تحلﯿل مسﯿر منجر ﺑﻪ ورود
لﻐات جﺪﯾﺪی ماننﺪ اثرات مستﻘﯿم ،1غﯿر مستﻘﯿم ،2اثر كل،
متﻐﯿر درون زا (داخلﯽ) و متﻐﯿرﺑرون زا (خارجﯽ) در ادﺑﯿات
علم آمار ﮔردﯾﺪ .تاثﯿر ﺑﺪون واﺳﻄﻪ متﻐﯿر مستﻘل ﺑر متﻐﯿر
واﺑستﻪ را اثر مستﻘﯿم (شﮑل  ،3قسمﺖ الف ،)𝑥1 → 𝑦 ،تاثﯿر
ﺑا واﺳﻄﻪ متﻐﯿر مستﻘل ﺑر متﻐﯿر واﺑستﻪ را اثر غﯿر
مستﻘﯿم(شﮑل  ،3قسمﺖ الف ) 𝑥1 → 𝑥2 → 𝑦 ،و حاﺻل
تجمﯿع اﯾﻦ دو اثر را اثر كل ﮔوﯾﯿم[ .]13ﺑﻪ متﻐﯿر  𝑥2كﻪ ﺑﯿﻦ
دو متﻐﯿر  𝑥1و 𝑦 قرار ﮔرفتﻪ اﺳﺖ اﺻﻄالحا متﻐﯿر مﯿانجﯽ و
ﯾا واﺳط 3ﮔوﯾنﺪ .ﺑر اﯾﻦ اﺳاس متﻐﯿری كﻪ در تحﻘﯿق ﺻرفا
متﻐﯿر مستﻘل ﺑاشﺪ را متﻐﯿر خارجﯽ و متﻐﯿری كﻪ نﻘﺶ
واﺑستﻪ و ﯾا نﻘﺶ واﺳط دارد را متﻐﯿر داخلﯽ ﮔوﯾﯿم .ﺑناﺑراﯾﻦ
تحلﯿل مسﯿر ﺑا توجﻪ ﺑﻪ ضعف روشﻬاﯾﯽ ﭼون همبستگﯽ،
رﮔرﺳﯿون و تحلﯿل ﭼنﺪ متﻐﯿره اﯾجاد ﮔردﯾﺪ .روش آنالﯿﺰ
(تحلﯿل) مسﯿر كﻪ در واقع ﺑسﻄﯽ از رﮔرﺳﯿون ﭼنﺪﮔانﻪ
اﺳﺖ[ ]15 ،14ﺑا ﺑﻪ كارﮔﯿری روش ها و معادالت رﮔرﺳﯿونﯽ
و ضراﯾب همبستگﯽ مﺸاهﺪه شﺪه ﺑﯿﻦ مجموعﻪ ای از
متﻐﯿرها ،ﺑﻪ دنبال آن اﺳﺖ تا ضمﻦ ارائﻪ ﺑﯿان های موجﻬﯽ از
همبستگﯽ های مﺸاهﺪه شﺪه ﺑﯿﻦ متﻐﯿرها ،الگوهاﯾﯽ از رواﺑط
علّﺖ و معلولﯽ ﺑﯿﻦ آنﻬا را ارائﻪ دهﺪ.

مﯿﺰان و ﯾا جﻬﺖ متﻐﯿر مستﻘل ﺑر متﻐﯿر واﺑستﻪ اثر
مﯽﮔذارد[ .]17 ،16ﺑﻪ طور مﺸخص در مﻄالعات تحلﯿل
همبستگﯽ متﻐﯿر تعﺪﯾل كننﺪه متﻐﯿر ثالثﯽ اﺳﺖ كﻪ ﺑر
همبستگﯽ مرتبﻪ ﺻفر ﺑﯿﻦ دو متﻐﯿر دﯾگر اثر مﯿگذارد [.]18
متﻐﯿر تعﺪﯾل ﮔر و تفاوت آن ﺑا متﻐﯿر واﺳط در شﮑل ،3
قسمﺖ ب نماﯾﺶ داده شﺪه اﺳﺖ .ﺑرای تصور ﺑﻬتر متﻐﯿر
تعﺪﯾل ﮔر و واﺳط فرض كنﯿﺪ محﻘﻘﯽ مﯽ خواهﺪ راﺑﻄﻪ
اﺳترس ﺑا ﺳالمﺖ روان را ﺑا تعﺪﯾل متﻐﯿر جنسﯿﺖ مورد
ﺑررﺳﯽ قرار دهﺪ .ﺑصورت ﺳاده اﯾﻦ ﯾعنﯽ اﮔر همبستگﯽ ﺑﯿﻦ
اﺳترس ﺑا ﺳالمﺖ روان در مردان ﺑراﺑر ﺑا  -0/3اﺳﺖ اﯾﻦ در
زنان ﺑﻪ طور معنﯽ داری متفاوت و ﺑرای مثال ﺑراﺑر ﺑا -0/6
مﯽ ﺑاشﺪ .اما اﮔر جنسﯿﺖ نﻘﺶ مﯿانجﯽ را داشتﻪ ﺑاشﺪ ﯾعنﯽ
قسمتﯽ از تاثﯿر اﺳترس ﺑر ﺳالمﺖ روان ﺑﻪ وﺳﯿلﻪ متﻐﯿر
جنسﯿﺖ و ﺑصورت غﯿر مستﻘﯿم اعمال مﯽ ﮔردد .ﺑرای مثال
ﺑﯿﻦ اﺳترس و ﺳالمﺖ روان ﺑصورت مستﻘﯿم  -0/3همبستگﯽ
وجود دارد از طرف دﯾگر ﺑﯿﻦ اﺳترس و ﺳالمﺖ روان از طرﯾق
متﻐﯿر جنسﯿﺖ نﯿﺰ  -0/1راﺑﻄﻪ وجود دارد .اﯾﻦ ﯾعنﯽ اﯾنﮑﻪ از
 -0/4راﺑﻄﻪ موجود ﺑﯿﻦ اﺳترس و ﺳالمﺖ روان -0/3 ،آن ﺑﻪ
ﺻورت مستﻘﯿم و  -0/1آن ﺑصورت غﯿرمستﻘﯿم و از طرﯾق
جنسﯿﺖ اعمال مﯽ ﮔردد .نﮑتﻪ مﻬم اﯾنﮑﻪ جﻬﺖ تحلﯿل متﻐﯿر
تعﺪﯾل ﮔر (  )𝑥2ﺑاﯾﺪ اﺑتﺪا متﻐﯿر مستﻘل (  )𝑥1و متﻐﯿر تعﺪﯾل
ﮔر (  )𝑥2را ﺑا ﯾﮑﺪﯾگر ضرب نموده و ﺳپس اﯾﻦ حاﺻلضرب را
ﺑصورت مستﻘل در مﺪل وارد نمود (شﮑل  ،3قسمﺖ ج) [.]17

1

3

متغیر میانجی و تعدیلگر
در ادﺑﯿات روش تحﻘﯿق اﺻﻄالح دﯾگری ﺑﻪ نام متﻐﯿر
تعﺪﯾل ﮔر 4وجود دارد  .ﺑﻪ طور كلﯽ متﻐﯿر تعﺪﯾل كننﺪه ﺑر

Direct effect
Indirect effect

Mediator
Moderator

2
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دوفصلنامه علمی – پژوهشی روانشناسی بالینی و شخصیت (دانشور رفتار) ،دوره  ،16شماره  ،1پیاپی  ،30بهار و تابستان  ،1397صص.253-265:.
Biannual Journal of Clinical Psychology & Personality, Vol.16, No.1, Serial 30, Spring & Summer 2018, pp.:253-265.

(ب)

شكل  .3الگوي شماتيك متغير واسط ،تعديل گر و نحوه ورود تعديل گر در تحليل مسير

متغیر پنهان و مدل های ایجادی ،انعکاسی و علیت
چندگانه
علﯽ رغم مﺰاﯾای مﺪل تحلﯿل مسﯿر ،ناتوانﯽ در عﺪم لحاظ
خﻄای انﺪازه ﮔﯿری در مﺪل تحلﯿل مسﯿر از جملﻪ مﺸﮑالتﯽ
ﺑود كﻪ اﺳتفاده از اﯾﻦ مﺪل را در ﭼنﯿﻦ مواردی دﭼار مﺸﮑل
مﯽ نمود .در واقع متﻐﯿرهاﯾﯽ ماننﺪ اﺳترس ،اضﻄراب ،هوش
و ﺳاﯾر متﻐﯿر های روانﯽ كﻪ ﺑﻪ دلﯿل ماهﯿﺖ ذهنﯿﺸان
متﻐﯿرهاﯾﯽ ﭘنﻬان ﺑوده و عمال انﺪازه ﮔﯿری آنﻬا ﺑﺪون در نﻈر
ﮔرفتﻦ خﻄای انﺪازه ﮔﯿری امﮑان ﭘذﯾر نمﯽ ﺑاشﺪ ﺑاعث ورود
لﻐاتﯽ ماننﺪ متﻐﯿر ﭘنﻬان و متﻐﯿر آشﮑار در ادﺑﯿات مﺪلسازی
ﮔردﯾﺪ .در واقع متﻐﯿر ﭘنﻬان ،متﻐﯿری اﺳﺖ كﻪ ﺑﻪ ﮔونﻪ
مستﻘﯿم قاﺑل انﺪازهﮔﯿری نبوده و ﺑر اﺳاس رواﺑط ﯾا
همبستگﯽهای ﺑﯿﻦ متﻐﯿرهای انﺪازهﮔﯿری شﺪه كﻪ ﺑﻪ آن
اﺻﻄالحا دﺳتگاه انﺪازه ﮔﯿری 2متﻐﯿر ﭘنﻬان ﮔفتﻪ مﯽ شود
اﺳتنباط مﯽﮔردنﺪ اما متﻐﯿر آشﮑار متﻐﯿری اﺳﺖ كﻪ ﺑﻪ ﮔونﻪ
مستﻘﯿم ﺑﻪ وﺳﯿلﻪ ﭘﮋوهﺸگر مورد انﺪازه ﮔﯿری قرار مﯽ
ﮔﯿرد[.]21 ،11
ورود متﻐﯿر ﭘنﻬان در مﺪلسازی ﺑاعث تولﺪ معادالت
ﺳاختاری ﮔردﯾﺪ .در واقع معادالت ﺳاختاری همان تحلﯿل
مسﯿر ﺑوده كﻪ در آن متﻐﯿرهای ﭘنﻬان امﮑان حضور داشتﻪ و
ﯾا ﺑﻪ عبارت دﯾگر تحلﯿل مسﯿر عبارت اﺳﺖ از معادالت
ﺳاختاری ﺑﺪون متﻐﯿر ﭘنﻬان .جﻬﺖ ﺳاده ﺳازی در تمام
مﺪلﻬای ﺳاختاری محﻘﻘﯿﻦ شﮑل مرﺑع ﯾا مستﻄﯿل را ﺑﻪ
عنوان نماد ﯾﮏ متﻐﯿر آشﮑار و شﮑل داﯾره و ﺑﯿضﯽ را ﺑﻪ عنوان
نماد ﯾﮏ متﻐﯿر ﭘنﻬان در نﻈر ﮔرفتﻪ انﺪ.
در واقع همانگونﻪ كﻪ در تعرﯾف متﻐﯿر ﭘنﻬان ﮔفتﻪ شﺪ ،ﺑا
توجﻪ ﺑﻪ اﯾنﮑﻪ اﯾﻦ متﻐﯿر ﺑصورت مستﻘﯿم قاﺑل انﺪازه ﮔﯿری
نمﯽ ﺑاشﺪ نﯿاز ﺑﻪ دﺳتگاه انﺪازه ﮔﯿری جﻬﺖ ارزﯾاﺑﯽ متﻐﯿر
ﭘنﻬان از جملﻪ ملﺰومات غﯿر انﮑار اﺳتفاده از متﻐﯿر ﭘنﻬان مﯽ
ﺑاشﺪ.

ضرایب مسیر
ضرﯾب مسﯿری اثر مستﻘﯿم ﯾﮏ متﻐﯿر را ﺑر متﻐﯿر دﯾگر
نﺸان مﯽدهﺪ و ﺑر دونوع اﺳﺖ :ضرﯾب مسﯿری اﺳتانﺪارد و
ضرﯾب مسﯿر غﯿراﺳتانﺪارد .ضراﯾب مسﯿری اﺳتانﺪارد
ﺑﻪﺻورت تﻐﯿﯿر در انحراف معﯿار نسبﺖ ﺑﻪ مﯿانگﯿﻦ تفسﯿر
مﯽشونﺪ .ﺑﻪعنوان مثال اﮔر ضرﯾب اﺳتانﺪارد ﯾﮏ مسﯿر متﻐﯿر
 aﺑر متﻐﯿر  bﺑراﺑر  0/8ﺑاشﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ مفﻬوم اﺳﺖ كﻪ متﻐﯿر a
ﺑﻪ انﺪازه ﯾﮏ واحﺪ انحراف معﯿار نسبﺖ ﺑﻪ مﯿانگﯿنﺶ تﻐﯿﯿر
كنﺪ انتﻈار مﯽرود متﻐﯿر  ، bﺑﻪ انﺪازه  0/8انحراف معﯿار
نسبﺖ ﺑﻪ مﯿانگﯿنﺶ افﺰاﯾﺶ داشتﻪ ﺑاشﺪ[.]19
ضراﯾب مسﯿری غﯿراﺳتانﺪارد ماننﺪ ضراﯾب رﮔرﺳﯿونﯽ
تفسﯿر مﯽشونﺪ :مثالً اﮔر ضرﯾب مسﯿر غﯿراﺳتانﺪارد ﺑﯿﻦ دو
متﻐﯿر  aو  bﺑراﺑر  0/6ﺑاشﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ معناﺳﺖ كﻪ هر واحﺪ تﻐﯿﯿر
در  aﺑاعث  0/6تﻐﯿﯿر در  bمﯽشود .ضراﯾب مسﯿر اﺳتانﺪارد
ﺑراﺳاس همبستگﯽ ﺑﯿﻦ متﻐﯿرها محاﺳبﻪ مﯽ شود و امﮑان
مﻘاﯾسﻪ جﻬﺖ ﺑررﺳﯽ اهمﯿﺖ و نﻘﺶ هر متﻐﯿر ﺑر متﻐﯿر ﭘاﺳﺦ
را فراهم مﯽ آورد ولﯽ از آن جا كﻪ اﯾﻦ ضراﯾب "نمونﻪ
مﺸخص "1هستنﺪ نمﯽ تواننﺪ ﺑرای مﻘاﯾسﻪ مﻄالعاتﯽ كﻪ داده
های آن ها متفاوت اﺳﺖ ﺑﻪ كار رونﺪ از ﺳوی دﯾگر ضراﯾب
غﯿراﺳتانﺪارد ﭼون واﺑستﻪ ﺑﻪ مﻘﯿاس انﺪازه ﮔﯿری هستنﺪ
درجﻪ اهمﯿﺖ اثرﮔذاری متﻐﯿرها ﺑر متﻐﯿر ﭘاﺳﺦ را نﺸان نمﯽ
دهنﺪ و نباﯾﺪ ﺑرای مﻘاﯾسﻪ مﯿﺰان اثرﮔذاری متﻐﯿرها ﺑﻪ كار
ﺑرده شونﺪ اما اﯾﻦ ضراﯾب جﻬﺖ مﻘاﯾسﻪ مﺪل های كﻪ نمونﻪ
های آن ها متفاوت اﺳﺖ كارﺑرد دارد .ﺑناﺑراﯾﻦ در مﻄالعات هر
دو نوع ضراﯾب ﺑاﯾﺪ ﮔﺰارش شود ﯾا اﯾنﮑﻪ اﮔر تنﻬا ضراﯾب
اﺳتانﺪارد شﺪه ﮔﺰارش مﯽ شونﺪ ،انحراف اﺳتانﺪارد ﺑرای همﻪ
متﻐﯿرهاﯾﯽ كﻪ در مﺪل هستنﺪ نﯿﺰ ﮔﺰارش شود تا ﺑراﺳاس آن
ها ضراﯾب مسﯿر غﯿراﺳتانﺪارد نﯿﺰ قاﺑل محاﺳبﻪ ﺑاشﺪ [.]20

Sample Specific
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مدل معادالت ساختاری و کاربرد آن در مطالعات روانشناسی :یک مطالعه

(الف)

(ب)

شكل  .4الگوي شماتيك متغير پنهان با مدل انعكاسي ،ايجادي و عليت چندگانه

ﮔﯿری ﭘاﯾﯿﻦ ﺑاشنﺪ ﺑاﯾﺪ از مﺪل اﯾجادی اﺳتفاده نمود[.]25
در ﺻورتﯽ كﻪ ﺑرخﯽ از متﻐﯿرهای دﺳتگاه انﺪازه ﮔﯿری دارای
همبستگﯽ ﺑاال و ﺑرخﯽ همبستگﯽ ﭘاﯾﯿﻦ ﺑاشنﺪ مﯽ توان از
مﺪل علﯿﺖ ﭼنﺪﮔانﻪ (شﮑل ،3قسمﺖ ج) اﺳتفاده نمود.

در كل ﺑا توجﻪ ﺑﻪ ماهﯿﺖ راﺑﻄﻪ مﯿان متﻐﯿر ﭘنﻬان و
دﺳتگاه انﺪازه ﮔﯿری مﯽ توان ﺑﻪ ﺳﻪ نوع تعرﯾف در زمﯿنﻪ
دﺳتگاه متﻐﯿر ﭘنﻬان اشاره نمود .اﮔر متﻐﯿر ﭘنﻬان تنﻬا ﺑﻪ
عنوان متﻐﯿر مستﻘل و متﻐﯿرهای دﺳتگاه انﺪازه ﮔﯿری ﺑﻪ
عنوان متﻐﯿر های واﺑستﻪ تلﻘﯽ شونﺪ ﺑﻪ آن مﺪل انعﮑاﺳﯽ1
ﮔوﯾﯿم (شﮑل  ،4قسمﺖ الف) .در ﺻورتﯽ كﻪ متﻐﯿر ﭘنﻬان تنﻬا
ﺑﻪ عنوان متﻐﯿر واﺑستﻪ و متﻐﯿرهای دﺳتگاه انﺪازه ﮔﯿری ﺑﻪ
عنوان متﻐﯿر های مستﻘل تلﻘﯽ شونﺪ ﺑﻪ آن مﺪل اﯾجادی2
ﮔوﯾﯿم (شﮑل  ،4قسمﺖ ب) [ .]22در نﻬاﯾﺖ در ﺻورتﯽ كﻪ
متﻐﯿر ﭘنﻬان تواما نﻘﺶ مستﻘل ﺑرای ﺑرخﯽ از متﻐﯿرهای
دﺳتگاه و نﻘﺶ واﺑستﻪ ﺑرای ﺑرخﯽ دﯾگر از متﻐﯿرهای دﺳتگاه
انﺪازه ﮔﯿری را داشتﻪ ﺑاشﺪ ﺑﻪ آن مﺪل علﯿﺖ ﭼنﺪﮔانﻪ( 3شﮑل
 ،4قسمﺖ ج) ﮔوﯾﯿم [.]24 ،23
اﯾنﮑﻪ محﻘق كﺪامﯿﮏ از اﯾﻦ ﺳﻪ ﺳاختار را ﺑرای متﻐﯿر
ﭘنﻬان خود در نﻈر ﺑگﯿرد در درجﻪ اول ﺑستﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﯿنﻪ و نﻈر
محﻘق و در درجﻪ دوم ﺑﻪ مﯿﺰان همبستگﯽ درونﯽ مﯿان
متﻐﯿرهای دﺳتگاه و ﯾا ﺑﻪ اﺻﻄالح رواﯾﯽ همگرای ﺳواالت ﯾﮏ
اﺑﺰار دارد .همانگونﻪ كﻪ در مﺪل انعﮑاﺳﯽ (شﮑل  ،4قسمﺖ
الف) مﺸخص اﺳﺖ ،متﻐﯿر های  x3 ، x2 ، x1و  x4ﺑﻪ دلﯿل
اﯾنﮑﻪ از ﯾﮏ متﻐﯿر ( )yنﺸات مﯽ ﮔﯿرنﺪ ﺑناﺑراﯾﻦ ﺑاﯾﺪ
همبستگﯽ ﺑاالﯾﯽ را ﺑا ﯾﮑﺪﯾگر نﺸان دهنﺪ .اﯾﻦ در حالﯽ اﺳﺖ
كﻪ در مﺪل اﯾجادی (شﮑل ،4قسمﺖ ب) ﺑا توجﻪ ﺑﻪ اﯾنﮑﻪ
متﻐﯿر های  x3 ، x2 ، x1و  x4اثرﮔذار ﺑر متﻐﯿر ( )yهستنﺪ
و نﻪ اثر ﭘذﯾر  ،آنﻬا مﯽ تواننﺪ ﺑا هم همبستگﯽ ﺑاال و ﯾا ﭘاﯾﯿﻦ
داشتﻪ ﺑاشنﺪ .ﺑناﺑراﯾﻦ ﺑﻪ عنوان ﯾﮏ قاعﺪه ﺳاده مﯽ توان ﮔفﺖ
اﮔر ﺑﯿﻦ متﻐﯿرهای دﺳتگاه انﺪازه ﮔﯿری همبستگﯽ ﺑاال وجود
داشتﻪ ﺑاشﺪ مﯽ توان دو مﺪل انعﮑاﺳﯽ و ﯾا اﯾجادی را در نﻈر
ﮔرفﺖ اما ﺑا توجﻪ ﺑﻪ كاراتر ﺑودن مﺪل انعﮑاﺳﯽ (در ادامﻪ در
مورد آن ﺻحبﺖ خواهﯿم كرد) ﺑاﯾﺪ مﺪل انعﮑاﺳﯽ را اﺳتفاده
نمود اما در حالتﯽ كﻪ همبستگﯽ متﻐﯿرهای دﺳتگاه انﺪازه

مدلهای کواریانس و واریانس
مﺪلﻬای انعﮑاﺳﯽ و مﺪل علﯿﺖ ﭼنﺪﮔانﻪ عموما ﺑا روش
كوارﯾانس كﻪ اﺻﻄالحا ﺑﻪ آن مﺪل كوارﯾانس 4ﮔفتﻪ مﯽ شونﺪ
تحلﯿل مﯽ ﮔردنﺪ[ ،]25اما مﺪلﻬای اﯾجادی تنﻬا از طرﯾق مﺪل
وارﯾانس 5قاﺑل تحلﯿل هستنﺪ .نام ﮔذاری اﯾﻦ دو مﺪل ﺑﻪ نام
كوارﯾانس و وارﯾانس ﺑﻪ دلﯿل مﯿﺰان و نوع اﺳتفاده اﯾﻦ دو
مﺪل از داده هاﺳﺖ .مﺪلﻬای كوارﯾانس از همبستگﯽ ﺑﯿﻦ
متﻐﯿرهای مﺸاهﺪه شﺪه اﺳتفاده مﯽ نماﯾنﺪ اما مﺪلﻬای
وارﯾانس تنﻬا از وارﯾانس متﻐﯿرها .ﺑرای مثال فرض كنﯿﺪ در
ﯾﮏ مﻄالعﻪ تعﺪاد  10متﻐﯿر مﺸاهﺪه شﺪه وجود داشتﻪ ﺑاشﺪ.
اﯾﻦ  10متﻐﯿر ،تعﺪاد ( ))9×10(/2=45همبستگﯽ و تعﺪاد
 10وارﯾانس اﯾجاد مﯽ نماﯾﺪ .در مﺪلﻬای كوارﯾانس ما از 45
منبع اطالعاتﯽ و در مﺪل وارﯾانس ما تنﻬا از  10منبع
اطالعاتﯽ اﺳتفاده مﯽ نماﯾﯿم .ﺑناﺑراﯾﻦ مﺪلﻬای كوارﯾانس ﺑﻪ
دلﯿل اﺳتفاده از مناﺑع اطالعاتﯽ ﺑﯿﺸتر دارای كاراﯾﯽ ﺑﯿﺸتر
نسبﺖ ﺑﻪ مﺪلﻬای وارﯾانس مﯽ ﺑاشنﺪ .اما در مﻘاﺑل مﺪلﻬای
وارﯾانس ﺑﻪ دلﯿل در نﻈر نگرفتﻦ همبستگﯽ ﺑﻪ حجم نمونﻪ
كمتری نسبﺖ ﺑﻪ مﺪلﻬای كوارﯾانس نﯿازمنﺪ مﯽ ﺑاشنﺪ .نﮑتﻪ
دﯾگر اﯾنﮑﻪ مﺪلﻬای انعﮑاﺳﯽ قاﺑلﯿﺖ تحلﯿل توﺳط هر دو روش
كوارﯾانس و وارﯾانس را دارا مﯽ ﺑاشنﺪ اما مﺪلﻬای اﯾجادی تنﻬا
از طرﯾق مﺪل وارﯾانس قاﺑل تحلﯿل مﯽ ﺑاشنﺪ .از نﻈر كارﺑردی
اﯾﻦ ﺑﻪ معنای آن اﺳﺖ كﻪ زمانﯽ كﻪ ﺑرای ﺑرازش مﺪل حجم
نمونﻪ كمﯽ در اختﯿار محﻘق اﺳﺖ ﺻرف نﻈر از اﯾجادی و
انعﮑاﺳﯽ آن محﻘق ﺑاﯾﺪ از مﺪل وارﯾانس ﺑرای تحلﯿل دادههای
خود اﺳتفاده نماﯾﺪ[.]26
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)3 Multiple Indicators Multiple Causes (MIMIC
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(ب)
شكل  .5الگوي تحليل علملي مرتبه يك ،دو و معادالت ساختاري

دو ﮔام ﺑﻪ متﻐﯿر آشﮑار متصل مﯽ شود اما در شﮑل  5قسمﺖ
ج تنﻬا ﺑا ﯾﮏ ﮔام ﺑﻪ ﯾﮏ متﻐﯿر آشﮑار متصل مﯽ ﮔردد .در
ﮔام دوم  :ﭘس از تعﯿﯿﻦ مرتبﻪ متﻐﯿر ﭘنﻬان ﺑاﯾﺪ ﺑاالترﯾﻦ مرتبﻪ
را مﺸخص نمود .در ﺻورتﯽ كﻪ متﻐﯿر ﭘنﻬان داخلﯽ ﺑا ﺑاالترﯾﻦ
مرتبﻪ وجود داشتﻪ ﺑاشﺪ آن ﯾﮏ معادالت ﺳاختاری ﺑوده در
غﯿر اﯾنصورت مﺪل اﯾجاد شﺪه ﯾﮏ مﺪل تحلﯿل عاملﯽ ﺑا مرتبﻪ
ماكﺰﯾمم مﯽ ﺑاشﺪ .ﺑرای مثال در شﮑل  5قسمﺖ (الف) ،مرتبﻪ
متﻐﯿر های ﭘنﻬان  F1و  F2هر دو ﯾﮏ مﯽ ﺑاشﺪ .ﭘس ماكﺰﯾمم
مرتبﻪ ﯾﮏ ﺑوده و ﭼون متﻐﯿر ﭘنﻬان داخلﯽ از مرتبﻪ ی وجود
نﺪاشتﻪ شﮑل الف ﯾﮏ مﺪل تحلﯿل عاملﯽ مرتبﻪ ﯾﮏ مﯽ ﺑاشﺪ.
در شﮑل  5قسمﺖ (ب) ،مرتبﻪ متﻐﯿرهای ﭘنﻬان F2 ،F1
ﯾﮏ و مرتبﻪ متﻐﯿر ﭘنﻬان  F3دو مﯽ ﺑاشﺪ .ﺑناﺑراﯾﻦ مرتبﻪ
ماكﺰﯾمم دو مﯽ ﺑاشﺪ .از طرف دﯾگر ﺑا توجﻪ ﺑﻪ اﯾنﮑﻪ متﻐﯿر
ﭘنﻬان مرتبﻪ دوم داخلﯽ در اﯾﻦ شﮑل وجود نﺪارد اﯾﻦ شﮑل
ﯾﮏ تحلﯿل عاملﯽ مرتبﻪ دو مﯽ ﺑاشﺪ .در مورد شﮑل  5قسمﺖ
(ج) ،ﺑا توجﻪ ﺑﻪ اﯾنﮑﻪ هر ﺳﻪ متﻐﯿر ﭘنﻬان  F2 ،F1و F3
مرتبﻪ ﯾﮏ ﺑوده و ﺑا توجﻪ ﺑﻪ اﯾنﮑﻪ متﻐﯿر ﭘنﻬان داخلﯽ هم
مرتبﻪ ﺑا مرتبﻪ ماكﺰﯾمم وجود دارد ( F1و  )F2اﯾﻦ مﺪل الگوی
ﯾﮏ معادلﻪ ﺳاختاری مﯽ ﺑاشﺪ.

روایی ساختار و تحلیل عاملی
نﮑتﻪ دﯾگر كﻪ اﺳتفاده از معادالت ﺳاختاری را ﺑﯿﺶ از
ﭘﯿﺶ راﯾج نموده اﺳﺖ اﺳتفاده از اﯾﻦ روش ﺑرای ﺑررﺳﯽ رواﯾﯽ
ﺳاختار 1اﺳﺖ .در واقع رواﯾﯽ ﺳاختار ﯾا ﺳازه درجﻪ تﻄاﺑق
ﺳواالت ﯾﮏ آزمون ﺑا مفاهﯿم ﯾا ﺳازههای نﻈرﯾﻪ مورد مرﺑوط
ﺑﻪ آن مﯽﺑاشﺪ [ .]27اﯾﻦ زﯾر ﺑخﺶ از معادالت ﺳاختاری را
عموما تحلﯿل عاملﯽ تاﯾﯿﺪی 2ﮔوﯾنﺪ .تحلﯿل عاملﯽ را مﯽ توان
ﺑﻪ دو قسمﺖ تحلﯿل عاملﯽ اكتﺸافﯽ 3و تحلﯿل عاملﯽ تاﯾﯿﺪی4
[ .]28تﻘسﯿمﺑنﺪی نمود .در تحلﯿل عاملﯽ اكتﺸافﯽ هﯿچ
اطالعﯽ از تعﺪاد و ﺳواالت تﺸﮑﯿل دهنﺪه عامل های ﭘنﻬان
(دﺳتگاه انﺪازه ﮔﯿری) در اختﯿار نﯿسﺖ[ .]27ﺑا اﯾﻦ حال نباﯾﺪ
تصور شود كﻪ اﯾﻦ روش ﯾﮏ روش مﻄلق ﺑﻪ ﺳوی حﻘﯿﻘﺖ
اﺳﺖ و ﯾا آنﮑﻪ لﺰوماً فﻘط جنبﻪ تجرﺑﯽ دارد [ .]29امّا در
تحلﯿل عاملﯽ تاﯾﯿﺪی ﭘﮋوهﺸگر در مورد تعﺪاد و ﺳواالت
تﺸﮑﯿل دهنﺪه عوامل ﭘنﻬان از ﭘﯿﺶ مﻄلع مﯽ ﺑاشﺪ .تحلﯿل
عاملﯽ تاﯾﯿﺪی دارای مرتبﻪ های مختلفﯽ ﭼون  2 ،1و ﺑﯿﺸتر
مﯽ ﺑاشﺪ .ﺑرای تﺸخﯿص تحلﯿل عاملﯽ تاﯾﯿﺪی از معادالت
ﺳاختاری مﯽ توان قاعﺪه زﯾر را اﺳتفاده نمود .ﮔام اول  :اﺑتﺪا
ﺑاﯾﺪ ﺳﻄح ﯾﮏ متﻐﯿر ﭘنﻬان را مﺸخص نمود .ﺳﻄح ﯾﮏ متﻐﯿر
ﭘنﻬان عبارت اﺳﺖ از نﺰدﯾﮑترﯾﻦ مسﯿری كﻪ ﯾﮏ متﻐﯿر ﭘنﻬان
ﺑﻪ ﯾﮏ متﻐﯿر آشﮑار متصل مﯽ ﮔردد .ﺑرای مثال در شﮑل 5
قسمﺖ (الف)( ،ب) و (ج) متﻐﯿرهای  F1و  F2مرتبﻪ ﯾﮏ مﯽ
ﺑاشنﺪ .در مورد متﻐﯿر  ، F3اﯾﻦ متﻐﯿر در شﮑل  5قسمﺖ
(ب) ،مرتبﻪ دو مﯽ ﺑاشﺪ اما در شﮑل  5قسمﺖ (ج) ،مرتبﻪ
ﯾﮏ مﯽ ﺑاشنﺪ .زﯾرا در شﮑل  5قسمﺖ (ب) ،متﻐﯿر ﭘنﻬان ﺑا

تحلیل عوامل با استفاده از نظریه پرسش  -پاسخ
ﯾﮑﯽ دﯾگر از روشهای ﺑررﺳﯽ رواﯾﯽ ﺳاختار علﯽ
الخصوص زمانﯽ كﻪ ﺳواالت ﭘرﺳﺸنامﻪ ﺑﻪ فرم ﺻحﯿح –غلط
ﺑاشﺪ اﺳتفاده از مﺪلهای نﻈرﯾﻪ ﭘرﺳﺶ -ﭘاﺳﺦ 5ﯾا «آی .آر.
تﯽ ».اﺳﺖ .اﯾﻦ روش ،روشﯽ قﺪرتمنﺪ ﺑرای توﺻﯿف ﺳوالها

1
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مدل معادالت ساختاری و کاربرد آن در مطالعات روانشناسی :یک مطالعه

Log-Linear Model
Tetrachoric

ارتباط بین تحلیل عاملی ،رگرسیون چند متغیره،
معادالت ساختاری
در تحلﯿل رﮔرﺳﯿون ﭼنﺪﮔانﻪ ،علﯽ رغم آنﮑﻪ مﯽتوان
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و آزمونها ،انتخاب ﺳوالهای آزمون و مﻘاﯾسﻪ آزمونها فراهم
مﯽ نماﯾﺪ .اﯾﻦ نﻈرﯾﻪ از مﺪلﻬای مختلفﯽ ﺑرای ﺑرآورد اﯾﻦ
ارتباط و ﯾافتﻦ احتمال موفﻘﯿﺖ در ﯾﮏ ﺳوال اﺳتفاده مﯽ-
نماﯾﺪ[ . ]31 ،30ﺑر اﺳاس نﻈرﯾﻪ ﭘرﺳﺶ -ﭘاﺳﺦ ﺑﻪ طور كلﯽ
دو دﺳتﻪ از عوامل ﺑر عملﮑرد فرد و در نتﯿجﻪ ﺑر مﯿﺰان احتمال
موفﻘﯿﺖ افراد در ﯾﮏ آزمون تاثﯿر مﯽﮔذارنﺪ كﻪ عبارتنﺪ از
عوامل نﻈام منﺪ و عوامل غﯿر نﻈام منﺪ [ .]32عوامل نﻈام
منﺪ شامل آن دﺳتﻪ از عواملﯽ هستنﺪ كﻪ قاﺑل ﺑررﺳﯽ،
آزماﯾﺶ و كنترل هستنﺪ ،مﯽتوان آن ها را مورد ﺳنجﺶ و
انﺪازهﮔﯿری قرار داد و مﯿﺰان آنها را محاﺳبﻪ كرد .عواملﯽ از
قبﯿل تواناﯾﯽ فرد و دشواری ﺳوال از اﯾﻦ جملﻪ انﺪ .عوامل
غﯿرنﻈام منﺪ نﯿﺰ شامل آن دﺳتﻪ از عواملﯽ هستنﺪ كﻪ غﯿر
قاﺑل ﺳنجﺶ و ﺑررﺳﯽ ﺑوده و در نتﯿجﻪ انﺪازهﮔﯿری و محاﺳبﻪ
آنﻬا مﯿسر نﯿسﺖ .ماننﺪ عوامل انگﯿﺰشﯽ موثر ﺑر فرد در حﯿﻦ
ﭘاﺳخگوﯾﯽ ﺑﻪ ﺳواالت آزمون ،اضﻄراب آزمون ،اضﻄراب
آزمودنﯽ ،خستگﯽ آزمودنﯽ و غﯿره[ . ]32 ،30ﺑا اﺳتفاده از
نﻈرﯾﻪ ﭘرﺳﺶ -ﭘاﺳﺦ مﯽتوان ﺳﻪ ﭘارامتر مرﺑوط ﺑﻪ ﺳواالت را
ﺑرآورد كرد :دشواری ﺳواالت ،تمﯿﺰ و شانس كاذب (هر ﺳﻪ
اﯾنﻬا جﺰو عوامل نﻈام منﺪ مﯽشونﺪ)[ . ]33-30ﭘارامتر
دشواری ﺳواالت ،نﺸان دهنﺪه ﺳختﯽ ﺳواالت در ﺑررﺳﯽ
متﻐﯿر نﻬفتﻪ اﺳﺖ و مﯿﺰان دشواری(ﯾا ﺳادﮔﯽ) ﺳواالت ﭘاﺳﺦ
داده شﺪه توﺳط شركﺖ كننﺪﮔان را مﺸخص مﯽكنﺪ .ﭘارامتر
تمﯿﺰ نﺸان دهنﺪه آن اﺳﺖ كﻪ هر ﺳوال تا ﭼﻪ انﺪازه مﯽ توانﺪ
تفاوت های فردی ﭘاﺳﺦ دهنﺪﮔان را ﺑﻪ خوﺑﯽ از هم تمﯿﺰ دهﺪ
و در نﻬاﯾﺖ ﭘارامتر شانس كاذب ﺑﯿانگر احتمال ﭘاﺳﺦ ﺻحﯿح
تنﻬا ﺑر اﺳاس شانس و اتفاق مﯽﺑاشﺪ [ .]34 ،33 ،31ﺳﻪ مﺪل
اﺳاﺳﯽ جﻬﺖ ﺑرآورد احتمال موفﻘﯿﺖ در ﯾﮏ ﺳوال و ﯾافتﻦ
ارتباط ﺑﯿﻦ عملﮑرد فرد ﭘاﺳﺦدهنﺪه و ﺻفات زﯾرﺑناﯾﯽ آن
وجود دارد [ .]33 ،35 ،31در همﻪ اﯾﻦ مﺪلها ﭘارامتر مرﺑوط
ﺑﻪ آزمودنﯽ ﯾعنﯽ ﭘارامتر تواناﯾﯽ فرد( )θمﺸترك اﺳﺖ(در هر
ﺳﻪ مﺪل ﭘارامتر تواناﯾﯽ دخﯿل اﺳﺖ) .مﺪلﯽ كﻪ هر ﺳﻪ ﭘارامتر
دشواری ﺳواالت ،تمﯿﺰ و شانس كاذب را در ﺑر داشتﻪ ﺑاشﺪ،
مﺪل لوجستﯿﮏ ﺳﻪ -ﭘارامتری )3-PL(،نامﯿﺪه مﯽ شود .اﮔر
فرض كنﯿم كﻪ ﭘارامتر شانس كاذب مساوی ﺻفر ﺑاشﺪ
ﺑناﺑراﯾﻦ مﺪل حاﺻل ﺑا دو ﭘارامتر ﺑاقﯿمانﺪه ،مﺪل لوجستﯿﮏ
دو ﭘارامتری ( )2-PLو اﮔر ﭘارامتر شانس تصادفﯽ را ﺻفر
فرض كرده و ﭘارامتر تمﯿﯿﺰ را ثاﺑﺖ فرض كنﯿم ،مﺪل حاﺻل
كﻪ تنﻬا در ﺑردارنﺪه ﭘارامتر دشواری اﺳﺖ ،مﺪل لوجستﯿﮏ
ﯾﮏ ﭘارامتری ( )1-PLنامﯿﺪه مﯽ شود [.]34 ،33 ،35 ،31

معادالت ساختاری با پاسخ غیر نرمال
ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﺶ فرضﯿﻪ های مﻬم در معادالت ﺳاختاری
نرمال ﺑودن مﺸاهﺪات مﯽﺑاشﺪ اﯾﻦ ﭘﯿﺶ فرضﯿﻪ اﺳتفاده از
اﯾﻦ روش را زمانﯽ كﻪ دادههای مورد ﺑررﺳﯽ كﯿفﯽ(ماننﺪ
جنسﯿﺖ ،وضعﯿﺖ مصرف ﺳﯿگار ،وضعﯿﺖ تاهل) مﯽ ﺑاشﺪ
دﭼار مﺸﮑل مﯽ نماﯾﺪ .ﺑرای حل اﯾﻦ مﺸﮑل محﻘﻘان ﺑﻪ ﭼﻬار
اﺳتراتﮋی اشاره نموده انﺪ .اﺳتراتﮋی اول اﺳتفاده از مﺪل لگ
خﻄﯽ 1مﯽ ﺑاشﺪ .در اﯾﻦ روش دادهها ﺑا اﺳتفاده از جﺪاول
توافﻘﯽ  kﺑعﺪی مورد تحلﯿل قرار مﯽﮔﯿرنﺪ منتﻬا اﺳتفاده از
اﯾﻦ ضراﯾب ﺑخاطر در دﺳترس نبودن تفسﯿر مناﺳب جﻬﺖ
ﺑرآورد ضراﯾب و عﺪم وجود ضراﯾب مستﻘﯿم و غﯿر مستﻘﯿم از
كارﺑرد كمﯽ ﺑرخوردار اﺳﺖ .اﺳتراتﮋی دوم محاﺳبﻪ ضرﯾب
همبستگﯽهای تتراكورﯾﮏ 2و ﭘلﯽ كورﯾﮏ 3ﺑرای جفﺖ
متﻐﯿرها ﺑا توزﯾع توام غﯿر نرمال مﯽﺑاشﺪ [ .]36در اﯾﻦ روش
ﺑرای هر دو متﻐﯿر دو حالتﻪ ضرﯾب تتراكورﯾﮏ را ﺑﺪﺳﺖ آورده
و ﺑﻪ وﺳﯿلﻪ آنﻬا ماترﯾس همبستگﯽ مﺪلسازی معادالت
ﺳاختاری را تﺸﮑﯿل داده و ﺳپس ﺑا اﺳتفاده از روش معادالت
ﺳاختاری معمولﯽ ﺑﻪ ﺑرآورد ضراﯾب اقﺪام مﯽنماﯾنﺪ .ﺑاﯾﺪ ﮔفﺖ
اﯾﻦ روش ﺑﻪ دلﯿل اﺳتفاده از الگورﯾتم دو مرحلﻪ ای و
همچنﯿﻦ اﺳتفاده تنﻬا در متﻐﯿرهای دوحالتﯽ دارای كاراﯾﯽ
ﭘاﯾﯿنﯽ مﯽﺑاشﺪ .در اﺳتراتﮋی ﺳوم مﻘﺪار احتمال وقوع هر
متﻐﯿر كﯿفﯽ دو حالتﻪ ﺑا اﺳتفاده از رﮔرﺳﯿون لجستﯿﮏ
محاﺳبﻪ شﺪه و ﺳپس ﺑﻪ جای اﺳتفاده از متﻐﯿر كﯿفﯽ دو
حالتﻪ از مﻘادﯾر احتمال ﺑرآورد شﺪه آن اﺳتفاده و مﺪلسازی
انجام مﯽ ﭘذﯾرد [ .]37كاراﯾﯽ اﯾﻦ روش زمانﯽ كﻪ متﻐﯿر های
كﯿفﯽ دوحالتﻪ در مﺪل تعﺪاد كمﯽ ﺑاشﺪ مناﺳب اﺳﺖ اما ﺑا
ازدﯾاد متﻐﯿرهای كﯿفﯽ ﺑﻪ دلﯿل انباشتگﯽ خﻄا كاراﯾﯽ اﯾﻦ
روش ﺑﻪ شﺪت كاهﺶ مﯽ ﯾاﺑﺪ .اﺳتراتﮋی ﭼﻬارم كﻪ از ﺳﻪ
روش ﭘﯿﺸﯿﻦ دقﯿق تر و مناﺳب تر مﯽ ﺑاشﺪ اﺳتفاده از روش
كالس مولفﻪ ﭘنﻬان 4مﯽ ﺑاشﺪ[ .]38در اﯾﻦ روش فرض مﯽ
شود كﻪ متﻐﯿر كﯿفﯽ مﺸاهﺪه شﺪه ﺑراﺳاس ﯾﮏ متﻐﯿر كمﯽ
ﭘنﻬان نرمال ﺳاختﻪ شﺪه اﺳﺖ.
در اﯾﻦ روش ﺑا مﺪلسازی متﻐﯿر ﭘنﻬان ﺳازنﺪه متﻐﯿر كﯿفﯽ
مﺸاهﺪه شﺪه ،ضراﯾب همبستگﯽ ﺑﯿﻦ متﻐﯿرهای كمﯽ و
متﻐﯿرهای كﯿفﯽ محاﺳبﻪ شﺪه و نﻬاﯾتا مﺪل معادالت
ﺳاختاری ﺑرازش مﯽ ﮔردد.

دوفصلنامه علمی – پژوهشی روانشناسی بالینی و شخصیت (دانشور رفتار) ،دوره  ،16شماره  ،1پیاپی  ،30بهار و تابستان  ،1397صص.253-265:.
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متداول

جدول  .1مقايسه چهار نرم افزار برازش دهنده معادالت ساختاري
نام نرم
افﺰار

مﺪل
ﺑرآورد

حﺪاقل
حجم
نمونﻪ

Lisrel

كوارﯾانس

معمول

AMOS

كوارﯾانس

معمول

PLS

وارﯾانس

كم

MPLUS

كوارﯾانس

معمول

نوع متﻐﯿر
ﭘنﻬان
مورد
تعرﯾف
تنﻬا
انعﮑاﺳﯽ
انعﮑاﺳﯽ و
علﯿﺖ
ﭼنﺪﮔانﻪ
انعﮑاﺳﯽ و
اﯾجادی
انعﮑاﺳﯽ و
علﯿﺖ
ﭼنﺪﮔانﻪ

مرتبﻪ
تحلﯿل
عاملﯽ
تاﯾﯿﺪی
قاﺑل انجام
مرتبﻪ ﯾﮏ
و دو

كمﯽ
نرمال

مرتبﻪ ﯾﮏ
و دو

كمﯽ
نرمال

مرتبﻪ دو
ﺑﻪ ﺑاال

كمﯽ

مرتبﻪ ﯾﮏ
و دو

اﺳمﯽ

حﺪاقل
مﻘﯿاس

بحث و نتیجهگیری
ﺑا ﭘﯿﺸﯿنﻪ معادالت ﺳاختاری ﺑﻪ ﭘﯿﺸﯿنﻪ تحلﯿل مسﯿر ﺑاز
مﯽ ﮔردد .تحلﯿل مسﯿر اولﯿﻦ ﺑار توﺳط ﺳئول راﯾﺖ ﺑرای
مﻄالعﻪ اثرات مستﻘﯿم 5و غﯿر مستﻘﯿم 6متﻐﯿرهای علﺖ 7ﺑر
متﻐﯿرهای معلول ﺑﻪ وجود آمﺪ [-41 ،15 ،55 ،54 ،40 ،53
 ]43ولﯽ از آن در تحﻘﯿﻘات مرﺑوط ﺑﻪ ژنتﯿﮏ اﺳتفاده كرد
[ ]56و دانﮑﻦ آن را در علوم اجتماعﯽ ﺑﮑار ﺑرد [ .]57مرور
متون در زمﯿنﻪ معادالت ﺳاختاری نﺸان مﯽ دهﺪ مﻬمترﯾﻦ
دلﯿل در اﺳتفاده از اﯾﻦ روش ناتوانﯽ روشﻬای ﭘﯿﺸﯿﻦ در
ﺑررﺳﯽ متﻐﯿر واﺳط مﯽ ﺑاشﺪ .از طرف دﯾگر وجود متﻐﯿرهای
ﭘنﻬان در حوزه مﻄالعات روانﺸناﺳﯽ از دالﯾل دﯾگر ﮔسترش
معادالت ﺳاختاری ﺑوده اﺳﺖ .ﭼرا كﻪ فاكتورهای روانﯽ همﻪ
جﺰو متﻐﯿرهای ﭘنﻬان محسوب مﯽ ﮔردنﺪ .اﯾﻦ ﮔسترس ﺑاعث
ﮔردﯾﺪ كﻪ محﺪودﯾﺖ هاﯾﯽ كﻪ در زمﯿنﻪ متﻐﯿرهای معادالت

معادالت

نرمافزارهای
ساختاری
نرم افﺰارهای متعﺪدی اقﺪام ﺑﻪ ﺑرازش معادالت ﺳاختاری
مﯽ نماﯾنﺪ .منتﻬا در اﯾﻦ مﻘالﻪ ﺑﻪ مﻘاﯾسﻪ ﭼﻬار نرم افﺰار لﯿﺰرل
[ ،]12اﯾموس« ،]47[ 2ﭘﯽ .ال .اس ]48[ »3.و «ام .ﭘالس»4
1

5

2

6

Direct effect
Indirect effect
7 Cause

SEM
AMOS
3 PLS
4 MPLUS
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متﻐﯿرهای مستﻘل و واﺑستﻪ را از هم تمﯿﺰ داد[ ]28اما ﭘﯿﺶ
فرض عﺪم وجود رواﺑط علﯿتﯽ احتمالﯽ ﺑﯿﻦ متﻐﯿرهای مستﻘل
وجود دارد و ﺑﻪ همﯿﻦ دلﯿل اثرات غﯿر مستﻘﯿم ﯾﮏ متﻐﯿر
مستﻘل ﺑر متﻐﯿر واﺑستﻪ نادﯾﺪه ﮔرفتﻪ مﯽشود [ .]39اﮔر ﺑﯿﻦ
متﻐﯿرهای مستﻘل نﯿﺰ ارتباط وجود داشتﻪ ﺑاشﺪ ﺑا "آنالﯿﺰ
مسﯿر " ﺳر و كار خواهﯿم داشﺖ [ . ]40اﮔرﭼﻪ آنالﯿﺰ مسﯿر
ﺑسط ﯾافتﻪ رﮔرﺳﯿون ﭼنﺪ متﻐﯿره اﺳﺖ اما ﺑاﯾﺪ توجﻪ داشﺖ
كﻪ دو تفاوت اﺳاﺳﯽ ﺑا اﯾﻦ روش دارد :اول اﯾنﮑﻪ در آنالﯿﺰ
مسﯿر اثرات مستﻘﯿم و غﯿر مستﻘﯿم متﻐﯿرهای علّﺖ ﺑر
متﻐﯿرهای معلول ﺑﻪ طور همﺰمان مورد ﺑررﺳﯽ قرار
مﯽﮔﯿرد[ ]42 ،41 ،15و دوم آنﮑﻪ در آنالﯿﺰ مسﯿر ﺑا ﺑﯿﺶ از
ﯾﮏ تحلﯿل رﮔرﺳﯿون معمولﯽ ﺳر و كار دارﯾم .در تحلﯿل
رﮔرﺳﯿون معمولﯽ ﯾﮏ متﻐﯿر واﺑستﻪ (معلول) وجود دارد كﻪ
ﺑر روی متﻐﯿرهای مستﻘل (علّﺖ) رﮔرﺳﯿون مﯽﯾاﺑﺪ ولﯽ در
آنالﯿﺰ مسﯿر ﭼنﺪﯾﻦ متﻐﯿر واﺑستﻪ(معلول) وجود دارد كﻪ هر
كﺪام ﺑﻪ طور جﺪاﮔانﻪ ﺑر روی علّﺖهای مرﺑوط ﺑﻪ خودشان
رﮔرﺳﯿون مﯽ ﮔردنﺪ[ .]15 ،14اما همانگونﻪ كﻪ ﭘﯿﺸتر اشاره
شﺪ ،در شراﯾﻄﯽ كﻪ نتوان متﻐﯿرهای مستﻘل و واﺑستﻪ را
تفﮑﯿﮏ كرد تحلﯿل مناﺳب آماری ،تحلﯿل عاملﯽ خواهﺪ ﺑود
كﻪ ﺑستﻪ ﺑﻪ آنﮑﻪ آﯾا محﻘق نسبﺖ ﺑﻪ همبستگﯽ عاملها ﭘﯿﺶ
فرض دارد ﯾا خﯿر ،از تحلﯿل عاملﯽ تاﯾﯿﺪی ﯾا اكتﺸافﯽ
اﺳتفاده مﯽ نماﯾﺪ [ .]43 ،27در تحلﯿل عاملﯽ  mمتﻐﯿر ﭘنﻬان
كﻪ همان فاكتورها هستنﺪ ،توﺳط  nمتﻐﯿر مﺸاهﺪه شﺪه
تبﯿﯿﻦ و ﺑرآورد مﯽشونﺪ ) .]28[ (m<nنﻬاﯾتاً ﺑا تركﯿب دو
تحلﯿل آماری آنالﯿﺰ مسﯿری و فاكتور آنالﯿﺰ تحلﯿل مﺪلﯾاﺑﯽ
معادلﻪهای ﺳاختاری 1ﭘﺪﯾﺪ مﯽآﯾﺪ [ .]45 ،44در واقع آنالﯿﺰ
مسﯿر ،همان معادالت ﺳاختاری اﺳﺖ كﻪ در آن تنﻬا
متﻐﯿرهای مﺸاهﺪه شﺪه وجود داشتﻪ ﺑاشﺪ [ .]46مﺪلهای
معادلﻪ ﺳاختاری ﺑﻪ طور معمول تركﯿبﯽ از مﺪلهای
انﺪازهﮔﯿری و مﺪلهای ﺳاختاریانﺪ .ﺑر مبنای مﺪلهای
انﺪازهﮔﯿری ،محﻘق تعرﯾف مﯽكنﺪ كﻪ كﺪام متﻐﯿرهای مورد
ﺑررﺳﯽ نﻘﺶ مﺪل انﺪازهﮔﯿری ﺑرای متﻐﯿر ﭘنﻬان را داشتﻪ و
كﺪام رواﺑط ﺑﯿﻦ متﻐﯿرهای ﭘنﻬان موجود مﯽ ﺑاشنﺪ [.]45
برازشدهنده

[ ]49ﭘرداختﻪ شﺪه اﺳﺖ [ .]50خالﺻﻪ اﯾﻦ مﻘاﯾسﻪ در جﺪول
 1نماﯾﺶ داده شﺪه اﺳﺖ .همانگونﻪ در اﯾﻦ جﺪول مﺸخص
اﺳﺖ در حجم نمونﻪ های ﺑسﯿار ﭘاﯾﯿﻦ ﺑاﯾﺪ از نرم افﺰار «ﭘﯽ.
ال .اس ».اﺳتفاده نمود .در تحلﯿل عاملﯽ های مرتبﻪ اول و
دوم هم مﯽ توان از نرم افﺰارهای لﯿﺰرل ،اﯾموس و ام .ﭘالس
مﯽ توان اﺳتفاده نمود[ .]51اما در مورد تحلﯿل عاملﯽ مرتبﻪ
های ﺑاالتر تنﻬا ﺑاﯾﺪ از نرم افﺰار ﭘﯽ .ال .اس .اﺳتفاده نمود
[ .]52همچنﯿﻦ تنﻬا نرم افﺰار اﯾموس و ام .ﭘالس امﮑان ﺑرازش
مﺪل های علﯿﺖ ﭼنﺪﮔانﻪ را داشتﻪ و مﺪل های اﯾجادی تنﻬا
ﺑا نرم افﺰار ﭘﯽ .ال .اس .قاﺑل ﺑرازش مﯽ ﺑاشﺪ .همچنﯿﻦ در
ﺻورتﯽ كﻪ متﻐﯿر های مورد اﺳتفاده اﺳمﯽ ﺑاشﺪ تنﻬا از طرﯾق
نرم افﺰار ام .ﭘالس امﮑان تحلﯿل آن وجود دارد.

محمد غالمی فشارکی

 یک مطالعه:مدل معادالت ساختاری و کاربرد آن در مطالعات روانشناسی

information systems. 4(7).

ﺳاختاری وجود داشﺖ از جملﻪ اﯾنﮑﻪ دﺳتگاه انﺪازه ﮔﯿری
متﻐﯿر ﭘنﻬان ﺑاﯾﺪ ﺑصورت انعﮑاﺳﯽ تعرﯾف مﯽ ﮔﺸﺖ امرزه ﺑا
] و علﯿﺖ ﭼنﺪﮔانﻪ از مﯿان22[ ﮔسترش مﺪلﻬای اﯾجادی
 همچنﯿﻦ محﺪودﯾﺖ دﯾگر مﺪلﻬای.]24 ،23[ﺑرداشتﻪ شود
ﺳاختاری كﻪ عبارت ﺑود از ناتوانﯽ در مﺪلسازی متﻐﯿرهای
] از ﺑﯿﻦ رفتﻪ و38[  ﺑا ﮔسترس روش مولفﻪ ﭘنﻬان،كﯿفﯽ
همچنﯿﻦ در زمﯿنﻪ حجم نمونﻪ ﺑا ﮔسترش روشﻬاﯾﯽ ماننﺪ
]59[ 2] و روشﻬای ﺑاز نمونﻪﮔﯿری58[ 1روشﻬای ﺑﯿﺰی
مﺸﮑل كمبود حجم نمونﻪ در مﻄالعات ﺳاختاری را جبران
 ﺑناﺑراﯾﻦ ﺑاﯾﺪ ﮔفﺖ امروزه مﺪل های ﮔسترده تری را در.نمود
حوزه روانﺸناﺳﯽ مﯽ توان ﺑا معادالت ﺳاختاری مورد ﺑررﺳﯽ
قرار داده و از اﯾﻦ نﻈر توﺳعﻪ نﻈری مﺪلﻬای روانﺸناﺳﯽ و
ﺑررﺳﯽ اﯾﻦ مﺪلﻬا توﺳط محﻘﻘان اﯾﻦ حوزه ﺑﻪ ﺳادﮔﯽ امﮑان
.ﭘذﯾر شﺪه اﺳﺖ
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