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حداقل مربعات جزیئ (پی ال اس) و مدل سازی معادالت ساختاری (اس ایی ام)،
1
یک روش کمی برای آزمون مدلهای نظری از کتابداری و علم اطالعرسانی
نوشته 2جی.آر .رومو گونزالس ،جی .تارانگو و جی .دی .میچین مسترمتئو

ترجمه 3حسین ادبی فیروزجاه

4

چکیده

مدل سازی معادالت ساختاری (اس ایی ام) ،با تکنیک حداقل مربعات جزیی (پی ال اس) ،میتواند برای روش اکتشاف و
ارزیابیهای پیش بینی کننده از روابط علی و تاثیر در میان متغیرهای مورد نظر در مدل-های نظری استفاده شود .این کار
مفاهیم اساسی پی ال اس-اس ایی ام را به عنوان یک روش مفید برای اعتبار فراوانی مدلها در زمینه کتابداری و علم اطالعرسانی
ارائه میدهد .این یک نمونه از کاربرد آن برای آزمون یک مدل برای اندازهگیری تاثیر خدمات و منابع اطالعاتی در جهت رقابت
تحصیلی در دانشگاههای مکزیکی ارائه میدهد؛ و کاربرد آن را برای آزمون مدل نیازهای اطالعاتی پیشنهاد میدهد.
کلید واژهها :رقابت تحصیلی ،خدمات و منابع اطالعاتی ،حداقل مربعات جزیئ (پی ال اس)  -مدل سازی معادالت ساختاری
(اس ایی ام) ،معادالت ساختاری ،کتابخانههای دانشگاهی

مقدمه

مدل سازی معادالت ساختاری (اس ایی ام) 5با تکنیک حداقل مربعات جزیئ (پی ال اس) 6تکنیک آماری متنوع است که اخیرا
مورد محبوبیت قرار گرفته است .این روش اندازه گیری علتی و همبستگی برای اولین بار در حدود سال  ،1980به ویژه در کسب
و کار و تحقیق بازاریابی برای آزمون نظریهها و مفاهیم ،اما در سالهای اخیر استفاده شد با سایر زمینهها مانند علوم اجتماعی
منطبق شده بود (هایر و همکاران .)2011 ، 7تعدادی از تحقیقات منتشر شده با استفاده از پی ال اس-اس ایی ام عمدتا در
زمینههای مدیریت و سیستمهای اطالعاتی بازاریابی به طور نمادین در حال افزایش است ،اما آن هنوز هم یک روش نادرست در
حوزه کتابداری و علم اطالعرسانی (ال آی اس) 8است.
عرفا ،آمار به عنوان تنها تصدیق یا اعتبار به رسمیت شناخته شده که تحت تاثیر یک پدیده در یک روش علی بود .این اصل یک
نقص برای علوم اجتماعی را نشان داد ،زیرا ما نیاز به ترویج طرحهای پژوهشی آزمایشی ،که همیشه امکان پذیر نیست .بنابراین،
پی ال اس-اس ایی ام مزایای متعددی برای استفاده آن در علوم اجتماعی ارائه میدهد ،از جمله )1 :آن میتواند به وضوح مشخص
کند که کدام عنصر میتواند کدام نوع اثر در میان متغیرهای مورد مطالعه را ایجاد کند؛  )2آن با نمونههای کوچک ،معموال کمتر
از  40مورد مدارا میکند؛  )3اعتبار قویترین مفروضات استراتژی مانند نرمال بودن ،واریانس همسانی و غیر خطی الزم نیست؛ و
 )4به لحاظ آماری ،آن برای اندازه گیری اثرات و تاثیرات علی و همچنین تضعیف یا رد کردن نظریهها مورد پذیرش است (هایر
و همکاران2011 ،2011 ،؛ وونگ2013 ، 9؛ لووری و گاسکین.)2014 ، 10
1. PLS SEM, a quantitative methodology to test theoretical models from library and information science. Information Development
2. Romo-González, J. R., Tarango, J., & Machin-Mastromatteo, J. D.
 .3این مقاله ترجمهای است از:
Romo-González, J. R., Tarango, J., & Machin-Mastromatteo, J. D. (2018). PLS SEM, a quantitative methodology to test theoretical
models from library and information science. Information Development, 531–526 ,)5(34.
https://doi.org/0266666918795025/10.1177
 .4کارشناس ارشد علم اطالعات و دانش شناسی /کتابخانه مرکزی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیhafirozjah@gmail.com /
)5. Structural Equation Modeling (SEM
)6. Partial Least Squares (PLS
7. Hair et al
)8. Library and Information Science (LIS
9. Wong
10. Lowry & Gaskin
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قبل از استفاده از پی ال اس-اس ایی ام ،برای قاعدهمند کردن یک مدل نظری-مفهومی (تی سی ام) 11از ادبیات تخصصی یا
استفاده از یک موجود الزم است ،همانطور که اینجا باید یک مبنای نظری در پشت مدل باشد ،چنانچه میتوان آن را آزمون کرد.
یک چنین مدل باید برای نشان دادن رابطه موجود بین مفاهیم ،ابعاد ،ساختارها و متغیرها است .پس از داشتن تی سی ام ،برای
جمع آوری دادههای تجربی الزم است که میتواند مخالفت با روابط تصریح شده باشد .حدود  20سال پیش ،کاربرد روشهایی
مانند پی ال اس-اس ایی ام بسیار دشوار بود ،زیرا نرم افزار خاص مورد نیاز وجود ندارد ،بنابراین کاربرد دستی معادالت رگرسیون
پیچیده مدلهای رگرسیون خطی الزم بود .نرم افزار آماری حاضر اجازه کپی کردن مدلها را میداد و دادهها را برای حل معادالت
با بدست آوردن یک مدل تصادفی جمع کرد و سپس تی سی ام را تائید یا رد میکرد.
مدلهای تصادفی بر اساس یک تکنیک چند متغیره است که روابط علی را از دادههای آماری خالف مفروضات علی کیفی تخمین
میزند .تجزیه و تحلیل اس ایی ام دارای دو گزینه است :اکتشافی و و پیش بینی کننده (پی ال اس-اس ایی ام) 12و تایید کننده
(سی بی-اس ایی ام) 13بر اساس کوواریانس .نخست اجازه بررسی نظریهها و مدلها را با نمونههای کوچک میدهد اما اگر هدف
تایید کردن است و اگر داده-های جمع آوری شده طبیعی باشد ،واریانسها همگن هستند و نمونه بزرگ وجود دارد سپس سی
بی-اس ایی ام گزینه ایدهآل برای استغاده است (هایر و همکاران2016 ،2011 ،؛ لووری و گاسکین .)2014 ،با این حال هایر
و همکاران ( )2011پیشنهاد کردند که اگر مدلها ،اندازه گیریها و دادهها یک کیفیت مناسب داشته باشند ،هر دو گزینه باید
نتایج مشابه ارائه دهند .برای برجسته بودن آن مهم است که برای استفاده سی بی -اس ایی ام ،الزم است ابتدا پی ال اس-اس
ایی ام بکار رود ،به عنوان مثال یک مرحله آزمایشی و اکتشافی به طور گسترده قبل از انجام یک مرحله تاییدی توصیه میشود.
نرم افزار موجود برای انجام تجزیه و تحلیل اس ایی ام دو نمونه اموس (برای سی بی-اس ایی ام بکار میرود) 14و اسمارت پی ال
اس (برای پی ال اس-اس ایی ام) 15هستند.

پی ال اس-اس ایی ام در کتابداری و علم اطالعات

چند مورد مطالعات متفاوت کتابداری و علم اطالعات وجود دارد که پی ال اس-اس ایی ام استفاده کردند .داچیار و دوی ()2015
چندین متغیر ارزیابی شده توسط رتبه بندی دانشگاه کواکورلی سایموندز و ارتباط آنها را با رقابت پذیری دانشگاه اندونزی مطالعه
کردند که دریافتند هم شهرت دانشگاهی و هم استناد در هر مقاله یک همبستگی قابل توجهی با رقابت پذیری دارد .ریفی و
حسن ( )2016با استفاده از پی ال اس-اس ایی ام برای مطالعه انتظارات کاربران و استفاده از مخازن سازمانی از  50دانشگاه در
اندونزی ،دریافتند که انتظار میرود در استفاده از  ٪57.6استفاده شود .هاکو و همکاران ( )2017از نظريه رفتار برنامهريزي شده
براي تجزيه و تحليل مديريت دانش و تمایل به اشتراك گذاری (کی ام اس آی) 16اساتید در بنگالدش استفاده کردند ،كه بيشتر
سازههاي آنها تاثير قابل توجهي بر کی ام اس آی داشتند .ژنگ و لیانگ ( )2017مدل موفقیت آمیز سیستم اطالعاتی را برای
بررسی پذیرش فناوری اطالعات و ارتباطات (آی سی تی) 17در آموزش چینی و به ویژه تاثیر آن در برابری تحصیلی اتخاذ کردند.
بر اساس چنین مدل ،کیفیت آی سی تی شامل اطالعات ،سیستم و سرویس می شود ،در حالی که ادراک کاربران در رضایت
کاربر و هدف استفاده تقسیم میشود .یافتهها حاكی از آن بودند كه این عوامل آی سی تی به طور مستقیم بر ادراك كاربران و
برابری تحصیلی تأثیر می گذارد .ابوالماجد ( )2018به دنبال پیش بینی تاثیر انگیزه کارکنان بر استفاده از شبکه های اجتماعی
سازمانی کاربران امارات متحده عربی بود و تأثیر بسیار مثبت در بین چنین استفاده و بهره وری کارکنان را دریافت ،اما استفاده
از این شبکه به طور قابل مالحظهای با انگیزههای غیر سودمند و لذتبخش مهیج نبود؛ که بخشی از مدلهای پذیرش تکنولوژی
هستند .قاضی ،رازا و شاه ( )2018با استفاده از پی ال اس-اس ایی ام و نظریه نوین اصالح نفوذ برای کشف تمایل دانشجویان
پاکستان برای اتخاذ کتاب الکترونیکی ،دریافتند که تمایل رفتاری تأثیر قابل توجهی بر استفاده از کتابهای الکترونیکی دارد.
در آمریکای التین ،اغلب مطالعات انجام شده بیش از  10سال پیش تقریبا به طور انحصاری برای انجام تحلیلهای توصیفی در
مورد استفاده از خدمات و منابع اطالعاتی (آی آر اس) 18اختصاص یافت و برای ایجاد همبستگی با برخی پارامترهای عملکرد
مانند رضایت و یادگیری کاربر تالش میکنند .اغلب تی سی امهای کتابداری و علم اطالعرسانی به سطح نظری محول میشوند
)11. Theoretical-Conceptual Model (TCM
)12. Exploratoy and Predictive (PLS-SEM
)13. Confirmatory (CB-SEM
)14. AMOS (used for CB-SEM
)15. Smart-PLS (for PLS-SEM
)16. Knowledge Management & Sharing Intention (KMSI
)17. Information & Communication Technologies (ICTs
)18. Information Resources & Services (IRS
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و به ندرت ارتباط بین گزارههایشان را مشخص می-کنند و گروه بندی یا به طور کمی سنجیده میشوند (ویلسون1999 ، 19؛
شنتون20و های-گیبسون2012 ، 21؛ ساووالینن .)2016 ، 22با این حال ،اگر اکثریت مطالعات در این سطح باقی بمانند ،همچنان
شک و تردید وجود دارد به عنوان مثال ،اگر آی آر اس واقعا بر جنبههایی مانند رقابت پذیری دانشگاه تاثیر میگذارد .برای مطالعه
موضوعاتی مانند تاثیر آی آر اس بر عملکرد سازمانی ،به دلیل جمع آوری دادهها و استفاده از روشهای کافی ،پیچیده است (الاو،
2001؛ تارانگو وهرناندز .)2009 ،از این رو ضروری است که روشها ،تکنیکها و ابزارهای قابل اعتماد و معتبر داشته باشیم که
میتوانند این پدیدهها را از دیدگاه علت-اثر و فراتر از منظر تشریحی و توصیفی اغلب مورد استفاده قرار دهند ،اما محدود.

سنجش تاثیر خدمات و منابع اطالعات در رقابت پذیری دانشگاهی دانشگاههای مکزیک

با توجه به مساحت فرصت که در باال ذکر شد ،رومو-گونزالز و همکاران ( )2018یک تحقیق کمی و غیر تجربی را انجام دادند که
شامل ارزیابی اکتشافی و پیش بینی تاثیر خدمات و منابع اطالعاتی در زمینه رقابت پذیری دانشگاهی دانشگاههای مکزیک هم
عمومی و هم خصوصی با استفاده از پی ال اس-اس ایی ام بود .این مطالعه از دادههای آی آر اس از کتابخانههای  33دانشگاه
(کونپابیس )2015 ،و دادههای مربوط به رقابت تحصیلی آنها استفاده کرد (یونام-دی جی ایی آی.)2016 ،
به عنوان یک سازه ،رقابت پذیری به ابعاد زیر تقسیم می شود :الف) بهره وری ،در شاخصها ،تعداد دانشجویان ،مقاالت منتشر
24
شده و مجالت ویرایش شده؛ ب) کیفیت :گروههای علمی ثبت شده در پرودیپ ، 23اعضای نظام ملی پژوهشگران (ان آر اس)
و برنامه های آموزشی معتبر؛ و ج) نوآوری :ثبت اختراعات مورد نیاز و تایید شده .ساختار آی آر اس تقسیم شده به الف) منابع
چاپی :تعداد دورهها و مجالت مشترک؛ ب) منابع دیجیتالی :تعداد پایگاههای اطالعاتی؛ ج) خدمات :تعداد کاربران (اساتید و
دانشجویان)؛ و د) زیرساخت :مقدار متر مربع .دادههای جمع آوری شده با استفاده از اسمارت پی ال اس ،2.0 25برای بررسی
و پیش بینی روابط علی در تی سی ام مورد بررسی قرار گرفت که ساده سازی مورگایا و همکاران ( )2013بود ،همانطور که در
شکل  1نشان داده شده است .در میان نتایج ،ما دریافتیم که رقابت پذیری دانشگاهی (متغیر درون زا) با سه متغیر خارجی (بهره
وری ،کیفیت و نوآوری) تحت تأثیر ضریب تعیین (( 0.973 )R2قرار گرفته است ،به این معنی که خارج از محیط بسته متغیرها
 ٪97.3از واریانس رقابت پذیری را توضیح می دهند .عالوه بر این ،آی آر اس تأثیر زیادی بر روی بهره وری و کیفیت داشت،
اما تاثیر آن بر نوآوری تقریبا صفر بود .با توجه به اهمیت و اندازه ضریب مسیر مدل داخلی ،سه پیش بینی کننده رقابت پذیری
از لحاظ آماری معنی دار بود (با ضرایب مسیریابی استاندارد باالتر از  ،10حداقل برای اهمیت ضروری است) .کیفیت قوی ترین
پیش بینی کننده ( ،)0.636پس از آن بهره وری ( )0.312و نوآوری ( )0.261بود .منابع چاپی تاثیرات معنادار و متوسطی بر
کیفیت ( )0.688و بهره وری ( )0.560داشتند؛ منابع دیجیتالی اثرات متوسط بر بهره وری ( )0.313و ضعف در کیفیت ()0.157
داشتند؛ زیرساخت کتابخانه تأثیر محدودی بر کیفیت ( )0.218و بهره وری ( )0.202داشت؛ خدمات کتابخانه هیچ اثر معنی داری
بر کیفیت ( )0.048و بهره وری ( )0.009نشان نداد؛ و آی آر اس اثرات قابل توجهی بر نوآوری داشته است ( .)0.061با توجه به
وزن و اهمیت مدل بیرونی ،شاخصهایی که رقابت پذیری دانشگاهی را مطابق با همبستگی خود تنظیم کردند تعداد اعضای ان آر
اس( ،)0.8792ثبت اختراعات مورد تایید ( ،)0.8444مجالت ویرایش شده ( ،)0.684مقاالت منتشر شده ( ،)0.3845گروه های
علمی ثبت نام شده در پرودیپ ( ،)0.1921ثبت اختراعات مورد درخواست ( ،)0.1691برنامه-های آموزشی معتبر ()0.0516
و تعداد دانشجویان ( .)0.0059الگوریتم پی ال اس-اس ایی ام معیار همگرایی را پس از  13تکرار انجام داد ،به جای آن 300
حداکثر تعداد تکرارها را قابل تحمل کرد (وانگ .)2013 ،از این رو برآورد مدل خوب است.

19. Wilson
20. Shenton
21. Hay-Gibson
22. Savolainen
23. PRODEP
)24. National Researchers System (NRS
25. SmartPLS 2.0
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مدل داخلی

منابع اطالعاتی(چاپی)
بهرهوری

رقابت پذیری

کیفیت
نوآوری

مدل خارجی

منابع اطالعاتی(دیجیتالی)

خدمات

زیرساخت

شکل  .1فرضیهها و مدل پژوهش برای سنجش تاثیر خدمات و منابع اطالعاتی بر رقابت پذیری دانشگاهی دانشگاههای مکزیک

مدل نیازهای اطالعاتی

کالوا ،)2004( 26با استفاده از یک تحقیق جامع نظری و با هدف ساخت یک نظریه در مورد نیازهای اطالعاتی ،مدل نیازهای
اطالعاتی(آی ان ام) 27را پیشنهاد داد .چنین تی سی ام در حال ظهور از توسعه مجموعه ،طراحی سیستم ،تولید چکیده و
نمایهسازی و توسعه موثرتر آی آر اس پشتیبانی میکند .آی ان ام ساختارهای زیر را بیان میکند :الف) مراحل دخالت در پدیده
نیاز به اطالعات ،از جمله ظهور نیازها ،رفتار اطالعات و رضایت از نیازها؛ ب) عواملي كه در پديده دخالت ميكنند ،از جمله :عوامل
خارجي و داخلی؛ ج) انواع نیازهای اطالعاتی؛ د) انواع و الگوهای رفتاری اطالعات؛ ر) ارزیابی رضایت؛ ز) عناصر مختلفی که شامل
زمان ،اهمیت ،ارتباط ،دقت ،استفاده و گردآوری از اطالعات است ؛ و س) روشها ،تکنیکها و ابزارها برای ارزیابی این پدیده.
این خالصهای مختصر از آی ان ام است ،زیرا هر ساختار شامل ابعاد و متغیرهای دیگری است که حساس به اندازه گیری کمی
هستند .با توجه به ویژگیهای این تی سی ام مفید ،که شامل رفتار اطالعات به عنوان یکی از ابعاد مختلف آن است ،ما معتقدیم
که باید با اجرای آن در عمل و تجزیه و تحلیل دادهها از کاربرد آن ،ابتدا توسط پی ال اس-اس ایی ام و سپس با سی بی-اس ایی
ام بررسی شود؛ به عنوان یک فرصت برای تقویت آن و در نظر گرفتن پذیرش ملی و حتی منطقهای آن .شکل  ،2تفسیر آی ان
ام را برای تجزیه و تحلیل اس ایی ام ،همچنین با پی ال اس-اس ایی ام یا سی بی-اس ایی ام با نمونه نشان میدهد.

26. Kalva
)27. Information Needs Model (INM
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رابط مناسب
عوامل محیطی

سودمندی استفاده

رضایت کاربر

رفتار اطالعاتی

نیازهای اطالعاتی

عوامل درونی
نیازهای اطالعاتی برای تجزیه و تحلیل اس ایی ام
شکل  .2بیان
مدلدقیق
گردآوری

نتیجه گیری

پی ال اس-اس ایی ام و سی بی-اس ایی ام به عنوان روشهای مفید کمی تجزیه و تحلیل مورد استفاده قرار میگیرند که اجازه
آزمون به تی سی امهای کتابداری و علم اطالعات و پاسخ به مسائلی را که از فراوانی آنها حاصل میشود ،به غیر از پذیرش چنین
تی سی امها برای فراتر رفتن از مراحل نظری ،تشخیصی یا توصیفی خود میدهد .چنین نوع اعتبارسنجی برای کتابخانههای
دانشگاهی مهم است ،زیرا به هر دو نوع اس ایی ام اجازه تأیید و بهبود نقش کتابخانهها را میدهد ،در موضوعاتی مانند :الف)
تدریس ،تحقیق و کارهای فرهنگی؛ ب) انجام مأموریت و بینش آنها؛ و ج) بهینه سازی استفاده از منابع اطالعاتی به دست آمده
و خدمات ارائه شده؛ د) ارزیابی بسیار دقیق تأثیر آی آر اس بر عملکرد اساتید ،محققان و دانشجویان .انواع اس ایی ام نیز یک
فرصت خوب برای آزمون و تایید انواع تی سی امها را فراهم میکند و تحقیق فراوان کتابداری و علم اطالعات که در مرحله
نظری-تشخیصی-توصیفی باقی می ماند ،به ویژه در آمریکای التین می گستراند ،و از این رو ،تقویت پژوهش در این رشته است.
به همین دلیل است که ما اعتبار سنجی پی ال اس-اس ایی ام اکتشافی آی ان ام را به عنوان یک فرصت برای تحقیق بیشتر
پیشنهاد میکنیم که برای تقویت آن ارزشمند است و در نظر گرفتن ویژگیهای امیدوار کننده آن ،ملی و حتی منطقهای قابل
قبول است .اکثر تحقیقات کتابداری و علم اطالعرسانی ذکر شده که با استفاده از پی ال اس-اس ایی ام انجام گرفت ،مطالعات
مختلفی را ارائه میدهند که نمیتوانند با طرحهای تجربی انجام شود .به عنوان مثال ،به طور تجربی ،مطالعه تاثیر اندازه گیری آی
آر اس بر رقابت پذیری دانشگاهی دانشگاهها میتواند تغییر دسترسی آنها در موسسات در طول مطالعه معنی شود که تاثیر منفی
روی کاربران و موسسات بگذارد .ما مطالعه تاثیر آی آر اس بر رقابت پذیری دانشگاهی را با از دانشگاههای مکزیک انجام دادیم
که همواره چنین اطالعاتی را ثبت کرده و به اشتراک می گذارند ،که برای انجام مطالعات مشابه ضروری است .از این رو ،ما نیاز
به انجام تحقیقات بیشتر با جمع آوری دادهها از کتابخانهها و دانشگاهها در سطح منطقهای برای کشف گرایشهای حاصل داریم
که میتواند از یک مجموعه دادههای متنوع ظهور کند و سودمندی مدل برای یک سناریوی جغرافیایی گستردهتر را تایید کند.
با این حال ،این خط تحقیق بر مشکل جمع آوری دادههای بزرگ تاکید میکند که هم پراکنده است و احتماال بین کشورهای
مختلف یکسان نیست .به عنوان مثال ،در مکزیک شاخصهای ایجاد شده مانند گروههای دانشگاهی پرودیپ و اعضای ان آر اس
وجود دارند ،که چنین دادههایی تنها در میان کشورهایی که عناصر مشابه را در نظر میگیرند ،قابل مقایسه است .داچیار و دوی
( )2015نیز فرصتی برای ارتقاء مدل به ما ارائه میدهند تا دیگر شاخصهای کتابشناختی که برای رقابت پذیری مهم هستند،
مانند نقل قولها در هر مقاله باشد.
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