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هقدهِ
سٍش هذلساصی هؼادالت ساختاسی تا سٍیکشد حذاقل هشتؼات جضئی ( )PLS-SEMتَسظ ٍلذ ( ٍ )Woldدس سال 4791
اتذاع گشدیذ ٍ دس اداهِ ًسخِ پیطشفتِتش ایي سٍش تَسظ لَّوَلش ( )LohmÖllerدس سال  4797اسائِ گطت.
 PLS-SEMیکی از رٍیکردّای ًسل دٍم هدل سازی هعادالت ساختاری است کِ دس هقایسِ تا سٍش ّای ًسل اٍل کِ
کٍَاسیاًس هحَس تَدًذ هضیت ّایی سا داساست.
 Smart PLS ٍ AMOS ،EQS ،LISRELچْاس هَسد اص پشکاستشدتشیي ًشم افضاسّای هذل ساصی هؼادالت ساختاسی
ّستٌذ کِ سِ ًشم افضاس اٍل هتؼلق تِ ًسل اٍل (ً ٍ )Covariance-Basedرم افسار  Smart PLSهتعلق بِ ًسل دٍم
( )Component-Basedاست.

ضص دلیل ػوذُ ای کِ پژٍّطگشاى اص سٍش ( PLSحذاقل هشتؼات جضئی) استفادُ هی کٌٌذ ػثاستٌذ اص:

 -1حجن کن ًوًَِ
 -2دادُ ّای غیرًرهال
 -3هدل ّای اًدازُ گیری از ًَع سازًدُ
 -4قدرت پیص بیٌی هٌاسب
 -5پیچیدگی هدل (تعداد زیاد سازُ ّا ٍ یا ضاخص ّا)
 -6تحقیق از ًَع اکتطافی {}4
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دس اداهِ تِ عَس هختصش تِ تَضیح ٍ تطشیح ّش کذام اص  6دلیل هی پشداصین.

 -1حجن ًوًَِ کن
هْن تریي دلیل برتری رٍش  ، PLSکاربرد آى برای ًوًَِّای کَچک است .سٍش ّای ًسل اٍل هذل ساصی هؼادالت
ساختاسی کِ تا ًشم افضاسّایی هاًٌذ لیضسل یا آهَس (ایوَس) اجشا هی ضًَذ ًیاص تِ تؼذاد ًوًَِ صیاد داسًذ .تِ عَس هثال
تَسوا ٍ َّگالًذ ( )1004تؼذاد ً 100وًَِ تِ تاال سا تشای اجشای هذل ّای هؼادالت ساختاسی تَسظ ایي ًشم افضاسّا
هٌاسة هی داًٌذ دس حالی کِ سٍش حذاقل هجزٍسات جضئی ( )PLSتَاى اجشای هذل تا تؼذاد ًوًَِ خیلی کوتش سا داسد.
ػذم حساسیت  PLSتِ حجن ًوًَِ تا آًجاست کِ حتی تعداد ًوًَِ هی تَاًد کوتر از تعداد کل هتغیرّای پژٍّص

باضد .تِ عَس هثال ٍُلذ ( )4797دس هقالِ خَد هذلی سا تِ کاس هی تشد کِ داسای تؼذاد کل  19هتغیش است ٍ ایي دس حالی
است کِ تؼذاد ًوًَِ  40ػذد تشای تحلیل استفادُ ضذُ است{.}4
یکی اص قَاػذ ضٌاختِ ضذُ تشای تؼییي حذاقل ًوًَِ الصم دس سٍش  PLSتَسظ تاسکالی ٍ ّوکاساى ( )4771اسائِ ضذُ
است .ایي ًَیسٌذگاى اظْاس هی داسًذ کِ حذاقل حجن ًوًَِ الصم تشای استفادُ اص سٍش  ،PLSتشاتش است تا تضسگتشیي
هقذاس حاصل اص دٍ قاػذُ:
 )4ػذد  40ضشب دس تؼذاد ضاخص ّای هذل اًذاصُ گیشی ای کِ داسای تیطتشیي ضاخص دس هیاى هذل ّای اًذاصُ
گیشی هذل اصلی پژٍّص است.
 )1ػذد  40ضشب دس تیطتشیي سٍاتظ هَجَد دس تخص ساختاسی هذل پژٍّص کِ تِ یک هتغیش هشتَط هی ضًَذ.
الثتِ رکش ایي هغلة ضشٍسی است کِ تؼییي حجن ًوًَِ هٌاسة تشای پژٍّص ّای هختلف تِ ػَاهل صیادی تستگی داسد
کِ تکٌیک ّا ٍ ضیَُ ّای اسائِ ضذُ تٌْا دس هَسد تؼییي حذاقل حجن ًوًَِ کاسایی داسًذ .تؼییي حجن ًوًَِ ای کِ تا
آى تتَاى هذل پژٍّص سا تِ دسستی سٌجیذ ،تِ ػَاهل صیادی اص جولِ تَصیغ دادُّا ٍ ،تؼذاد دادُ ّای هفقَد (ًاقص یا
تذٍى پاسخ) تستگی داسد{.}4
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 -2دادُ ّای غیرًرهال
یکی اص دالیل استفادُ اص سٍش ٌّ PLSگاهی است کِ تَصیغ هتغیشّا چَلگی (کجی) تاالیی داضتِ تاضذ ٍ دس ًتیجِ ًشهال
ًثاضذ .صیشا ٍیژگیّای تَزیع از قبیل ًرهالبَدى از پیصفرضّای رٍش ً PLSیست .دس ًتیجِ چَى سٍش ً PLSسثت
تِ غیشًشهال تَدى تَصیغ دادُ ّا هقاٍم استٌّ ،گاهی کِ هتغیشّا داسای تَصیغ غیشًشهال تاضذ ّن هی تَاى اص ایي سٍش
استفادُ کشد{.}1

 -3هدل ّای اًدازُ گیری از ًَع سازًدُ
رٍش  PLSهی تَاًد ّر دٍ ًَع هدل اًعکاسی ٍ تطکیلی را اجرا کٌد .دس حالی کِ سٍش ّای هثتٌی تش کٍَاسیاًس (کِ
تا ًشم افضاسّایی هاًٌذ  Lisrelیا  Amosاًجام هی ضَد) ،تٌْا هی تَاًٌذ هذل ّای اص ًَع اًؼکاسی سا اجشا ًوایٌذ.
دس هذلّای اًؼکاسیً )4 :طاًگشّای اًؼکاسی ٍاتستِ تِ هتغیش پٌْاى ّستٌذ ٍ  )1ایي ًطاًگشّا تایذ ّوثستگی هثثت
تاالیی تا ّن داضتِ تاضٌذ.
اها دس هذلّای تطکیلدٌّذًُ )4 :طاًگشّا یا هتغیشّای آضکاس ػلّت یا ایجاد کٌٌذُ هتغیش پٌْاى ّستٌذ ٍ ً )1طاًگشّای
ساصُ تطکیل دٌّذُ هوکي است تا یکذیگش داسای ساتغِ هثثت یا هٌفی تاضٌذ ٍ یا ّیچ ساتغِ ای تا ّن ًذاضتِ تاضٌذ{.}1
تفاٍت هذل ّا اًؼکاسی ٍ تطکیلی دس ضکل صیش ًطاى دادُ ضذُ است.
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 -4قدرت پیص بیٌی هٌاسب
ٍیژگی اساسی هدل سازی ٍ PLSیژگی پیصبیٌیکٌٌدُ است .دس حالی کِ تشآٍسدّای هثتٌی تش کٍَاسیاًس تش فشض
ّای هطتشک ٍیژُ تَصیغ چٌذهتغیشی ٍ استقالل هطاّذُّا ٍاتستِ است ،سٍیکشد  PLSایي فشضّای سختگیشاًِ سا
ًذاسد .دس ػَض ،سٍش  ،PLSفشضّای تَصیؼی ًشم داسد کِ هَجة ضذُ ایي سٍیکشد تِ هذلیاتی ًشم هؼشٍف ضَد.
ٍیژگی پیصتیي تش ساتغِّایی کِ پژٍّطگشاى هیخَاٌّذ تشای پیصتیٌی استفادُ کٌٌذ تاثیش هی گزاسدٍ ،یژگی پیصتیي،
تِ صَست تشآٍسد ضذُ یا ًظشی ،اهکاى پیص تیٌی ّای تؼذی سا فشاّن هی کٌذ .ػالٍُ تش ایي لَّوَلش ( )4797تیاى هی
کٌذ کٍِ :یژگی پیص تیي تا ّذف پیص تیٌی ًِ یک تثییي ساختاسیٌّ ،گاهی کِ ّذف پیص تیٌی تِ خغشاًذاختي
تفسیش ػلّی -ساختاسی اص ساتغِ ًثاضذ ،سیستوی اص ساتغِ ّای خغی تْتشی سا تذٍیي هی کٌذ .دس ٍاقغ ٍیژگی پیص تیي
تِ پژٍّطگشاى ایي اهکاى سا هی دّذ کِ دس هذل آصهَى ضذُ خَد تِ ػٌَاى اتضاسی تشای پیص تیٌی دس دًیای ٍاقؼی
استفادُ کٌٌذ{.}1

 -5پیچیدگی هدل (تعداد زیاد سازُ ّا ٍ یا ضاخص ّا)
تؼضی تَاتغ ًاّوخَاًی ( )Discrepancy Functionsهذل یاتی هؼادالت ساختاسی هثتٌی تش کٍَاسیاًس (یؼٌی ٍ GFI
 ) AGFIپیچیذگی هذل ،یؼٌی ساصُ ّا یا هتغیشّای هطاّذُ ضذُ تیطتش سا کاّص هی دٌّذ ٍ ایي تَاتغ هوکي است
تشای هذل ّای پیچیذُ ًاهٌاسة تاضٌذ .ایي هَسد ٍ هَاسد دیگش تش ٍیژگی تکویلی سٍش حذاقل هشتؼات جضئی ( )PLSدس
ساتغِ تا هذل یاتی هؼادالت ساختاسی هثتٌی تش کٍَاسیاًس دس آصهَى ًظشیِ ،تِ ٍیژُ هَقؼی کِ هذل پیطشفت ّایی اص
سادُ تِ هذل ّای پیچیذُ تش داسد ،تاکیذ هی کٌذ .در ٍاقع  PLSبرای تبییي هدل ّای پیچیدُ تر هٌاسب است ،صیشا
الگَسیتن  PLSاهکاى افضایص پیچیذگی قاتل تَجْی دس هذل سا فشاّن هی کٌذ{.}1

 -6تحقیق از ًَع اکتطافی
اگش هذل پژٍّص کِ تشای عشح فشضیِ ّا استفادُ ضذُ است دس هشاحل اٍلیِ تَسؼِ تاضذ تذیي هؼٌی کِ تِ تاصگی هؼشفی
ضذُ ٍ هتؼاقثا ًظشیِ ّای پیطیي صیادی تشای تاییذ آى ٍجَد ًذاضتِ تاضذ ،پژٍّطگش تْتش است کِ اص سٍش  PLSتشای
تحلیل ایي هذل استفادُ ًوایذ .سٍشّای ًسل اٍل کِ ًقغِ قَت آى ّا دس تاییذ هذل تا استفادُ اص هؼیاسّای تشاصش هذل
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است (تحلیل ػاهلی تاییذی) ،تیطتش دس تحلیل هذلّایی تِ کاس هیسًٍذ کِ ًظشیات پیطیي تشای تاییذ آى ّا تِ ٍفَس
هَجَد تاضذ (هذل دس هشحلِ تلَؽ تاضذ) ٍ پژٍّطگش قصذ تشسسی ایي ًَع هذلّا دس جاهؼِ آهاسی هَسد ًظش خَد سا
داضتِ تاضذ{.}4
ّذف ( )4791اص هؼشفی سٍش  ، PLSتَجِ تِ ًظشیِ ّا ٍ دادُ ّای ضؼیف تَد .تِ ّویي دلیل  PLSسا تِ ٍجَد آٍسد.
کوتشیي هجزٍسات جضئی( )PLSتِ ػٌَاى یک سٍش خغّی ،پیص تیٌی ٍ تثییٌی ٍ ًِ تفسیشی هؼشفی هی ضَد .استفادُ اص
ایي سٍش ،قثل اص استفادُ اص سٍش ّای تفسیشی هاًٌذ سگشسیَى خغی چٌذگاًِ یا  SEMتَصیِ هی ضَد{.}1

منابع
{ :}4داٍسی ،ػلی ٍ سضاصادُ ،آسش ( )4971هذل ساصی هؼادالت ساختاسی تا ًشم افضاس  . PLSتْشاى :ساصهاى اًتطاسات
جْاد داًطگاّی.
{ : } 1سیذ ػثاس صادُ ،هیشهحوذ ٍ اهاًی ،جَاد ٍ خضشی آرسّ ،یوي ٍ پاضَی ،قاسن ( .)4970هقذهِ ای تش هذل یاتی
هؼادالت ساختاسی تِ سٍش  ٍ PLSکاستشد آى دس ػلَم سفتاسی ،اًتطاسات داًطگاُ اسٍهیِ.
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