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چكيده
مدلیابي معادالت ساختاری ،یک رویکرد آماری چندمتغيری نيرومند جهت ارزیابي روابط پيچيدهی بين
متغيرهای مکنون در بسياری از حوزههای علوم انساني و رفتاری است .یکي از چالشهای رایج در برآورد
مدلهای معادالت ساختاری که بر مبنای آزمون فرضيهها انجام ميشود ،وجود دادههای گمشده است .شيوهی
معمول ،حذف آزمودنيهایي با پاسخهای گمشده روی هر کدام از سواالت است که با افزایش درصد مقادیر
گمشده در مجموعه دادهها ،منجر به از دست رفتن حجم زیادی از اطالعات نمونه و اریبي برآوردگرهای
حاصل ميشود .در تحليل مدلهای معادالت ساختاری با حضور مقادیر گمشده ميتوان از روش بيشينه
درستنمایي با اطالعات کامل استفاده کرد که در آن از تمام دادههای موجود در نمونه به طور حداکثری
استفاده ميشود .در این مقاله ،عملکرد روش بيشينه درستنمایي با اطالعات کامل تحت هر سه مکانيسم
دادههای گمشده شامل گمشدن کامالً تصادفي ،تصادفي و غيرتصادفي در یک مطالعهی شبيهسازی مورد
بررسي قرار ميگيرد .بدین منظور ،دو مدل تحليل عاملي تأیيدی را در نظر گرفته ،دادهها تحت هر سه مکانيسم
مذکور توليد و تأثير دو شاخص حجم نمونه ( 577و  )977و درصد مقادیر گمشده (،%59 ،%57 ،%9 ،%7
 %99 ،%97 ،%79 ،%77و  )%17بر شاخص ریشهی ميانگين مجذورات خطاهای برآورد مورد بررسي قرار
گرفته است .نتایج نشان ميدهند که با افزایش درصد مقادیر گمشده ،عملکرد مدلهای معادالت ساختاری
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با استفاده از روش بيشينه درستنمایي با اطالعات کامل در حضور مکانيسمهای گمشدن کامالً تصادفي،
تصادفي و غيرتصادفي به طور کلي بهتر از عملکرد آن بدون استفاده از این روش بر حسب برخي شاخصهای
نيکویي برازش است.

واژگان کليدی :مدليابی معادالت ساختاری ( ،)SEMروش بيشينه درستنمايی با اطالعات
کامل ( ،)FIMLمکانيسم گمشدن کامالً تصادفی ( ،)MCARمکانيسم گمشدن تصادفی
( ،)MARمکانيسم گمشدن غيرتصادفی ( ،)MNARتحليل عاملی تاييدی ()CFA

مقدمه
در سالهای اخير ،عالقهی روبهرشدی برای استفاده از مدلیابي معادالت ساختاری)SEM( 5
در حوزههای مختلف علوم انساني و رفتاری ایجاد شده است .عموميت  SEMاز آنجا ناشي
ميشود که پژوهشگران با ارزیابي روابط پيچيده بين متغيرهای مشاهدهپذیر و مکنون مواجه
هستند که توسط برنامههای کامپيوتری مرتبط با  SEMهمچون ليزرل برای پژوهشگران
فراهم ميشود .ترکيبي از مزیتهای روششناختي  ،SEMقابليت کاربرد آن برای گسترهی
وسيعي از مسائل مورد بررسي در علوم انساني و نرمافزارهای نيرومند منجر به استفاده وسيع
از  SEMشده است (هویل ، 7757 7کين.)7759 9
دادههای گمشده 1یکي از چالشهای رایج در اکثر روشهای تحليل آماری است و
مدلیابي معادالت ساختاری از این قاعده مستثنا نيست .استفاده از روشهای نامناسب در
بررسي دادههای گمشده منجر به سوگيری در برآورد پارامترها ،خطاهای استاندارد و
آمارههای آزمون ميشود (مازن و همکاران،5592 9آليسون .)7779 6دالیل متعددی برای
ایجاد دادههای گمشده وجود دارد .در هنگام جمعآوری دادهها به وسيلهی پرسشنامه ممکن
است افراد به پاسخ دادن سوالهایي که آنها را شرمنده ميسازند تمایل نداشته باشند .بعضي
)1. Structural Equation Modeling (SEM
2. Hoyle
3. Khine
4. Missing Values
5. Muthen et al
6. Allison
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از سواالت ممکن است از دیدگاه بعضيها خوب بيان نشده باشند و پاسخگو نداند که چطور
پاسخ دهد .در صورتي که پرسشنامه معتبر بوده و مشکالت فوق را نداشته باشد ،ممکن است
برخي از سواالت در مورد برخي افراد مصداق نداشته باشند و باز با مقادیر گمشده مواجه
شویم (ليتل و روبين.)7777 ،5
شيوههای رایج در برخورد با مقادیر گمشده ،حذف و جانهي 7دادههای گمشده ميباشد.
از جملهی این روشها ،روش حذف  listwiseیا تحليل دادههای کامل 9است که در آن
تمام آزمودنيهایي که دارای پاسخ گمشده روی هر کدام از سواالت هستند از مجموعه
دادهها حذف ميشوند و تحليل فقط بر اساس آزمودنيهایي با پاسخ کامل انجام ميگيرد.
این روش زماني بهکار ميرود که تعداد دادههای گمشده کم باشد .حذف مقادیر گمشده
سبب از دست رفتن بخشي از اطالعات ميشود که نتيجه آن کاهش دقت و ایجاد سوگيری
است .یک روش رایج دیگر ،روش حذف دوبهدو 1یا تحليل موارد موجود 9است که در این
روش تحليل بر مبنای تمام دادههای موجود انجام ميگيرد و صرفا مقادیر گمشده از تحليل
حذف مي گردند .معموالً ،استفاده از هر دو روش فوق منجر به برآوردگرهایي دارای
سوگيری برای پارامترها ميگردد .روش دیگر ،که در کاربردها بهطور گسترده مورد استفاده
قرار ميگيرد ،روش جانهي است .در این روش ،مقادیر جانهي جایگزین مقادیر ثبت نشده
ميشوند و سپس دادههای کامل به وسيله روشهای استاندارد آماری تحليل ميشوند .مثالً
در جانهي ميانگين ،6ميانگين مقادیر مشاهده شده جانشين مقادیر گمشده ميشود .در
روشهای مبتني بر جانهي ،بهدست آوردن استنباطهای معتبر نيازمند اصالحاتي در روشهای
تحليلي استاندارد است تا جایگاه متفاوت مقادیر واقعي و مقادیر جانهيشده مشخص گردد
(ليتل و روبين.)7777 ،

1. Little and Rubin
2. Imputation
3. Complete case analysis
4. Pairwise deletion
5. Available case analysis
6. Mean imputation
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یکي از مسائل مهمي که در بررسي دادههای دارای مقادیر گمشده باید در نظر گرفت،
مکانيسم دادههای گمشده ميباشد .مکانيسم دادههای گمشده ،ارتباط بين گمشدگي و
مقادیر پاسخها را در ماتریس دادهها بيان ميکند .در واقع ،مکانيسم دادههای گمشده به دنبال
پاسخ این پرسش است که آیا گمشدن پاسخها به مقادیر پاسخهای موجود در مجموعه دادهها
وابسته است یا خير .روبين )5526( 5و ليتل و روبين ( )7777کالسهبندی زیر را برای مکانيسم
دادههای گمشده ارائه دادهاند:
 .5گمشدن کامال تصادفي .)MCAR( 7مکانيسم  MCARبدین معني است که مکانيسم
مقادیر گمشده با مقادیر هيچ کدام از متغيرها ،چه آنهایي که مشاهده شدهاند و چه آنهایي
که گمشدهاند ،رابطهای ندارد .در مکانيسم  ، MCARدادههای مشاهده شده یک نمونهی
تصادفي از کل دادهها هستند.
 .7گمشدن تصادفي .)MAR( 9مکانيسم  MARمستلزم این است که علت گمشدن دادهها
با مقادیر گمشده رابطهای نداشته باشد اما ممکن است به مقادیر مشاهدهشدهی سایر متغيرها
مرتبط باشد .در واقع ،در حالت  ، MARاحتمال گمشدن یک مشاهده به شرط پاسخهای
مشاهدهشده ،مستقل از پاسخهای مشاهده نشده است.
 .9گمشدن غير تصادفي .)MNAR( 1در این حالت ،مکانيسم دادههای گمشده عالوه بر
مقادیر پاسخهای مشاهدهشده به مقادیر پاسخهای مشاهدهنشده نيز وابسته است.
معموالً  MCARو  MARرا گمشدن قابل چشمپوشي 9و  MNARرا گمشدن غيرقابل
چشمپوشي 6مينامند .در حالت قابل چشمپوشي ،استنباط آماری را ميتوان فقط با تحليل
دادههای مشاهدهشده و بدون اشارهی صریح به یک فرم پارامتری از مکانيسم دادههای
گمشده انجام داد .در حالت غيرقابل چشمپوشي ،روشهای آماری که مکانيسم دادههای
گمشده را در مدل اعمال نميکنند منجر به سوگيری ميشوند.
1. Rubin
)2. Missing Completely At Random (MCAR
)3. Missing At Random (MAR
)4. Missing Not At Random (MNAR
5. Ignorable
6. Nonignorable
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در مدلیابي معادالت ساختاری جهت بررسي دادههای گمشده معموالً از روشهای
حذف  listwiseو حذف دوبهدو استفاده ميشود که غالباً منجر به سوگيری ميشوند .روش
دیگر ،روش بيشينه درستنمایي با اطالعات کامل )FIML( 5است که نسبت به دو روش ذکر
شده دارای عملکرد بهتری است (اندرس و باندالوس ، 7775 7الينسکي 9و همکاران .)7779
روش  ،FIMLکه نخستين بار توسط فينکباینر )5525( 1مطرح شده است ،روشي جهت
استفادهی حداکثری از تمام دادههای موجود ميباشد .در این روش ،برآورد و تحليل
مدلهای معادالت ساختاری ،حتي زماني که دادهها ناقص هستند ،امکانپذیر است و امکان
دخالت دادن تمامي دادههای موجود برای برآورد پارامترها ميسر ميشود .در روش FIML

داده های گمشده جایگذاری یا جانهي نميشوند و برآورد پارامترها و خطاهای استاندارد
بهطور مستقيم با استفاده از تمام دادههای مشاهدهشده صورت ميگيرد .در واقع ،روش
 FIMLبا دخالت دادن موارد ناقص در روند برآورد ،الگوریتم را به سمت یک مجموعه
دقيقتر از برآورد پارامترها هدایت ميکند(اندرس .)7757 ،9در نرمافزار ليزرل ،روش
 FIMLاز طریق الگوریتم  EMاجرا ميشود .الگوریتم  EMتوسط دمپستر و همکاران

6

( )5522معرفي شده است .الگوریتم  EMیک الگوریتم تکرارشوندهی 2کلي جهت
محاسبهی برآوردهای بيشينه درستنمایي پارامترها در حالتي است که در مجموعهی دادهها
مقادیر گمشده وجود دارد .هر تکرار از الگوریتم  EMشامل دو گام است :گام اميد ریاضي
گرفتن( 9گام  )Eو گام بيشينهسازی( 5گام  .)Mاز این رو ،الگوریتم  EMناميده شده است.
الگوریتم  EMبا یک مجموعه مقادیر آغازین 57برای پارامترها شروع ميشود .در گام ،E
اميد ریاضي لگاریتم تابع درستنمایي دادههای مشاهدهشده به شرط دادههای ناقص با استفاده
)1. Full Information Maximum Likelihood (FIML
2. Enders and Bandalos
3. Olinsky
4. Finkbeiner
5. Enders
6. Dempster et al
7. Iterative
)8. Expectation step (E step
)9. Maximization step (M step
10. Initial values
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از مقادیر کنوني پارامترها برآورد ميشود .در گام  ،Mبرآورد پارامترها بهگونهای محاسبه
ميشود که اميد ریاضي لگاریتم تابع درستنمایيِ مورد بررسي در گام  Eبيشينه شود .الگوریتم
 EMبا اجرای متوالي گامهای  Eو  Mتا رسيدن به همگرایي ادامه پيدا ميکند (اندرس،
.)7775
اندرس و باندالوس ( )7775نشان دادهاند که  FIMLدر حالتي که مکانيسم داده های
گمشده  MCARو  MARباشد دارای عملکرد بهتری نسبت به سایر روشهای رایج
برخورد با مقادیر گمشده ميباشد .در واقع ،بنياد روش  FIMLبرای مکانيسم  MARاست
(هان و گئو .)7751 5،اکثر تحقيقات انجام شده عملکرد روش  FIMLرا تحت مکانيسمهای
 MCARو  MARبررسي کردهاند .هان و گئو ( )7751به بررسي حالتي در سنجش انطباقي
چندبعدی پرداختهاند که در آن فرضيه  MARنقض شده است .آنها تاثيرات عدم برقراری
 MARرا بر عملکرد روش  FIMLمورد بررسي قرار دادهاند.
در این مقاله ،قصد داریم عملکرد روش  FIMLبرای معادالت ساختاری را هم برای
مکانيسمهای گمشدن قابل چشمپوشي  MCARو  MARو هم گمشدن غير قابل
چشمپوشي  MNARمورد بررسي قرار دهيم .ارزیابي عملکرد  FIMLتحت سه مکانيسم
دادههای گمشده بر مبنای یک مطالعهی شبيهسازی انجام ميگيرد .هدف مقالهی حاضر،
بررسي عملکرد روش  FIMLتحت مکانيسمهای مختلف دادههای گمشده است .در این
راستا ،مدلسازی معادالت ساختاری در نرمافزار ليزرل یک بار بدون در نظر گرفتن روش
 FIMLو یک بار با اعمال روش  FIMLانجام ميگيرد و نتایج مورد مقایسه قرار ميگيرند.

روش
در مطالعهی شبيهسازی از دو مدل تحليل عاملي تایيدی ،یک مدل دو عاملي با  6متغير
مشاهدهشده و یک مدل سه عاملي با  5متغير مشاهده شده ،استفاده ميشود (شکل  5و .)7
در این شکلها ،مدلهای تحليل عاملي تایيدی با سه نشانگر برای هر عامل مشخص شدهاند؛

1. Han and Guo
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بهطوری که هر نشانگر تنها روی یک عامل بارگذاری شده است .در مطالعهی شبيهسازی
برای مدلهای تحليل عاملي تایيدی دو شاخص زیر در نظر گرفته شدهاند:
 اندازهی نمونه با  7سطح ( 577و )977
 درصد مقادیر گمشده با  5سطح ( %99 ،%97 ،%79 ،%77 ،%59 ،%57 ،%9 ،%7و)%17
در هر کدام از مکانيسمهای دادههای گمشده تأثير اندازهی نمونه و درصد مقادیر گمشده
بر شاخص ریشه ميانگين مجذورات خطای برآورد )RMSEA( 5مورد بررسي قرار ميگيرد.

شکل  .1مدل تحليل عاملی تاييدی دو عاملی

شکل  .2مدل تحليل عاملی تاييدی سه عاملی
)1. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA
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بر مبنای هر کدام از دو مدل تحليل عاملي تایيدی ذکر شده یک ماتریس همبستگي
متناظر با مدل های تحليل عاملي تایيدی دو عاملي و سه عاملي برای متغيرهای مشاهده شده
در نظر گرفته شده است .جهت توليد دادهها با ساختار همبستگي مناسب از تبدیل چولسکي

5

استفاده شده است .توليد و شبيهسازی دادهها با استفاده از نرم افزار آماری  Rصورت گرفته
است .بعد از توليد ماتریس دادهها ،مقادیر گمشده تحت هر کدام از سه مکانيسم ،MCAR
 MARو  MNARتوليد شدهاند .در حالت  MCARو در هر کدام از دو مدل ،مقادیر
گمشده با حذف تصادفي یک درصد معين از مشاهدات مربوط به هر سطر ماتریس دادهها
شبيهسازی شدهاند .در این راستا ،مشاهدات ماتریس دادهها با یک ماتریس اعداد تصادفي
یکنواخت متناظر شدهاند و این اعداد تصادفي یکنواخت جهت انتخاب مشاهداتي که باید
مطابق با نه درصد معين مقادیر گمشده حذف شوند مورد استفاده قرار گرفتهاند .در حالت
 ،MARمتغيرهای  𝑄5 ،𝑄4و  𝑄6در مدل دو عاملي و متغيرهای  𝑄4تا  𝑄9در مدل سه
عاملي دارای مقادیر گمشده هستند و در هر کدام از دو مدل متغيرهای  𝑄2 ،𝑄1و  𝑄3مشاهده
شده هستند .برای هر کدام از دو مدل مقادیر گمشده تحت مکانيسم  MARبه متغيرهای
مشاهده شده وابسته هستند اما مستقل از مقادیر متغيرهای گمشده مي باشند .با اتخاذ روشي
مشابه با روش اندرس و باندالوس ( )7775مقادیر گمشده در هر کدام از دو مدل تحت
مکانيسم  MARو برای نه درصد معين گمشدگي شبيهسازی شدهاند .در حالت ،MNAR
گمشدن برای همه متغيرها و مطابق با نه درصد معين گمشدن رخ ميدهد .تحت ،MNAR
مکانيسم گمشدن به مقادیر متغيرها ،مشاهده شده و مشاهدهنشده ،وابسته است.
بعد از توليد مقادیر گمشده تحت سه مکانيسم ،مجموعه دادههای شبيهسازی شده در
نرمافزار ليزرل جهت اجرای مدلهای تحليل عاملي تایيدی مورد استفاده قرار گرفتهاند.
مجموعه دادههای هر مدل برای دو حجم نمونه ( 577و  )977و نه درصد مقادیر گمشده
شبيهسازی شدهاند .در حالت کلي ،مدلهای تحليل عاملي تایيدی برای هر کدام از سه
مکانيسم در  59حالت برای مقادیر متفاوت حجم نمونه و درصدهای مقادیر گمشده اجرا
1. Cholesky transformation
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شده اند .هر کدام از مدلها در دو حالت ،یکبار با در نظر گرفتن روش بيشينه درستنمایي با
اطالعات کامل ( )FIMLو یکبار بدون اعمال این روش در ليزرل اجرا شدهاند .جهت
بررسي عملکرد  ،FIMLنتایج حالتهای مختلف برای دو مدل تحليل عاملي تایيدی با هم
مورد مقایسه قرار ميگيرند.

یافتهها
در راستای بررسي عملکرد  ،FIMLتمرکز بر روی مقایسهی نتایج مربوط به دو حالت اعمال
روش  FIMLبا استفاده از الگوریتم  EMو عدم اعمال روش ( FIMLحالت بدون استفاده
از الگوریتم  )EMبرای هر کدام از سه مکانيسم در دو حجم نمونه ( 577و  )977و نه درصد
متفاوت مقادیر گمشده ( %99 ،%97 ،%79 ،%77 ،%59 ،%57 ،%9 ،%7و  )%17ميباشد .شاخص
ریشه ميانگين مجذورات خطای برآورد ( )RMSEAبه عنوان مالک اصلي برای مقایسهی
مدلها مورد استفاده قرار ميگيرد .شاخص  RMSEAزماني برازش بهتری بهدست ميدهد
که مقدار کمتری داشته باشد .برای مدلهایي با برازش خوب مقدار  RMSEAکمتر از
 7/79است و مدلهایي که شاخص  RMSEAبرای آنها بيشتر از  7/5است برازش ضعيفي
دارند.
جداول  5و  7نتایج مربوط به مدلهای دو عاملي و سه عاملي را نشان ميدهند .در جدول
یک ،برای مکانيسم  MCARدر دو حجم نمونه  577و  ، 977نتایج مقایسه شاخص
 RMSEAدر حالت اعمال روش  FIMLنشان ميدهد که با افزایش درصد مقادیر گمشده
یک کاهش چشمگير در شاخص ( RMSEAاز  7/996به  7/599در حجم نمونه  577و از
 7/926به  7/559در حجم نمونه  )977رخ ميدهد ،در صورتي که برای حالت عدم اعمال
 FIMLکاهشِ ناچيز و همراه با نوسانات در شاخص  RMSEAرخ ميدهد .برای مکانيسم
 MARدر دو حجم نمونه  577و  ، 977نتایج مقایسه شاخصها مشابه با نتایج مکانيسم
 MCARاست؛ با این تفاوت که ميزان کاهشي که در شاخص  RMSEAرخ داده است
کمتر از ميزان کاهش متناظر آن در مکانيسم  MCARاست .نتایج مکانيسم  MNARدر دو
حجم نمونه  577و  ، 977همانند نتایج مکانيسمهای  MCARو  ، MARکاهش شاخصها
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را در حالت اعمال  FIMLنشان ميدهد .ميزان کاهش شاخص  RMSEAدر مکانيسم
 MNARنسبت به مکانيسم  MARبيشتر است .عالوه بر این در مکانيسم  MNARنسبت
به مکانيسمهای  MCARو  MARميزان کاهش شاخصها در حجم نمونه  977نسبت به
حجم نمونه  577بيشتر است و این مطلب بيانگر تاثير افزایش حجم نمونه بر روی نتایج
مکانيسم  MNARميباشد .همچنين بررسي نتایج حالت عدمِ اعمال روش  FIMLدر هر
سه مکانيسم به طور واضح نشاندهندهی عدم ثبات -گاه افزایش و گاه کاهش -شاخص
 RMSEAميباشد که این مسئله در مقایسه با حالتهایي که  FIMLاعمال شده است،
برتری  FIMLبهویژه برای مکانيسم  MNARرا نشان ميدهد.
یک نکته که باید درباره مدل دو عاملي در نظر گرفته شود مقدار شاخص RMSEA

برای مدلها است که حول  7/9مقادیری را ميگيرد؛ چنين مقادیری بيانگر برازش مناسب
نيستند ،با این حال نکته مورد توجه مقاله حاضر کاهش شاخص  RMSEAدر حضور
 FIMLمي باشد که مطابق با نتایج جداول یک تا سه این کاهش رخ داده است .این مسئله
در مدل تحليل عاملي تایيدی سه عاملي برطرف شده است.
در جدول دو نتایج مدل سه عاملي نمایش داده شده است .نتایج مکانيسم  MCARدر
حالت اعمال  FIMLنشان ميدهد که با افزایش درصد مقادیر گمشده ،شاخص RMSEA

کاهش ميیابد و مقادیر شاخصها بيانگر برازش مناسب است .در حجم نمونه  977نسبت به
حجم نمونه  577کاهش بيشتری در شاخص  RMSEAرخ داده است .در حالت عدم اعمال
 ،FIMLبا افزایش درصد مقادیر گمشده در حجم نمونه  ،577شاخص  RMSEAافزایش
ميیابد و برای مقادیر گمشده باالتر از  77درصد به دليل تعداد اندک دادههای موجود مدل
اجرا نميشود .در حجم نمونه  ،977عدم ثبات – گاه افزایش و گاه کاهش – در شاخصهای
 RMSEAرخ داده است .برای حالت  17درصد به دليل اینکه مقدار آماره خي دو کمتر از
درجه آزادی بدست آمده است مقدار  RMSEAبرابر با صفر گزارش شده است .مقایسه
دو حالت اعمال  FIMLو عدم اعمال آن در مکانيسم  MCARبيانگر عملکرد مطلوب
 FIMLبرای مدل سه عاملي ميباشد .همچنين در حالت اعمال  ، FIMLدر حجم نمونه
 977نسبت به حجم نمونه  577ميزان کاهش بيشتری در شاخص  RMSEAرخ داده است.
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نتایج مدل سه عاملي تحت مکانيسم  MARمشابه با نتایج مکانيسم  MCARاست و بيانگر
کاهش شاخصها در حالت اعمال  FIMLو عدم ثبات شاخصها در حالت عدم اعمال
 FIMLميباشد .برای مکانيسم  MNARنتایجي مشابه با نتایج مکانيسمهای  MCARو
 MARبدست آمده است .ميزان کاهش شاخص  RMSEAدر حجم نمونه  977نسبت به
حجم نمونه  577و نيز نسبت به دو مکانيسم دیگر بيشتر است .این مطلب دليل دیگری بر
کارایي روش  FIMLبرای مکانيسم  MNARميباشد .نتایج حالت عدم اعمال FIML

همانند نتایج متناظر آن در دو مکانيسم دیگر بيانگر عدم ثبات شاخص  RMSEAاست.
جدول  .1نتايج مدل دو عاملی برای مکانيسمهای  MAR ، MCARو MNAR

بهازای حجم نمونههای  100و .500
درصد

مکانيسم MCAR

مکانيسم MAR

مکانيسم MNAR

حجم نمونه

حجم نمونه

حجم نمونه

حجم نمونه

حجم نمونه

حجم نمونه

577

977

577

977

577

977

RMSEA

RMSEA

RMSEA

RMSEA

RMSEA

RMSEA

%7

7/996

7/926

7/995

7/967

7/995

7/965

%9

7/979

7/997

7/915

7/997

7/999

7/911

%57

7/129

7/199

7/915

7/915

7/979

7/979

با استفاده از

%59

7/116

7/199

7/992

7/999

7/999

7/126

الگوریتم

%77

7/155

7/951

7/917

7/979

7/129

7/112

EM
)(FIML

%79

7/995

7/997

7/991

7/956

7/199

7/176

%97

7/959

7/795

7/979

7/152

7/117

7/957

%99

7/755

7/797

7/199

7/129

7/179

7/925

%17

7/599

7/559

7/169

7/161

7/999

7/999

%7

7/922

7/956

7/911

7/969

7/92

7/992

%9

7/967

7/955

7/919

7/966

7/929

7/99

%57

7/929

7/997

7/917

7/96

7/925

7/969

%59

7/965

7/925

7/919

7/961

7/111

7/929

%77

7/955

7/959

7/969

7/969

7/999

7/962

%79

7/999

7/969

7/96

7/969

7/916

7/965

%97

7/999

7/956

7/919

7/966

7/965

7/96

%99

7/262

7/995

7/92

7/929

7/955

7/967

%17

*

7/969

7/967

7/995

7/675

7/962

مقادیر
گمشده

بدون
استفاده از
الگوریتم
EM

*Problem: Too few cases selected; program not run.
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جدول  .2نتايج مدل سه عاملی برای مکانيسمهای  MAR ، MCARو MNAR

بهازای حجم نمونههای  100و .500
درصد

مکانيسم MCAR

مکانيسم MNAR

مکانيسم MAR

حجم نمونه

حجم نمونه

حجم نمونه

حجم نمونه

حجم نمونه

577

977

577

977

577

RMSEA

RMSEA

RMSEA

RMSEA

RMSEA

RMSEA

%7

7/579

7/572

7/575

7/579

7/529

7/579

%9

7/579

7/575

7/799

7/759

7/755

7/756

%57

7/756

7/795

7/795

7/75

7/7576

7/795

با استفاده

%59

7/579

7/792

7/799

7/796

7/551

7/726

از الگوریتم

%77

7/725

7/721

7/792

7/796

7/575

7/761

EM
)(FIML

%79

7/765

7/769

7/799

7/795

7/577

7/761

%97

7/765

7/766

7/762

7/726

7/795

7/799

%99

7/765

7/799

7/766

7/72

7/759

7/791

%17

7/75

7/795

7/761

7/769

7/795

7/719

%7

7/756

7/559

7/555

7 /5

7/752

7/557

%9

7/557

7/752

7/759

7/756

7/579

7/575

%57

7/579

7/792

7/755

7/752

7/597

7/575

%59

7/527

7/577

7/57

7/755

7/555

7 /5

%77

7/995

7/516

7/557

7/579

7/595

7/756

%79

*

7/592

7/515

7/55

7/599

7/579

%97

*

7/527

7/592

7/597

7/565

7/572

%99

*

7/969

7/576

7/575

7/527

7/591

%17

*

7

7/51

7/59

7

7/595

مقادیر
گمشده

بدون
استفاده از
الگوریتم
EM

حجم نمونه 977

*Problem: Too few cases selected; program not run.

بحث و نتيجهگيری
مدلیابي معادالت ساختاری ( )SEMیکي از روشهای آماری پرکاربرد در علوم انساني و
رفتاری ميباشد که با استفاده از آن ميتوان به ارزیابي روابط پيچيده بين متغيرهای مشاهده
شده و مکنون پرداخت .یکي از چالشهای رایج در روشهای تحليل دادهها ،از جمله SEM

 ،مسئله دادههای گمشده است .روشهای معمول در برخورد با مقادیر گمشده ،در صورتي
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که درصد مقادیر گمشده باال باشد ،ميتواند منجر به سوگيری در نتایج شود .در این مقاله،
 FIMLبه عنوان روشي جهت بررسي دادههای گمشده در تحليل معادالت ساختاری از
طریق نرمافزار ليزرل مورد بررسي قرار گرفت .با توجه به پيشينه پژوهش ،تاکنون هيچ مطالعه
جامعي با در نظر گرفتن هر سه مکانيسم مقادیر گمشده با استفاده از روش  FIMLانجام
نشده بود.
در این مقاله ،مقایسهی نتایج در سه مکانيسم مقادیر گمشده و برای حجم نمونه و
درصدهای متفاوت مقادیر گمشده نشان ميدهد در حالتهای اعمال کردن  FIMLنسبت
به حالتهایي که  FIMLاعمال نشده است ،شاخص  RMSEAبا افزایش درصد مقادیر
گمشده کاهش ميیابد .در مدل دو عاملي و برای حالت اعمال  ،FIMLدر مکانيسم
 MCARنسبت به  MARو  ،MNARشاخص  RMSEAکاهش چشمگيرتری دارد.
همچنين ،در  MNARنسبت به  MARکاهش بيشتری در  RMSEAرخ داده است .در
مدل سه عاملي ميزان کاهش  RMSEAدر مکانيسم  MNARدر حجم نمونه  977نسبت به
سایر حالتها بيشتر است .همچنين تاثير افزایش حجم نمونه بر نتایج حاصل در مدل سه عاملي
نسبت به مدل دو عاملي بيشتر است و نوساناتي که در حجم نمونه  577برای حالت اعمال
 FIMLوجود دارد در حجم نمونه  977برطرف شده است .این مطالب بيانگر آن است که
روش  FIMLميتواند برای مقادیر گمشده غيرقابل چشمپوشي ( )MNARکه عدم لحاظ
کردن آنها در تحليل نسبت به مقادیر گمشده قابل چشمپوشي ( MCARو  )MARمنجر به
سوگيریهای شدیدتری ميشود به مثابه ی یک روش مطلوب مورد استفاده قرار گيرد .در
هر سه مکانيسم ،در حالتهایي که  FIMLاعمال نشده است ،شاخص  RMSEAبا عدم
ثبات ،کاهش ناچيز و یا افزایش همراه است ،که این عدم ثبات در مکانيسم  MNARبيشتر
رخ ميدهد .بنابراین مطابق با این نتایج ميتوان استدالل کرد در صورت وجود مقادیر
گمشده و عدم لحاظ کردن آنها در تحليل ،نتایج ناپایا و دارای سوگيری خواهند بود؛ این
سوگيری را ميتوان با استفاده از روش  FIMLبرطرف کرد .در راستای بررسيهای بيشتر
ميتوان استفاده از  FIMLو بررسي عملکرد آن را در یک مدل معادالت ساختاری پيشنهاد
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 را در مقایسه با روشهای جانهي مورد بررسيFIML  همچنين ميتوان عملکرد روش.کرد
.قرار داد
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