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:مقدمه  

معررادس (مرردس سرراوی معررادتت سرراختاری ) SEMدر نظررر بارریاری او پگوهشررگران اسررت اده او   
 SEMامرا ورورت دیگرری او     تحلیل مبتنری برر کوواریران  و روش درسرتنمایی اسرت     است اده او 

هرای   هرایی همورون توحریر نرمراس معرر       فرر   مبتنی بر واریان  نیرز وجرود دارد کره بره پری      
هرای   هنگرام بررآورد یرد مردس نظرری شریوه      . هرا متکری نیارت    شده و حجم براتی نمونره   مشاهده

تررین مراتری  را    ایرن بررآورد بایرد نزدیرد    . وجرود دارد  مت اوتی برای تخمین پارامترهرای جامعره  
آمراره کرای مربرا ترا آنجرا کره امکران دارد بره          وسریله  ای باوتولید نماید تا بردین  به ماتری  نمونه

کره اخرتا  ایرن دو     بررای ایرن   .هرای پرگوه  بابرت شرود     و ر نزدید شده و براوش مدس با داده
هررا روش حررداک ر  ترررین آن دارد کرره مهررممرراتری  برره حرردادل برسررد توابررا مختل رری وجررود   

عنرروان یررد  برره SEM-MLروش . اسررت (PLS) و کمترررین مربعررات جز رری (ML) درسررتنمایی
هررای تحلیررل معررادتت سرراختاری را در علرروم   روش مبتنرری بررر کوواریرران  بخرر   الرر  روش 

 ヱ9Α9هرای بهترر باعرد شرده ترا در سراس        دهد اما نیاو محققان به وجرود تکنیرد   اناانی تشکیل می
مبتنری برر واریران     ( PLS) کرارگیری کمتررین مربعرات جز ری     میادی اولین کتاب در ارتباط با بره 

هررمن ولرد رویکررد    . منتشرر شرود  ( WOLD) های مایری با متغیرهای مکنرون توسرو ولرد    در مدس
را در مقابررل تکنیررد ( هررای ترروویعی و حجررم نمونرره کررم فررر  پرری ) PLS« سرراوی آسرران مرردس»
هرای   هرای تروویعی فرراوان و نیراو بره تعرداد نمونره        فرر   پری  ) SEM-ML «ساوی دشروار  مدس»

 (.ヶ ص :ヱ99ヱهمکاران،عادس و آذر ) .مطرح ساخت( ヱ9Α1) جورسکاگ( ویاد

 SmartPLS افرزار  نررم خواننرده برا   او معرادتت سراختاری   در این نوشرتار برا اجررای یرد م راس      
 .آشنا خواهد شد
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ヱ- افزار دانلود نرم 

، نسام  ثبست کنید، پس  ا  أیییسد    نام ثبتدر آن سایت  www.smartPLS.deبایست با مراجعه به سایت  ابتدا می
 :(ヱ شماره شکل) شماستکه حاوی نام کاربری و کلمه عبور  کنید میایمیلی دریافت 

 
 (ヱ شمارهجدول )

ヲ- را مستقیماً ا  سایت دانلود کنید افزار نرمأوانید  می( شکل شمارهヲ) 

 
 (ヲشکل شماره )

http://www.smartpls.de/
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ン-  در اینجا ما سطر اول . کامپیوأرأان یکی ا  سه فایل  یر را انتخاب کنید عامل سیستمبنا به نوع(win32 ) را
 :(ンشکل شماره )کنیم انتخاب و دانلود می

 
 (ンشکل شماره )

ヴ-  و نصب آن افزار نرمپ  ا  دانلود( شکل شمارهヴ): 

 
 (ヴشکل شماره )

 کلیک کنید my keyروی  بر

 

 
ヵ-  استفاده کنید کنید میکپی  یر که برایتان ایمیل شده یا ا  داخل جعبه  سا ی فعالکد  ا( شکل شمارهヵ): 
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 (ヵشکل شماره )

ヶ-  ا  منویStart /All programs / SmartPLS  یا ا  طریق کلیک بر آیکونSmartPLS  در
Desktop سفید  یر راست کلیک کرده و  صفحهرا اجرا کنید و در  افزار نرمpaste  را انتخاب کنید، کلید

 :(ヶشکل شماره )کلیک کنید Finishو در آخر بر گزینه رده کلیک ک Nextو سپ  بر روی  واردشده سا ی فعال

 
 (ヶشکل شماره )

Α-  اگر فعال نشد، بر رویOK  را وارد کرده و  سا ی فعالدر کادر  یر کد کلیک کرده وOK شکل )را بزنید

 :(Αشماره 

 
 (Αشکل شماره )
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Β-   گزینهدر کادر  یر سپ use this as the default and do not ask again را أیک  ده و بر 
 (:Βشکل شماره )کلیک کنید OK روی

 
 (Βشکل شماره )

Γ- ببندید شود، آن را سپ  قالب خوشامدگویی ظاهر می( شکل شمارهΓ): 

 
 (Γشکل شماره )

ヱ1-  شوید افزار وارد می به محیط اصلی نرم شده گفته أر پیشو با اجرای همه مراحل( شکل شمارهヱ1): 

 
 (ヱ1شکل شماره )



 (Smart PLS)افزار آماری اسمارت پی ال اس  گام  نرم به آموزش گام

 یهللا ضیف یلع :وجشناد                                                                               ییاباب یلع ییحی رتکد :داتسا
 

 
ヶ 

 

 :یاد داشته باشیده را همواره ب مهم نکتهچند 

ヱ-  اینترنت وصل باشید شبکهسا ی حتماً باید به  فعالجهت. 

ヲ- شود که  افزار غیرفعال می پ  ا  پایان این مدت، نرم. هستسا ی سه ماه  استفاده ا  هر کد فعال  مان مدت
سا ی  کلید فعال My Keyا م است با نام کاربری و کلمه عبور خویش مجدداً به سایت مراجعه و ا  قسمت 

 .را فعال کنید افزار جدیدی را دریافت و دوباره نرم

ン- افزار  نرمSmartPLS موس ا  الیزرل و  معادات ساختاری نظیر سا ی مدلای افزاره مانند سایر نرم هم
 .کند استفاده می( شوند ایجاد می Excelو  Spssهایی که أوسط  داده) خامهای  داده

ヴ- های با فرمت  افزار داده این نرمCSV پذیرد را می. 

ヵ- این نوع فایل أوسط Spss  وExcel دشو اد میایج. 

ヶ- CSV سا د نوعی فرمت متنی است که اعداد و عبارات درون فایل را أوسط کاما ا  هم مجزا می. 

Α- افزار  افزار ا م است حتماً نرم برای استفاده ا  این نرمSpss  باشد شده نصبروی کامپیوأرأان. 

Β-  ها و کار با  ورود داده نحوهافزار ا م است أسلط نسبی بر  مناسب ا  این نرم استفادهجهتspss داشته باشید. 

Γ- های  پروژهsmartPLS با پسوند.splsm شوند ذخیره می. 

ヲ- افزار ها به نرم ورود دادهو  سازی آماده نحوه: 

های مربوط به أحقیق  در اینجا ما فایل داده .با کنیداید را  ذخیره کرده Spssهایتان را که با فرمت  ابتدا فایل داده
ذخیره  Spssدر  sav mosharekat.را که أحت عنوان «در مدیریت شهری اجتماعی شهروندانمشارکت »

 (:ヱヱشکل شماره )کنیم ایم را با  می کرده

. 
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 (ヱヱشکل شماره )

های آن  کلیک کرده و ا  بین گزینه File رویابتدا بر  CSVبه فرمت  Spssفایل های خام  أبدیل داده برای
Save As را انتخاب کنید( شکل شمارهヱヲ:)

 
 (ヱヲشکل شماره )

أسسان را مشسسخ   خود فایسسل ذخیسسرهمحسسل  Look inدر قسسسمت  شسسود، بسسا  مسسی  Save Data As پنجسسره
 در اینجسسسا مسسسا نسسسام  )نسسسامی انتخسسساب کنیسسسد    خسسسود نیسسسز بسسسرای فایسسسل   File nameکنیسسسد، در قسسسسمت  

mosharekat  ا  لیسسسست پسسسایین افتسسسادنی  سسسسپ  و ( ایسسسم را انتخسسساب کسسسردهSave as type گزینسسسه 
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Comma delimited(*.csv)     را انتخسساب نمسسوده و بسسر رویSave      کلیسسک کنیسسد، اکنسسون فایلتسسان بسسا
 (:ヱンشکل شماره )است شده ذخیره موردنظردر محل  CSVفرمت 

 
 (ヱンشکل شماره )

شکل )شود با  می Excelکلیک کنید، فایل  بار دو  CSVبا فرمت  موردنظرحال اگر بر روی فایل 

 (:ヱヴشماره 

 
 (ヱヴشکل شماره )

افزار ویرایش  با استفاده ا  یک نرم Open Withبا دستور  نیدراست کلیک ک اگر بر روی فایل و 
 (:ヱヵشکل شماره )با کنیدرا  آن أوانید می  Notepadنظیر  متن
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 (ヱヵشکل شماره )

 :(ヱヶشکل شماره )اند جداشدهکاما ا  هم  (،) أوسطخواهید دید که اعداد و عبارات آن و 

 
 (ヱヶشکل شماره )

 :جهت تحلیل ها ورود داده -9

شکل )شود صفحه  یر با  می ،کلیک کنید Desktopدر  افزار بر روی آیکون ها به نرم برای ورود داده

 :(ヱΑشماره 

 
 (ヱΑشکل شماره )
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 ( یر است تادارای امکان افزار نرممحیط ) شویدافزار وارد  اندکی صبر کنید أا به محیط اصلی نرم

 (: ヱΒشکل شماره ) 

 
 (ヱΒشکل شماره )

 Creative گزینه Newدر بخش کلیک کرده و  Fileجدید، بر منوی  پروژهها و أعریف  برای ورود داده

New Project را انتخاب کنید( شکل شمارهヱΓ:) 

 
 (ヱΓشکل شماره )

 قاب خاصه

 قاب نشانگرها
 قاب اصلی طراحی و آ مون مدل

ها پروژهقاب   

 نوار منو نوارابزار
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 (:ヲ1شکل شماره )أان را بنویسید نام پروژه Project nameشود در فیلد  در کادری که با  می

 
 (ヲ1شکل شماره )

 گذاری نام« مشارکت اجتماعی در مدیریت شهری»أحت عنوان مان را  پروژه ،در کادر  یر در فیلد مربوطهما 
 (:ヲヱشکل شماره )کلیک کنید Next گزینه روی بر پروژها  انتخاب نام  پ  .ایم کرده

 
 (ヲヱشکل شماره )

 (:ヲヲشکل شماره )کلیک کنید  گزینهبر روی  شود، در این قسمت کادر  یر با  می
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 (ヲヲشکل شماره )

 (:ヲンشماره شکل )اید، آن را فراخوانی و انتخاب نمایید را ذخیره نمودهخود  CSVو ا  محلی که فایل 

 

 (ヲンشکل شماره )

 گزینهرا انتخاب نمایید و بر روی  CSV Files(*.csv) گزینه Files of type لیست پایین افتادنیسپ  ا  
Open کلیک کنید( شکل شمارهヲヴ:) 
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 (ヲヴشکل شماره )

 ( :ヲヵشکل شماره )کلیک کنید Finish گزینهندارید بر روی  Missing dataمفقوده  دادهاگر 

 
 (ヲヵشکل شماره )

 (:ヲヶشکل شماره )کلیک نمایید Next گزینهدارید، بر روی  Missing dataمفقوده  دادهو اگر 
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 (ヲヶشکل شماره )

را  Data contains missing values The indicator ای جدیسسسد، عبسسسارت در کسسسادر محسسساوره
. اسسست -ヱفسسرع عسسدد  پسسیش مفقسسودهعسسدد . انتخسساب کنیسسد شسسده گسسمهسسای  و عسسددی را بسسرای دادهأیسسک  ده 
 گزینسسهبسسر روی  أسسان ایسسن عسسدد اسسست، آن را بسسدون أهییسسر گذاشسسته و     پسسروژه مفقسسودهعسسدد  کسسه درصسسورأی

Finish  اصسسلی شماسسست، عسسدد دیگسسری را انتخسساب  د ایسسن عسسدد جسسزو اعسسدا کسسه درصسسورأیکلیسسک کنیسسد، امسسا
ا کلیسسک کنیسسد أسس Finish گزینسسهبسسر روی  درنهایسست. ایسسم را انتخسساب کسسرده ΓΓکسسه مسسا عسسدد  گونسسه همسسانکنیسسد 

 (:ヲΑشکل شماره )مجدداً به محیط اصلی وارد شوید

 
 (ヲΑشکل شماره )

 .تاس شده آمادهشما،  پروژهاکنون 
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 :به چند نکته ازم است توجه داشته باشید

 .دنشو می گیری اندا ه اند، پرسشنامه که نشانگر متهیر پنهان سؤالمتهیر پنهان با یک یا چند سا ه یا هر  (الف

 .شوند شده ألقی می مشاهده متهیرهای عنوان به سؤااتمعادات ساختاری  سا ی مدلدر ( ب

پرسشنامه نیز استفاده  های مقیاسا  خرده  سؤاات جای بهپرسشنامه  یاد است،  سؤااتکه  جایی درأوان  می( ج
 .کرد

 :مراحل زیر را طی کنیدتان  حال برای طراحی مدل نظری پروژه

ヱ-  در قابProjects  ( مشارکت اجتماعی در مدیریت شسهری : در این مثال)أان  کنار نام پروژه+ روی عامت
 (:ヲΒشکل شماره )أا با  شود کلیک کنید

 
 (ヲΒشکل شماره )
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ヲ- روی فایسل   هسا  قاب پسروژه  درsplsm .( مشسارکت اجتمساعی در مسدیریت شسهری    : در اینجسا )   دو بسار کلیسک
 (:ヲΓشکل شماره )کنید

 
 (ヲΓشماره شکل )

ン- مشسارکت اجتمساعی در   : در اینجسا )فایسل پسروژه   ( سمت راست صسفحه )طراحی و آ مون مدل  در قاب اصلی
موجسود در فایسل    شده مشاهدهمتهیرهای ( سمت چپ پایین) Indicatorدر قسمت . شود با  می( مدیریت شهری

 (:ン1شکل شماره )شوند ها نمایان می داده

 
 (ン1شکل شماره )
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ヱΑ 

 

گیرد، این سه ابزار هم در منوی ابزار در دسسترس   انجام میسه ابزار یا حالت  یر طراحی مدل نظری با استفاده ا  
 .دسترسی یافت ها آننیز به  Viewأوان ا  طریق منوی  هستند و هم می

 
 ابزار انتخاب /ابزار طراحی مدل /ابزار پیوند 

این ابزار، متهیرهای پنهان مدل طراحی و در قاب اصلی طراحی مدل با استفاده ا   :ابزار درج و طراحی (الف
 .شوند درج می

أسوان   و مسیرهای بین متهیرها را می شده مشاهدهمتهیرهای پنهان،  با استفاده ا  این ابزار، : ابزار انتخاب( ب
 .را أهییر داد ها آن اندا هاصاح کرد و نیز  یا جا جابه

 .شود طراحی می متهیرهای پنهان ی بینیا مسیرهای علّ رابطه، استفاده ا  این ابزاربا  :ابزار پیوند دادن( ج

ヴ- طراحی مدل نظری شیوه: 

آن را  Viewیا ا  منوی  نوارابزاردر قسمت  برای طراحی الگوی نظری خود با کلیک کردن بر روی 
در هر مکانی ا  قاب  دلخواه بهطراحی مدل به أعداد متهیرهای پنهانی که دارید قاب اصلی  نموده و درانتخاب 

اه با یک شماره رهم newهر متهیر أحت عنوان . أرسیم نمایید (نظیر أصویر  یر)کلیک کرده و متهیر پنهان 
(:ンヱشکل شماره )شود ایجاد می

 
 (ンヱشکل شماره )
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متغیرهای پنهان، بایستتی بتا کلیتر بتر روی یکتی از دو ابتزار        همهدن توجه داشته باشید که پس از ترسیم و اضافه نمو
متغیرهتای دیرتری را بته متدل اضتافه       اشتباه بهانتخاب یا پیوند در منوی ابزار، از حالت درج و طراحی خارج شوید تا 

 .نکنید

بدین منظور پ  ا  کلیک کردن . ی بین متهیرهای پنهان را أرسیم کنیدمسیر علّ برسپ  با کلیک کردن 
را  گر موس خواهید جهت أیثیر آن را مشخ  کنید، کلیک کرده و اشاره مزبور بر روی متهیری که می گزینهبر 
 دار شفلبکشید أا خط  به سمت متهیری که قصد دارید أیثیر متهیر مبدأ را بر آن نشان دهید، را آنو  داشته نگه

 (:ンヲشکل شماره )برای سایر متهیرها نیز همین کار را أکرار کنید. به هم وصل کند آندورا

 

 (ンヲشکل شماره )

رسسسد، بسسرای ایسسن کسسار ا م اسسست بسسر روی متهیسسری کسسه   گسسذاری متهیرهسسا مسسی نوبسست بسسه نسسام ،لسسهمرح ا ایسسن پسس 
 Rename گزینسسهشسسود،  کسسرده و در منسسویی کسسه ظسساهر مسسی کلیسسک راسسست، داریسسد را آنگسسذاری  قصسسد نسسام

object را انتخاب کنید( شکل شمارهンン:) 
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 (ンンشکل شماره )

 صسورت  بسه شسود کسه در داخسل آن نسامی      بسا  مسی   Rename object بسا انتخساب ایسن منسو، کسادری بسا عنسوان       
ایسسن کسسار را بسسرای  . آن بایسسستی نسسام متهیسسر پنهسسان خودأسسان را بنویسسسید   جسسای بسسهفسسرع وجسسود دارد کسسه   پسسیش
 (: ンヴشکل شماره )تهیرهای پنهان خودأان انجام دهیدأمامی م

 
 (ンヴشکل شماره )
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و سسسپ  کلیسسک کسسردن بسسر روی   نسسوارابزاردر   دکمسسهبسسا کلیسسک کسسردن بسسر روی   :جابجسسایی متهیرهسسا
 (:ンヵشکل شماره )دهر سو که مایلید بکشید و جابجا کنی بهرا  ها آنا  متهیرها در قاب اصلی،  هرکدام

 
 (ンヵشکل شماره )

 Hide/show measurement گزینسسهکسسردن بسسر روی هسسر متهیسسر و انتخسساب  کلیسسک راسسستبسسا أسسوان  مسسی

model     یسسسسا کلیسسسسک کسسسسردن بسسسسر روی هسسسسر متهیسسسسر و سسسسسپ  انتخسسسساب گزینسسسسه Hide/show 

measurement model  ا  منسسویSelection دکمسسها  طریسسق فشسسردن   یسسا و Alt + x   نسسسبت بسسه
Bold اقدام کرد گیری پنهان کردن الگوی اندا هآشکار و یا  کردن نام متهیرها( شکل شمارهンヶ:) 

 
 (ンヶشکل شماره )
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شسود،   مسستطیلی در اطسراآ آن فعسال مسی    کلیسک کسردن بسر روی هسر متهیسر،      نیسز بسا   هسا   برای أهییسر انسدا ه دایسره   
ثابسست  را آنسسسمت چسسپ  دکمسسه مسسستطیل قسسرار داده و رنسس  سسسیاهگسسر مسسوس را روی نقسساط  کسسه اشسساره  مسسانی
خواهیسد   أوانیسد مسستطیل را بسه هسر جهتسی کسه مسی        شسود و مسی   گر بسه فلسش دوسسری أبسدیل مسی      ، اشارهدارید نگه

 (:ンΑشکل شماره )های دایره را أهییر دهید بکشید و اندا ه

 
 ( ンΑشکل شماره )

، مانند أصسویر  دارید نگه ها آنا   هرکدامگر موس را روی  ها قرمز است و اگر اشاره رن  دایره جا بدینأا : نکته
 .دهد  یرا هنو  مدل کامل نشده است باا نقای  مدل را نشان می

 سسؤاات )یسا نشسانگرها    شسده  مشساهده یا به عبارأی اضافه نمودن متهیرهای ن پنهابه متهیرهای ها  برای معرفی مؤلفه
کلیسک کسرده و    شده مشاهدها  متهیرهای  هرکدامبر روی  indicatorsبه مدل، در قاب نشانگرها یا ( شنامهپرس
چپ موس بسر روی آن، آن را بسه سسمت متهیسر پنهسان مربوطسه در قساب اصسلی طراحسی مسدل            دکمه داشتن نگهبا 

 .برای أمامی متهیرها این کار را أکرار کنید. مربوطه رها کنید أا به آن الحاق یابد دایرهکشانده و در درون 

و انتخساب   شسده  مشساهده متهیسر  و کلیک کردن بر روی  shiftکلید  داشتن نگهبا استفاده ا  پایین  یدأوان می: نکته
چسپ مسوس    دکمسه  داشتن نگه را ا  طریق ها آن همهمربوط به یک متهیر پنهان،  شده مشاهدهگروهی ا  متهیرهای 

مربوطسه   دایرهرا به سمت متهیر پنهان مربوطه در قاب اصلی طراحی مدل کشانده و در درون  ها آن، ها آنبر روی 
 .رها کنید أا به آن الحاق یابند
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بسسه متهیرهسسای پنهسسان رنسس   شسسده مشسساهدهکنیسسد، پسس  ا  الحسساق متهیرهسسای  در أصسسویر  یسسر مشسساهده مسسی چنانکسسه
یابسد، چسون مسدل کامسل شسده و بسرای آ مسودن         سسیاه أهییسر مسی   هسا بسه    ها به آبسی و رنس  قرمسز فلسش     قرمز دایره
 (: ンΒشکل شماره )مهیاست

 
 (ンΒشکل شماره )

ヵ- آرایش مدل نحوه: 

 :شود میآرایش و اصاح مدل ا  دو طریق انجام 

 در نوار منو Selectionا  طریق منوی  (الف 

 کردن بر روی متهیرهای پنهان کلیک راستا  طریق  (ب

ا م است ابتدا بر روی یک متهیر پنهسان یسا دایسره کلیسک کنیسد و سسپ  در        Selectionبرای استفاده ا  منوی 
هسای آن فعسال شسوند، در غیسر ایسن صسورت فعسال         کلیسک کنیسد أسا گزینسه     Selectionافسزار بسر روی    منوی نرم
 .شوند نمی
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 نشده انتخابفعال نشده است  یرا هیچ متهیر پنهانی  Selectionکنید، منوی  ویر  یر مشاهده میچنانکه در أص
 (: ンΓشکل شماره )است

 
 (ンΓشکل شماره )

 (:ヴ1شکل شماره )آن فعال شدن  هنرام Selectionامکانات منوی 

 
 (ヴ1شکل شماره )

متهیسسر پنهسسانی را انتخسساب نمسسوده و بسسر منسسوی   کسسه هنگسسامی: Selection منسسوی آشسسکار کسسردن ا  طریسسق( السسف
Selection گزینسسسهشسسسوند، اگسسسر بسسسر  هسسسای آن فعسسسال مسسسی کلیسسسک کنیسسسد، اکثسسسر گزینسسسه Hide/show 
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measurement model    نمسسسایش داده  سسسسا ه پنهسسسان آن  شسسسده مشسسساهدهکلیسسسک کنیسسسد متهیرهسسسای
 :(ヴヱشکل شماره )شوند می

 
 (41شکل شماره )

 Hide/show measurement model گزینهبر اگر : Selectionا  طریق منوی پنهان کردن ( ب
 .شوند می پنهان ،سا هآن  شده مشاهدهکلیک کنید متهیرهای مجدداً 

شسسود أوصسسیه  ، خیلسسی شسسلو  مسسیشسسده مشسساهدهآشسسکار بسسودن متهیرهسسای  واسسسطه بسسهمسسدل شسسما  کسسه  مسسانی: نکتتته
 پنهسسان سسسا هنسسام  ،اسسستفاده ا  پنهسسان کسسردن ضسسمناً  مسسان   .پنهسسان کسسردن اسسستفاده کنیسسد   گزینسسهشسسود ا   مسسی
 (:ヴヲشکل شماره ) شود می (Bold)پررن 
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 (ヴヲشکل شماره )

را حذآ یا مسیر بین متهیرهای پنهان  شده انتخاب شده مشاهدهیا دهد متهیر پنهان  به شما امکان می delete( ج
 .کنید

مثل متهیر رضایت ا  ) دهد با رن   رد را در باای متهیر پنهان قرار می شده مشاهده هایمتهیر Align Top( د
 .(ヴンشکل شماره خدمات شهری در 

مثل استفاده ا  ) دهد با رن   رد را در پایین متهیر پنهان قرار می شده مشاهده هایمتهیر Align Bottom( ه
 .(ヴンشکل شماره رسانه در 

مثل احساس ) دهد با رن   رد را در سمت چپ متهیر پنهان قرار می شده مشاهده هایمتهیر Align Left (و
 .(ヴンشکل شماره أعلق به شهر در 

  )Align Right مثل میزان ) دهد با رن   رد را در سمت راست متهیر پنهان قرار می شده مشاهده هایمتهیر
 .(ヴンشکل شماره مشارکت در 



 (Smart PLS)افزار آماری اسمارت پی ال اس  گام  نرم به آموزش گام

 یهللا ضیف یلع :وجشناد                                                                               ییاباب یلع ییحی رتکد :داتسا
 

 
ヲヶ 

 

 

 (ヴンشکل شماره 

 Selection مانی در منسوی   Match Widthو  Match Height گزینهدو  :Match گزینهاستفاده ا  ( ح
گیسرد کسه    انجسام مسی   صسورت  بدینمتهیرها  همهباشند، انتخاب  شده انتخابکل متهیرهای پنهان  شوند که فعال می
ایسن  . کلیک کرده و انتخابشان کنید ها آن همهو بر روی هر یک ا  متهیرها أا اأمام  داشته نگهرا پایین  Ctrlکلید 

 :(ヴヴشکل شماره )کنند متهیرهای پنهان را با هم برابر می همه اندا هدو گزینه، عرع و ارأفاع 

 شوند و همان کارهای نیز در صورت انتخاب دو متهیر پنهان یا بیشتر فعال می ابزارهای : نکته

Match Height  وMatch Width دهند را انجام می. 
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 (ヴヴشکل شماره )

کلیسسک کنیسسد و   Window گزینسسها  منسسوی ابزارهسسا بسسر روی    :Outlineقتتاب بتترای نشتتان دادن  
را انتخسساب کنیسسد أسسا قسساب    Outline گزینسسه Show Viewsدر بخسسش  ای کسسادر محسساوره   بانسسهسسسپ  ا  
+ متهیرهسسای پنهسسان را نشسسان دهسسد در کنسسار نسسام هسسر متهیسسر پنهسسان در قسساب مزبسسور عامسست  Outlineخاصسسه یسسا 

مربسسوط بسسه آن نشسسان  شسسده مشسساهدهقسسرار دارد کسسه اگسسر بسسر روی آن کلیسسک نماییسسد، محتسسوای آن یسسا متهیرهسسای  
 :(ヴヵشکل شماره )شود داده می

 

 (ヴヵشکل شماره )
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ヶ-  فایل پشتیبان تهیهآن جهت  ذخیرهیا انتقال پروژه: 

 :(ヴヶشکل شماره )را انتخاب کنید Export گزینه Fileجهت انتقال پروژه ا  منوی 

 
 (ヴヶشکل شماره )

 :(ヴΑشکل شماره )کلیک کنید Next را انتخاب نموده و سپ  بر روی Export Project گزینهای  در کادر محاوره

 
 (ヴΑشکل شماره )
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 :(ヴΒشکل شماره )کلیک کنید Browse گزینهرا انتخاب نموده و بر روی  أان پروژهای جدید نیز  در کادر محاوره

 
 (ヴΒشکل شماره )

 :(ヴΓشکل شماره )کلیک کنید OKأان را مشخ  نموده و بر  پروژه ذخیرهمحل  سپ 

 
 (ヴΓشکل شماره )
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 :(ヵ1شکل شماره )است یافته انتقال شده مشخ کامل به محل  طور بهکلیک نمایید، اکنون پروژه  Finishو نهایتاً بر روی 

 
 (ヵ1شکل شماره )

Α-  افزار نرمدر  شده ضبط پروژه بازنمودنوارد نمودن پروژه یا: 

 کسسسادر دررا انتخسسساب نمسسسوده و   Import گزینسسسه Fileا  منسسسوی  شسسسده ضسسسبط پسسسروژهبسسسرای بسسسا  کسسسردن  
. کلیسسک کنیسسد  Next گزینسسهرا انتخسساب نمسسوده و بسسر روی    Import Project گزینسسهجدیسسد  ای محسساوره

ی کسسه پسسروژه را ذخیسسره   محلسس بسسه کلیسسک نماییسسد و  Browseای جدیسسد بسسر روی گزینسسه    در کسسادر محسساوره 
بسسا  أسسان پسسروژه. کلیسسک نماییسسد Finishو سسسپ  بسسر  Openپسسروژه را مشسسخ  کسسرده و بسسر   رفتسسه و ایسسد کسسرده

أسسا  ヵヱشسسکل شسسماره )نجسسام دهیسسدادامسسه کارأسسان را بسسر روی آن ا أوانیسسد مسسیشسسده و  افسسزار نسسرمأمسسامی جزییسسات وارد 

ヵヴ): 
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ンヱ 

 

 
 (ヵヱشکل شماره )

 
 (ヵヲشکل شماره )

 
 (ヵンشکل شماره )
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 یهللا ضیف یلع :وجشناد                                                                               ییاباب یلع ییحی رتکد :داتسا
 

 
ンヲ 

 

 
 (ヵヴشکل شماره )

Β- آماری در  های آزمونSmartPLS: 

 :دو نوع است SmartPLSآ مون مدل در 

 .گیری است گیری که مربوط به بررسی روایی ابزارهای اندا ه آ مون الگوی اندا ه( الف

 .بر یکدیگر مربوط است ی پنهانالگوی ساختاری که به آ مون فرضیات أحقیق و اثر متهیرهاآ مون ( ب

 .در این منو چهار گزینه وجود دارد. گیرد انجام می Calculateآ مون مدل ا  طریق منوی 

 
PLS Algorithm:  متهیرهسسای وابسسسته  شسسدهضسسرایب مسسسیر، واریسسان  أبیسسین  محاسسسبهایسسن گزینسسه مربسسوط بسسه

و اثسسر غیرمسسستقیم و کسسل متهیرهسسا بسسر یکسسدیگر   شسسده مشسساهدهأوسسسط متهیرهسسای مسسستقل، بسسار عسساملی متهیرهسسای  
 PLS گزینسه  رده وکلیسک کس   Calculate گزینسه بسر روی   افسزار  نسرم بسرای انجسام ایسن آ مسون ا  منسوی      . اسست 

Algorithm را انتخاب کنید( شکل شمارهヵヵ): 



 (Smart PLS)افزار آماری اسمارت پی ال اس  گام  نرم به آموزش گام

 یهللا ضیف یلع :وجشناد                                                                               ییاباب یلع ییحی رتکد :داتسا
 

 
ンン 

 

 
 (ヵヵشکل شماره )

 Missing Values -Settingهای مفقسوده   أنظیمات مربوط به داده: که دارای دو جزء است شود میکادری با  
 :(ヵヶشکل شماره ) .PLS Algorithm - Settingو أنظیمات مربوط به الگوریتم 

 
 (ヵヶشکل شماره )

  بانسسهبسسا کلیسسک روی   Missing Value -Settingهسسای مفقسسوده   در قسسسمت أنظیمسسات مربسسوط بسسه داده  
 شسسده مشسساهدهکسسه میسسانگین متهیسسر   Mean Replacement: گیسسرد قسسرار مسسی دسترسسستاندو گزینسسه در  ،آن



 (Smart PLS)افزار آماری اسمارت پی ال اس  گام  نرم به آموزش گام

 یهللا ضیف یلع :وجشناد                                                                               ییاباب یلع ییحی رتکد :داتسا
 

 
ンヴ 

 

گزینسسه دوم  و کننسسد مسسی را پیشسسنهادهمسسین گزینسسه  محققسسان برخسسیو  کنسسد مسسیمفقسسوده  هسسای دادهرا جسسایگزین 
Case Wise Replacement   مفقسسوده هسسستند را حسسذآ    هسسای دادهدارای  مسسواردی را کسسه اسسست کسسه

را أیسسک بزنیسسد أسسا    Apply Missing value Algorithm گزینسسهاول،  گزینسسهبسسا انتخسساب  . کنسسد مسسی
 :(ヵΑشکل شماره ) محاسبه انجام شود

 
 (ヵΑشکل شماره )

:(ヵΒشکل شماره ) ددارپنج گزینه پیشاروی کاربر قرار  PLS Algorithm - settingأنظیمات مربوط به الگوریتم در قسمت 

 
 (ヵΒشکل شماره )
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 یهللا ضیف یلع :وجشناد                                                                               ییاباب یلع ییحی رتکد :داتسا
 

 
ンヵ 

 

 Factor) عامل و ن دهیطرح  -ヱ: این منو سه گزینه دارد: (Weighting Scheme)و ن دهی طرح  (الف

Weighting Scheme) ヲ-  مرکسز و ن دهی طرح (Centroid Weighting Scheme) ン-   و ن طسرح
 .(Path Weighting Scheme) مسیردهی 

 
را (Path Weighting Scheme) طسرح و ن دهسی مسسیر   فسرع   پسیش  صورت بهخود  SmartPLSافزار  نرم

 .باقی بگذارید کاری دستانتخاب کرده است که آن را به همان صورت بدون 

یسا   Originalاست و دومسی   Mean 0, var 1 اولی: که دو گزینه دارد Data Metricsها یا  معیار داده (ب
 صسورت  بسه معناسست کسه أمسام متهیرهسا      بسدین  Mean 0, var 1 گزینسه . اصلی است که کاربرد چندانی نسدارد 

أسا مقایسسه اثسرات     کند میأبدیل  z را به نمرات استاندارد ها دادهأمام  افزار نرمشوند و  استاندارد در نظر گرفته می
 .سا د پذیر امکان را متهیرهای مستقل بر متهیر وابسته

 
 برای رسیدن به پوشش حداکثر چرخش (ج

 لهو چرخشمعیار  (د

 و ن اولیه( ه

 ، زیرا همین تنظیمات کافی استنکنید کاری دستآخر را  گزینهاین سه 
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 یهللا ضیف یلع :وجشناد                                                                               ییاباب یلع ییحی رتکد :داتسا
 

 
ンヶ 

 

 :(ヵΓشکل شماره )کلیک کنید أا الگوریتم اجرا شود Finishپ  ا  انجام أنظیمات فوق بر روی 

 

 (ヵΓشماره شکل )

را اجسرا   Bootstrappingدسستور   Calculateضرایب مسیر و بارهای عاملی ا  منوی برای بررسی معناداری 
 :این دستور یک منوی پایین افتادنی دارد که دارای دو گزینه است .کنید

 individual changes( ب                                            Construct level changes  (الف 

 :(ヶ1شکل شماره )مدهی نمی أهییرکه آن را  کند میاولی را انتخاب  فرع پیش صورت به افزار نرم

 شده بار عاملی متغیر مشاهده

 واریان  أبیین شده
 ریمسضریب 
(بتا)  
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 یهللا ضیف یلع :وجشناد                                                                               ییاباب یلع ییحی رتکد :داتسا
 

 
ンΑ 

 

 

 (ヶ1شکل شماره )

است و در فیلد دوم نیز  ンンヴمثاً نمونه ما  نویسند میاین دستور همچنین دو فیلد دارد که در اولی أعداد نمونه را 
 ヲ11باشسد کسه در اینجسا مسا همسان       ヵ11أا  ヲ11بین  أواند میاست که  Bootstrappآ مون  های نمونهأعداد 

شسکل  )کلیک کنید أا آ مون اجرا شود Finishدکمه  سپ  بر روی. ایم را انتخاب کرده فرع پیشنمونه آ مون 

 :(ヶヱشماره 

 

 (ヶヱشکل شماره )
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 یهللا ضیف یلع :وجشناد                                                                               ییاباب یلع ییحی رتکد :داتسا
 

 
ンΒ 

 

Γ- نتایج آزمون:  

هسستند   Bootstrappمربوط به آ مون  tاعداد روی خطوط مسیر و نیز خطوط مربوط به بارهای عاملی مقادیر 
باشسد در   Γヶ/ヱنفر باشند و مقادیر بیش ا   ヱヲ1یعنی اگر أعداد نمونه بیش ا   ؛شوند أفسیر می tو همانند آ مون 

:(ヶヲشسسسکل شسسسماره  )معنسسسادار هسسسستند  ./1ヱباشسسسند در سسسسط    ヵΒ/ヲو اگسسسر مقسسسادیر بسسسیش ا     ./1ヵسسسسط  

 
 (ヶヲشکل شماره )

 :(ヶンشکل شماره )دهد میفقط نتایج خطوط مسیر بین متهیرهای پنهان را نشان  نیز این أصویر

 

 (ヶンشکل شماره )
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 یهللا ضیف یلع :وجشناد                                                                               ییاباب یلع ییحی رتکد :داتسا
 

 
ンΓ 

 

ヱ1- بررسی کیفیت مدل: 

 Omission Distance قسسمت در اینجسا در  . را انتخساب کنیسد   Blindfolding گزینه Calculateا  منوی 
گسروه   Αبسه   هسا  دادهمساأری   اسست بسدین معنسی کسه      Αآن عسدد   فرع پیشفاصله حذآ را أعیین کنید که عدد 

بینی متهیرهای وابسسته   شود و أوانایی مدل در پیش حذآ می ها گروهو در هر بار محاسبه، یکی ا  این  شده أقسیم
 .شود می بررسی

هسایی اسست کسه     اشسترا  و حسذآ سسا ه    هسای  اخ شس نیز که ناظر بر محاسسبه   Construct ها سا هدر قسمت 
کلیک کنیسد أسا آ مسون     Finishسپ  بر روی  و را انتخاب نمود ها سا ه همهأوان  می. خواهید محاسبه شوند می

 :(ヶヴشکل شماره )اجرا شود

 

 (ヶヴشکل شماره )

ヱヱ- نتیجه: 

اسسست کسسه   (CV- Redundancy)شسساخ  بررسسسی اعتبسسار حشسسو یسسا افزونگسسی      CV-Redمقابسسل عسسدد 
، شسساخ  انسسد شسسده نوشسسته CV-Comو اعسسدادی کسسه در مقابسسل   دهسسد مسسینشسسان کیفیسست مسسدل سسساختاری را  
اعسسداد مثبسست  . دهنسسد مسسیرا نشسسان  (CV-Communality)یسسا روایسسی متقسساط    بررسسسی اعتبسسار اشسسترا   
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 یهللا ضیف یلع :وجشناد                                                                               ییاباب یلع ییحی رتکد :داتسا
 

 
ヴ1 

 

خاصسسه در قسساب خاصسسه یسسا     طسسور بسسههمچنسسین  هسسا شسساخ  ایسسن .نشسسانگر کیفیسست مناسسسب مسسدل هسسستند   
Outline  اند مشاهده قابلنیز( شکل شمارهヶヵ): 

 
 (ヶヵشکل شماره )

ヱヲ-  نمایش خروجی متنی از طریق منویReport: 

 :أوانید عمل کنید برای مشاهده گزارش أفصیلی نتایج آ مون به دو طریق می

 Report گزینها  نوار منو ا  طریق کلیک کردن بر ( الف

 

 (Open report browser) کلیک کنیسد  مرورگر گزارش کردن با به نام    گزینهبر  نوارابزارا  ( ب
 : یابید دسترسی  به شرح  یرگزارش ارائه  نحوهبه چهار  أا
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 یهللا ضیف یلع :وجشناد                                                                               ییاباب یلع ییحی رتکد :داتسا
 

 
ヴヱ 

 

 
 :دهد چهار انتخاب در اختیارأان قرار می( Report)گزارش کنید، منوی  که مشاهده می گونه همان

ヱ-  در قالب صفحات وب برای چاپ گزارش(Html(print)Report) 

ヲ-  فرع  پیشگزارش(Default Report) 

ン-  اأک  گزارش(Latex Report) 

ヴ-  در قالب صفحات وبگزارش (Html Report) 

 در قالب صتفحات وب  گزارشتفاوت زیادی با هم ندارند و معمواً استفاده از  ،های گزارش این شیوه: نکته

(Html Report )تر است ساده همه از. 

 :پردا یم می گزارش نتایج پروژه ارائهاستخراج و لذا در اینجا به نوع چهارم 

 Report ا  منسسسوی Html Report گزینسسسه، بسسسر روی PLS Algorithmپسسس  ا  اجسسسرای آ مسسسون   
 ،با شسسده صسسفحه. و نتسسایج خروجسسی آ مسسون را نشسسان دهسسد با شسسدهمرورگسسر اینترنتسسی  صسسفحهأسسا  کنیسسد کلیسسک
 :(ヶヶشکل شماره )را باید بررسی کنیدمربوط به پایایی سه ما  . دهد را نشان می ها ما فهرستی ا  



 (Smart PLS)افزار آماری اسمارت پی ال اس  گام  نرم به آموزش گام

 یهللا ضیف یلع :وجشناد                                                                               ییاباب یلع ییحی رتکد :داتسا
 

 
ヴヲ 

 

 
 (ヶヶشکل شماره )

ヱ-    هسسا ، بسسر روی لینسسک    هسسر یسسک ا  گویسسه  ( همسسسانی درونسسی )بسسرای بررسسسی پایسساییQuter Loading 
بسساای جسسدول مسساأری ، نسسام متهیرهسسای پنهسسان و در  در سسسطر اول. شسسود مسسیدر جسسدولی کسسه بسسا  . کلیسسک کنیسسد

بسسرای هسسر متهیسسر  موردقبسسولبسسار عسساملی . اسسست ذکرشسسدهیسسا نشسسانگرها  هسسا معسسرآاولسسین سسستون سسسمت چسسپ نسسام 
Α/.  داری  و سسسسط  معنسسسیヱ/. را اسسسستخراج و گسسسزارش   موردنیسسسا لسسسذا ا  مسسساأری  مزبسسسور اعسسسداد   . اسسسست
 :(ヶΑشکل شماره )کنید
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 یهللا ضیف یلع :وجشناد                                                                               ییاباب یلع ییحی رتکد :داتسا
 

 
ヴン 

 

 
 (ヶΑشکل شماره )

  .هستند أر مناسباست، /. Αبیش ا   ها آنکنید، گویه هایی که بار عاملی  مشاهده می ヶΑشکل چنانکه در جدول 

اجرا نموده  Calculateرا ا  منوی  Bootstrappingبرای بررسی معناداری بارهای عاملی دستور آ مون      
و نتایج  با شدهمرورگر اینترنتی  صفحهکنید أا  کلیک Report ا  منوی Html Report گزینهو سپ  بر 

 t های در این ماأری  آماره. دهد را نشان می ها ما ، فهرستی ا  با شده صفحه. خروجی آ مون را نشان دهد
این  در اینجا قبول قابلو ما  اعتبار  شده نوشتهبه بارهای عاملی هر گویه در مقابل آن ذیل هر سا ه  مربوط

 :(ヶΒشکل شماره )هستنددار  معنی ./1ヱدر سط   ヵΒ/ヲو بااأر ا   ./1ヵدر سط   1/96است که اعداد بااأر ا  
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ヴヴ 

 

 
 (ヶΒشکل شماره )

ヲ-    بسسر روی لینسسک  هسسا  هسسر یسسک ا  سسسا ه   یبسسیرکأبسسرای بررسسسی اعتبسسارQuality Criteria   در جسسدول
در ایسسن مسساأری  نیسسز در   . کلیسسک کنیسسد أسسا نتسسایج آن را نمسسایش دهسسد     PLS Algorithmنتسسایج آ مسسون  
در مقابسسل هسسر سسسا ه یسسا متهیسسر پنهسسان عسسددی جهسست اعتبسسار مرکسسب      Composite Reliability  یرسسستون
در ایسسن مسسورد نیسسز مقسسادیر . کنیسسد اسسستخراجاسسست کسسه بایسسد آن عسسدد را بسسرای گسسزارش نمسسودن   شسسده نوشسستهآن 

هسسستند و لسسذا اعتبسسار /. Βدر مثسسال مسسا، ایسسن اعسسداد بسسیش ا  . هسسستند قبسسول قابسسلبسسی بسسرای اعتبسسار أرکی/. Αبسسیش ا  
  :(ヶΓشکل شماره )است پذیرش قابلها  أرکیبی سا ه



 (Smart PLS)افزار آماری اسمارت پی ال اس  گام  نرم به آموزش گام
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ヴヵ 

 

 
 (ヶΓشکل شماره )

ン-   شسسده اسسستخراجمقسسادیر واریسسان AVE  بسسرای ایسسن معیسسار کسسه   قبسسول قابسسل، مقسسادیر هاسسست سسسا ه بسسهمربسسوط
 Qualityلینسسک  ا  ایسسن مقسسادیر نیسسز. اسسست/. ヵ گیسسری اسسست، مقسسدار بیسسانگر اعتبسسار مناسسسب ابزارهسسای انسسدا ه

Criteria  یعنی ا  اولین ستون سمت چپ جدول فوقAVE هستند استخراج قابل. 

ヱ9- بررسی روایی: 

 :دقرار دهی موردبررسیها باید دو ما  را  در بررسی روایی أشخیصی سا ه

مربسسوط بسسه  با شسسدهمرورگسسر اینترنتسسی  صسسفحهبسسدین منظسسور ا   :هتتا طعی گویتتهاقتتتبررستتی بتتار  (التتف
در قسسسسمت   Cross Loadingو نتسسسایج خروجسسسی آن بسسسر روی لینسسسک     PLS Algorithm  آ مسسسون

هسای دیگسر    خسود و سسا ه   سسا ه هسا را بسر    طعی هسر یسک ا  گویسه   اقس أ، بسار  با شسده  صسفحه . فهرست کلیک کنید
هسا   ر عساملی آن بسر دیگسر سسا ه    بیشستر ا  بسا  /. ヱخسود بایسد حسداقل     سسا ه بار عساملی هسر گویسه بسر     . دهد نشان می
 :(Α1شکل شماره )باشد
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ヴヶ 

 

 
 (Α1شکل شماره )

 با شسسدهمرورگسسر اینترنتسسی  صسسفحهبسسدین منظسسور ا   :متغیرهتتای پنهتتانبتتین   همبستتتریبررستتی  (ب
در  Latent Variable Correlationsبسسسر روی لینسسسک   PLS Algorithm مربسسسوط بسسسه آ مسسسون  

نشسسان  مربسسوط بسسه متهیرهسسای پنهسسان را    هسسای همبسسستگی، با شسسده صسسفحه. قسسسمت فهرسسست کلیسسک کنیسسد   
کپسسی کسسرده و ا  مقسسادیر   Excelیسسا  Wordافسسزار  در نسسرمرا در اینجسسا ا م اسسست مقسسادیر مسساأری   . دهسسد مسسی

AVE   را جسسایگزین اعسسداد   هسسا آنجسسذر گرفتسسه وヱ    در قطسسر  شسسده نوشسسته)جسسذر  .کنیسسد یسسا قطسسر مسساأری
 :(Αヱشکل شماره )های دیگر باشد باید بیشتر ا  همبستگی یک سا ه با سا ه قبول قابل (ماأری 
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 (Αヱشکل شماره )

شکل )ایم هدیا قطر ماأری  کر ヱایگزین اعداد را ج ها آنجذر گرفته و  AVEمانند جدول  یر که ما ا  مقادیر 

 (Αヲشماره 
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تعلق احساس   
 به شهر

ل به یتما
 مشارکت

ت از یرضا
یخدمات شهر  

زان استفاده یم سابقه سکونت
 از رسانه

زان یم
 مشارکت

راه یپا
 یاقتصاد
یاجتماع  

احساس 
تعلق به 

 شهر

0.75             

ل به یتما
 مشارکت

0.355412 0.78           

ت از یرضا
خدمات 

یشهر  

0.211102 0.193728 0.72         

سابقه 
 سکونت

0.043693 0.027160 0.074228 1       

زان یم
استفاده از 

 رسانه

0.153896 0.215860 0.142587 -

0.006332 

0.72     

زان یم
 مشارکت

0.307634 0.344769 0.334073 0.189856 0.264749 0.69   

راه یپا
 یاقتصاد
یاجتماع  

0.146228 0.161784 0.062212 0.095774 0.507161 0.162308 - 

 (Αヲشکل شماره )

بسسدین منظسسور . گیسسری اسسست آخسسرین آ مسسون در ایسسن بخسسش مربسسوط بسسه بررسسسی کیفیسست ابزارهسسای انسسدا ه        
چنانکسسه قسسباً أوضسسی    کلیسسک نمسسوده و   Calculateا  منسسوی  Blindfolding گزینسسها م اسسست بسسر روی  

کلیسسک کنیسسد أسسا آ مسسون اجسسرا   Finish گزینسسههسسای ا م را انتخسساب نمسسوده و سسسپ  بسسر روی   ایسسم، سسسا ه داده
مزبسسور  گزینسسه  بانسسهکلیسسک نمسسوده و ا   Report گزینسسهروی  بسسرا  منسسوی ابزارهسسا بسسرای ارائسسه گسسزارش . دشسسو

و نتسسایج خروجسسی آ مسسون را   با شسسدهمرورگسسر اینترنتسسی  صسسفحهکلیسسک کنیسسد أسسا   Html Reportبسسر روی 
 لسذا در بخسش فهرسست بسر روی لینسک      .دهسد  را نشسان مسی   هسا  مسا  ، فهرسستی ا   با شسده  صسفحه . نشسان دهسد  

Construct Cross Validated Communality نتسسایج آ مسسسون بررسسسسی اعتبسسسار  . کلیسسسک کنیسسسد
و در جسسداول بعسسدی  دهسسد مسسینتسسایج کلسسی را نشسسان   Totalدر جسسدول اول یسسا . دهسسد مسسیاشسسترا  را نمسسایش 

مجسسذورات مشسساهدات بسسرای هسسر   مجمسسوع  SSO  .دهسسد مسسینتسسایج مربسسوط بسسه هسسر گسسروه یسسا بلسسو  را نشسسان   
 بینسسی بسسرای هسسر بلسسو  متهیسسر پنهسسان را و      مجمسسوع مجسسذور خطاهسسای پسسیش    SSEبلسسو  متهیسسر پنهسسان را،   

SSE/SSO     نیسسز شسساخ  اعتبسسار اشسسترا  یسساCV-com  اگسسر شسساخ  وارسسسی اعتبسسار   . دهسسد را نشسسان مسسی
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کنیسسد  انکسسه مشسساهده مسسیچن .گیسسری کیفیسست مناسسسب دارد اشسسترا  متهیرهسسای پنهسسان مثبسست باشسسد، مسسدل انسسدا ه 
 (Αンشکل شماره )مناسب است معیار یعنی مثبت بودن مقادیر، مدل ما نیز بر اساس این

 
 (Αンشکل شماره )

ヱヴ- بررسی و آزمون مدل ساختاری: 

آ مسون  :بینیسد  و نیز چنانکسه در أصسویر  یسر مسی    ( را نگاه کنید ヶンو  ヶヲشکل )ذکر شد  Βدر بخش  قباًچنانکه 
داری ضسرایب مسسیر و    ، معنسی یعنی اعداد روی مسیر (Beta)بررسی ضرایب مسیرالگوی ساختاری با استفاده ا  

Rمقادیر 
 .(Αヴشکل شماره )آ ماید های پژوهش را می فرضیهیا واریان  أبیین شده ،   2
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 (Αヴشکل شماره )

نیسز بسر روی خطسوط     tمقسادیر   Bootstrappمشخ  شد ، پس  ا  آ مسون    ヶンو چنانکه در أوضیحات شکل 
 . ایم شوند که در مورد آن در بخش مربوطه أوضی  داده مسیر نشان داده می

ヱ-       پس  ا  اجسرای آ مسون    أوانیسد  مسی ی جزییسات آن   بسرای بررسسی آ مسون مسدل سساختاری و مشساهده PLS 

Algorithm  گزارش آن، در بخش فهرست بر روی لینسک   ی و أهیهPath Coefficients    کلیسک نمسوده و
ا  جدول مربوطه که در آن متهیرهای وابسته در قسمت باای جدول و متهیرهای مسستقل در اولسین سستون سسمت     

  .(Αヵشکل شماره )ضرایب مربوطه را مشاهده و استخراج نماییدچپ آن قرار دارند، 
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ヲ-  أوانیسسد بسسا کلیسسک بسسر روی لینسسک     همچنسسین مسسیTotal Effects  در بخسسش گسسزارش آ مسسون PLS 

Algorithmاثرات کل را نیز مشاهده و استخراج نمایید( شکل شمارهΑヶ). 

 
 (Αヶشکل شماره )

ン-  أوسسط   شسده  بینسی  پیش جهت آگاهی ا  درصد أهییرات)عاوه بر آن ا م است ا  میزان واریان  أبیین شده
بسر روی   PLS Algorithmلسذا ا  جسدول نتسایج آ مسون     . برای هر متهیر پنهان نیز آگاه شسد ( ا  متهیرها هرکدام
شسکل شسماره   )ی هر متهیر پنهان وابسته را نشسان دهسد   کلیک کنید أا نتایج واریان  أبیین شده R Squaresلینک 

ΑΑ) . 
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 (ΑΑشکل شماره )

است و متهیرهسای أمایسل بسه    /. ヲヵأبیین شده میزان مشارکت های جدول فوق گویای این است که واریان   داده
 .کنند بینی می درصد ا  أهییرات متهیر وابسته را پیش ヴヲمشارکت و میزان استفاده ا  رسانه 

ヴ-  مسیرها، ا  جدول گزارش  داری معنیسپ  جهت آ مونHtml  ا  بخش آ مونBootstrapp  بر روی
 . (ΑΒشکل شماره )هر مسیر را مشاهده کنید tی  کنید و آمارهکلیک  Inner Model T-Statisticلینک 

 
 (ΑΒشکل شماره )
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 .نتایج آ مون مطالعه نمایید  Βأفسیر مربوط به این جدول را در قسمت 

ヵ-  در جسدول گسزارش    أوانیسد  میبرای بررسی اثرات کل نیزHtml    ا  بخسش آ مسونBootstrapp   بسر روی
ی  اثسرات کسل همسه    داری معنسی کلیسک کسرده و    Total effects (Mean, STDEV, T-Values)لینسک  

 . (ΑΓشکل شماره )کنید استخراجمتهیرهای پنهان را مشاهده نموده و 

 
 (ΑΓشکل شماره )



 (Smart PLS)افزار آماری اسمارت پی ال اس  گام  نرم به آموزش گام

 یهللا ضیف یلع :وجشناد                                                                               ییاباب یلع ییحی رتکد :داتسا
 

 
ヵヴ 

 

ヱヵ- اصاح مدل پس از آزمون: 

گیسری ، روایسی ا م را نداشسته یسا      پ  ا  آ مون ابتدایی مدل مشخ  گردد کسه ابزارهسای انسدا ه    که درصورأی
هسایی کسه    أسوان ا  طریسق حسذآ گویسه     مسی . بینی متهیرهای وابسسته نساأوان هسستند    متهیرهای مستقل، ا  أوان پیش

و أسا رسسیدن بسه حسد      آورده عمسل کمترین بار عاملی را بر متهیر پنهان مربوط به خود را دارند، آ مسون مجسدد بسه    
 عنسوان  بسه  هسا  مقیساس أوانید ا  خسرده   می ضمناً .مطلوب این کار را أکرار نموده و اصاحات ا م را به عمل آورد

 .ها استفاده کرد گویه جای بهنیز  شده مشاهدهمتهیر 
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