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 5. Results

The SEM approach was used to validate the
research model. This approach was chosen because
of its ability to test causal relationships between
constructs with multiple measurement items [22].
The SEM approach also has the capability of testing
the measurement characteristics of constructs [19].
LISREL 8.12 was used to perform the analysis.

SEM allows researchers to choose the input matrix
from two types of matrices: the variance–covariance
matrix and the correlation matrix. Interpretation of
the results is difficult when using the variance–
covariance matrix, while this matrix provides valid
comparisons between different populations or sam-
ples [19]. We chose the correlation matrix as the
input matrix, because we used a single sample and
the correlation matrix has gained widespread use.
Following Chin’s [4] recommendation, the correla-
tion matrix used for the analysis is shown in Table 2,
which also shows the standard deviation of each item
in the diagonal.

5. نتایج 

از شیوه SEM برای تعیین اعتبار مدل تحقیق استفاده گردید. 
دلیل انتخاب این شیوه توانایی تست روابط سببی بین 

 SEM ساختارھایی با آیتم ھای اندازه گیری متعدد بود. شیوه
قابلیت تست ویژگیھای اندازه گیری ساختارھا را نیز دارد. برای 
اجرای آنالیز از لیسرل استفاده گردید. SEM به محققین امکان 

انتخاب ماتریس ورودی از میان دو ماتریس را می دھد: ماتریس 
واریانس- کواریانس و ماتریس ھمبستگی. تفسیر نتایج بدست 
آمده در ھنگام استفاده از ماتریس واریانس – کواریانس سخت 

و دشوار می باشد، در حالیکه این ماتریس جوامع یا نمونه ھای 
مختلف را دقیقاً باھم مقایسه می کند. در اینجا ماتریس 

ھمبستگی را به عنوان ماتریس ورودی انتخاب کردیم زیرا از یک 
نمونه استفاده کرده و ماتریس ھمبستگی کاربرد گسترده ای 
پیدا کرده است. با پیروی از توصیه چین، ماتریس ھمبستگی 

بکاررفته برای آنالیز در جدول 2 نشان داده شده است که 
. انحراف ھر آیتم در قطر رانیز نشان می دھد
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