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Modelowanie równań strukturalnych w naukach o zarządzaniu
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MODELOWANIE RÓWNAŃ 
STRUKTURALNYCH W NAUKACH 

O ZARZĄDZANIU

Wprowadzenie

Zarządzanie w XXI wieku w coraz większym stopniu powinno opierać się na prze-
widywaniu przyszłości na podstawie dobrze zdiagnozowanej przeszłości i teraźniej-
szości. Rozwijające się na gruncie nauk o zarządzaniu teorie wymagają potwierdzenia 
w ujęciu empirycznym. W tym celu najczęściej wykorzystuje się elementy statystyki. 
Od lat 90. XX wieku obserwuje się zmianę w sposobie stosowania statystyki w naukach 
o zarządzaniu, odchodzi się od prostego opisu i eksploracji statystycznej [11, s. 186], 
a przechodzi się do wyjaśniania przyczynowości oraz modelowania pozwalającego 
na wnioskowanie przyczynowe [11, s. 239]. Podejście to stymuluje wykorzystanie 
modeli równań strukturalnych (SEM), służących do testowania hipotetycznych związ-
ków przyczynowo-skutkowych między zmiennymi. Stąd we współczesnej metodo-
logii badań tak doniosłe znaczenie modeli strukturalnych.

Celem przedstawionej pracy jest prezentacja techniki badawczej, jaką jest mode-
lowanie równań strukturalnych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na wymagane 
założenia oraz konsekwencje ich niespełnienia. Materiał zebrany w badaniach desk 
research ma przybliżyć implikacje tej techniki oraz pokazać potencjalne możliwości 
modeli równań strukturalnych.

* Dr inż. Iwona Staniec – Politechnika Łódzka.
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1. Weryfikacja przyczynowości

Rozwój teorii odbywa się w dwóch etapach:
 � przez opis praw rządzących daną teorią, tzn. wyłonienie pojęć i twierdzeń teore-

tycznych, w wyniku którego tworzy się uproszczoną teoretyczną strukturę procesu 
substantywnego, zwaną modelem mającym na celu najprostsze wytłumaczenie 
badanego zjawiska [8]. W tworzeniu modeli wykorzystuje się zjawisko minima-
lizacji koniecznych założeń [3], gdyż proste modele oferują łatwość interpreta-
cyjną i w ich przypadku istnieje większe prawdopodobieństwo bycia prawdziwymi 
[11, s. 107–108];

 � przez znalezienie empirycznego potwierdzenia przedstawionych założeń teore-
tycznych, co utrzymuje w mocy ich słuszność oraz pozwala na wykorzystywanie 
ich do budowania nowych teorii [3].

Tabela 1.  Poglądy na temat modelowania przyczynowości przy użyciu modeli 
równań strukturalnych

Autor Prezentowany pogląd na temat modelowania przyczynowości

J. C. Loehlin [13, s. 4] odzwierciedlają one przyczyny różnych rodzajów

J. Brzeziński [3, s. 86] xi jest przyczyną xj wtedy i tylko wtedy, gdy xj można zmienić przez manipulację xi 
i to samym xi. Według autorów pozytywna weryfikacja modelu dowodzi, że jest 
on prawdziwy – co nie oznacza, że relacje przyczynowe rzeczywiście występują, 
a negatywna, że prawdopodobieństwo jego słuszności jest znikome

R. Mueller [17] zmiana kierunku zależności między konstruktami w wielu przypadkach nie zmienia 
dopasowania modelu i oszacowania parametrów

J. Pearl [18] technika testowania relacji przyczynowych przy użyciu empirycznych i jakościowych 
danych

R. B. Kline [10] badanie jednoczesnego wpływu wielu źródeł na zmienna zależną

J. Korol [12, s. 17–18] pozwala na zweryfikowanie wysuniętych na bazie rozważań teoretycznych hipotez 
o zależnościach między poszczególnymi zmiennymi, dotyczących zarówno ich 
występowania, jak i siły oraz kierunku wpływu

W. Sroka [22] pozwala na identyfikację występowania wpływu poszczególnych czynników, ich siły 
oraz kierunku

Źródło: opracowanie własne.

Model równań strukturalnych jest metodą statystyczną służącą do weryfikacji 
związków przyczynowo-skutkowych w ujęciu hipotez statystycznych1. SEM w uję-
ciu paradygmatów nauki służy potwierdzaniu hipotez naukowych, a nie tworzeniu 

1 Dodatkowo warto wspomnieć, że w ujęciu Poppera [26] SEM nie udowadnia prawdziwości żadnej 
teorii, może tylko służyć jako narzędzie jej falsyfikacji.



67ORGANIZACJA I KIEROWANIE • nr 2 / 2018 (181)

Modelowanie równań strukturalnych w naukach o zarządzaniu

modeli na podstawie badań eksploracyjnych. R. Konarski [11, s. 17–18] podkreśla, 
że SEM służy do określania, czy sformułowany a priori model ma poparcie w danych 
empirycznych, a nie do znalezienia odpowiedniego modelu do danych empirycz-
nych. R. Konarski [11, s. 49–53] podkreśla, że modele empiryczne (często nazywane 
wykopanymi z danych) mają zupełnie inny i zawsze niższy status metodologiczny 
niż modele rekonstruujące teorię i nie są dla modeli rekonstruujących teorię żadną 
alternatywą. Gdyż weryfikacja empiryczna hipotez danej teorii czyni zasadnym sta-
wianie nowych hipotez, rozwój teorii i pozwala na modyfikowanie założeń teore-
tycznych, gdy te okazują się błędne.

W literaturze można spotkać wiele opinii na temat modelowania przyczynowo-
ści przy użyciu modeli równań strukturalnych. Wybrane przedstawiono w tabeli 1.

Z przedstawionych opinii wynika, że modelowanie równań strukturalnych jest 
analizą danych pozwalającą na testowanie rozbudowanych modeli teoretycznych 
uwzględniających różne relacje przyczynowo-skutkowe wśród zmiennych [11]. 
W literaturze można znaleźć zarówno wiele pozytywów, jak i negatywów z zakresu 
wykorzystania modelowania równań strukturalnych. Przedstawiona różnica zdań 
nie ma podłoża matematycznego, ale metodologiczne i filozoficzne [11, s. 501]. 
W literaturze podkreśla się, że modelownie strukturalne pozwala na weryfikację 
hipotez dotyczących określnej struktury zależności między zmiennymi [12], jest ela-
styczne w opisie relacji między zmiennymi, zwłaszcza jakościowymi [23], pozwala 
na testowanie efektów pośrednich oraz wprowadzenie zmiennych nieobserwowal-
nych i określenie błędu związanego z ich pomiarem [12]. Podstawową zaletą rów-
nań strukturalnych jest jednoczesne uwzględnianie zmiennych obserwowalnych, 
jawnych, mierzonych podczas badania, i zmiennych nieobserwowalnych. Zależno-
ści zmiennych nieobserwowalnych określają efekty przyczynowe z wariancji nie-
wyjaśnionej [13, s. 77]. Wadą tej metody jest niespełnienie warunku o czasowym 
wyprzedzaniu skutku przez przyczynę [17].

Modele SEM miały na celu wypełnienie luki wynikającej z dotychczasowego 
braku możliwości analizowania wpływu i relacji między różnymi nieobserwowal-
nymi zmiennymi wielowymiarowymi.

2. Założenia w SEM

Modele równań strukturalnych powstają na podstawie zamiennych obserwowal-
nych, które łączymy, tworząc tzw. zmienne nieobserwowalne [13]. Operacjonalizacja 
poszczególnych zmiennych obserwowalnych, wykorzystywanych w koncepcji zmien-
nych nieobserwowalnych, w wielu dziedzinach badań jest jeszcze na etapie prób. 
Problem zmiennych nieobserwowalnych w zarządzaniu strategicznym po raz pierw-
szy wprowadzili P. C. Godfrey i C. W. L. Hill [24, s. 235], wskazując na konieczność, 
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przez wykorzystanie krytycznego realizmu, rozwoju metod testowania teorii opar-
tych na zmiennych nieobserwowalnych.

Wraz z liczbą zmiennych obserwowalnych i nieobserwowalnych w modelach 
weryfikowanych za pomocą równań strukturalnych wzrasta liczba koniecznych do 
oszacowania parametrów: związków między zmiennymi, wariancji zmiennych obser-
wowalnych oraz błędów pomiaru. A to warunkuje wzrost złożoność modelu i wyma-
gania dużych prób. Stąd operacjonalizacja zmiennych staje się kluczowa. J. Brzeziński 
[3], zwraca uwagę, że liczba zmiennych obserwowanych dla poszczególnych zmien-
nych nieobserwowalnych nie powinna być mniejsza niż cztery (wynika to z uwarun-
kowań obliczeniowych – często jednak w badaniach warunek ten nie jest spełniony), 
ponieważ w przeciwnym razie wątpliwy staje się trafny pomiar zmiennej. Z drugiej 
strony należy pamiętać, że duża liczba zmiennych obserwowalnych sprawia, że model 
staje się złożony, a jego weryfikacja wymaga dużej próby [3]. Zatem liczba zmien-
nych obserwowalnych w modelu przekłada się na jego złożoność i kształtuje warunki 
proceduralne całych badań. J. C. Westland [11, s. 99–101] pokazuje, jak wyznaczyć 
minimalną liczebność próby do oszacowania modelu równań strukturalnych. Dodat-
kowo podaje, że w 80% przeanalizowanych przez niego pracach wyciągnięto wnioski 
z niewystarczającej liczebności analizowanej próby.

Poza operacjonalizacją istotna jest skala pomiarowa zmiennych obserwowalnych. 
Do pomiaru zmiennych w większości badań jest wykorzystywana skala Likerta, która 
ma charakter dyskretny i jest mierzona na skali porządkowej. B. O. Baker i in. [2] 
w oparciu o centralne twierdzenie graniczne i symulacje MonteCarlo wykazali, że 
dla typowych danych, rozróżnienie na skalę porządkową i interwałową praktycz-
nie nie ma znaczenia. Zatem w badaniach dopuszcza się wykorzystanie niektórych 
metod przeznaczonych dla skal ciągłych, również w przypadku skali Likerta. Wów-
czas wymaga się, aby asymetria rozkładów zmiennych obserwowalnych nie była 
wysoka, a skala była wystarczająco długa (minimum 5-stopniowa). Drugim ograni-
czeniem jest mierzenie zmiennych na podobnych zakresach skal. Jeżeli są one różne, 
konieczna jest standaryzacja lub unitaryzacja zmiennych. Odpowiednia transforma-
cja danych może się przyczynić do zsymetryzowania rozkładu zmiennej, ale może 
również zaburzyć relacje między pozostałymi zmiennymi w modelu. Stąd zalecenie, 
aby nie transformować zmiennych egzogenicznych modelu, a jedynie endogeniczne 
[11, s. 95]. Konieczne z punktu widzenia poprawności wyników jest też pozbycie się 
obserwacji nietypowych [11, s. 306].

W SEM założenie o wielowymiarowym rozkładzie normalnym jest podstawą sto-
sowania estymatorów. Wśród sposobów estymacji modeli SEM wyróżnia się metodę 
największej wiarygodności (MNW), uogólnioną metodę najmniejszych kwadratów 
(UMNK) oraz metody asymptotycznie niewrażliwe na rozkład (ADF). Wybór właści-
wej metody zależy od rodzaju danych, rozmiaru próby i rozkładów zmiennych. MNW 
można stosować tylko dla wielowymiarowego rozkładu normalnego. W przypadku, 
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gdy rozkład nie spełnia tego warunku, stosuje się metodę ADF, wymagającą próby 
liczącej co najmniej 200‒500 obserwacji lub UMNK, dla której wymagana jest duża 
próba o liczebności powyżej 2500 obserwacji [11]. Mimo że stosowane estymatory 
relatywnie są odporne na brak normalności rozkładu, to wnioskowanie statystyczne 
jest zależne od prawdziwości spełnienia tego założenia. W przypadku skal porządko-
wych założenie o normalności nie może być spełnione i w związku z tym stosowanie 
tych metod estymacji jest nieuzasadnione. Dla tego typu skali powinna być stoso-
wana do estymacji metoda ważonych najmniejszych kwadratów [19]. W przypadku 
testowania normalności rozkładu często pomija się założenie o ciągłość i sprawdza 
się, czy rozkład zmiennych jest symetryczny i jednomodalny – co zbliża go do roz-
kładu normalnego [11, s. 69–77].

Estymując model strukturalny w celu spełniania założenia o wielowymiarowym 
rozkładzie normalnym badanych zmiennych, stosuje się procedurę bootstrap, zwięk-
szając tym samym wiarygodność uzyskanych wyników. B. Efron [11, s. 87–93] przed-
stawia teoretyczne podstawy procedury bootstrap. Polega ona na losowaniu wielu 
podróbek na podstawie oryginalnych danych, co pozwala na sprawdzenie empirycz-
nego rozkładu parametrów w odniesieniu do każdej z uzyskanych próbek. Może ona 
zostać wykorzystana do wnioskowania w zakresie modelu SEM, zwiększając wiary-
godność uzyskanych wyników.

Ucieczką od braku spełnienia założenia o normalności wielowymiarowego roz-
kładu i wykorzystania mało licznej próby jest wykorzystanie modeli niebazujących 
na analizie kowariancji tylko na analizie wariancji, w której dopuszczony jest brak 
normalności rozkładu [19]. Zalecana próba minimalna w modelach bazujących 
na analizie wariancji to tylko 30 obserwacji, a w przypadku klasycznego SEM to 
min. 200 obserwacji2.

Tworząc zmienne nieobserwowalne, konieczne jest przeprowadzenie analizy 
rzetelności i trafności. Rzetelność pomiaru określa się za pomocą współczynników: 
alfa Cronbacha oraz rzetelności łącznej – CR (composite reliability) [19]. Trafność oce-
nia się w aspektach trafności zbieżnej (convergent validity) oraz różnicowej (discrimi-
nant validity). Trafność zbieżna zwykle jest oceniana za pomocą proporcji przeciętnej 
wariancji wyodrębnionej (AVE – average variance extracted) [19; 13, s. 239–245]. 
Trafność różnicowa polega na sprawdzeniu, w jakim stopniu zmienne nieobserwo-
walne są różne od siebie. Porównuje się pierwiastki kwadratowe AVE z odpowied-
nimi współczynnikami korelacji, a ich wyższe wartości świadczą o pozytywnym 
teście trafności różnicowej [19].

2 A. Rakowska, R. Mącik [19] klasyczne modele bazujące na kowariancji oznacza się przez CB-SEM 
(Covariance Based SEM), a na analizie wariancji PLS-SEM (Partial Last Squares SEM). PLS-SEM wykorzystują 
w estymacji częściową metodę najmniejszych kwadratów.
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Weryfikacja otrzymanego modelu jest procedurą niejednoznaczną i posiadającą 
wiele wariantów. Oszacowany model należy zweryfikować pod względem stopnia dopa-
sowania i istotności parametrów. Kryteria oceny jakości modeli nie są jednoznaczne, 
jednak w opracowaniach można znaleźć pewne wskazówki w tym  zakresie [11].

Zaletą SEM są możliwe sytuacje mediowania oraz moderowania przyczynowości 
[8]. Moderatory w SEM pełnią rolę czynnika, który pozwala testować dopuszczalność 
hipotezy o związku przyczynowo-skutkowym. Moderatorami mogą być zmienne 
nominalne lub zmienne kontrolne [8]. Testowanie roli moderatora, czyli wpływu 
specyfiki zmiennej, polega na przyjmowaniu podobieństwa wag pomiarowych. Rola 
mediatora sprowadza się do klasycznej zmiennej pośredniczącej, której status mię-
dzy przyczyną a skutkiem polega na pośredniczeniu wzmacniającym, osłabiającym 
lub obojętnym. Mediator pełni rolę filtra, a nie przyczyny głównej.

3. Oprogramowanie

Na zwiększoną popularność SEM wpłynął rozwój oprogramowania statycznego, 
umożlwiający badaczowi łatwy dostęp do tej techniki statystycznej. Pierwszym pakie-
tem pozwalającym na wykorzystanie tej techniki był ACOVS z 1970 roku, rozwijany 
później jako LISREL (do dnia dzisiejszego) przez Karla Jöreskoga i jego współpra-
cowników [11, s. 309]. LISREL (http://www.ssicentral.com) od momentu powstania 
stał się standardem i jest do dziś najczęściej stosowanym oprogramowaniem mają-
cym najwięcej możliwości w zakresie analizy SEM. Badacze w tym celu wykorzystują 
też oprogramowanie AMOS (http://www-01.ibm.com/software/analytics/spss/pro-
ducts/statistics/), EQS (http://www. mvsoft.com), Mplus (http://www. statmodel. com), 
OpenMx (http://openmx.psyc.virginia.edu/ installing-openmx), SmartPLS, SAS 
PROC CALIS (http://www.sas.com), SEPATH (moduł Statistica) i dwa pakiety w R: 
„LAVAAN” (http://cran.r-project.org/web/packages/lavaan/index.html) i „SEM” 
(http://cran.r-project.org/web/packages /sem/index.html).

Różne pakiety służą różnym użytkownikom, a ich popularność najczęściej zależy 
od dostępności i programów analitycznych wykorzystywanych we wcześniejszych 
analizach. Każdy z nich ma swoje wady i zalety, które ze względu na ciągłe aktuali-
zacje ulegają dynamicznym zamianom [11].

4. Popularność SEM w ujęciu bibliometrycznym

S. L. Hershberger [7] podaje, że SEM jest najczęściej stosowaną techniką wielowy-
miarową. Przeglądając publikacje w bazie czasopism elektronicznych wydawnictwa 
ELSEVIER (na platformie ScienceDirect na dzień 30.01.2018 r.), ograniczonych do 
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nauk Business Management and Accounting, pod kątem wyrażenia Structural Equ-
ation Modeling (SEM), wskazywanych jest 3492 publikacji, z czego 517 ukazało się 
przed rokiem 1998. Liczbę publikacji w ujęciu rocznym przedstawiono na rysunku 1.

Rysunek 1.  Liczba publikacji z wyrażeniem SEM w ujęciu rocznym 
na dzień 30.01.2018 r.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z bazy czasopism elektronicznych wydawnictwa ELSEVIER 
ograniczonych do nauk Business Management and Accounting pod kątem wyrażenia SEM.

Z danych przedstawionych na rysunku 1 widać ewidentną tendencję wzrostową 
liczby publikacji zawierających wyrażenie SEM, co oznacza wzrost z roku na rok 
popularności tej metody statystycznej w opracowaniach naukowych. Znaczny wzrost 
liczby publikacji wykorzystujących tę technikę odnotowano po 2010 roku.

W przypadku 2137 publikacji do realizowanych modeli udało się przypisać słowa 
kluczowe, a ich popularność w ujęciu ilościowym przedstawiono na rysunku 2.

Wśród zidentyfikowanych modeli najwięcej, bo aż 15,44%, dotyczy różnych atry-
butów badanych firm. Na drugim miejscu, bo aż 11,04% przedstawionych modeli 
dotyczyło różnych relacji na rynku. Na trzecim miejscu znajdują się modele prezen-
tujące różne zachowania klientów – stanowią one 8,47% zidentyfikowanych modeli. 
Kolejne zbadane modele pod względem liczebności – stanowiące 6,93% – odnoszą 
się do badania marki. Zidentyfikowane słowa kluczowe pokazują, że modele są adop-
towane do szerokiego zakresu zjawisk badanych w naukach o zarządzaniu i znajdują 
zastosowanie w coraz to nowszych obszarach.
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Rysunek 2.  Liczba publikacji z wyrażeniem SEM w ujęciu zidentyfikowanych 
słów kluczowych
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z bazy czasopism elektronicznych wydawnictwa ELSEVIER 
ograniczonych do nauk Business Management and Accounting pod kątem wyrażenia SEM.

Najczęściej cytowane w literaturze prace z wykorzystaniem modelowania rów-
nań strukturalnych to:

 � J. C. Anderson, J. A. Narus [1] – badanie dotyczyło relacji producent–dystrybu-
tor w sektorze elektronicznym. Na podstawie 153 obserwacji zidentyfikowano 
następujące zmienne nieobserwowalne: kontrola, konflikt, satysfakcja, komuni-
kacja, porównanie wyników do alternatywnych źródeł, porównanie wyników do 
oczekiwanych;

 � R. Morgan, S. Hunt [16] – badanie relacji producent–dealer w sektorze oponiar-
skim. Na podstawie 204 badanych określono następujące zmienne nieobserwo-
walne: zaufanie, zaangażowanie, komunikacja, oportunizm, wspólne wartości, siła, 
konflikt, kooperacja, skłonność do zerwania, niepewność, potencjalny konflikt;

 � R. F. Lush, J. R. Brown [14] – badanie międzysektorowe relacji dostawca–dystrybu-
tor. Na podstawie 454 badanych określono jako zmienne nieobserwowalne: struk-
turę zależności, charakter relacji, kontrakt, relacyjne zachowania, wyniki z relacji;

 � S. J. Carson, A. Madhok, T. Wu [4] – badanie międzysektorowe relacji przedsię-
biorstw. Na podstawie 125 badanych wyróżniono jako zmienne nieobserwowalne: 
zmienność otoczenia, niejednoznaczność otoczenia, oportunizm, specyficzne 
aktywa, reputację, zaufanie;

 � M. Mitręga [15] – badanie zdolności sieciowych przedsiębiorstw. Na podstawie 
478 badanych wyróżniono jako zmienne nieobserwowalne: zdolność sieciową, 
wyniki rynkowe, jakość relacji z klientami;
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 � J. Światowiec-Szczepańska [24, s. 243–277] – badanie ryzyka partnerstwa stra-
tegicznego. Badanie na 215 podmiotach pokazuje, że istotny wpływ na wyniki 
partnerstwa strategicznego mają następujące zmienne nieobserwowalne: normy 
relacyjne, ryzyko relacyjne, złożoność kontraktu, kompetencje partnera, good 
will, ryzyko gospodarcze.

 � E. Urbanowskiej-Sojkin [25, s. 360–409] – badanie ryzyka w wyborach strate-
gicznych. Na podstawie 270 przedsiębiorstw zmienne nieobserwowalne ryzyka 
wartości dla klienta to: ryzyko zapewnienia jakości technologicznej, ryzyko 
postrzeganej jakości, ryzyko zapewnienia dostępności; zmienne nieobserwowalne 
w zakresie zasobów: ryzyko ograniczeń prawnych, ryzyko zaangażowania kapi-
tałowego, ryzyko utrwalanej struktury rodzajowej zasobów; zmienne nieobser-
wowalne w ryzyku związanym z procesami decyzyjnymi: ryzyko wiedzy, ryzyko 
przebiegu procesów, ryzyko samodzielności, ryzyko elastyczności, ryzyko loka-
lizacji, ryzyko umiędzynarodowienia, ryzyko komunikacji, ryzyko nierozwijania 
powiązań partnerskich, ryzyko czasowego niedostosowania.

 � M. Rašković, B. MöRec [20] – badanie relacji z dostawcą w przedsiębiorstwach 
międzynarodowych. Na podstawie 130 badanych określono jako zmienne nieob-
serwowalne: konkurencyjność, informacje o relacjach, efekty uboczne sieci, inwe-
stycje dotyczące określonej transakcji w aktywach fizycznych, inwestycje dotyczące 
określonej transakcji w ludziach, międzynarodowe zaufanie, zaufanie interper-
sonalne, wspólne planowanie, wspólne rozwiązywanie problemów, elastyczność.

 � A. Rakowska, R. Mącik [19] – badanie na 585 respondentach wybranych przez 
dobór kwotowo-celowy. Przeprowadzono badania porównawcze wielu grup 
z wykorzystaniem PLS-SEM w odniesieniu dla typowych danych pozyskiwanych 
w badaniach pracowników w kontekście zarządzania zasobami ludzkimi. Wyróż-
nione zmienne nieobserwowalne to: satysfakcja, wigor, poświecenie i absorbcja.

 � A. Rezazadeh, N. Nobari [21] badanie na podstawie 228 kwestionariuszy wypełnio-
nych przez menedżerów pracujących w przemyśle produkcji części samochodowych. 
Autorzy stworzyli model koncepcyjny pokazujący, że wzmocnienie przedsiębior-
czości jest główną zachętą do współpracy i zweryfikowali go empirycznie.

 � A. Kawa [9] – badanie orientacji sieciowej przedsiębiorstw z branży logistycznej 
przeprowadzono na próbie 316 wybranej losowo. Za operat losowania posłużyła 
baza danych przedsiębiorstw działających w branży usług logistycznych na terenie 
Polski (Regon, Infobrokering, Bisnode). Zidentyfikowane zmienne nieobserwo-
walne to: cechy relacji sieciowych, oddziaływanie relacji pośrednich, współza-
leżność, współdzielenie zasobów, wymiana w sieci, przewaga zasobowa, wyniki.
W polskiej literaturze prekursorem wprowadzenia modelowania strukturalnego 

był J. Górniak [6], a w naukach o zarządzaniu – J. Światowiec-Szczepańska [24, 
s. 243–277]. Praca J. Światowiec-Szczepańskiej [23, s. 351–379] oraz jej wcześniejsze 
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wydania przyczyniły się do rozpowszechnia i zdynamizowania tej techniki badaw-
czej w naukach o zarządzaniu.

Podsumowanie

Przedstawione wyniki potwierdzają opinię N. Cliffa [5, s. 115], że modele równań 
strukturalnych są najważniejszą i wpływową rewolucją statystyczną, jaka wystąpiła 
w naukach społecznych. SEM, oprócz tego, że jest obecnie najczęściej wykorzysty-
waną techniką wśród badaczy, przechodzi również przeobrażenia teoretyczne, mające 
na celu rozwiązanie problemu z brakiem spełnienia założenia normalności rozkładu 
danych, brakiem danych oraz specyfikacji i testowania modeli postulujących związki 
nieliniowe [11, s. 174].

Modelowanie równań strukturalnych posiada duży potencjał w analizie zjawisk 
postulowanych przez teorię. Model strukturalny jest skonstruowany z pomiarów 
zmiennych na skali ilościowej lub porządkowej pod warunkiem zachowania założe-
nia o rozpiętości skali. Modelowanie równań strukturalnych zakłada liniową funkcję 
zależności między zmiennymi. Wykorzystywane zmienne mogą być obserwowane 
lub nieobserwowalne, a zależności, jakie je łączą, mogą mieć charakter przyczynowo-
-skutkowy lub korelacyjny. Modele te mogą składać się z wielu równań, czyli wyja-
śniać wiele zaawansowanych zależności, ale złożoność modelu zawsze warunkuje 
liczebność wykorzystywanej w badaniach próby i jej rozkład.
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MODELOWANIE RÓWNAŃ STRUKTURALNYCH W NAUKACH 
O ZARZĄDZANIU

Streszczenie

Modelowanie równań strukturalnych (SEM) pozwala na wielowymiarowe i wielozmiennowe 
empiryczne potwierdzenie modeli badawczych z uwzględnieniem problemu przyczynowości. 
Celem artykułu jest przybliżenie sposobów opracowania wyników badań przy użyciu współ-
czesnych, zaawansowanych narzędzi statystycznych, jakimi są modele równań strukturalnych. 
W pracy wskazano wady i zalety prezentowanej metody, uwarunkowania jej wykorzystania 
oraz najczęściej cytowane przykłady jej zastosowania.

Słowa kluczowe: modelowanie równań strukturalnych (SEM), PLS 
SEM, CB SEM, nauki o zarządzaniu, techniki badawcze

USE OF STRUCTURAL EQUATION MODELING 
IN MANAGEMENT RESEARCH

Abstract

SEM allows for multidimensional and multivariate precise empirical verification of research 
models taking the problem of causality into consideration. The aim of the paper is to present 
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methods of developing research results with the use of modern advanced statistical tools such 
as structural equation modeling. Due to the research, the advantages and disadvantages of 
the presented method as well as the most frequently quoted examples of its use, were indi-
cated in the work.

Key words: structural equation modeling, PLS SEM, CB SEM, 
management science, research techniques
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