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TÓM TẮT 

Kiểm định mối quan hệ giữa hai biến thông qua vai trò của 
biến điều tiết góp phần trả lời cho câu hỏi nghiên cứu rất thú vị 
trong lĩnh vực quản trị kinh doanh. Bài viết này tóm tắt lý thuyết 
về kiểm định mô hình nghiên cứu đa biến với biến điều tiết liên 
tục. Đầu tiên, nhóm tác giả giới thiệu về biến điều tiết, các dạng 
biến điều tiết và các hướng tiếp cận khi kiểm định bằng PLS – 
SEM. Thứ hai, bài viết này chỉ tập trung vào biến điều tiết liên 
tục và giới thiệu ba hướng tiếp cận khi kiểm định mối quan hệ 
nhân quả có biến điều tiết. Hướng tiếp cận hai giai đoạn được 
các nhà nghiên cứu khuyến khích sử dụng. Cuối cùng, tình 
huống về mức độ tác động của hành vi lướt mạng lên mối quan 
hệ giữa hiệu quả làm việc và hành vi đổi mới sáng tạo của nhân 
viên được minh hoạ cho lý thuyết kiểm định trên.  

ABSTRACT 

Testing the relationship between exogenous variables and 
endogenous variables through the moderating role can answer 
to the interesting research question in business administration. 
This paper summarizes the theory on the testing multivariable 
research model with continuing moderator variable. Firstly, 
the authors make an introduction on moderator, type of 
moderators and approaches in PLS-SEM. Secondly, the paper 
just only focuses on continuing moderator variable and present 
three approaches in testing causal moderating relationship. A 
two-stage approach is recommended by researchers instead of 
using product indicator approach and orthogonalizing 
approach. Finally, the authors conduct a case study illustrative 
the moderating effect of cyberloafing on the relationship 
between job performance and innovative work behaviour. 

 
1. Giới thiệu 
Phân tích đánh giá mô hình nghiên 

cứu dưới tác động của biến điều tiết ngày 
càng được chú ý trong nghiên cứu định 

lượng thuộc lĩnh vực quản trị kinh doanh. 
Ví dụ như trong lĩnh vực lãnh đạo, điển 
hình có các công trình của Van Lange, 
Joireman, Parks và Van Dijk (2013); 
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Mohamed, Hassan và Spencer (2011). 
Trong nhân sự có các công trình của Koay 
(2018); De Witte (2012); Altinay và cộng 
sự (2019). Đặc biệt, trong lĩnh vực 
marketing, rất nhiều công trình kiểm định 
vai trò của biến điều tiết như Clayton 
(2015); Lee & Kim (2018); Noddings 
(2012); Svensson và cộng sự (2018);  
Thiruvattal (2017). 

Chính vì vậy, hiểu và vận dụng kỹ 
thuật kiểm định mô hình phân tích đa biến 
trong nghiên cứu khoa học rất quan trọng 
và cần thiết. Điều này giúp các nhà nghiên 
cứu trong nước tiếp cận với các kỹ thuật 
phân tích tiên tiến, mới nhất mà các nhà 
khoa học trên thế giới trong lĩnh vực quản 
trị kinh doanh nói chung đang thực hiện. 
Cấu trúc bài báo này gồm ba phần chính. 
Đầu tiên chúng tôi giới thiệu tầm quan 
trọng của mô hình nghiên cứu đa biến dưới 
vai trò của biến điều tiết. Phần tiếp theo, 
tóm lược lý thuyết về kiểm định mô hình 
nghiên cứu có sự can thiệp của biến điều 
tiết liên tục. Cuối cùng, trình bày ví dụ minh 
họa để các nhà nghiên cứu, sinh viên hieểu 
và vận dụng được lý thuyeế t vào thực tieễn 
nghiên cứu qua ví dụ về hành vi đổi mới 
sáng tạo trong công việc. Phần mềm Smart 
PLS 3.2.7 được sử dụng cho ví dụ này.  

2. Cơ sở lý thuyết về biến điều tiết 
và tác động của biến điều tiết lên mối 
quan hệ nhân quả của hai biến trong mô 
hình nghiên cứu đa biến 

Tác động điều tiết mô tả một tình 
huống mà ở đó mối quan hệ giữa hai biến 
không phải là một hằng số, nó thay đổi phụ 
thuộc vào các giá trị của biến thứ ba, được 
gọi là biến điều tiết. Biến điều tiết (hoặc 
khái niệm nghiên cứu điều tiết - moderator 
construct) thay đổi cường độ hoặc chiều 

hướng của mối quan hệ giữa hai khái niệm 
trong mô hình.  

Hair Jr, Hult, Ringle và Sarstedt (2017) 
đã đưa ra một ví dụ minh hoạ cho mối quan 
hệ giữa sự hài lòng và lòng trung thành của 
khách hàng có sự khác biệt giữa các mức 
thu nhập khác nhau. Các tác giả đề xuất thu 
nhập có ảnh hưởng nghịch chiều đến mối 
quan hệ giữa sự hài lòng - lòng trung thành 
của họ. Nghĩa là mức thu nhập càng cao thì 
mối quan hệ giữa sự hài lòng và trung 
thành càng yếu. Nói cách khác, thu nhập 
đóng vai trò là một biến điều tiết gây ra sự 
không đồng nhất trong mối quan hệ sự hài 
lòng và lòng trung thành. Mối quan hệ này 
không giống nhau đối với tất cả khách hàng 
mà thay đổi tùy thuộc vào thu nhập của họ. 
Hình 1 minh họa một tác động điều tiết 
trong mô hình lên mối quan hệ giữa sự hài 
lòng và lòng trung thành của khách hàng. 

         Hình 1: Mô hình biến điều tiết (Nguồn: 
Hair Jr, Hult, Ringle và Sarstedt (2017)) 

Các dạng biến điều tiết 
Bieến đieều tieế t có theể  có mặt trong các 

mô hı̀nh caếu trúc dưới nhieều hıǹh thức 
khác nhau. Chúng có theể  đại diện cho các 
đặc đieểm có theể  quan sát được như giới 
tı́nh, độ tuoể i, hoặc thu nhập. Chúng cũng có 
thể là các biến tiềm ẩn (latent variable) 
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không quan sát trực tiếp được chẳng hạn 
như căng thẳng trong công việc, trì hoãn 
trong công việc. 

Hair Jr và cộng sự (2017) tổng kết 
rằng sự khác biệt quan trọng nhất liên 
quan đến thang đo của biến điều tiết, bao 
gồm sự phân biệt giữa biến điều tiết phân 
loại và biến điều tiết liên tục. 

Biến điều tiết phân loại 
Nhiều tác giả sử dụng biến điều tiết 

phân loại như giới tính, trình độ học vấn, 
thu nhập, loại hình doanh nghiệp,… Trong 
hầu hết các trường hợp, các nhà nghiên 
cứu sử dụng biến điều tiết phân loại để chia 
bộ dữ liệu thành hai nhóm trở lên và ước 
lượng các mô hình riêng cho từng nhóm dữ 
liệu. Chạy phân tích đa nhóm cho phép xác 
định mối quan hệ mô hình khác biệt giữa 
các nhóm.  

Biến điều tiết liên tục  
Trong nhiều trường hợp, các nhà 

nghiên cứu có một biến điều tiết liên tục 
mà họ cho rằng có thể ảnh hưởng đến độ 
mạnh của một mối quan hệ nhân quả cụ 
thể giữa hai biến tiềm ẩn. Trở lại nghiên 
cứu trường hợp của Hair và cộng sự 
(2017) về mô hình danh tiếng công ty, các 
tác giả đưa ra giả thuyết rằng mối quan hệ 
giữa sự hài lòng và lòng trung thành bị 
ảnh hưởng bởi thu nhập của khách hàng. 
Nói cách khác, mối quan hệ giữa sự hài 
lòng và lòng trung thành của khách hàng 
sẽ yếu hơn đối với các khách hàng có thu 
nhập cao và mạnh hơn đối với các khách 
hàng có thu nhập thấp.  

                                                      
1 Điều tiết với biến phân loại khá phức tạp, 
chúng tôi sẽ trình bày ở bài viết khác. Độc giả 
quan tâm có thể xem thêm hướng dẫn của Hair 
Jr, J. F., Sarstedt, M., Ringle, C. M., & 

Hair Jr và cộng sự (2017) đề xuất 
không nên sử dụng các biến đơn để đo 
lường khái niệm. Các biến đơn (single 
variable) thì kém hơn so với thang đo đa 
biến về giá trị ước lượng (xem Sarstedt, 
Diamantopoulos, Salzberger và 
Baumgartner, 2016; Diamantopoulos, 
Sarstedt, Fuchs, Wilczynski và Kaiser, 
2012), điều này có thể gây ra những vấn đề 
đặc biệt phụ thuộc vào bối cảnh điều tiết. 
Aguinis, Beaty, Boik và Pierce ( 2005) giải 
thích sự điều tiết thường liên quan đến độ 
lớn tác động giới hạn mà bất kỳ sự thiếu 
hụt độ nhạy thống kê nào đó sẽ khó nhận 
dạng được mối quan hệ có ý nghĩa. Hơn 
nữa, khi mô hình hóa các tác động điều tiết, 
mô hình đo lường của biến điều tiết được 
bao gồm hai lần trong mô hình - trong 
chính biến điều tiết cũng như trong biến 
tương tác. Đặc điểm này khuếch đại những 
hạn chế của phép đo đơn biến trong bối 
cảnh điều tiết. Trong bài viết này, chúng tôi 
chỉ tập trung vai trò điều tiết của biến liên 
tục1. Mô hình hoá sự tác động được trình 
bày ở mục tiếp theo. 

Mô hình nghiên cứu có tác động 
của biến điều tiết 

Trong Hình 2, thu nhập đóng vai trò là 
biến điều tiết (M), tác động đến mối quan hệ 
giữa sự hài lòng của khách hàng (Y1) và lòng 
trung thành của khách hàng (Y2). Tác động 
điều tiết (ρ3) được thể hiện bởi một mũi tên 
chỉ tác động ρ1, liên kết Y1 và Y2. Hơn nữa, 
khi có tác động điều tiết trong mô hình cấu 
trúc, cũng có một mối quan hệ trực tiếp (ρ2) 
từ biến điều tiết đến biến nội sinh.  

Gudergan, S. P. (2017). Advanced issues in 
partial least squares structural equation 
modeling. Sage Publications. 
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Hình 2: Mô hình hoá tác động điều tiết 

(Nguồn: Đề xuất của tác giả) 
Đường dẫn bổ sung này rất quan trọng 

(và là một sai lầm thường gặp) vì nó kiểm 
soát tác động trực tiếp của biến điều tiết 
lên biến nội sinh. Nếu tác động ρ2 được bỏ 
qua, tác động của M lên mối quan hệ giữa 
Y1 và Y2  (tức là, ρ3) sẽ bị phóng đại lên. Có 
thể thấy, tác động điều tiết tương tự như 
tác động trung gian, trong đó một biến thứ 
ba (biến điều tiết biến trung gian) tác động 
đến độ mạnh của mối quan hệ giữa hai biến 
tiềm ẩn. Sự khác biệt quan trọng giữa hai 
khái niệm này là biến điều tiết không phụ 
thuộc vào biến ngoại sinh. Trong khi đó, 
khi xem xét mô hình với biến trung gian, có 
một tác động trực tiếp giữa biến ngoại sinh 
và biến trung gian. 

 Biểu diễn bằng công thức toán học mô 
hình nghiên cứu trên như sau: 

Y2 = (ρ1 + ρ3 • M) • Y1 + ρ2 • M 
Như vậy, theo Hair Jr và cộng sự 

(2017), ảnh hưởng của Y1 lên Y2 không chỉ 
phụ thuộc vào độ mạnh của tác động đơn 
ρ1 mà còn dựa vào tích của ρ3 và M. Để hiểu 
được cách thức một biến điều tiết có thể 
được tích hợp trong mô hình, phương 
trình trên được viết lại như sau:  

 Y2 = ρ1• Y1 + ρ2 • M + ρ3• (Y1 • M) 
Phương trình này cho thấy rằng tác 

động điều tiết yêu cầu đặc điểm tác động 
của biến tiềm ẩn ngoại sinh (ρ1• Y1), tác 
động của biến điều tiết (ρ2 • M) và tích số 
hạng ρ3• (Y1 • M), còn được gọi là biến 
tương tác. Kết quả là hệ số ρ3 giải thích tác 
động của ρ1 thay đổi khi biến điều tiết M 
tăng hoặc giảm một độ lệch chuẩn. Hình 3 
minh hoạ khái niệm tương tác.  

Hình 3: Biến tương tác trong sự điều 
tiết (Nguồn: đề xuất của tác giả) 

Có thể thấy, mô hình chứa biến tương 
tác như là một biến tiềm ẩn bổ sung bao hàm 
tích của biến tiềm ẩn ngoại sinh Y1 và biến 
điều tiết M. Do biến tương tác này, các nhà 
nghiên cứu thường đề cập đến tác động 
tương tác khi mô hình hóa các biến điều tiết.  

Tạo biến tương tác 
Henseler và Chin (2010); Henseler và 

Fassott (2010); Rigdon, Ringle và Sarstedt, 
(2010) đã đề xuất một số cách tiếp cận để 
tạo ra điều kiện tương tác. Có ba cách tiếp 
cận nổi bật: (1) Cách tiếp cận tích biến 
quan sát (product indicator approach), (2) 
cách tiếp cận trực giao (orthogonalizing 
approach), và (3) cách tiếp cận hai giai 
đoạn (Two – stage approach). Do các hạn 
chế của tiếp cận tích và tiếp cận trực giao, 
trong bài viết này, chúng tôi chỉ tập trung 
vào tiếp cận hai giai đoạn. 
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Cách tiếp cận hai giai đoạn 

Cách tiếp cận hai giai đoạn như là một 
công cụ để chạy phân tích điều tiết khi biến 
ngoại sinh và/ hoặc biến điều tiết đo lường 
nguyên nhân. Cụ thể, hai giai đoạn này diễn 
ra như sau: 

Giai đoạn 1: Mô hình tác động chính 
(mô hình không có biến tương tác) được 
ước lượng để có được điểm số của các biến 
tiềm ẩn. Chúng được lưu lại để phân tích 
thêm ở giai đoạn thứ hai. 

Giai đoạn 2: Các điểm số biến tiềm ẩn 
của biến tiềm ẩn ngoại sinh và biến điều 
tiết từ Giai đoạn 1 được nhân lên để tạo ra 
một đo lường đơn biến dùng để đo biến 
tương tác. Tất cả các biến tiềm ẩn khác 
được biểu diễn bằng các biến đơn của điểm 
số biến tiềm ẩn của chúng từ Giai đoạn 1. 
Hình 4 minh họa cách tiếp cận hai giai đoạn 
cho mô hình nghiên cứu trước đây, nhưng 
2 biến quan sát nguyên nhân được sử dụng 
trong Giai đoạn 1 để đo lường biến điều tiết 
(chú ý dấu mũi tên quay đầu vào khái niệm 
M). Mô hình tác động chính trong Giai đoạn 
1 được chạy để có được điểm số biến tiềm 
ẩn cho Y1, Y2 và M (tức là, LVS (Y1), LVS (Y2) 
và LVS (M)). 

Giai đoạn 1: 

 

 
 
 

Giai đoạn 2: 

 
Hình 4:  Mô hình nghiên cứu theo 

hướng tiếp cận 2 giai đoạn (Nguồn: Đề xuất 
của tác giả) 

Các điểm số biến tiềm ẩn của Y2 và M 
sau đó được nhân lại để tạo thành một biến 
đơn dùng để đo lường số hạng tương tác Y1• 
M trong Giai đoạn 2. Các biến tiềm ẩn Y1, Y2 
và M được đo bằng một biến đơn của điểm 
số biến tiềm ẩn từ Giai đoạn 1. Điều quan 
trọng cần lưu ý là những hạn chế được xác 
định khi sử dụng các biến đơn không áp 
dụng trong trường hợp này, vì biến đơn thể 
hiện các điểm số biến tiềm ẩn được lấy từ 
phép đo đa biến trong Giai đoạn 1. 

Cách tạo Biến tương tác trong tiếp 
cận hai giai đoạn 

Hình 5 tóm tắt kết quả của Henseler và 
Chin (2010), có tính đến các khác biệt về 
khái niệm giữa các cách tiếp cận đã được 
trình bày ở phần trước. 

Đầu tiên, cách tiếp cận tích biến quan 
sát hay cách tiếp cận trực giao không thể 
áp dụng được khi biến ngoại sinh và/ hoặc 
biến điều tiết có mô hình đo lường nguyên 
nhân. Vì vậy, khi có đo lường nguyên nhân, 
phải sử dụng cách tiếp cận hai giai đoạn. 

M 

Y1 

Y2 

m1 

m2 

X1 

X2 

X3 

X4 

P2 

P1 
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Nếu biến ngoại sinh và biến điều tiết đo 
lường kết quả, việc lựa chọn phương pháp 
tiếp theo phụ thuộc vào mục tiêu nghiên 
cứu. Khi mục tiêu là xác định xem biến điều 
tiết có ảnh hưởng đáng kể đến mối quan hệ 
hay không thì cách tiếp cận hai giai đoạn 
được ưa thích hơn. Cách tiếp cận này mang 
lại độ nhạy thống kê cao so với cách tiếp 
cận trực giao và đặc biệt là cách tiếp cận 

tích biến quan sát. Tuy nhiên, khi mối quan 
tâm chı́nh là giảm thieểu sự sai chệch ước 
lượng, cách tieếp cận trực giao nên được lựa 
chọn vı̀ nó thực hiện toế t nhaế t veề  độ chıńh 
xác điểm. Tương tự như vậy, khi mục đích 
là để tối đa hóa dự báo về biến nội sinh, các 
nhà nghiên cứu nên áp dụng cách tiếp cận 
trực giao vì cách tiếp cận này mang lại độ 
chính xác dự báo cao. 

Hình 5: Hướng dẫn tạo biến tương tác (Nguồn: Tổng hợp của tác giả) 

Kiểm tra kiểu mô hình đo lường của khái 
niệm điều tiết và khái niệm ngoại sinh  

Khái niệm điều 
tiết/ngoại sinh là KN 

nguyên nhân 

Khái niệm điều 
tiết/ngoại sinh là 

KN kết quả 

Tiếp cận hai giai 
đoạn 

Xác định mục đích 
của phân tích  

Khám phá mức 
ý nghĩa của tác 
động điều tiết  

Tối thiểu sai lệch 
ước lượng của tác 

động điều tiết  

Tối đa sự dự 
báo  

Tiếp cận hai 
giai đoạn 

Tiếp cận 
trực giao 

Tiếp cận 
trực giao 
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Đánh giá mô hình đo lường 

Khi đánh giá mô hình đo lường kết quả, 
biến điều tiết phải đáp ứng tiêu chuẩn có liên 
quan về nhất quán độ tin cậy bên trong, giá 
trị hội tụ, và giá trị phân biệt. Tương tự, tất 
cả tiêu chuẩn mô hình đo lường nguyên 
nhân cũng áp dụng toàn bộ cho biến điều 
tiết. Tuy nhiên, biến tương tác không có yêu 
cầu như vậy.  

Những tiêu chuẩn để đánh giá mô hình 
cấu trúc rất quan trọng. Trong trường hợp 
tác động tương tác, giá trị f2 chỉ ra mức độ 
đóng góp của biến điều tiết là bao nhiêu 
trong việc giải thích biến tiềm ẩn ngoại sinh.  

Hướng dẫn chung cho đánh giá f2 chỉ ra 
rằng các giá trị 0.02, 0.15 và 0.35 đại diện 
cho tác động tương ứng nhỏ, trung bình và 
lớn (Cohen, 1988). Tuy nhiên, Aguinis và 
cộng sự (2005) chỉ ra tác động trung bình 
trong kiểm định của biến điều tiết chỉ là 
0.009. Ngược lại, Kenny (2016)2 không chỉ 
đề xuất 0.005, 0.01, và 0.025 tương ứng tác 
động nhỏ, trung bình và lớn, mà còn chỉ ra 
rằng những giá trị này là lạc quan so với tổng 
kết của Aguinis và cộng sự (2005). 

Diễn giải các kết quả 

Khi diễn giải kết quả của phân tích biến 
điều tiết, lợi ích đầu tiên đó là ý nghĩa của biến 
tương tác. Nếu tác động của biến tương tác vào 
các khái niệm nội sinh có ý nghĩa thống kê, kết 
luận rằng biến điều tiết M có sự điều tiết một 
cách có ý nghĩa lên mối quan hệ giữa Y1 và Y2. 
Quy trình bootstrapping tạo điều kiện cho 
đánh giá này. Trong trường hợp biến điều tiết 
có ý nghĩa, bước tiếp theo xác định độ mạnh 

                                                      
2 http://davidakenny.net/cm/moderation.htm 

của tác động điều tiết, việc phân tích phụ thuộc 
vào cách biến tương tác được tạo ra.  

Tác động giữa Y1 và Y2 (ρ1) khác với mô 
hình có và không có biến điều tiết khi sử 
dụng tiếp cận tích biến quan sát và tiếp cận 
2 giai đoạn. Nhà nghiên cứu cần lưu ý điều 
này. Nếu một nhà nghiên cứu quan tâm đến 
ý nghĩa kiểm định của tác động chính ρ1 giữa 
Y1 và Y2, phân tích PLS-SEM nên thực hiện 
ban đầu với không có biến điều tiết. Sau đó, 
phân tích mô hình nên theo phân tích bổ 
sung cho mối quan hệ điều tiết cụ thể. Vấn 
đề này quan trọng bởi vì tác động trực tiếp 
trở thành tác động đơn trong mô hình biến 
điều tiết, điều này sẽ dẫn đến sự khác biệt 
trong giá trị ước lượng của nó, ý nghĩa của 
nó, và cách diễn giải. Tác động đơn đại diện 
cho mối quan hệ giữa một biến ngoại sinh và 
một biến tiềm ẩn nội sinh khi giá trị biến 
điều tiết ngang bằng với giá trị trung bình 
của nó (sự chuẩn hóa đã được áp dụng). Vì 
thế, diễn giải kết quả tác động đơn của mô 
hình biến điều tiết như thể nó là tác động 
trực tiếp (vd, giả thuyết kiểm định mối quan 
hệ có ý nghĩa ρ1 giữa Y1 và Y2) có thể dẫn 
đến kết luận sai và không chính xác 
(Henseler và Fassott, 2010).  

Việc minh họa kết quả bằng đồ họa giúp 
hiểu biết thấu đáo hơn và rút ra kết luận chặt 
chẽ hơn. Cách thông thường nhất để minh 
họa kết quả của phân tích biến điều tiết là 
bằng đồ thị đường dốc.  

Trong ví dụ tương tác 2 chiều (Hình 6) 
giả sử rằng mối quan hệ giữa Y1 và Y2 có giá 
trị 0.50, mối quan hệ giữa M và Y2 có giá trị 
0.10, giới hạn tương tác (Y1 x M) là 0.25 
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quan hệ với Y2. Hình 6 chỉ ra đường dốc cho 
một thiết lập như vậy, ở đó trục-x đại diện 
cho các khái niệm ngoại sinh (Y1) và trục-y 
cho các khái niệm nội sinh (Y2). 

Hai đường trong Hình 6 đại diện cho 
mối quan hệ giữa Y1 và Y2 cho mức thấp và 
cao của khái niệm M. Thông thường, mức 
thấp của M là 1 đơn vị độ lệch chuẩn bên 
dưới giá trị trung bình của nó (đường thẳng 
trong Hình 6) trong khi mức cao của M là 1 
đơn vị độ lệch chuẩn bên trên giá trị trung 

bình của nó (đường thẳng đứt đoạn trong 
Hình 6). Bởi vì tác động điều tiết dương 
được biểu diễn 0.25 mối quan hệ giữa điều 
kiện tương tác và khái niệm nội sinh, độ dốc 
của đường thẳng có mức độ điều tiết cao sẽ 
dốc hơn. Có nghĩa là, mối quan hệ giữa Y1 và 
Y2 trở nên mạnh hơn với mức cao của M. Với 
mức thấp của M, độ dốc sẽ phẳng hơn trong 
Hình 6. Vì thế, với mức thấp của khái niệm 
biến điều tiết M, mối quan hệ giữa Y1 và Y2 
trở nên yếu hơn. 

 
Hình 6:  Sơ đồ hoá mức độ tác động khi có biến điều tiết M (Nguồn: Đề xuất của tác giả)

Tình huống minh hoạ: Hành vi đổi 
mới sáng tạo của nhân viên 

Để minh hoạ cho mô hình 

nghiên cứu có biến điều tiết.  Chúng 
tôi  đề xuất mô hình nghiên cứu như 
Hình 7 bên dưới.  
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Hình 7: Mô hình nghiên cứu đề xuất - hành vi đổi mới sáng tạo của nhân viên trong công 

việc (Nguồn: Đề xuất của tác giả) 

Trong mô hình nghiên cứu đề xuất 
trên, chúng tôi tập trung vào mối quan hệ 
giữa JP (hiệu quả công việc) và IWB (hành 
vi đổi mới sáng tạo của nhân viên). Giả 
thuyết đặt ra là nhân viên càng đánh giá 
hiệu quả công việc của họ càng cao thì hành 
vi đổi mới sáng tạo của họ càng tăng lên. 
Liệu mối quan hệ này thay đổi như thế nào 
khi có sự hiện diện của hành vi lướt mạng 
trong khi làm việc (cyberloafing) là câu hỏi 
nghiên cứu đáng quan tâm.  

Vì hành vi lướt mạng là hành động 
mang tính tiêu cực, nhân viên không tập 
trung vào làm việc mà họ sử dụng thời gian 
làm việc để chat chit, vào facebook, gửi tin 

nhắn… Do đó, suy diễn ở đây là hành vi làm 
việc riêng qua mạng càng cao thì mối quan 
hệ giữa hiệu quả công việc và hành vi đổi 
mới sáng tạo càng giảm. Để kiểm định 
được tác động này (giả thuyết H8(-) như 
trong Hình 7), biến trung gian hành vi lướt 
mạng được đưa vào mô hình và mũi tên 
của nó chỉ trực tiếp vào khái niệm nội sinh 
IWB. Sau đó, kỹ thuật tạo biến tương tác 2 
giai đoạn của Smart PLS 3 góp phần tạo ra 
biến tương tác Moderating effect 
JP*Cyberloafing minh hoạ trên Hình 7. 

Kết quả nghiên cứu sau khi 
bootstrapping 5000 mẫu được thể hiện 
trong Hình 8 sau:  
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Hình 8: Kết quả kiểm định mô hình nghiên cứu đề xuất (Nguồn: Tổng hợp của tác giả) 

Trong Hình 8, chúng ta chú ý đến biến 
tương tác Moderating effect JP*Cyberloafing 
và sự tác động của nó lên mối quan hệ giữa JP 
– IWB. Hình 9 cho kết quả biến tương tác 
Moderating effect JP*Cyberloafing và sự tác 
động của nó lên mối quan hệ giữa JP – IWB là 
– 0.032 và không có ý nghĩa thống kê (p > 

0.05). Chúng ta có thể kết luận, giả thuyết 
H8 không được chấp nhận trong tình 
huống này. Có nghĩa là, mối quan hệ giữa 
hiệu quả công việc và hành vi đổi mới 
sáng tạo không thay đổi trong trường hợp 
có sự hiện diện của cyberloafing với vai 
trò điều tiết.  

 
Hình 9: Kết quả hồi quy đa biến sau khi bootstrapping 5000 mẫu (Nguồn: Tổng hợp của 

tác giả) 
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Để minh hoạ, chúng tôi giả sử kết quả 
biến tương tác Moderating effect 
JP*Cyberloafing và sự tác động của nó lên 
mối quan hệ giữa JP – IWB là – 0.032 và có 

ý nghĩa thống kê (p < 0.05). Trong tình 
huống giả sử này, nhà nghiên cứu sẽ đọc và 
diễn giải kết quả nghiên cứu căn cứ trên 
Hình 10 như sau: 

 
Hình 10: Biểu đồ minh hoạ độ dốc khi có biến điều tiết (Nguồn: Đề xuất của tác giả) 
Biến tương tác có tác động nghịch 

chiều lên IWB (-0.032). Tác động giữa JP  
IWB là (0.250). Điều này có nghĩa là mối 
quan hệ giữa JP và IWB là 0.250 cho mức 
độ cyberloafing trung bình. Khi 
cyberloafing tăng lên 1 độ lệch chuẩn thì 
mối quan hệ JP  IWB giảm xuống 1 
khoảng (0.250 – 0.032 = 0.218). Ngược lại, 
khi cyberloafing giảm xuống 1 độ lệch 
chuẩn thì mối quan hệ JP  IWB trở thành 
(0.250 + 0.032 = 0.282). Hình 10 cho thấy 
hành vi đổi mới sáng tạo – IWB được thể 
hiện ở trục tung (Y) và hiệu quả làm việc JP 
được thể hiện ở trục X. Đường màu xanh 
chính giữa thể hiện mối quan hệ cho một 
mức độ điều tiết trung bình của 
cyberloafing. Hai đường còn lại minh hoạ 
mối quan hệ JP  IWB ở mức độ cao (giá 

trị trung bình của cyberloafing cộng thêm 
1 độ lệch chuẩn) và mức độ thấp hơn (giá 
trị trung bình của cyberloafing trừ bớt đi 1 
độ lệch chuẩn). Độ dốc dương của cả 3 
đường thẳng cho thấy một tác động dương: 
Đánh giá hiệu quả công việc càng cao thì 
hành vi đổi mới sáng tạo càng cao. Có thể 
kết luận mức độ cyberloafing càng cao kéo 
theo mối quan hệ JP  IWB càng yếu và 
mức độ cyberloafing càng yếu dẫn đến mối 
quan hệ mạnh hơn giữa JP  IWB.  

Cuối cùng, nhìn vào Hình 11 - kết quả 
tác động f2 và xem xét giá trị của nó. Giá trị 
f2 = 0.001 cho thấy một ảnh hưởng nhỏ của 
biến tương tác. Kết quả này hợp lý vì trong 
tình huống này, chúng tôi đang giả sử rằng 
tác động của biến tương tác lên mối quan 
hệ là có ý nghĩa thống kê. 
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Hình 11: Kết quả tác động f2   (Nguồn: Tổng hợp của tác giả) 

3. Kết luận 
Để đánh giá chính xác sự tác động của 

biến điều tiết, nhà nghiên cứu cần hiểu rõ 
bản chất của biến điều tiết. Công trình của 
Hair Jr và cộng sự (2017) giúp nhà nghiên 
cứu có một nền tảng lý thuyết chặt chẽ để 
phân tích và đánh giá. Biến tương tác được 
tạo ra một cách tự động với Smart PLS 3 
khi nhà nghiên cứu thực hiện theo các 
hướng tiếp cận tích biến quan sát, trực giao 
và hai giai đoạn. Hướng tiếp cận hai giai 

đoạn được các nhà nghiên cứu khuyến 
khích sử dụng khi mục tiêu nghiên cứu là 
đánh giá mức độ tác động lên một mối 
quan hệ của biến điều tiết hoặc biến điều 
tiết là biến đo lường phản ánh nguyên 
nhân. Phân tích vai trò điều tiết là một kỹ 
thuật tiên tiến nâng cao, phức tạp về mặt 
thuật toán. Nhưng hiểu và vận dụng được 
điều này sẽ phát hiện ra những mối quan 
hệ rất thú vị và ý nghĩa trong nghiên cứu 
quản trị kinh doanh.  
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