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چکیده
گردشگریدرسالهایاخیربهطورکامل

مدلسازیمعادالتساختاریدرمطالعات
بهکارگیریروش 

اینروشچالشهاییوجودداردکهبایدشناسایی و

بااینحال،دراستفادهاز
گسترشیافتهاست .
هایچالشبرانگی ومشکلساز

برطرفشود.برایناساس،هدفازاینپژوهششناساییوتحلیل 
زمینه

مدلسازیمعادالتساختاریدرتحقیقاتگردشگریدرایراناست.اینپژوهشمبتنی
دراستفادهاز 
مندوازطریقتحلیلدادههایثانویهانجامشدهاست.جامعة آماری

صورت 
نظام


مروریبه
برمطالعة 
این پژوهش مقاالت نشریههای داخلی گردشگری (علمی ـ پژوهشی مصوب وزارت علوم) از ابتدای
.نمونهگیریبهروشفرایندهدفمندصورتگرفتهوحجم

نامههاتاپایانسال1396است
انتشارفصل 

طریقنرماف ار

.تحلیلدادههامبتنیبردورویکرداز 

نمونة آماریتعداد 116مقالهتعیینشدهاست
دومتحلیلچالشهای

 SPSS25انجامپذیرفتهاست :رویکرداولتحلیلتوصیفیمقاالتورویکرد 
مدلسازی معادالت ساختاری .نتایج نشان میدهد که عدم توجه حجم نمونة الزم،
کاربرد روش  
2
ندادنآزموننرمالیتةتوزیعدادهها،گ ارشنکردنکاملتج یة تأثیراتواندازةاثر  Rوگ ارش


انجام
سلیقهای شاخصهای برازش ،از مهمترین ایرادها و چالشهای پژوهشگران ایرانی در استفاده از

مدلسازی معادالت ساختاری در پژوهشهای گردشگری است .در این پژوهش ،توصیههای علمی

مبتنیبررفعاینچالشهاارا هشدهاست .


چالشهاوآسیبها،پژوهشهایگردشگری،

واژههای کلیدی :مدلسازی معادالتساختاری( ،)SEM
نشریههایایرانیگردشگری .

.1نویسندهمسئول:دانشجویدکتریگردشگری،دانشکدةمدیریتوحسابداری،دانشگاهعالمهطباطبا ی؛sm_mirtaghian@atu.ac.ir
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فصلنامة علمی ـ پژوهشی گردشگری و توسعه.

مقدمه
هدفاصلیازهرپژوهش،ایناستکهمنطقیرابرایبرخینمودهایدنیایواقعیارا هکند( do Valle

 .)and Assaker, 2016مدلسازی معادالت ساختاری مبتنی بر کواریانس 1و مبتنی بر حداقل مربعات
نگارشمیشود)بهمحققانایناجازهرامیدهد

ج یی(2ازاینبهبعدبهترتیبCB-SEMوPLS-SEM
پدیدههایزندگیواقعیرامطالعهوچارچوبیمفیدبرایمعناپذیریفراهمنمایندوازاینطریقبخش
که 
فلسفی علم را به تحقیقات علوم نظری و تجربی متصل کنند ( .)Bagozzi and Yi, 2012مدلسازی
ها،فرضیههاو


آماریبرایآزمونشاخص
معادالتساختاری(3ازاینبهبعدSEMنگارشمیشود)روشی
کهواقعیتهایجهانرابهطورتقریبیمشخصمیکند( .)Hair et al., 2012

پیشبینیاست

محبوبیتاینروشدرعلوماجتماعیورفتاریدرحالاف ایشچشمگیریاست( Heene et al.,
مهمدرتحلیلچندمتغیرهبرایآزموننظریهومدلسازیعلّیت

)2011ودرپان دهسالاخیراب اری
وشهای پیشرفتة تحلیل در تحقیقات
است ( SEM .)Reisinger and Mavondo, 2007یکی از ر 
تجربی()Fong et al., 2016ازجملهتحقیقات گردشگریاست( Faizan et al., 2018; Nunkoo,
بهکار
 )2016ودارایمحبوبیتزیادیشدهتاجاییکهبرایآزمونانوا مدلهاینظریِدرگردشگری 
(کیاکجوریومیرتقیانرودسری1396،الف؛ .)do Valle and Assaker, 2016

میرود

بااینحال،استفادهازم ایایکاملSEMدرتحقیقاتگردشگریفقطزمانیامکانپذیراستکهازآن

بهدرستی استفاده شود (کیاکجوری و میرتقیان رودسری1396 ،ب) .مناسببودن شیوههای ] SEMدر

جنجالهایزیادیقرارگرفتهاست( Ali

کاربردوارا ةگ ارش[درمطالعاتگردشگریدرمعرضبحثو
نمونه،روشهای

)et al., 2018b; Mikulic and Ryan, 2018; Hair et al., 2017؛ مسا لیهمچوناندازة 
،حالتهایچندمتغیرهو .)do Valle and Assaker, 2016; Nunkoo et al., 2013(...

برآورد،برازشمدل
دیدگاههایانتقادیخودرادربارة ( SEMاطمینانازتحقیقوانتشارخروجی

محققانگردشگری
طورکلیمیتوانبهایننتیجهرسیدکهضرورتارزیابیدا میکیفیت

بازتابدادهاند .
به

باکیفیتباال)
بهکارگیری  SEMدر تحقیقات گردشگری بهویژه در ایران وجود دارد؛ زیرا همیشه محققان تالش

هایعلمیخوددركصحیحیازرویکردنظری،روشهایتحقیقوفنون


وندرشته
کردهاندبابررسیر

مورداستفاده و چگونگی پیشرفت نظری و روشی در آن حوزه را بهدست بیاورند و نتیجهگیری
اثباتپذیریرادربارةفرایندوتحولپژوهشارا هکنند(عظیمیهاشمیوهمکاران.)1396،
 
تابهامروز ،شیوههای  SEMدرمطالعات گردشگریبررسیوارزیابیجامعی نشده است.با توجهبه

هایمطرحشدةتحقیقاتقبلیواف ایشاستفادهازSEMازسویمحققان

مشکالتشناساییشدهونگرانی
یابد.بهطورکلیدراین

گردشگری،تج یهوتحلیلونقداستفادهازآن درمطالعاتگردشگریضرورتمی
مطالعه زمینههای چالشبرانگی و مشکلساز در استفاده از  SEMدر تحقیقات گردشگری در ایران
کهآیاشیوههایمربوطبهSEMبهبودیافتهاستیاخیر؟ 

شناساییمیگرددوبررسیمیشود
)1. Covariance-Based Structural Equation Modeling(CB-SEM
)2. Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM
)3. Structural Equation Modeling (SEM
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ادبیات پژوهش
هایمختلفبهویژهگردشگریدرخارجاز

وآسیبشناسی استفادهاز آندر 
رشته

بررسیکاربرد SEM
ایران بهمن لة موضوعی دارای اولویت مطرح میشود ،حالآنکه در ایران پژوهشهای اندکی در این
پژوهشهایاینحوزهگ ارششدهاست.بهطوراجمالیمی-

خصوصصورتگرفتهاست.درجدول1
تواناینگونهجمعبندیکردکهدیدگاهمحققانداخلیوخارجیمبتنیبرایناستکهدراستفادهاز
اشتباهوجودداردکهبهدرستکارنکردنروشSEMمنجرخواهدشد .

طورگستردهای،

اینروش ،
به

جدول  :1پژوهشهای داخلی و خارجی در زمینة بررسی کاربرد  SEMدر گردشگری
محقق (سال)

یافتهها

Faizan et al.
) (2018

با توجه به طی مراحل اولیة این حوزه ،ارزیابی استفاده از این روش به کاهش
هاوتخلفاتآگاهانهوناآگاهانهمنجرمیشود 


سوءاستفاده

Ali et al.

) (2018b
Mikulic and
)Ryan (2018

با وجود اینکه هر دو روش  CB-SEMو  PLS-SEMمدل اندازهگیری و مدلهای
مسیر ساختاری را تحلیل میکنند ،استفاده از  PLS-SEMم ایای بیشتری برای
مهماننوازیوگردشگریدارد .

محققان
شاخصهاحالت«سازنده»

گیریدرشرایطیکهمبتنیبرماهیت
هایاندازه 


اکثرمدل
داشتند،بهاشتباهمدلانعکاسیتعیینشدهاند .

رششده ،نسبت متغیرهای
برخی از جنبههای ( SEMمی ان شاخص برازش گ ا 
کیاکجوریو
مشاهده شده به متغیرهای پنهان ،سهم مطلق شاخص به یک ساختار ،نسبت حجم

میرتقیانرودسری

نمونهبهتعدادپارامترهایبرآوردشدهودرصدمدلهایانعکاسی،سازندهوترکیبی)

(1396الف)
درستیاعمالنمیشود .


به
اگرچههردوروشریشههایمشترکیدارند CB-SEM ،شامل قوانینسختگیرانهو

خدشهدار میکند .با وجود

مفروضاتی است که درصورت برآوردهنشدن اعتبار نتایج را 
کیاکجوریو
مناسببودن  PLS-SEMبرای پیشبرد مطالعات گردشگری ،شمار انجام مطالعات

میرتقیانرودسری

نظرمیرسد

گردشگریبااستفادهازاینروشدرسالهایاخیراف ایشیافتهاست ،
امابه
(1396ب) 
کهمحققانگردشگریدرمطالعاتتجربیخودهمچنانبرCB-SEMتکیهمیکنند .
بررسی کاربرد  PLS-SEMدر مطالعات گردشگری مبتنی بر چهار معیار :موضوعات
ویژگیهای مدلهای

موردبررسی و انگی ههای اصلی برای استفاده از  ،PLS-SEM
پیشنهادی ،نحوة ارزیابی مدلها ،و استفاده از تج یهوتحلیل پیشرفته در روش.
do Valle and
) Assaker (2016همچنین فقط دو سال است که استفاده از این روش در گردشگری اف ایش یافته،
ارزیابیهایمحدودینسبتبهآنانجامشده،وباوجودبهبوداستفادهازPLS-SEM

هایمشکلسازوکاربرداشتباهآنهمچنانوجوددارد .


درگردشگری،جنبه
چالشهای  CB-SEMدر تحقیقات گردشگری شامل آزمون مدلهای جایگ ین،

 Nunkoo et al.گ ارشنرمالبودنمتغیر،برآورداندازة اثر،وارزیابیرواییواعتباراست وباوجود
)(2013
اینکهکاربرد SEMدربعضیجنبههابهبودیافتهاست،اغلبمحققانگردشگریاز

شدهاستفادهنمیکنند .


هایتوصیه

بهترینشیوه
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Nunkoo and
Ramkissoon
)(2012

یکمدلنظری،آزمونمدلاندازهگیریوارزیابیمدلساختاری

 SEMشاملتوسعة 
(روابطفرضیهای)است.اینپژوهشگرانکاربردمناسب SEMراتاحدزیادیمبتنیبر

نظریهمیدانستند؛یعنیهرگامدرتج یهوتحلیلبراساساستداللنظریخواهدبود .


Assaker et al.,
)(2012

در بررسی کاربرد  SEMدر پیشبینی تقاضای گردشگری مبتنی بر شش شاخص
مشخصاتدادههاواندازة نمونه ،شناساییمدل،برازشکلیمدل ،قابلیتاطمینانو

اعتبار،تبیینمجددمدلوگ ارشدهیبهایننتیجهرسیدندکهمشکالتمتعددیدر
استفادهازاینروشدرگردشگریوجوددارد.

Reisinger and
Mavondo
)(2007

این پژوهشگران مسا ل روششناختی و تحلیلی رایجترین نرماف ارها و دستورالعملهایی
دربارةنحوةارا ةگ ارشدرهنگاماستفادهازتکنیکهایSEMراموردبحثقراردادند .

Reisinger and
)Turner (1999

مدلسازی،
با مطالعة استفاده از  SEMخطی ( ،)Lisrelکاربرد ،انوا مدلها ،مراحل  
هاینرماف اریعمدهوم ایاومحدودیتهایاینروشبررسیشد .


ها،بسته
آزمونمدل

مبانی نظری
 .1مدلسازی معادالت ساختاری و مطالعات گردشگری

 SEMفرضیة آماری پیچیدهای است که دربردارندة مدل اندازهگیری و مدل ساختاری است
).مدلاندازهگیریالگویمتغیرهایمشاهدهبرایمتغیرهایپنهاندر

(McDonald and Ho, 2002
مدلفرضیرابهتصویرمیکشد()Schumacker and Lomax, 2004ومدلساختاریروابطبین
ینهفتهومتغیرهایمشاهدهشدهراتبیین میکند( SEM.)Hoyle, 1995اینامکانرادر

متغیرها
تاهمزمانبهتحلیلرابطةبینتعدادیازمتغیرهایوابستهومستقل
مطالعاتگردشگریفراهمکرده 
اشدرهماهنگسازیروابطچندگانهبین


)وباتوجهبهتوانایی
پرداختهشود(Nunkoo et al., 2013
ساختارهاینظریوتبییننقشواسطهیاتعدیلکنندةبرخیمتغیرها،بهروشیمحبوبدرتحقیقات
گردشگریتبدیلشدهاست( .)Mikulic and Ryan, 2018
اگرچه بسیاری از محققان از  CB-SEMاستفاده میکنند ،در تحقیقات اخیر گردشگری کاربرد
بهمن لة جایگ ینی جذابمطرحشدهاست(.)Faizan et al., 2018زیراحتیاگرهردو
  PLS-SEM
اندازهگیری و مدلهای مسیر ساختاری را تج یهوتحلیل کنند ،استفاده از PLS-SEM
روش  مدل  
برایمحققانگردشگریم ایاینسبتاً بیشتری دارد(« CB-SEM.)Ali et al., 2018bساختارهارا
یانشاخصهایمرتبطباآنساختارهاتبیینمیکند»،درحالیکه

عواملمشتركهمگراییم

بهمن لة

هاییبرایساختهاییبا


روشیبرایایجادترکیباتوزنیمتغیرهایشاخصوجانشین
 PLS-SEM
فرضیکعاملمحدودشدةمشتركاست(.)Hair et al., 2017یعنی،مبتنیبر،PLS-SEMضرورتی
البودن توزیع دادهها ،وجود استقالل بین متغیرها و انجام
برای رعایت مفروضات رگرسیون (نرم 
نمونهگیری تصادفی) وجود ندارد .البته امروزه که در تحقیقات گردشگری این مفروضات رعایت

ناپذیریهایمرتبطباروش CB-SEMاست.

نمیشود،روش PLS-SEMاب اریبرایگری ازانعطاف

اما یافتهها حاکی از آن است که محققان گردشگری حتی از اصول و شیوههای  PLS-SEMکه
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یابیاطالعاتبیشترازمدلودادههاکمککرده


تحلیلیراگسترشدادهوبهدست
بهوضوحدامنة 

استآگاهنیستند( .)Ali et al., 2018a

 .2چالشهای کاربرد  SEMدر مطالعات گردشگری
 SEM .2-1مرتبة اول و مرتبة دوم

اندازهگیری و مدلهای ساختاری در یک مرحلة
روش مرتبة اول شامل آزمون همزمان مدل  
وتحلیلاست.بااینحال،محققانچندیننو محدودیتراباتوجهبه«تفسیرغلط» ناشیاز

تج یه
کردهاند (.)Anderson and Gerbing, 1988درروشمرتبة
خصوصیاتاشتباهدراینروشگ ارش 
دوم ،مدلهای اندازهگیری و ساختاری جداگانه برآورد میشوند .یافتهها نشان میدهد که اکثر
بهکارگیری این روش
کردهاند و  
مطالعات (حدود  83درصد) از رویکرد  SEMمرتبة دوم استفاده  
بهتازگیدرگردشگریاف ایشچشمگیرییافتهاست( .)do Valle and Assaker, 2016


 .2-2روایی و پایایی مدلها

رواییوپایاییمدلاندازهگیریبایدبا SEMسنجیدهشود(.)Bagozzi and Yi, 2012زیرا اگرفردی
هاراتعریفمیکنند،برایانجاموتفسیرمدلساختاری


هاسازه

اطمینانکافینداشتهباشدکهشاخص
سنجیدهمیشود

بایداحتیاطکند(.)Hair et al., 2011پایاییبابررسیپایاییتشخیصیوپایاییمرکب
(.)Hair et al., 2012برخیازمحققانیاگ ارشمقدارآلفایکرونباخیاهردورامدنظرقرارمیدهند
گراورواییتفکیکیارزیابی میشود.


رواییهم
(.)Bagozzi and Yi, 2012رواییمدل اندازهگیریبا 
رواییهمگرابابررسیمیانگینواریانساستخراجشده 1وپایاییمرکب ازطریق مقدارواریانستبیینی
گیری
اندکهاگراندازه 

میشود (.)Hair et al., 2011محققان بیان  
کرده
توسطیکمتغیرپنهانتعیین 
مالحظهایمغرضانهباشد


طورقابل

هافاقدپایاییورواییباشد،برآوردمدلدرونیممکناستبه

مدل
بهاینترتیب ،ازآنجاکه  SEMاغلب پایهای برای توسعة نظریه در مطالعات
(  .)Hair et al., 2012
گردشگریاست،درصورتگ ارشنشدن رواییوپایایی،تحقیقاتآیندهممکناست درمعرضخطرو
تضعیفقرارگیرد.بنابراینضروریاستدرمطالعاتSEMآیندهپایاییورواییگ ارششود .

 .2-3روشهای برآورد نرمالبودن توزیع دادهها
ایازدادههایچندمتغیرةنرمالاست( Weston and Gore,


نیازمندمجموعه
اکثرارزیابیهادرSEM


).یکیازروشهایگستردة تخمینیدر  SEMحداکثراحتمال()MLبراساستئورینرمال

2006
روشهای
است ( .)Ryu, 2011باید مدنظر داشت که اگر فرض نرمال چندمتغیره نقض شود ،باید  
رابهکاربرد (.)Ory and Mokhtarian, 2010مبتنیبرروش،PLS-SEMضرورتیبر
برآوردمتعدد 
مالبودن توزیع دادهها وجود ندارد ( .)Ali et al., 2018aاما محققان گردشگری نباید در
ارزیابی نر 
)1. Average Variance Extracted (AVE
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اجرایاینم یتبیدقتعملکنند ()do Valle and Assaker, 2016؛ زیرا ،درصورتنقضشدید
نرمالبودن ،نتایج تحریفی از خود بروز میدهد ( .)Ryu, 2011بررسی مطالعات گردشگری نشان

درسالهایاخیراست( .)Vinzi et al. 2010

چالشها

هایغیرنرمالشایعترین


دهدکهوجودداده

می

 .2-4ارزیابی مدل ازطریق شاخصهای برازش

فرضیههادرستنباشد.درنتیجه،تعدادیاز

مدلهایساختاریتقریبیازواقعیتاندواحتمالداردهمة 

خوبییانقطهضعفمدلاستدرتحقیقاتموردبررسیقرارمیگیرند.یکیاز

شاخصهاکهمنعکسکنندة

2
ترینشاخصهایبرازشمجذورکای( )است( .)Bagozzi and Yi, 1998انوا دیگرشاخصهای


متداول
مجذورکایتوسعهیافتهاند.ازآنجاکهاینشاخصهادرمطالعات

برازشنی برایجبراننقاطِضعفِآماری
هاپرداختهنمیشود .


دراینجابهآن
طورگستردهتحتپوششقرارگرفتهوگ ارششدهاند،


مختلفبه
لدرشیوههای SEMاستودربارة ارزشومقدار

مدلازبحثبرانگی ترینمسا

گ ارشبرازش
مناسب شاخص در میان محققان مختلف اختالف چشمگیری وجود دارد ( ;Sun et al., 2011
متداولترین

شاخصکایدوبابیشاز 95درصد کاربرد

.)Iacobucci, 2010درتحقیقات گردشگری،
اساسیترین»( Bagozzi

است.محبوبیتآنرامیتوانبهاینعلتدانستکه«

شاخصمورداستفاده
مستقیمترینوآشکارترینآزمونبرازشمدل»()Barrett, 2007است .

)and Yi, 2012و«
دربررسیمطالعاتگردشگری مشخصشدکهمحققانمعموالً درگ ارش شاخصبرازشبسیار
شاخصهایی استفاده میکنند که از مدلشان

سلیقهای و انتخابی عمل میکنند .آنها فقط از 

نمیکنند
وشاخصهایبرازشیکهمبنیبرعدمتناسبمدلبادادهباشدراگ ارش  

پشتیبانیکند 
( .)Bagozzi and Yi, 2012در روش  PLS-SEMیک شاخص برازش جهانی وجود ندارد .ازطرفی،
محققان گردشگری شناخت کاملی از ارزیابی مدلهای درونی و بیرونی ندارند ( Assaker et al.,
نظرمیرسدعقالنیتنظریونظرمحقق

ها،اولینجنبهای کهمهمبه

 .)2012درارزیابیاینمدل
است(.)Diamantopoulos and Winklhofer, 2001ازطرفی،درارزیابیمدلدرونینی ازشاخص
یکشاخصجهانیقابلاستفادهدرارزیابی SEMنیست،درمطالعات

استفادهمیشودوچون 

 GOF
گردشگریآنچنانگ ارشنمیشود( .)do Valle and Assaker, 2016


 .2-5تغییرات تعقیبی ()Post HOC

رامیتوان بااستفادهازشاخصاصالح ،بااضافه
مدلهاییکهبرازش ضعیفیدارند  
در تغییراتتعقیبی ،
کردنپارامتریاحذفمسیرهایناچی  ،بهبودداد.ازطرفیهمینامرسوءاستفادهازآنرابرایمحققان
بهآسانیفراهممیکند(.)MacCallum and Austin, 2000استفادهازتغییراتتعقیبیدرروش SEM

میشود کهتوجیهاتودالیلنظریوتجربیمحکمیبرایاینامروجودداشته
فقطدرصورتیتوصیه 
باشد(.)McDonald and Ho., 2002هیچتضمینیوجودنداردکهتغییراتتعقیبیموقتدرنهایتبه
).باتوجهبهایننگرانیها،تعیینمدلجایگ ین

مدلواقعیتبدیلشود(Quintana and Maxwell, 1999
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بینیبهطورکلیامنترازمدلتغییراتتعقیبیاست( Boomsma,


مناسببامدلتئوری)پیش
(کامالً 
بینینگرانیهاییدارندواینامررا

مشخصاتمدلهایجایگ ینپیش

.)2000محققاندربارةبیتوجهیبه
یکیازچالشبرانگی ترینمسا لدراستفادهازSEMابرازکردهاند( .)MacCallum et al., 1993

 .2-6گزارش اندازة اثر
هدفهای  CB-SEMوPLS-
اصلیبرایارزیابیمدلهایساختاریاست.یکیاز 

مقدار R2معیاری 

تبیینوپیشبینیمتغیرهاینهفتة درونزادرمدلساختاریاست.مقدار R2چنینامریرا

 SEM
کند و برای سازههای درونی بهترتیب باال ( ،)0/75متوسط ( )0/5و ضعیف ( )0/25است
فراهم می 
محققاننگرانیهاییمبنیبرگ ارشدهیناقصازمقدارR2یااختاللدرارتباط

(.)Hair et al., 2011
راخاطرنشانساختهاند( .)McDonald and Ho., 2002

بامتغیرهایپنهاندرونیدرمطالعاتSEM

 .2-7تجزیة تأثیرات

اثرکلییکمتغیربردیگریرامیتواناثریمستقیمواثروساطتتبدیلمتغیرمستقلبهمتغیروابسته

را اثری غیرمستقیمتعریفکرد(.)Mueller et al., 1996بنابراین،درمدلمیانجیمتغیرمستقل واسطة
میشود ( .)Wu and Zumbo, 2008از اینرو ،اثر میانجیگری اثری غیرمستقیم
تولید متغیر وابسته  
خودبهخودیمستقیم،غیرمستقیم،میانجی،تعدیلگریوکلی

شناختهشدهاستSEM.بهبرآوردتأثیرات
متغیرهای درونی و بیرونی کمک میکند ( .)Stage et al., 2004تحقیقات نشان میدهد که محققان
غیرمستقیموکلیبحثیانجامدادهاند( .)Holbert and Stephenson, 2002

بهندرتدربارةتأثیرات


 .2-8حجم نمونه

یکیازحوزههاییاستکهدرآنهیچگونهاجما نظریدرمیانمحققانوجود

حجمنمونهدرSEM
).برخیازمحققاناستداللمیکنندکهتج یهوتحلیل SEMنباید

ندارد(Bagozzi and Yi, 2012
کهجامعهایکهازآننمونهبرداشته


درنظرگرفتهشود،مگراین
کوچکتراز200

برایجامعهبانمونة
خودیخود کوچک باشد ( .)Barrett, 2007یاکوبوچی ( )2010بیان داشته که حجم نمونه

شده به
استداللمیکندکه 10تا 20نفر وبنتلروچو ()1987

حداقل 50پذیرفتنیاست.کالین()1998
بیانمیدارد

نشانمیدهندکه5تا10نفردربرآوردهرپارامترکافیاست.درحالیکهمولر ()1996

باشد.بااینحال،کاستلووآزبورن()2005

کهنسبتپاسخدهندگانبهتعدادپارامترهاباید 10به  1

اشارهمیکنندکهنسبت10به1کافینیستونشانمیدهندنسبت20به1ایدهآلاست.بنابراین،

اختالفاتقابلتوجهیدرمیانمحققاندربارةحجمنمونةمناسببرایSEMوجوددارد.باوجوداین

استداللمیکنندکهتمرک همهجانبهبر

اختالف،درمقاالت اخیردربارة اندازهنمونة باالتراز 200
اندازة نمونه ممکن است ما را از نکات اصلی منحرف سازد .مسا ل دیگر اغلب تحت شرایط خاص
مهمترند (.)Bagozzi and Yi, 2012شایانذکراستکه درروش PLS-SEMضرورتیبرایرعایت

حجممشخصیازنمونهوجودندارد( .)Hair et al., 2017
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 .2-9نحوة گزارشدهی

درتحقیقات SEMتوصیهمیشود یکتصویرسازیبصریازمدلفرضی /ساختاریگ ارشوارا ه
میدهدکهبیشاز 98درصد اینمطالعاتازتصویربصری
شود.بررسیمطالعاتگردشگرینشان 
کردهاند (.)Bagozzi and Yi, 2012همچنینبرایمحققانگردشگریمهم
(مدلمفهومی)استفاده 
استکهنرماف ارمورداستفادهبرایاجرای SEMراگ ارشکنند ( ;do Valle and Assaker, 2016

نرماف ارهایمختلف( EQS, Lisrel, AMOS, SmartPLS, Stata, MPlus,
 .)Assaker et al., 2010
فرضهایگوناگون
پیش 
… )PLSgraph, XLSTAT-PLS, VisualPLS, WarpPLS andتنظیماتو 
توصیهمیشودکهدر

دارند (.)Hair et al., 2012برخیازمطالعاتایناطالعاتراحذفمیکنند .
بهکاررفتهدرانجامتحلیلگ ارششود.
نرماف اری 
مطالعاتآیندةگردشگریبااستفادهازSEMبستة 
یقاتگردشگریدرسالهایپسازمعرفیAMOS،Lisrelو

تعدادبرنامههایکاربردیSEMدرتحق

.اینبسته هامحبوبیتخودراتاحدزیادیمنوطبهکاربرپسند

سپسSmartPLSشرو بهرشدکرد
بودنمیدانستند ( .)Mikulic and Ryan, 2018

منظورداشتننگاهکلیودركبهترازچالشهایکاربردSEMدرتحقیقاتگردشگری،مبتنی


به
برمطالعاتتجربیکهدرباالبررسیشد،میتوانمدلزیرراارا هکرد(شکل.)1



روایی و
پایایی مدل

نرمال بودن
توزیع
دادهها

SEM
مرتبه اول
و دوم

نحوهی
گزارشده
ی

حجم

چالشهای
کاربرد SEM
در
گردشگری

نمونه

شاخصهای
برازش
مدل

تجزیه
اثرات
تغییرات

اندزه اثر

تعقیبی

()R2



شکل  :1چالشهای بهکارگیری مدلسازی معادالت ساختاری در مطالعات گردشگری (منبع :ادبیات پژوهش)

روششناسی
مندوازطریقتحلیلدادههای ثانویهانجامشدهاست.


مرورینظام
پژوهشحاضرمبتنیبرمطالعة 
هایموجوددراستفادهازروشمدلسازیمعادالتساختاری


هدفازانجاماینپژوهشبررسیچالش
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در مطالعات گردشگری در ایران است .برایناساس ،جامعة آماری این پژوهش مقاالت فارسیزبان
چاپشده در نشریههای داخلی گردشگری (علمی ـ پژوهشی مصوب وزارت علوم) از ابتدای انتشار

نامههاتاپایانسال 1396است.علتانتخابنشریاتگردشگریآناست کهایننشریاتدر
فصل 

کنند.ازاینرو

هدفهای خاصیرادراینحوزهدنبالمی
وجهتگیریو 

گردشگریبرجستهاند 

حوزة 
گیریهای مختلف گردشگری (مثالً بازاریابی،
تضمین میشود که مقاالت مبتنی بر  SEMبا جهت 
شناسی)دراینمطالعهگنجاندهشدهاست.ایننشریههابامراجعهبه


شناسی،جامعه
برنامهری ی،روان

رتبهبندی نشریات علمی وزارت علوم ( )http://journals.msrt.ir/انتخاب شدهاند (جدول.)2
سامانة  
روش نمونهگیری به این صورت است که با مراجعه به سامانة هرکدام از نشریهها و استفاده از موتور
مدلیابیمعادالتساختاری»مقاالتموردنظراستخراج
جستوجویپیشرفته»باکلیدواژة «مدلسازی  /

«
شده است.سپسچکیدة مقاالتبررسی شده تاازدرستیانتخابمقاالتاطمینانبهدستآید.پساز
.تحلیلدادههامبتنیبردورویکرد

طیاینفرایند،حجمنمونةآماریتعداد116مقالهتعیین شدهاست
ازطریقنرماف ار SPSS25انجامپذیرفتهاست .رویکرداولتحلیلتوصیفیمقاالتورویکرددومتحلیل
چالشهایبهکارگیریازروشSEMکهپیشازایندرشکل1نشاندادهشدهاست .


جدول  :2فهرست و اطالعات نشریههای علمی ـ پژوهشی گردشگری مصوب وزارت علوم
عنوان نشریه

صاحب امتیاز و

نو

ناشر

مطالعاتمدیریت
گردشگری 

فصلنامه 


برنامهری یوتوسعة

گردشگری 

فصلنامه 


مطالعاتاجتماعی
گردشگری 

دانشگاهعالمه
طباطبا ی 

فراوانی
شرو انتشار

پایان 1396

گردشگریشهری 
گردشگریوتوسعه 

فصلنامه 


( SEMدرصد)

تابستان 1382

 254

 )%21(53

دانشگاهمازندران  تابستان 1391

 212

 )%16/5(35

 71

 )%13(9

دانشگاهتهران  زمستان 1393

 63

 )%1(5

تابستان 1395

 66

 )%21(14

 666

 )%17/5(116

بهار-تابستان
دوفصلنامه  جهاددانشگاهی 

 1391
فصلنامه 


مقاالت تا

فراوانی مقاالت

انجمن
گردشگری 

جمع 

یافتهها
یافتههای رویکرد اول :تحلیل توصیفی مقاالت

مبتنیبرشکل،2ازسال 1382تاپایانسال،1396تعداد 116مقالهدرحوزة SEMدرنشریات
گردشگری منتشر شده است .اولین مقاله در این حوزه در سال  1389در فصلنامة مطالعات
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گردشگریدانشگاهعالمهطباطبا یانتشاریافتهکهتنهامقالهدراینسالنی هست.سال1390نی 
بههمینصورتاست.کمترینتعدادمقالهدرسال(1389یکمقاله)وبیشترینتعدادمقالهدرسال
گونهکهمشاهدهمیشود،تعدادمقاالتحوزة

 39( 1396مقاله 34،درصد)انتشاریافتهاست.همان
  SEMدرگردشگریباگذرزماناف ایشیافتهوسیرصعودیداشتهکهممکناستبهعلتگسترش
رشتهایگردشگری،اف ایشآشناییمحققانبا SEMونی اف ایشدرتعداد
تحقیقاتدردانشمیان 
نشریاتمرتبطباگردشگریباشد .


شکل  :2فراوانی مقاالت براساس سال چاپ در نشریات موردبررسی




درنشریاتگردشگری،همانگونه

دربررسیگرایشهایموضوعیمقاالتچاپشدهحوزة SEM

کهدرجدول  3نشاندادهشده،مشخصشدهکهمحققاندرچهارسطحکالنِبازاریابیگردشگری،
تجارت گردشگری ،برنامهری ی گردشگری و جامعهشناسی گردشگری (بهترتیب بیشترین کاربرد) و
اند.دراینبین«،رضایتووفاداری»با


هایخودرامنتشرکرده

چهاردهگرایشموضوعیگوناگونیافته
 35مقالهو«مدیریتبرندگردشگری»با  21مقاله،تحتموضو سطح کالنبازاریابیگردشگری،
بیشترینگرایشموضوعیراداشتهاند .

تحلیل ویژگیهای نویسندگان حوزة  SEMدر نشریات گردشگری در جدول  4گ ارش شده است.
بیشترینتخصصمربوطبهحوزههای«مدیریتبازرگانی»(48مقاله41،درصد)و«مدیریتگردشگری»

درصد)بهصورت

( 47مقاله 40،درصد)است.دربررسیترکیبجنسیتی،بیشترمقاالت( 68مورد 58،
ترکیبمحققانمردوزنوکمترینآنمربوطبهحضورمستقلمحققانزن(10مقاله 9،درصد)است.
ازنظر تعداد نویسندگان ،مقاالت دارای «سه نویسنده» بیشترین تعداد ( 54مقاله 47 ،درصد) را دارند.
همچنینبهلحاظوابستگیدانشگاهی،سهمدانشگاهعالمهطباطبا یبا 34مقاله( 29درصد)بیشتراز
فصلنامةمطالعاتمدیریتگردشگری
سایردانشگاههاومؤسساتاستکهممکناستبهدوعلتانتشار 

درایندانشگاهونی بنیانگذاروپیشروبودنآندررشتةگردشگریدرمقاطعتحصیلیگوناگونباشد .
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جدول  :3سطح کالن و گرایشهای موضوعی مقاالت در بازة زمانی پژوهش
گرایش

فراوانی

سطح کالن

فراوانی (درصد)

رضایتووفاداری 

 35

مدیریتبرندگردشگری 

 21

تبلیغاتوآمیختةگردشگری 

7

بازاریابیگردشگری 

 )%55(64

رسانهوگردشگری 

1

گردشگریمجازی 

 10

محصوالتوخدمات 

9

تجارتگردشگری 

 )%23(27

کارآفرینی 

8

مدیریتوسازمانمقصد 

8

رویکردزیستمحیطی 


6

سیاستگذاری 


2

برنامهری یگردشگری 


 )%16(18

آموزشگردشگری 

1

مدیریتریسکوبحران 

1
6

جامعهشناسیگردشگری 


 )%5(6

نگرشجامعةبومی 

 116

جمع 

 )%100(116

جمع 


جدول  :4توزیع ویژگیهای نویسندگان براساس فراوانی مقاالت موردبررسی
ویژگی

ابعاد

فراوانی مقاالت

درصد

مدیریتبازرگانی 

 48

 41

گردشگری 

 47

 40

6

5

علومجغرافیایی 

5

5

علوماجتماعی 

4

4

اوریاطالعات،روانشناسی،اقتصاد،مدیریت

فنّ
سیستمها،مدیریتورزشی،مدیریتصنعتی 


هرکدامیکمقاله،
مجموعاًششمقاله 

مجموعاً %5

مردوزن 

 68

 58

مرد 

 38

 33

زن 

 10

9

سهنفر 

 54

 47

دونفر 

 41

 35

چهارنفر 

 14

 12

تکاسم 


7

6

MBA

تخصص 

ترکیب
جنسیتی 

تعدادنفراتدر
مقاله 
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عالمهطباطبا ی 

 34

 29

سمنان 

 14

 12

مازندران 

9

7

فردوسی 

7

6

اصفهان 

6

5

گیالن،ایالم،ی دودانشگاهآزاد 

هرکدامپنجمورد 

هرکدامچهار 

تهران،کاشان،دانشگاهپیامنوروعلموفرهنگ 


هرکدامسهمورد 

هرکدامسه 

تبری وامامخمینی(ره) 

هرکدامدومورد 

هرکدامدو 

چمران،بوعلی،اردبیل،بجنورد،بهشتی،شیراز،تربیت
گردشگریمشهد،نقشجهانو

مدرس،پژوهشکدة
شیخبهایی 

هرکدامیکمورد 

هرکدامیک 


درارزیابیپراکنشجغرافیاییمناطقمطالعهشدهدرتحقیقاتحوزةSEMدرنشریاتگردشگری

(شکل،)4استانتهرانبا 28مقاله( 24درصد)ومازندرانبا 19مقاله( 16درصد)بیشترینتعداد
تحقیقاترادارند .


شکل  :4پراکنش جغرافیای مناطق مطالعهشده براساس تعداد مقاالت موردبررسی


یافتههای رویکرد دوم :تحلیل چالشهای کاربرد روش SEM

)نشانمیدهدکه

اند.بررسیها(جدول5


تحلیلشده
دررویکرددوم،چالشهایاستفادهازروشSEM

.بنابراینمیتوان

ازطریقنرماف ار63(Lisrelمقاله56،درصد)انجامشدهاست

بیشترتحلیلهایSEM

تراست.ازطرفینرماف ار  EQSبا یکمقاله

گفتنرماف ار  Lisrelکاربرپسندترواستفادهازآنراحت

کمترینکاربردراداشتهاست،زیرااستفادهازایننرماف ارنیازبهدانشبرنامهنویسیدارد.همچنین،در

تحلیلانگی ةاستفادهازنرماف ارها«،ماهیتتحقیق»انگی ةاصلیمحققاندراستفادهازSEMاست .
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جدول  :5فراوانی کاربرد بستههای نرمافزاری  SEMو انگیزة استفاده از آنها
نرمافزارها

فراوانی (درصد)

انگیزة استفاده

فراوانی (درصد)

 Lisrel

 )54(63

ماهیتتحقیق 

 )97(113

AMOS

 )21(24

حجمنمونه 

-

SmartPLS

 )21(24

ویژگیدادهها 


-

 VisualPLS

 )3(4

نو مدلورودیوخروجی 

-

 EQS

 )1(1

پیچیدگیمدل 

-

ترکیبیازانگی هها 

 )3(3


مطابق جدول  ،6ازنظر روش تحقیق ،بیشتر مقاالت حوزة  SEMدر نشریات گردشگری (107
مقاله 92 ،درصد) به روش کمّی است و در تعداد اندکی از آنها از روش آمیخته (کیفی ـ کمّی)
سنجد؛برایناساس،درابتدا


روابطساختاریمیانمتغیرهارامی
استفادهشدهاست.ازطرفی SEM،
یها ،یک مدل مفهومی ارا ه و سپس براساس سازوکارهای SEM
مبتنی بر پشتوانة نظری و تئور 
ارزیابی میشود .تمامی مقاالت دارای پشتوانة نظری است ،اما  90درصد آنها از ارتباط میان
هایکمدلمفهومیبهصورتشکلارا هدادهاند .


متغیرهایتحقیقوفرضیه

جدول  :6بررسی روش تحقیق ،پشتوانة نظری و مدل مفهومی مقاالت موردبررسی
روش تحقیق

فراوانی (درصد)

کمّی 

 )92(107

دارد 

آمیخته 

 )8(9

ندارد 

مدل مفهومی

فراوانی (درصد)

پشتوانة نظری فراوانی (درصد)

 )100(116

دارد 

 )90/5(105

-

ندارد 

 )9/5(11


بررسینو وحجمواحدمشاهده(جامعةآماری)درمقاالتحوزة SEMدرنشریاتگردشگری
)نشانمیدهدکه«گردشگران»بیشتربخشجامعةآماریمقاالت(58مقاله50،درصد)را

(جدول7
مصرفکننده/میهمان»با 19مقاله( 16درصد)و

تشکیلمیدهند.همچنین،نو جامعة«مشتری /

درصد)دررتبه هایدوموسومتعدادواحدهایمشاهده

عرضهکنندگانگردشگری»با18مقاله(15
« 
درصد)حجمجامعهبهصورتنامحدودونامعلوماست .

(جامعةآماری)قراردارندودر75مقاله(65
آماریارزیابیشدهاست.بیشترینروشنمونهگیریدر


هاینمونة

،ویژگی
باتوجهبهجدول8
مقاالتحوزةSEMدرنشریاتگردشگری،روشغیراحتمالیدردسترس(70مقاله60،درصد)است.
همچنین برای تعیین حجم نمونه ،بیشترین روش استفاده از فرمول کوکران است ( 69مقاله59 ،
درصد).بهعالوهدر31مقاله(27درصد)ازهیچروشیبرایتعیینحجمنمونهاستفادهنشدهاستو

تعداد نمونه کامالً غیرعلمی تعیین شده است .بررسی حجم نمونه نشان میدهد که کمترین حجم
نمونة برآوردشده  56نفر و بیشترین حجم آن  630نفر ،میانگین حجم نمونه  264نفر و بیشترین
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ربرآوردنمونه (مُد) 384نفردر 13مقالهاستونی طیف101ـ 250نفردربرآوردنمونه

تکرارد
بیشترینمی انحجمنمونهرابهخوداختصاصدادهاست(60مقاله52،درصد) .


جدول  :7بررسی ویژگیهای واحد مشاهده (جامعة آماری) در مقاالت موردبررسی
واحد مشاهده (جامعة آماری)

نو 

حجم 

گردشگران 
مصرفکننده/میهمان 

مشتری/
عرضهکنندگانگردشگری 

جامعةمحلی 
خبرگانعلمی 
مقاماتمحلیودولت 
سایر(کارکنانگردشگری،سربازان) 
محدودومعلوم 
نامحدودونامعلوم 

فراوانی (درصد)

 )50(58
 )16(19
 )15(18
 )9(11
 )4(5
 )3(3
 )3(3
 )%35(41
 )%65(75

جدول  :8بررسی ویژگیهای نمونة آماری در مقاالت موردبررسی
نمونة آماری

روش 

روش
تعیین
حجم 

طیف
حجم 

فراوانی (درصد)

دردسترس 
تصادفیساده 
طبقهای 

خوشهای 

مجازی 
سایر 
فرمولکوکران 
بدونروش 
جدولمورگان 
سایر(الگویلی،الگویمولرو )SP
کوچکتر/مساوی100نمونه 

101ـ250نمونه 
251ـ400نمونه 
401ـ550نمونه 
551ـ700نمونه 
میانگین 
مد 
کمترین 
بیشترین 
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 )60(70
 )24(28
 )4(5
 )3(4
 )3(4
 )5(5
 )59(69
 )27(31
 )11(13
 )3(3
 )10(12
 )52(60
 )35(41
 )2(2
 )1(1
264نفر 
384نفردر13مقاله 
56نفر 
630نفر 
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شرطهایانجامCB-
ها(یکیازپیش 

،انجامآزموننرمالبودنتوزیعداده

باتوجهبهنتایججدول9

بررسینرمالبودنحذف

) SEMدرمقاالتبررسیشدهاست.شایانذکراستکه28مقالهازمرحلة
بهکاررفتهاست؛مبتنیبراین روش ،نیازیبهانجامآزمون
درآنها روش  PLS-SEM

شدهاند ،زیرا
بررسیشده مشخصشد که 68مقاله ( 77درصد)

دادههانیست،درنتیجه در  88مقالة 
نرمالبودن  

راانجامدادهاند.انجامرواییوپایایی

بودنتوزیعدادههافرایند CB-SEM


بدونانجامآزموننرمال
رواییمدلاندازهگیریدرمقاالتحوزةSEM

مدلاندازهگیرینی ارزیابیشدهاست.بیشترینروش

درنشریاتگردشگریروشسازهومرکب( 53مقاله 46،درصد)وبیشترینروشپایاییاستفادهاز
درصد)است.بهعالوه،دربررسیسطوحتحلیل،بیشترینکاربرد

آزمونآلفایکرونباخ(67مقاله 58،
راتحلیلعاملیتأییدیمرتبةدومدر106مقاله(91درصد)دارد .

جدول  :9روایی و پایایی مدل و سطح تحلیل  SEMنرمالیته در مقاالت موردبررسی
فراوانی (درصد)

ابعاد بررسی

بررسینرمالیتة
توزیعدادهها 


آزمون 
کولموگروف-اسمیرنوف 

رواییمدل 

رواییهمگراو 
رواییتفکیکی 

پایاییمدل 

پایاییتشخیصیو 
پایاییمرکب 

سطحتحلیل 

بررسیشده 


 )23(20

بررسینشده 


 )77(68

سازهومرکب 

 )46(53

سازه 

 )33(39

بدونبررسی 

 )19(22

مرکب 

 )2(2

آلفایکرونباخ 

 )58(67

تشخیصی 

 )27(31

بدونبررسی 

 )12(14

واگرایی 

 )3(4

تحلیلعاملیتأییدیمرتبةاول 

 )0(0

تحلیلعاملیتأییدیمرتبةدوم 

 )91(106

تحلیلباحضورمتغیرواسطهیامیانجی 

 )8(9

تحلیلباحضورمتغیرتعدیلگر 


 )1(1


تحلیلمدلدرقسمتمتغیرهایمدلدرمقاالتحوزة SEMدرنشریاتگردشگری(جدول)10
درچهاربُعد(میانگین،مُد،کمترینوبیشترین)برایمتغیرهایمشاهدهشدهوپنهانومسیرهایمدل
انجامشدهاست.براینمونهمیتواناینگونهارزیابیکردکهمیانگینمتغیرهادرمقاالتحوزةSEMدر

نشریاتگردشگریبرایمشاهدهشده33متغیروبرایپنهان6متغیراستونی میانگینتعدادمسیرها

هایمدلنشانمیدهدکه


عالوه،تحلیلگونه
یهها6مورداست.به
درمدلساختارییاهمانتعدادفرض 
درصد)ازمدلسازندهاستفادهشدهاست.درارزیابیتغییراتتعقیبی

دربیشترمقاالت(106مقاله91،
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نی در 3مقالهاینروشبهکاررفتهکههرسهموردنی مبتنیبرپشتوانةنظریاست.تحلیلتج یة
تأثیرات واندازةاثر  R2درمقاالتحوزة  SEMدرنشریات گردشگریمشخصمیکند که دربیشتر
درصد)اثرمستقیماندازهگیریشدهواندازة اثر R2دراکثرمقاالت( 81مقاله،

مقاالت( 98مقاله 91،
 70درصد)گ ارشنشدهاست.درنهایت،درتحلیلکاربردشاخصهایمدلدرمقاالتحوزة SEMدر
نشریات گردشگری،بیشترین کاربردراشاخصهایمیانگینمربعاتخطایتقریبی (83()RMSEA
مقاله 72،درصد)،کایدو( 80مقاله 69،درصد)،برازشتطبیقی( 70()CFIمقاله 60،درصد)،برازش
هنجاریافته(60()NFIمقاله52،درصد)وخوبیبرازش(58()GFIمقاله50،درصد)دارد .

جدول  :10تحلیل مدل در مقاالت موردبررسی
متغیرهای مدل
ابعاد تحلیل

تعداد متغیر
مشاهدهشده

تعداد
متغیر پنهان

تعداد مسیر (روابط)
در مدل ساختاری

میانگین 

 33

6

6

مُد 

(30در8مقاله) 

(5در26مقاله) 

5مسیردر18مقاله 

کمترین 

(7دریکمقاله) 

(2دریکمقاله) 

(1دریکمقاله) 

بیشترین 

(116دریکمقاله) 

(12دریکمقاله) 

(17دریکمقاله) 

تغییرات تعقیبی

گونههای مدل
ابعاد

فراوانی (درصد)

فراوانی (درصد)

ابعاد

سازنده 

 )91(106

انجامنشده 

 )97(113

انعکاسی 

 )2(2

انجامشدهباپشتوانةنظری 


 )3(3

ترکیبی 

 )7(8

جامشدهبدونپشتوانةنظری 
ان 

-

اندازه اثر R2

تجزیة تأثیرات
ابعاد

فراوانی (درصد)

اثرمستقیم 

 )85(98

اثرمستقیم،غیرمستقیموکل 

 )12(14

اثرمستقیم،غیرمستقیم 

 )3(4

ابعاد

فراوانی (درصد)

گ ارششده 

 )30(35

گ ارشنشده 

 )70(81

شاخصهای برازش مدل
کایدو

CFI

RMSA

GFI

AGFI

NFI

NNFI

PNFI

IFI

RFI

RMR

فراوانی
(درصد) 

GOF

ابعاد

گ ارش
شده 
گ ارش
96 98 104 79 110 77 56 67 58 33 30 36
نشده  ( )83(  )85(  )90(  )68(  )95(  )66(  )48(  )58(  )50(  )28(  )40(  )31
20 18 12 37
39 60 49 58 83 70 80
 )5(6
( )17(  )15(  )10(  )32
( )34(  )52(  )42(  )50(  )72(  )60(  )69
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بحث و نتیجهگیری
زمینههای چالشبرانگی و مشکلساز در استفاده از
هدف از نگارش این مقاله شناسایی و تحلیل  
مدلسازیمعادالتساختاری( )SEMدرتحقیقاتصورتپذیرفتهدرنشریاتگردشگریایراناست.

تاستخراجشدهاند.پنجنشریةعلمی ـ پژوهشیگردشگری

ازاینروباروشیهدفمندنشریاتومقاال

برنامهری ی و توسعة گردشگری،
در ایران به ترتیب سابقة انتشار مطالعات مدیریت گردشگری  ،
مطالعاتاجتماعیگردشگری،گردشگریشهری وگردشگریوتوسعه است.درمجمو  116مقالهاز
ساختاریتألیفشدهاست.تحلیلهابادورویکردتوصیفی

اینپنجنشریهباروشمدلسازیمعادالت

هایبهکارگیریSEMانجامشدهاست .


چالش
وبررسی
در جمعبندی تحلیل توصیفی ،بیشترین مقاالت حوزة  SEMدر نشریات گردشگری مربوط به
فصلنامة مطالعات مدیریت گردشگری دانشگاه عالمه طباطبا ی ( 53مقاله 21 ،درصد) است و

طورکلیمی تواننتیجهگرفتکهمیانزمانوتعدادمقاالتحوزةSEMدرگردشگریرابطةمثبت


به
و مستقیم وجود دارد؛ یعنی با اف ایش و گذشت سالها می ان استفاده از  SEMدر تحقیقات
رشتهای
گردشگرینی اف ایشیافتهاستکهممکناستبهعلتگسترشتحقیقاتدردانشمیان 
گردشگری،اف ایشآشناییمحققانباSEMونی اف ایشدرتعدادنشریاتمرتبطباگردشگریباشد.
محققانمقاالتخوددرحوزة SEMرادرچهارسطحکالنوچهاردهگرایشموضوعیدرنشریات
بین،گرایشهایموضوعی«رضایتووفاداری»بیشترینتعدادمقاله


اند.دراین

گردشگریمنتشرکرده
و«آموزشگردشگری»و«رسانهوگردشگری»کمترینتعدادمقالهرادارد.بیشترینتخصصمربوط
به حوزههای «مدیریت بازرگانی» و «مدیریت گردشگری» است .در بررسی ترکیب جنسیتی
نویسندگان مقاالت ،زنان محقق کمترین حضور مستقل را دارند .بیشتر مقاالت با همکاری سه
نویسندهتألیفشدهاست.در انتشاراینمقاالت،سهممحققانوابستهبهدانشگاهعالمهطباطبا ی
فصلنامة مطالعات
بیشتر از سایر دانشگاهها و مؤسسات است که ممکن است به دو علت انتشار  
مدیریتگردشگری درایندانشگاهونی بنیانگذاروپیشروبودنآندررشتةگردشگریدرمقاطع
تحصیلی مختلف باشد .ازنظر پراکنش جغرافیایی مناطق مطالعهشده در تحقیقات حوزة  SEMدر
نشریاتگردشگری،استانتهرانومازندرانبیشترینتعدادمقاالترادارند .
چالشهایکاربرد روش SEMدرمقاالتمنتشرشدهدرنشریاتگردشگری

درجمعبندیتحلیل

طریقنرماف ارLisrelانجامشدهاستکهاینبانتایجمحققاندیگر

ایرانی،بیشترتحلیلهایSEMاز

( )Nunkoo, 2013; Assaker et al., 2010; Reisinger and Turner, 1999همسواست.فراگیرشدن
استفادهاز Lisrelممکناستبهاینعلت باشدکهکاربرپسندتر استوگرافیکواضحیدارد.این
رانمیتوانبدونتجدیدنظروبازبینیبهیک

درحالیاستکهنمودارمسیرایجادشدهتوسط Lisrel
نرماف اربسیارمهماست،
نسخة خطیتبدیلکرد .بایدتوجهداشتکهطریقة گ ارشدهیوخروجی  
دستورهای

زیرابرنامههایمختلفتنظیماتپیشفرضمتفاوتی دارندو شرایطمتنوعیرابرایصدور

فراهممیآورند .

رماف ار
الزمدرن 
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استفادهازنرماف ارهاماهیت

طورکلیمهمترینو اصلیترینانگی ة 

طبقیافتههایاین پژوهش،به

تحقیقاستکهبانتایجتحقیقات()do Valle and Assaker, 2016; Vinzi et al., 2010همسواست.
این درحالی است که دالیلی چون تمرک پیشبینیشده بر روش ،نمونة با اندازة کوچک ،دادههای
غیرنرمال وفرمشکلیمدل ازعواملانگی شیبرایاستفادةهرچهبیشترازروش PLS-SEMاست.اما
اینروشنهیکبرگبرندهبرایاستفادهباتوجهبهدالیلمذکورو نهیکنوشداروبرایبرخوردباهمة
چالشهای تحقیقات تجربی است .ازاینرو محققان باید بهطور همهجانبه به عوامل استفاده بنگرند.

براساسنتایجپژوهش،بیشترمقاالتحوزةSEMدرنشریاتگردشگریبهروشکمّیوتعداداندکیاز
هابهصورتآمیخته(کیفی ـ کمّی)است.همچنینتمامیمقاالتدارایپشتوانةنظریوتئوریاند،
آن 

ازاینپشتوانةنظرییکمدلمفهومیبهصورتشکلارا هدادهاند .

درصدآنها

اما90
در بررسی نو واحد مشاهده (جامعة آماری) در مقاالت حوزة  SEMدر نشریات گردشگری،
میتوان اینگونه نتیجه گرفت که گردشگران بیشترین بخش جامعة آماری را تشکیل میدهند.

بهعالوه ،برای تمامی انوا جامعة آماری شناساییشده ،در بیشتر مقاالت ،حجم جامعه نامحدود و

نامعلوم است .در بررسی ویژگیهای نمونة آماری ،بیشترین روش نمونهگیری روش غیراحتمالی
دردسترسوبیشترینروشتعیینحجمنمونهاستفادهازفرمولکوکراناست.شایانذکراستکه
در 31مقاله( 27درصد)ازهیچروشی برایتعیینحجمنمونهاستفادهنشدهوحجمنمونهکامالً
غیرعلمیتعیینشدهاست.کمترینحجمنمونة برآوردشده 56نفروبیشترینحجمآن 630نفر،
نفروبیشترینتکراردربرآوردنمونه(مُد)384نفردر13مقالهاستونی 

میانگینحجمنمونه264
طیف101ـ 250نفردربرآورد نمونهبیشترینمی انحجمنمونهرابهخوداختصاصدادهاست(60
مقاله 52 ،درصد) .همانطور که محققان ( ;Hair et al., 2017; do Valle and Assaker, 2016
حجمنمونهمسئلهایبسیارمهمدر

)بیانداشتهاند،

Nunkoo et al., 2013; Bagozzi and Yi, 2012
 SEMاستوتأثیربس ایی دربرآوردپایاییپارامترها،مدل مناسبو قدرتهایآماریدارد .البته
حجمنمونهدرروشCB-SEMدارایحساسیتاستودرروشPLS-SEMشرطحجمنمونهوجود
محدودیتحجمنمونهآگاه

ندارد.بااینحال،نتایجبازگوکنندة اینحقیقتاستکهمحققان ایرانیاز

راباخطاروبهرومیسازند واز

نمونهگیری 
نمونهها نتیجة  
نیستندوبااستفادهاز هرحجموروشیاز  
توانادعاکردکهبیتوجهیبهمی انحجمنمونةالزم


رومی
دقتوقدرتآماریآنمیکاهند.ازاین
برایتحلیلSEMنگرانیعمدهدرمقاالتحوزةSEMدرنشریاتگردشگریایرانیاست.برایدرك
بهتر از تناسب روشهای نمونهگیری با نو آزمونها و روش در پژوهشهای گردشگری ،توصیه
میشود به پژوهش میرتقیان رودسری و خراسانی ( ،1398ص  )351-349مراجعه شود و

دستورالعملهایآنبهکارگرفتهشود .

شرطهای
بهمن لةیکیازپیش 
بودنتوزیعدادهها  


تحلیلانجامآزموننرمال
نتایجدیگردرحیطة 
دادههانیست)نشاندادکه
انجامآزموننرمالبودن  

انجام( CB-SEMدر روش PLS-SEMنیازیبه
بودنتوزیعدادههافرایندCB-SEMراانجام

بیشترمقاالت(حدود80درصد)بدونانجامآزمون 
نرمال
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داده اندکهایننتیجهبانتایجبرخیمحققان( ;Faizan et al., 2018a; Valle and Assaker, 2016

بهنظر میرسد گ ارش
 )Hair et al., 2012; Ryu, 2011; Vinzi et al., 2010همجهت است  .
نرمالبودن،مانندحجمنمونه،نگرانیعمدهدرمقاالتحوزةSEMدرنشریاتگردشگریایرانیاست.

دلاندازهگیریمشخصساختکهبیشترینروشرواییمدل

بهعالوهنتیجةارزیابیرواییوپایاییم

اندازه گیری،روشسازهومرکبوبیشترینروشپایایی،آزمونآلفایکرونباخودرسطوحتحلیل،

بیشترینکاربردراتحلیلعاملیتأییدیمرتبة دوم داشتهاست.ایننتیجهبانتایجتحقیقباگوزیو
یی()2012وهِر()2012همخوانیدارد .
مقاله)اینروشرابهکاربردهبودند

درارزیابیتغییراتتعقیبینی تعداداندکیازمقاالت(فقط3
که هر سه مورد نی مبتنی بر پشتوانة نظری بوده است .این نتیجه با یافتههای مکدونالد و هو
کمبودن تعداد
( ،)2002مککالوم و آوستین ( )2000و مککالوم و همکاران ( )1992همسو است  .
مطالعاتگردشگریکهشاملتغییراتتعقیبیهستندرامی توانبهاینواقعیتنسبتدادکهبرخی

بهراحتی
گمراهکنندةبالقوه وروشیکه 
طورکلیآنراتوصیهنکردهاند وآنرا « 

کارشناسان  SEM
به
مگراینکهاینتغییراتازلحاظنظریمعنیدارباشد.

توصیفکردهاند؛ 

موردسوءاستفادهقرارگرفته» 
مطالعات نشان داده است که مدلهای عمومی توسط تغییرات تعقیبی اغلب فاقد اعتبار و بسیار
عالوهبراین ،استفادة محدود از تغییرات تعقیبی در
مستعد ابتال به مبتنی بر شانس بودن هستند  .
مطالعات گردشگری ممکن است به این علت باشد که محققان موفق به گ ارش مسا ل مربوط به
اگرچهممکناستامریمشتركدرمیانآنهاباشد .

اصالحمدلنشدهاند،

 2
تحلیلتج یةتأثیراتواندازةاثر  Rدرمقاالتحوزة SEMدرنشریاتگردشگریمشخصساخت
کهدربیشترمقاالتاثرمستقیماندازهگیریشدهونی اندازةاثرR2دراکثرمقاالتگ ارشنشدهاست.

هابایافتههاینانکووهمکاران()2013وهولبرتواستیفنسون()2002درتج یةتأثیراتو


اینیافته
همراستااست.درحوزة
)ومکدونالدوهو()2002دراندازةاثر  R2

یافتههاینانکووهمکاران(2013

ننوازی کمیوجود دارد کهنگرانیدربارة گ ارشاندازة اثر را
اندازة اثر،مطالعاتگردشگری ومیهما 
دهند.مدلممکناستشاخصبرازشقابلقبولیداشتهباشد،امادرمتغیردرونزای اولیة

اف ایشمی
خود واریانس زیر  1درصد داشته باشد .بسیاری از محققان و دانشمندان دانستن مقدار واریانس
زاوبرونزاراباارزشمیدانند.همچنینآمارةR2معیاریمهمبرایارزیابی

حسابشدهبرایمتغیرد 
رون

ومیهماننوازی

مدلهایساختاریاست.گ ارشواریانسبرایهرمتغیردرونزادرمطالعاتگردشگری

میتواننتیجهگرفتکهتج یةتأثیرات واندازة اثرR2
میشود  .
آیندهبااستفادهاز SEMبسیار توصیه 
درنشریاتگردشگریایرانینگرانیعمدهایاست .

درمقاالتحوزةSEM
درنهایت ،در تحلیل کاربرد شاخصهای مدل در مقاالت حوزة  SEMدر نشریات گردشگری
بیشترینکاربردراشاخصهایمیانگینمربعاتخطایتقریبی( 83()RMSEAمقاله 72،درصد)،

کایدو ( 80مقاله 69 ،درصد) ،برازش تطبیقی ( 70( )CFIمقاله 60 ،درصد) ،برازش هنجاریافته

( 60()NFIمقاله 52،درصد) وخوبیبرازش( 58()GFIمقاله 50،درصد) داشتهاند.ایننتایجبا

 142

سال هشتم ،شمارة سوم ،پائیز 98

فصلنامة علمی ـ پژوهشی گردشگری و توسعه.

یافتههای نانکو و همکاران ( ،)2013باگوزی و یی ( )2012و بارتلت (  )2007همسویی دارد .تغییر

زشاخصهایبرازش درطی زمانوجودداردکهممکناستبهاینعلتباشد

گ ارشدهیدربرخیا
کهمحققان معموالً درانتخابشاخصبرازش برایگ ارش تحقیقات انتخابیعملمیکنند.آنان در
گیریهای مناسبی استفاده میکنند که از مدلشان پشتیبانی کند و
گ ارشدهی فقط از اندازه 
ازاینرو،استفادة
شاخصهایبرازشی را کهمبنیبرعدمتناسبمدلبادادهباشد انتخابنمیکنند  .

درپژوهشهایگردشگریایرانیاست .

نگرانیعمدهایدرکاربردSEM

ایازشاخصهایبرازش


سلیقه
باشیوهها،خطاهاواشتباهاتدراستفادهازSEMسازگارنیستند،

نظرمیرسدمحققانگردشگری


به
مشکالتتشخیصدادهشدهدر

زیرا استفادهاز SEMدرمطالعاتگردشگرینسبتاً جدیدوتازهاست .
نکتهها در
درکیفیتواعتباریافتههاخواهدداشت ومهماستکه به این  

اینبررسی تأثیربس ایی 
پژوهشهای آتی گردشگری توجه شود .ضروری است محققان گردشگری ،ازطریق مطالعة تحقیقات

بهگامازآخرینتحوالت
گام 
همیکنند ،

سازیبانوآوریهایجدیدراارا

کهاغلببرنامههایشبیه

جدید
درSEMآگاهشوندودرجهتتوسعهحرکتکنند.محققانگردشگری،بهجایرجو بهتحقیقاتیکه
بهکتابهایدرسیآماریتخصصیحوزة SEMمراجعهکنند.این

واژههاوصفحاتمحدوددارند،باید

ممکنمیسازد .

ارزیابیدقیقتریازاستفادهازSEMدرمطالعاتگردشگریرا

اقدام
ازآنجاکه انجام هر تحقیقی با محدودیتهایی روبهرو است ،تنها محدودیت این تحقیق موضو 
می انتعمیمنتایجبهمطالعاتداخلیوخارجیاست.دراینخصوصسعیشده،باتعیینحداکثر
واحدمشاهده(جامعةآماری)،رسیدنبهاشبا نظریمدنظرقرارگیرد .
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 «مرور نظاممند مقاالت پژوهشی در حوزة.)1396(  هادی، و اصغری، زهرا، بستان، مژگان،عظیمی هاشمی

 مطالعات.»مطالعات اجتماعی گردشگری شواهدی از تحلیل محتوای نشریات علمی پژوهشی کشور
 .95-57ص،9شمارة،5دورة،اجتماعیگردشگری
 «کاربرد مدلسازی معادالت ساختاری در.)الف1396(  سیدمحمد، و میرتقیان رودسری، داود،کیاکجوری
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