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مدل معادالت ساختاري و كاربرد آن در مطالعات روانشناسي: يك 

 مطالعه مروري
 

 1محمد غالمی فشارکی

 ده مسئول(. )نویسنگروه آمار زیستی،  دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران، استادیار. 1

 دهیچک
است که به طور گسترده در علوم جامع در آمار  ( یک روش اس. ای. ام.مدل سازی معادالت ساختاری ) مقدمه:

رفتاری کاربرد دارد. این مدل را می توان به عنوان ترکیبی از روشهای  تحلیل مسیر، رگرسیون و تحلیل عاملی دانست. 
 نوان نمودعاز ویژگی های بارز این روش امکان محاسبه اثر مستقیم، غیر مستقیم و کل و همچنین مدل سازی متغیر پنهان 

یران، اس. مگداخلی ) منتشره در پایگاه داده های علمی اصیل از بین کلیه مقاالت سیستماتیک لعه مروریاین مطا روش:
 بازه در  گوگل اسکوالر، پابمد، اسکوپوس، آی. اس. آی. و ساینس دایرکت( )و خارجی  (آی. دی.، ایران مدکس

تحلیل "، "تحلیل مسیر"، "همبستگی"لغات کلیدی انجام شده است. در این مطالعه با استفاده از  2018تا  1973زمانی 
 مدل علیت"،  "مدل انعکاسی"، "مدل ایجادی"، "متغیر پنهان" ، "معادالت ساختاری"، "عاملی: تاییدی و اکتشافی

  ه است.رار گرفتقمورد جستجو  و مترادف های التین متناظر با آن "اثر کل"، "اثر غیر مستقیم"، "اثر مستقیم"،  "چندگانه
مرور متون در زمینه معادالت ساختاری نشان دهنده زمینه های مطالعاتی جدید این روش همچون  نتایج:

معادالت ساختاری ایجادی در برابر انعکاسی، مدل علیت چندگانه،  مدل های واریانس در برابر مدل های 
ای جهت تحلیل متغیرهپاسخ -ساختاری با پاسخ غیر نرمال و استفاده از نظریه پرسشکواریانس و معادالت 

 پنهان بوده است. 
ی ، محققان حوزه های رفتاری مدر زمینه معادالت ساختاری توجه به پیشرفت های موجودبا  :گیریبحث و نتیجه
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  مقدمه  
 فهداز  یکیتحلیل های دقیق تر و جامع تر  به نسیدر

آماری در همه زمینه های علوم  یهاروش توسعه صلی ا یها
. ضرایب همبستگی، [1]علی الخصوص علوم رفتاری می باشد 

 نالیزآ ه،متغیر چند نگرسیورتحلیل واریانس و كواریانس، 
 سایرو  تشخیصی نالیزآ ی،چندمتغیر یانسوار تحلیل ،عاملی
و  ینظر یها پرسش به پاسخ نمکاا انهشگروپژ به هاروش 
ویژگی  یکدر  نهاآ همه لیو ،هندد میرا  ریبسیا عملی

 به درقا تنها هاروش  ینامشترك هستند. محدود كننده 
 ننداتو می نهاآ گرچها. [2]هستند بطهرا یک مایشآز

 تنها نهایتدر  ماا ،باشند شتهدا چندگانه بستهوا یمتغیرها
بررسی می  مستقلو  بستهوا یمتغیرها بینرا  بطهرا یک

به واسطه متغیر  𝑋1نمایند. به طور مثال اگر متغیر مستقل 
𝑋2  بر متغیر وابستهY  تاثیر بگذارد، سه مدل جداگانه

رگرسیون باید برازش یابد و حاصل این برآورد غیر همزمان 
ر این شرایط . د[4 ،3]ممکن است برآوردهای اریب باشد

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 

قدار انتظار در م رگرسیونی را كه به صورت متوسط تغییر مورد
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 

های مستقل كه نسبت به آن متغیر وابسته شود سایر متغیرمی
مچنین در رگرسیون چندگانه هستند هم تغییر كنند.  ه

فرض بر آن است كه متغیر مستقل بدون خطا اندازه گیری 
می شود به عبارت دیگر فرض بر این است كه واریانس خطا 

در  [1]در مقایسه با واریانس متغیر مستقل بسیار ناچیز است
حالی كه مطالعات نشان داده اند این فرض در بسیاری حاالت 

و همکاران نشان دادند  1ال میشرابرقرار نیست به طور مث
درصد از واریانس كل در مطالعات معمول مراقبت  64حدود 

از دیگر . [5]های بهداشتی مربوط به واریانس خطاست
محدودیت رگرسیون معمولی عالوه بر نکات ذكر شده نبود 
شاخص های نیکویی برازشی كه نمایشگر تطابق مدل مدنظر 

. در [1]شده است می باشدمحقق و داده های جمع آوری 
ریب شود كه ضتحلیل همبستگی نیز به این نکته توجه نمی

ر ممکن است به دلیل حضور و تاثیر همبستگی بین دو متغی
بین آنها است و بنابراین  2متغیر سومی به عنوان متغیر میانجی

                                                                                                                                                                                          
1 Mishra 
2  Mediating variables 
3  Structural Equation Modeling: SEM 
4 Observed Variable 

ممکن است متغیرها  به صورت غیر مستقیم و نه مستقیم بر 
 . [6]هم تاثیرگذار باشند

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 

گر یوابسته دیگر می باشد از این رو تحلیل رگرسیونی د
پاسخگوی چنین داده هایی نبوده و به ناچار محققین باید از 

 آنالیز تحلیل مسیر استفاده نمایند. 
پارامترها به صورت همزمان براورد شده و ، در آنالیز مسیر

همچنین شاخص های متنوعی جهت نشان دادن مناسب 
بودن مدل ارائه می شود. از دیگر مزایای آنالیز مسیر محاسبه 

تقیم و غیر مستقیم یک متغیر بر متغیر دیگر و اثرات مس
. در واقع  [7]مشخص نمودن تاثیرگذارترین متغیر می باشد

 می باشد.  3ریساختا تالدمعاتحلیل مسیر زیر مجموعه ای از 
 یمتغیر چند تحلیل تکنیک یکدر واقع معادالت ساختاری 

 بهو  یمتغیر چند نگرسیور ادهخانواز  مندونیرو  كلی ربسیا
 هشگروپژ به كه ستا كلّی خطی لمد بسط تر قیقد نابی
 رتبصورا  نگرسیور تالدمعاای از  مجموعه هددمی نمکاا

 لهدمعا یابی ل. مد[8]هد د ارقر نموآز ردمو نماز هم
 هایی فرضیه نموآز ایبر جامع ریماآ دیکررو یک ریساختا

 5)پنهان(  نمکنوو  4همشاهد یمتغیرها بین بطروا رهبادر
كواریانس، مدل یابی علی و  ریساختا تحلیل هگا كه ،ستا

میروش را  ینا. [9]نامیده می شود 6 «لیزرل»مدل  گاه نیز
 می رییا محقق به كه دكر تلقی كمی شیرو انعنو به انتو
 گرفته نهاآ ینوتدو  ینظر تمطالعارا از  دخو هشوپژ تا ساندر
 نساما هچندمتغیر قالبیدر  ،تجربی یهاداده  تحلیل تا

با توجه به اینکه در روش معادالت ساختاری می توان  .بخشد
اثرات مستقیم و غیر مستقیم را به همراه متغیر پنهان در نظر 

 یها هپدیداز گرفت بنابراین  این روش شناخت بهتری را 
 یگیر هبهرایجاد می نماید.  با  جتماعیو ا ، رفتاریفرهنگی

 لمد دو نهمزما انتو می ریساختا تالدمعااز روش 
را برآورد نمود. با توجه به  8یگیر ازهندا لمدو  7یرساختا

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 

، مدل ایجادی و انعکاسییعنی معادالت ساختاری )مدل های 
ساختاری با پاسخ غیر علیت چندگانه( همچنین معادالت 

پاسخ را معرفی و ضمن بیان مزایا، -نرمال و نظریه پرسش

5  Latent Variable 
6  Linear Structural Relations  
7  Structural Model 
8  Measurement Mode 
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معایب ، كاربرد هركدام از این مدلها را در حوزه علوم 
 روانشناختی مشخص نماییم. 

 روش
 نوع پژوهش

ت. مطالعه حاضر یک مطالعه مروری و كتابخانه ای اس
جامعه این پژوهش شامل كلیه مقاالت منتشر شده اعم از 

تا  1351) 2018تا  1973فارسی و انگلیسی طی بازه زمانی 
( در زمینه روش معادالت ساختاری، زیر مجموعه ها و 1396

پیشرفت های انجام شده در این زمینه تشکیل شده است. در 
، لاین مطالعه پس از انتخاب لغات كلیدی مناسب كه شام

تحلیل عاملی: تاییدی و "، "2تحلیل مسیر"، "1همبستگی"
مدل "، "5متغیر پنهان"،  "4معادالت ساختاری"، "3اكتشافی
اثر "، "8مدل علیت چندگانه"، "7مدل انعکاسی"، "6ایجادی
بود این لغات  "11اثر كل"و  "10اثر غیر مستقیم"، "9مستقیم

، اس. 12كلیدی در سه پایگاه  جستجوی علمی داخلی مگیران
و پنج پایگاه جستجوی علمی  14و ایران مدكس 13آی. دی.
، آی. اس. 17، اسکوپوس16، پابمد15گوگل اسکوالر خارجی

مورد جستجو قرار گرفته و مقاالتی  19و ساینس دایركت 18آی.
كه حاوی متن كامل و مطالب مرتبط با ارائه مدل های 
 ساختاری و نه لزوما كاربرد این مدل ها بود بصورت سرشماری

لیست منابع مقاالت مرتبط انتخاب گردیدند. در این مطالعه 
یافت شده نیز جهت شناسایی هر گونه مطالعه مرتبط دیگر 

همچنین چکیده و خالصه مقاالت ه مورد بررسی قرار گرفت
ارائه شده در كنفرانس ها و همایش های بین المللی در این 

ورد مكیفیت مقاالت  نشده، همچنینمرور سیستماتیک وارد 
 ازبررسی با استفاده از محققان آموزش دیده و با بهرمندی 

قرار  مورد تایید 20 «پی. آر. آی. اس. ام. اِی.»چک لیست 
  گرفت. 

 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 

، همبستگی، رگرسیونتفاوت ها و وجه تمایز چهار روش 

                                                                                                                                                                                          
1 Correlation 
2 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 

تحلیل چند متغیره و تحلیل مسیر خواهیم پرداخت و سپس 
متغیر میانجی و تعدیل گر و همچنین ان تفاوت دو بیبه 

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، 

اسخ پ -پرسشنظریه مچنین روایی ساختار، تحلیل عاملی و ه
صحبت خواهیم نمود. به عنوان بحث تکمیلی نیز در مورد 

 ارتباط بینمعادالت ساختاری با پاسخ غیر نرمال و همچنین 
تحلیل عاملی، رگرسیون چند متغیره و معادالت ساختاری 

برازش نرم افزارهای متداول  صحبت نموده و در پایان در مورد 
 دهنده معادالت ساختاری صحبت خواهیم نمود. 

 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 

ی این یر منفتغییرات بین منهای یک تا مثبت یک بوده، مقاد
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 

ه معنای وزن و قد همبستگی وجود دارد اما این همبستگی ب
این نیست كه افزایش وزن باعث افزایش وزن و یا بلعکس می 

بیان علیت شرطی  . در واقع وجود همبستگی برای[10]گردد 
  Xالزم بوده ولی كافی نیست. در كل همبستگی بین دو متغیر

به عنوان متغیر سر  Zرا با توجه به تاثیر و حضور متغیر  Yو
می توان بررسی  یا ساختگی، در قالب شکل زیر  21راهی
 . [11]نمود

 
 
 
 

12 Magiran 
13 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 
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 الف ب ج د

 
   

 ـه و ز ژ

 Zدر حضور متغير  Yو  X. رابطه بين متغير 1شكل 

، ضریب همبستگی 𝜌𝑋𝑌 ، قسمت )الف(، 1در شکل 
، برابر صفر نیست 𝑟𝑋𝑌جامعه صفر است ولی همبستگی نمونه، 

، به عنوان یک متغیر مصنوعی سوم بر هر دو آنها تاثیر  Zزیرا 
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 

نی باه ارتباط معآگاه نیستیم و ممکن است به اشت Z  از وجود
، قسمت )ب( ارتباط 1را نتیجه بگیریم. در شکل  Yو   Xدار 
می  Zاست و نقش  1یک ارتباط مخدوشگر Yو   X  بین

تواند هم به عنوان متغیر كاهنده و هم به عنوان متغیر افزاینده  
به عنوان متغیر كاهنده باشد ممکن است به  Z باشد. اگر  

را خیلی كم یا حتی  Yو   Xاشتباه ضریب همبستگی بین 
صفر در نظر بگیریم و اگر متغیر افزاینده باشد، منجر به تورم 
برآورد خواهد شد. البته این ارتباط را می توان به وسیله 

قسمت )ج(،  1ضریب همبستگی جزئی بررسی نمود. در شکل 
X  عالوه بر تاثیر مستقیم برY  به طور غیر مستقیم و از طریق
Z  ر می گذارد. در اینجا حضور متغیر نیز بر آن اثZ اثر ،X  
فقط  Zقسمت )د(،  1[. در شکل  8را تعدیل می كند] Yبر 

، Yاثر می گذارد و برای پیشگویی رفتار Yبر  Xاز طریق 
( ـقسمت )ه 1الزم است. در شکل  X مشاهدة تغییرات در 

قابل   Zو   Xاز طریق دو اثر اصلی  Yرفتار )تغییرات( متغیر 
 Zقسمت های )و( و )ز( متغیر   1نی است. در شکل پیش بی

 1از نقش یک متغیر علّت بیرون آمده به طوری كه در شکل 
 قسمت )ز( 1و در شکل  Yقسمت )و( متغیر 

                                                                                                                                                                                          
1 Confounding Relationship 

آن را تحت تاثیر قرار می دهند. سرانجام در شکل   Xمتغیر 
بین  2به عنوان یک متغیر مداخله گر Z( متغیر ژاول قسمت )

X  وY   عمل می كند به طوری كه در غیابZ  یعنی(0=Z ،)
X  تاثیری رویY [8 ،12]ندارد. 

همبستگی، رگرسیون ، تحلیل چند متغیره و تحلیل 
 مسیر

از جمله روشهای اولیه  در بررسی رابطه بین دو متغیر 
، قسمت الف( 2كمی استفاده از ضرایب همبستگی بود )شکل 

انگر تواند نشهمبستگی می همانگونه كه قبال اشاره شد، وجود
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.
مبستگی محققین را به سمت توسعه این ضعف ه 

، قسمت ب( 2روشهای پیشرفته تری چون رگرسیون )شکل 
، قسمت ج( سوق داد. روشهای 2و تحلیل چند متغیره )شکل 

رگرسیونی و تحلیل های چندمتغیره با در نظر گرفتن چندین 
متغیر مستقل و وابسته امکان تحلیل توام بسیاری از متغیرها 

علی رغم توانایی باالی این روشها باز این  را فراهم نمودند اما
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 

ه دوضعیت واقعی متغیرها می توانند  بیش از یک نقش را عه
 دار باشد. 

2 Intervening Variable 
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 )الف( )ب( )ج(
 . الگوي شماتيك همبستگي، رگرسيون خطي و تحليل چند متغيره2شكل 

این نیاز منجر به ایجاد تحلیل مسیر توسط سئول رایت 
تحلیل مسیر منجر به ورود گردید. ایجاد روش  1918در سال 

، اثر كل، 2،  غیر مستقیم1لغات جدیدی مانند اثرات مستقیم
متغیر درون زا )داخلی( و متغیربرون زا )خارجی( در ادبیات 
علم آمار گردید.  تاثیر بدون واسطه متغیر مستقل بر متغیر 

𝑥1  ،  قسمت الف،3وابسته را اثر مستقیم )شکل  → 𝑦 تاثیر ،)
یر مستقل بر متغیر وابسته را اثر غیر با واسطه متغ
𝑥1  ،  قسمت الف،3مستقیم)شکل  → 𝑥2 → 𝑦  و حاصل )

كه بین  𝑥2. به متغیر [13]تجمیع این دو اثر را اثر كل گوییم
قرار گرفته است اصطالحا متغیر میانجی و   𝑦و  𝑥1دو متغیر 
گویند. بر این اساس متغیری كه در تحقیق صرفا  3یا واسط

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 

مسیر كه در واقع بسطی از رگرسیون چندگانه )تحلیل( 
با به كارگیری روش ها و معادالت رگرسیونی  [15 ،14]است

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 

 ولی بین آنها را ارائه دهد.علّت و معل

 گرمتغیر میانجی و تعدیل

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

                                                                                                                                                                                          
1  Direct effect 
2  Indirect effect 

میزان و یا جهت متغیر مستقل بر متغیر وابسته اثر 
. به طور مشخص در مطالعات تحلیل [17 ،16]گذاردمی

یر تعدیل كننده متغیر ثالثی است كه بر همبستگی متغ
. [18]همبستگی مرتبه صفر بین دو متغیر دیگر اثر میگذارد 

، 3متغیر تعدیل گر و تفاوت آن با متغیر واسط در شکل 
قسمت ب نمایش داده شده است. برای تصور بهتر متغیر 
تعدیل گر و واسط فرض كنید محققی می خواهد رابطه 

ا با تعدیل متغیر جنسیت مورد استرس با سالمت روان ر
بررسی قرار دهد. بصورت ساده این یعنی اگر همبستگی بین 

است این در  -3/0استرس با سالمت روان در مردان برابر با 
 -6/0زنان به طور معنی داری متفاوت و برای مثال برابر با 

می باشد. اما اگر جنسیت نقش میانجی را داشته باشد یعنی 
استرس بر سالمت روان به وسیله متغیر  قسمتی از تاثیر

جنسیت و بصورت غیر مستقیم اعمال می گردد. برای مثال 
همبستگی  -3/0بین استرس و سالمت روان بصورت مستقیم 

وجود دارد از طرف دیگر بین استرس و سالمت روان از طریق 
رابطه وجود دارد. این یعنی اینکه از  -1/0متغیر جنسیت نیز 

آن به  -3/0وجود بین استرس و سالمت روان،  رابطه م -4/0
آن بصورت غیرمستقیم و از طریق  -1/0صورت مستقیم و 

جنسیت اعمال می گردد. نکته مهم اینکه جهت تحلیل متغیر 
( و متغیر تعدیل 𝑥1( باید ابتدا متغیر مستقل )𝑥2تعدیل گر )

( را با یکدیگر ضرب نموده و سپس این حاصلضرب را 𝑥2گر )
 .[17] ، قسمت ج(3ت مستقل در مدل وارد نمود )شکل بصور
 
 

3 Mediator 
4 Moderator  
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 )الف( )ب( )ج(

 . الگوي شماتيك متغير واسط، تعديل گر و نحوه ورود تعديل گر در تحليل مسير3شكل 

 ضرایب مسیر
ضریب مسیری اثر مستقیم یک متغیر را بر متغیر دیگر 

دهد و بر دونوع است: ضریب مسیری استاندارد و نشان می
ضریب مسیر غیراستاندارد. ضرایب مسیری استاندارد 

صورت تغییر در انحراف معیار نسبت به میانگین تفسیر به
تغیر ر معنوان مثال اگر ضریب استاندارد یک مسیشوند. بهمی

a  بر متغیرb  باشد به این مفهوم است كه متغیر  8/0برابرa 
 رییتغ نشیانگیمبه اندازه یک واحد انحراف معیار نسبت به 

انحراف معیار  8/0، به اندازه  b رود متغیر انتظار می كند
 . [19]نسبت به میانگینش افزایش داشته باشد

ضرایب مسیری غیراستاندارد مانند ضرایب رگرسیونی 
شوند: مثالً اگر ضریب مسیر غیراستاندارد بین دو تفسیر می

باشد به این معناست كه هر واحد تغییر  6/0برابر  bو  aمتغیر 
شود. ضرایب مسیر استاندارد می bتغییر در  6/0باعث  aدر 

ن امکابراساس همبستگی بین متغیرها محاسبه می شود و 
مقایسه جهت بررسی اهمیت و نقش هر متغیر بر متغیر پاسخ 

نمونه "را فراهم می آورد ولی از آن جا كه این ضرایب 
هستند نمی توانند برای مقایسه مطالعاتی كه داده  "1مشخص

های آن ها متفاوت است به كار روند از سوی دیگر ضرایب 
 هستند غیراستاندارد چون وابسته به مقیاس اندازه گیری

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 

اینکه اگر تنها ضرایب دو نوع ضرایب باید گزارش شود یا 
استاندارد شده گزارش می شوند، انحراف استاندارد برای همه 
متغیرهایی كه در مدل هستند نیز گزارش شود تا براساس آن 

 . [20]ها ضرایب مسیر غیراستاندارد نیز قابل محاسبه باشد 
 

 

                                                                                                                                                                                          
1 Sample Specific 

متغیر پنهان و مدل های ایجادی، انعکاسی و علیت 
 چندگانه 

ل تحلیل مسیر،  ناتوانی در عدم لحاظ علی رغم مزایای مد
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 

بوده و عمال اندازه گیری آنها بدون در نظر متغیرهایی پنهان 
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 

گیری نبوده و بر اساس روابط یا مستقیم قابل اندازه
گیری  شده كه به آن های بین متغیرهای اندازههمبستگی

متغیر پنهان گفته می شود  2اصطالحا دستگاه اندازه گیری
گردند اما متغیر آشکار متغیری است كه به گونه استنباط می

مستقیم به وسیله پژوهشگر مورد اندازه گیری قرار می
 . [21 ،11]گیرد

دالت ورود متغیر پنهان در مدلسازی باعث تولد معا
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 

ن نماد یک متغیر آشکار و شکل دایره و بیضی را به عنوان عنوا
 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 

ان از جمله ملزومات غیر انکار استفاده از متغیر پنهان میپنه
 باشد. 

2 Measurement instruments 
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 )الف( )ب( )ج(

 . الگوي شماتيك متغير پنهان با مدل انعكاسي، ايجادي و عليت چندگانه4شكل 

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 

 1ه تلقی شوند به آن مدل انعکاسیعنوان متغیر های وابست
، قسمت الف(. در صورتی كه متغیر پنهان تنها 4گوییم )شکل 

به عنوان متغیر وابسته و متغیرهای دستگاه  اندازه گیری به 
 2عنوان  متغیر های مستقل تلقی شوند به آن  مدل ایجادی

.  در نهایت در صورتی كه [22]، قسمت ب( 4گوییم )شکل 
واما نقش مستقل برای برخی از متغیرهای متغیر پنهان ت

دستگاه و نقش وابسته برای برخی دیگر از متغیرهای دستگاه 
)شکل  3اندازه گیری را داشته باشد به آن مدل علیت چندگانه

 . [24 ،23]، قسمت ج( گوییم 4
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 

ت ، قسم4ابزار دارد. همانگونه كه در مدل انعکاسی )شکل 
به دلیل  x4و  x1  ،x2  ،x3الف( مشخص است، متغیر های 

( نشات می گیرند بنابراین باید yاینکه از یک متغیر )
همبستگی باالیی را با یکدیگر نشان دهند. این در حالی است 

، قسمت ب( با توجه به اینکه 4كه در مدل ایجادی )شکل
هستند ( yاثرگذار بر متغیر ) x4و  x1  ،x2  ،x3متغیر های 

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 

راتر بودن مدل انعکاسی )در ادامه در گرفت اما با توجه به كا
مورد آن صحبت خواهیم كرد( باید مدل انعکاسی را استفاده 
نمود اما در حالتی كه همبستگی متغیرهای دستگاه اندازه 

                                                                                                                                                                                          
1 Reflective 
2 Formative 
3 Multiple Indicators Multiple Causes (MIMIC) 

. [25]گیری پایین باشند باید از مدل ایجادی استفاده نمود
در صورتی كه برخی از متغیرهای دستگاه اندازه گیری دارای 

باال و برخی همبستگی پایین باشند می توان از همبستگی 
 ، قسمت ج( استفاده نمود. 3مدل علیت چندگانه )شکل

 های کواریانس و واریانسمدل
مدلهای انعکاسی و مدل علیت چندگانه عموما با روش 

گفته می شوند  4كه اصطالحا به آن مدل  كواریانس كواریانس
تنها از طریق مدل ، اما مدلهای ایجادی [25]تحلیل می گردند

قابل تحلیل هستند. نام گذاری این دو مدل به نام  5واریانس
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 

. برای مثال فرض كنید در واریانس تنها از واریانس متغیرها
متغیر مشاهده شده وجود داشته باشد.  10یک مطالعه تعداد 

((  همبستگی و تعداد 9×10/)2=45متغیر، تعداد ) 10این 
 45واریانس ایجاد می نماید. در مدلهای كواریانس ما از  10

منبع  10منبع اطالعاتی و در مدل واریانس ما  تنها از 
اییم. بنابراین مدلهای كواریانس به اطالعاتی استفاده می نم

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 

ه مدلهای انعکاسی قابلیت تحلیل توسط هر دو روش دیگر اینک
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 

ی و نمونه كمی در اختیار محقق است صرف نظر از ایجاد
های انعکاسی آن محقق باید از مدل واریانس برای تحلیل داده

 . [26]خود استفاده نماید

4 Covariance Model 
5 Variance Model 
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 )الف( )ب( )ج(

 . الگوي تحليل علملي مرتبه يك، دو و معادالت ساختاري5شكل 

 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 

است. در واقع روایی ساختار یا سازه درجه تطابق  1ساختار
های نظریه مورد مربوط سواالت یک آزمون با مفاهیم یا سازه

. این زیر بخش از معادالت ساختاری را [27] باشدبه آن می
تحلیل عاملی را می توان گویند.  2عموما تحلیل عاملی تاییدی

 4و تحلیل عاملی تاییدی 3به دو قسمت تحلیل عاملی اكتشافی
بندی نمود. در تحلیل عاملی اكتشافی هیچ تقسیم. [28]

اطالعی از تعداد و سواالت تشکیل دهنده عامل های پنهان 
. با این حال نباید [27]گاه اندازه گیری( در اختیار نیست)دست

تصور شود كه این روش یک روش مطلق به سوی حقیقت 
امّا در  .[29]است و یا آنکه لزوماً فقط جنبه تجربی دارد 

تحلیل عاملی تاییدی پژوهشگر در مورد تعداد و سواالت 
تشکیل دهنده عوامل پنهان از پیش مطلع می باشد. تحلیل 

و بیشتر  2، 1املی تاییدی دارای مرتبه های مختلفی چون ع
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  یرپنهان عبارت است از نزدیکترین مسیری كه یک متغ
 5به یک متغیر آشکار متصل می گردد. برای مثال در شکل 

مرتبه یک می F2و  F1قسمت )الف(، )ب( و )ج( متغیرهای 
قسمت  5، این متغیر در شکل  F3باشند. در مورد متغیر 

قسمت )ج(، مرتبه  5)ب(، مرتبه دو می باشد اما در شکل 
نهان با قسمت )ب(، متغیر پ 5یک می باشند. زیرا در شکل 

                                                                                                                                                                                          
1 Construct Validity 
2 Confirmatory Factor Analysis 
3 Explanatory Factor Analysis 

قسمت  5دو گام به متغیر آشکار متصل می شود اما در شکل 
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 

معادالت ساختاری بوده در مرتبه وجود داشته باشد آن یک 
غیر اینصورت مدل ایجاد شده یک مدل تحلیل عاملی با مرتبه 

قسمت )الف(، مرتبه  5ماكزیمم می باشد. برای مثال در شکل 
هر دو یک می باشد. پس ماكزیمم  F2و  F1متغیر های پنهان 

مرتبه یک بوده و چون متغیر پنهان داخلی از مرتبه ی وجود 
 مدل تحلیل عاملی مرتبه یک می باشد.  نداشته شکل الف یک

 F1 ،F2قسمت )ب(، مرتبه متغیرهای پنهان  5در شکل 
دو می باشد. بنابراین مرتبه  F3یک و مرتبه متغیر پنهان 

ماكزیمم دو می باشد. از طرف دیگر با توجه به اینکه متغیر 
پنهان مرتبه دوم داخلی در این شکل وجود ندارد این شکل 

قسمت  5ی مرتبه دو می باشد. در مورد شکل یک تحلیل عامل
 F3و  F1 ،F2)ج(، با توجه به اینکه هر سه متغیر پنهان 

مرتبه یک بوده و با توجه به اینکه متغیر پنهان داخلی هم 
( این مدل الگوی F2و  F1مرتبه با مرتبه ماكزیمم وجود دارد )

 یک معادله ساختاری می باشد. 
 

 اسخپ - نظریه پرسش تحلیل عوامل با استفاده از

های بررسی روایی ساختار علییکی دیگر از روش
لط غ–الخصوص زمانی كه سواالت پرسشنامه به فرم صحیح 

آی. آر. »یا  5پاسخ -های نظریه پرسشباشد استفاده از مدل
ها است. این روش، روشی قدرتمند برای توصیف سوال« تی.

4 Confirmatory Factor Analysis 
5  Item Response Theory (IRT) 
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ها فراهم مقایسه آزمونهای آزمون و ها، انتخاب سوالو آزمون
می نماید. این نظریه از مدلهای مختلفی برای برآورد این 

-ارتباط و یافتن احتمال موفقیت در یک سوال استفاده می

پاسخ به طور كلی  -. بر اساس نظریه پرسش [31 ،30]نماید
دو دسته از عوامل بر عملکرد فرد و در نتیجه بر میزان احتمال 

گذارند كه عبارتند از زمون تاثیر میموفقیت افراد در یک آ
. عوامل نظام [32]عوامل نظام مند و عوامل غیر نظام مند 

مند شامل آن دسته از عواملی هستند كه قابل بررسی، 
توان آن ها را مورد سنجش و آزمایش و كنترل هستند، می

ها را محاسبه كرد. عواملی از گیری قرار داد و میزان آناندازه
ایی فرد و دشواری سوال از این جمله اند. عوامل قبیل توان

غیرنظام مند نیز شامل آن دسته از عواملی هستند كه غیر 
ه گیری و محاسبقابل سنجش و بررسی بوده و در نتیجه اندازه

آنها میسر نیست. مانند عوامل انگیزشی موثر بر فرد در حین 
پاسخگویی به سواالت آزمون، اضطراب آزمون، اضطراب 

. با استفاده از  [32 ،30]مودنی، خستگی آزمودنی و غیرهآز
توان سه پارامتر مربوط به سواالت را پاسخ می -نظریه پرسش

برآورد كرد: دشواری سواالت، تمیز و شانس كاذب )هر سه 
پارامتر .  [33-30]شوند(اینها جزو عوامل نظام مند می

دشواری سواالت، نشان دهنده سختی سواالت در بررسی 
متغیر نهفته است و میزان دشواری)یا سادگی( سواالت پاسخ 

 كند. پارامترداده شده توسط شركت كنندگان را مشخص می
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 

ح پاسخ صحی و در نهایت پارامتر شانس كاذب بیانگر احتمال
سه مدل  .[34 ،33 ،31]باشد تنها بر اساس شانس و اتفاق می

اساسی جهت برآورد احتمال موفقیت در یک سوال و یافتن 
دهنده و صفات زیربنایی آن ارتباط بین عملکرد فرد پاسخ

ها پارامتر مربوط . در همه این مدل[33 ،35 ،31]وجود دارد 
( مشترك است)در هر θفرد)به آزمودنی یعنی پارامتر توانایی 

سه مدل پارامتر توانایی دخیل است(. مدلی كه هر سه پارامتر 
دشواری سواالت، تمیز و شانس كاذب را در بر داشته باشد، 

( نامیده می شود. اگر PL3-پارامتری،) -مدل لوجستیک سه
فرض كنیم كه پارامتر شانس كاذب مساوی صفر باشد 

متر باقیمانده، مدل لوجستیک بنابراین مدل حاصل با دو پارا
( و اگر پارامتر شانس تصادفی را صفر PL2-دو پارامتری )

فرض كرده و پارامتر تمییز را ثابت فرض كنیم، مدل حاصل 
كه تنها در بردارنده پارامتر دشواری است، مدل لوجستیک 

 . [34 ،33 ،35 ،31]( نامیده می شود PL1-یک پارامتری )

                                                                                                                                                                                          
1 Log-Linear Model 
2 Tetrachoric 

 سخ غیر نرمال معادالت ساختاری با پا
یکی از پیش فرضیه های مهم در معادالت ساختاری 

باشد این پیش فرضیه استفاده از نرمال بودن مشاهدات می
های مورد بررسی كیفی)مانند این روش را زمانی كه  داده

جنسیت، وضعیت مصرف سیگار، وضعیت تاهل(  می باشد 
 رهاچدچار مشکل می نماید. برای حل این مشکل محققان به 

استراتژی اشاره نموده اند. استراتژی اول استفاده از مدل لگ 
ها با استفاده از جداول می باشد. در این روش داده 1خطی

گیرند منتها استفاده از بعدی مورد تحلیل قرار می kتوافقی 
این ضرایب بخاطر در دسترس نبودن تفسیر مناسب جهت 

 غیر مستقیم ازبرآورد ضرایب و عدم وجود ضرایب مستقیم و 
برخوردار است. استراتژی دوم محاسبه ضریب كاربرد كمی 

برای جفت  3و پلی كوریک 2های تتراكوریکهمبستگی
. در این روش [36] باشدمتغیرها با توزیع توام غیر نرمال می

برای هر دو متغیر دو حالته ضریب تتراكوریک را بدست آورده 
سازی معادالت و به وسیله آنها ماتریس همبستگی مدل

ساختاری را تشکیل داده و سپس با استفاده از روش معادالت 
ت نمایند. باید گفساختاری معمولی به برآورد ضرایب اقدام می

این روش به دلیل استفاده از الگوریتم دو مرحله ای و 
حالتی دارای كارایی همچنین استفاده تنها در متغیرهای دو

سوم مقدار احتمال وقوع هر باشد. در استراتژی پایینی می
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 

. كارایی این روش زمانی كه متغیر های [37]انجام می پذیرد 
اد كمی باشد مناسب است اما با كیفی دوحالته در مدل تعد

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 

. در این روش فرض می[38]می باشد 4كالس مولفه پنهان
شده براساس یک متغیر كمی  شود كه متغیر كیفی مشاهده

 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. 

ارتباط بین تحلیل عاملی، رگرسیون چند متغیره، 
 معادالت ساختاری 

توان در تحلیل رگرسیون چندگانه، علی رغم آنکه می

3 Polychoric 
4 Latent Class Model 
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اما پیش  [28]های مستقل و وابسته را از هم تمیز دادمتغیر 
فرض عدم وجود روابط علیتی احتمالی بین متغیرهای مستقل 

یک متغیر  وجود دارد و به همین دلیل اثرات غیر مستقیم
اگر  بین . [39]شود مستقل بر متغیر وابسته نادیده گرفته می

آنالیز "وجود داشته باشد با  متغیرهای مستقل نیز ارتباط
. اگرچه آنالیز مسیر  [40سر و كار خواهیم داشت ]  "مسیر

بسط یافته رگرسیون چند متغیره است اما باید توجه داشت 
ارد: اول اینکه در آنالیز كه دو تفاوت اساسی با این روش د

مسیر اثرات مستقیم و غیر مستقیم متغیرهای علّت بر 
متغیرهای معلول به طور همزمان مورد بررسی قرار 

و دوم آنکه در آنالیز مسیر با بیش از  [42 ،41 ،15]گیردمی
یک تحلیل رگرسیون معمولی سر و كار داریم. در تحلیل 

علول( وجود دارد كه رگرسیون معمولی یک متغیر وابسته )م
یابد ولی در بر روی متغیرهای مستقل )علّت( رگرسیون می

آنالیز مسیر چندین متغیر وابسته)معلول( وجود دارد كه هر 
های مربوط به خودشان كدام به طور جداگانه بر روی علّت

.  اما همانگونه كه پیشتر اشاره [15 ،14]رگرسیون می گردند
های مستقل و وابسته را تغیرشد، در شرایطی كه نتوان م

تفکیک كرد تحلیل مناسب آماری، تحلیل عاملی خواهد بود 
ها پیش كه بسته به آنکه آیا محقق نسبت به همبستگی عامل

فرض دارد یا خیر، از تحلیل عاملی تاییدی یا اكتشافی 
 متغیر پنهان m. در تحلیل عاملی [43 ،27]استفاده می نماید 

متغیر مشاهده شده  n توسطتند، كه همان فاكتورها هس
دو  نهایتاً با تركیب. [28] (m<n)شوند تبیین و برآورد می

یابی لمدتحلیل  آنالیز مسیری و فاكتور آنالیز آماری تحلیل
آنالیز . در واقع [45 ،44]آید پدید می 1ساختاری هایلهمعاد

، همان معادالت ساختاری است كه در آن تنها مسیر
های . مدل[46] وجود داشته باشد ده شدهمتغیرهای مشاه

های معادله ساختاری به طور معمول تركیبی از مدل
های اند. بر مبنای مدلهای ساختاریگیری و مدلاندازه
های مورد كند كه كدام متغیرگیری، محقق تعریف میاندازه

گیری برای متغیر پنهان را داشته و بررسی نقش مدل اندازه
 .[45]ن متغیرهای پنهان موجود می باشند كدام روابط بی

دهنده معادالت برازش افزارهای متداولنرم
 ساختاری

نرم افزارهای متعددی اقدام به برازش معادالت ساختاری 
می نمایند. منتها در این مقاله به مقایسه چهار نرم افزار لیزرل 

« 4ام. پالس»و  [48]« 3پی. ال. اس.»، [47] 2، ایموس[12]

                                                                                                                                                                                          
1 SEM 
2 AMOS 
3 PLS 
4 MPLUS 

. خالصه این مقایسه در جدول [50]پرداخته شده است  [49]
نمایش داده شده است. همانگونه در این جدول مشخص  1

ی. پ»است در حجم نمونه های بسیار پایین باید از نرم افزار 
استفاده نمود. در تحلیل عاملی های مرتبه اول و « . اس.لا

پالس دوم هم می توان از نرم افزارهای لیزرل، ایموس و ام. 
. اما در مورد تحلیل عاملی مرتبه [51]می توان استفاده نمود

های باالتر تنها باید از نرم افزار پی. ال. اس. استفاده نمود 
. همچنین تنها نرم افزار ایموس و ام. پالس امکان برازش [52]

مدل های علیت چندگانه را داشته و مدل های ایجادی تنها 
بل برازش می باشد. همچنین در با نرم افزار پی. ال. اس. قا

صورتی كه متغیر های مورد استفاده اسمی باشد تنها از طریق 
 نرم افزار ام. پالس امکان تحلیل آن وجود دارد. 

 .  مقايسه چهار نرم افزار برازش دهنده معادالت ساختاري1جدول 

نام نرم 
 افزار

مدل 
 برآورد

حداقل 
حجم 
 نمونه

نوع متغیر 
پنهان 
مورد 
 تعریف

مرتبه 
تحلیل  
عاملی 
تاییدی 
 قابل انجام

حداقل 
 مقیاس

Lisrel معمول كواریانس 
تنها 

 انعکاسی
مرتبه یک 

 و دو
كمی 
 نرمال

AMOS معمول كواریانس 
انعکاسی و 

علیت 
 چندگانه

مرتبه یک 
 و دو

كمی 
 نرمال

PLS كم واریانس 
انعکاسی و 

 ایجادی
مرتبه دو 

 به باال
 كمی

MPLUS معمول كواریانس 
انعکاسی و 

علیت 
 چندگانه

مرتبه یک 
 و دو

 اسمی

 گیریبحث و نتیجه
پیشینه معادالت ساختاری به پیشینه تحلیل مسیر باز با 

می گردد. تحلیل مسیر اولین بار توسط سئول رایت برای 
بر  7متغیرهای علت 6و غیر مستقیم 5مطالعه اثرات مستقیم

-41 ،15 ،55 ،54 ،40 ،53]متغیرهای معلول به وجود آمد 
ولی از آن در تحقیقات مربوط به ژنتیک استفاده كرد  [43

. مرور [57]و دانکن آن را در علوم اجتماعی بکار برد  [56]
متون در زمینه معادالت ساختاری نشان می دهد مهمترین 
دلیل در استفاده از این روش ناتوانی روشهای پیشین در 

 ود متغیرهایبررسی متغیر واسط می باشد. از طرف دیگر وج
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 

5 Direct effect 
6 Indirect effect 
7 Cause 
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اندازه گیری  ساختاری وجود داشت از جمله اینکه دستگاه
متغیر پنهان باید بصورت  انعکاسی تعریف می گشت امرزه با 

و علیت چندگانه از میان  [22]گسترش مدلهای ایجادی 
.  همچنین محدودیت دیگر مدلهای [24 ،23]برداشته شود

ساختاری كه عبارت بود از ناتوانی در مدلسازی متغیرهای 
بین رفته و از  [38]كیفی،  با گسترس روش مولفه پنهان 

همچنین در زمینه حجم نمونه با گسترش روشهایی مانند 
 [59]  2گیریو روشهای باز نمونه [58] 1روشهای بیزی

مشکل كمبود حجم نمونه در مطالعات ساختاری را جبران 
نمود. بنابراین باید گفت امروزه مدل های گسترده تری را در 

مورد بررسی حوزه روانشناسی می توان با معادالت ساختاری 
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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