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مساله چیست؟



33

مدیریتیهایپژوهشدرکالنسطحدریاوخردسطحدریاسازمانیهایپدیدهبررسی

هاپدیدهباالیبهپایینوپایینبهباالتاثیربهتوجهعدم

کالن-خردتحلیلبههمزمانتوجهعدم

شناسیرواندرخردرویکردوشناسیجامعهدرکالنرویکردداشتنریشه

رویکرددواینهایمحدودیت:

افرادتعامالتوادراکاترفتارها،شدنگرفتهنادیده:کالنرویکرد

گرددمیجمعیواکنشبهمنجرکهعواملیشدنگرفتهنادیده:خردرویکرد.

کندتغییرسیستمسطحبهفردیمشاهدهسطحازتحلیلواحد:اساسیمساله.

مساله چیست؟



44

درکههستندهمراهاجتماعیدینامیکحذفبااغلبخردسطحدرشدهانجامهایپژوهش

.داردوجودتحلیلباالترسطوح

یکدرهنوزهاتحلیلولیهستندترکیبیهایپدیدهبهمربوطمدیریتیمسائلبیشتر

.گیرندمیصورتمنفردسطح

مساله چیست؟



55

وهانگرشادراکات،بهنسبتباالسطحبافتیکعنوانبهگروهیوسازمانیعوامل

.دهدمیقرارتاثیرتحتراهاآنوشودمیمحسوبفردیرفتارهای

تعامالتواحساسرفتار،شناخت،فردی،هایویژگیازسازمانباالیسطحهایپدیده

.شودمیناشیافرادمیان

مثال
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تجزیه و تحلیل چند سطحی چیست؟
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جدیدروشوپارادایمیکعنوانبهسطحیچندرویکرد

ازشناختیروشومفهومیلحاظبهشدنیکپارچهسمتبهحرکتحالدرمدیریتعلم

سطحیچندتحلیلهایروشتوسعهطریق

واژهکلیدباسطحیچندرویکردشدنمطرحMeso(میاندر)

سطحیچندصورتبهسازمانیهایپدیدهگرفتننظردر

درباالترسطحعواملتاثیروباالترسطحدرمطالعهموردپدیدهتاثیرهمزمانتحلیل

مطالعهموردپدیده

تجزیه و تحلیل چند سطحی چیست؟



88

هاپژوهشوهانظریهدرکالنوخردسطحمیانشکافکردنحذفیاکم

چندگانهسطوحدرکههاییپدیدهازتاسازدمیقادرراماکهاصولیارائهوتعریف

.باشیمداشتهترییکپارچهدرکدارد،قرارسازمان

اهداف تجزیه و تحلیل چند سطحی
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گذردنمیانگارانهسادهسازمانی،هایواقعیتکناراز.

شودمدیریتدرجدیدمفاهیمخلقبهمنجرتواندمی.

ظریهنبهنگاهبااستممکنهاآنتفسیراماافتدمیاتفاقکالنسطحدرواقعیهایفرایند

.یابدبهبود(خردسطح)شناسیروانهای

هایمدلبهراهاآنوکردهتقویترانظریموضوعاتتوانندمیشناسیروانهاینظریه

.کننداضافههاآنبهراشدهگمفرایندیسازوکارهاییاعقالنیتتابیفزایندکالن

سازدمیآشکارنیزرااجتماعیرفتارهایبودنغنیسطحیچندهایتحلیلازاستفاده.

زندگیازمابهتردرکبهشوندمیانجامتحلیلسطحیکازبیشدرکههاییپژوهش

.کنندمیکمکسازمانی

مزایای تجزیه و تحلیل چند سطحی



1010

شوداستفادهسطحیچندهایمدلاز.

شودگرفتهنظردربنیادیاثرات.

شونددادهمشارکتپژوهشدرمختلفهایمقوله.

شوندبررسیسطحیچندهاینظریهطریقازپیراموندنیایوواقعیمشکالت.

برای کاراتر شدن پژوهش ها باید
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میقرارایآرایهدرسازمانیهایموجودیتکهاستاینسطحیچندتحلیلمحوریایده

:استزیرشکلشبیهکهگیرند

ایده محوری تحلیل چند سطحی

محیط

شبکه بین سازمانی

سازمان ها

واحدهای فرعی

گروه ها

افراد 

دانش، مهارت، توانایی ها و 
دیگر ویژگی های شخصی 

سرمایه های انسانی
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درشدهمنتشرمقاالتدر2007جوالیتا2006آگوستازیکسالهدورهیکبررسی:

سطحیچندهایروشانواعازپژوهشگرانچهارمیکاستفاده:مدیریتآکادمیمجله

سطحیچندهایروشانواعازپژوهشگراندومیکاستفاده:مدیریتبرمروریمجله

جایگاه تجزیه و تحلیل چند سطحی
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نمونه هایی از استفاده از تجزیه و
تحلیل چند سطحی
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ارتباطمفهوماینکهدهدمینشانسازمانیهویتدربارهموجودادبیاتبرمروری

.داردسازماندرافرادهویتباتنگاتنگی

یابندهویتیکدیگرباتعاملدرتوانندمیسازمانیکدرافراد.

همبهنسبتمشترکگذاریسرمایهموارددرتوانندمینیزسازماندوباالتر،سطحدر

:باشندهویتدارای

مشترکگذاریسرمایهانجامازبعدسازماندرافرادیابیهویتچگونگی:تحلیلخردسطح

مشترکهمکاریازبعدسازماندوهویتگیریشکلچگونگی:تحلیلکالنسطح

کاریهمشرایطدرهویتگیریشکلفرایندبراجتماعیشبکهتاثیرگذاریچگونگی:میانیسطح

مشترک

یاهمکاریدرویژهبهسطحیمیانروابطگرفتننظردروسطحسهدرهویتهمزمانمطالعه

.ازدسنمایانراهویتگیریشکلفرایندهایهایپیچیدگیتواندمیبهترمشترک،گذاریسرمایه

بررسی هویت سازمانی با استفاده از تحلیل چند 
سطحی
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واحد کانونی و سطح نظریه
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تعمیمبههاآنبارابطهدرخواهدمیفردکههستندهاییموجودیت:کانونیواحدهای

هاسازمانوهاگروهافراد،نظیر.بپردازدنظریه

چندنظریهیکتوانمیشد،تعریفنتایجتعمیمبرایکانونیواحدیککهاینازپس

.ساختسطحی

هچگونها،موجودیتکهدادانجامکانونیواحداینبهراجعهاییبینیپیشتوانمییعنی

.شوندمیمربوطهمبهفرایندهاییچهطریقازوهستندمرتبطیکدیگربه

واحد کانونی و سطح نظریه
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اهموجودیتمیانممکنروابطکهاستسطحیدوآرایهازتصویریدهندهنشانزیرشکل

.دهدمینشانراسطحیچندنظریهیکدر

کوچکحروفباپایینسطحهایسازهشاملرابطهاین(xوy)باباالترهایسازهو

.اندشدهدادهنشان(YوX)بزرگحروف

واحد کانونی و سطح نظریه
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کهاستاینمدیریتیپژوهشمنطق:

یمجاسازیطریقیبهعمومادهندمیرخهاآندرترپایینسطحفرایندهایکهبزرگتریمحتوای

هبرواثراتعموماترپایینسطحمتغیرهایوکردهاعمالتریقویپایینبهرواثراتکهشوند

.کنندنمیمسدودراآنعکسوباال

واحد کانونی و سطح نظریه
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ازهستحلیلوتجزیهوگیریاندازهنظریه،سطوحهمزمانگرفتننظردربرایچهارچوبی

ها

استمدنظرآندرپذیریتعمیمکهاستمربوطکانونیسطحبهنظریهسطح.

هستندآنبهمربوطمستقیماهادادهکهشودمیمربوطواحدیبهگیریاندازهسطح.

هایتحلیلوفرضیاتآزمونبرایهادادهکهلستواحدیباارتباطدرتحلیلوتجزیهسطح

.شوندمیدادهنسبتآنبهآماری

اسطوح نظریه، اندازه گیری و تجزیه و تحلیل سازه ه
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استفاده از تجزیه و تحلیل چند 
سطحی در عمل
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است؟ایپدیدهچهتبیینودرکدنبالبهتحقیق

فرایندهایوهاساختاماداردقرار(فردیمثال)تحلیلازسطحیکدرمطالعهموردپدیده

.داردوجودترپایینیاباالترسطحدرآنبهمربوط

ترپایینسطحواحدهایبرباالترسطحواحدهایتاثیر

مستقیمتاثیر

گریتعدیلتاثیر

باالترسطحبرترپایینسطحواحدهایتاثیر

تعیین پدیده و ماهیت سطح تحلیل آن: گام اول
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متعارفتحلیل:

پدیدهتبیینبرایمتغیرازمحققاناستفاده.

هستندهافرضیهردیاتاییددنبالبهزیرا.

سازدمیرافرضیهکهمتغیرهاستبینرابطهزیرا.

سطحیچندتحلیل:

هاپدیدهتبیینبرایسازهازمحققاناستفاده

هاستسازهمیانرابطهتعیینطریقازکلیقضایایارائهبرایتالشزیرا.

شناسایی سازه های پدیده: گام دوم
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سازهومتغیربینتفاوت

متغیر:

بگیردخودبهمختلفهایارزشتواندمیکهایپدیدهنوعهر.

سازه:

رودمیکاربهمعلومومعینپدیدهیکتبیینوتشریحبرایکهاستشدهتجریدواقعیتی.

یکعنوانبهکهچیزیدهد،میشکلراآنخودتصویرسازیطریقازمحققکهاستچیزیسازه

.نداردخارجیوجودرفتار،ازمجزامشاهدهقابلبعد

شناسایی سازه های پدیده: گام دوم
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مفهوممعین،نظریمدلیکدراستفادهمنظوربهسازهآندرکهسطحی:نظریسطح

.شودمیگرفتهمفروضیاوشدهسازی

نیستمعنادارونداشتهوجودسطحازفارغایسازههیچ.

سطحیچندهایتحلیلدرسازهسطحعبارتازاستفاده

شودمیظاهرمختلفسطوحدرکهاستهاییسازهبرمشتملسطحیچندهایمدلزیرا.

فرد–گروه–سازمان–جامعه:سطح4شاملمطابقتحلیلسطح

شودمیمطرحسطوحاینتلفیقسطحی،چندتحلیلدر.

تعیین سطح نظری سازه های پدیده: گام سوم
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پدیدهازهدفنظریهیکارائه

شودمیدادهپاسخهاسازهدربارهسواالتیبههدفنظریهایندر:

شوند؟میظاهرکجادروگیرندمیشکلکجادرهاسازه

شوند؟میظاهرچگونهوگرفتهشکلچگونههاسازه

شوند؟میظاهرزمانیچهوگرفتهشکلزمانیچههاسازه

شودمیارائهفوقسواالتبهپاسخگویینتیجهدرهدفنظریهدرکهعناصری:

سازهمنشاسطح

سازهظهورسطح

ظهورفرایندماهیت

سازهظهوروگیریشکلزمان

ارایه نظریه هدف از پدیده: گام چهارم
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سازهمنشاسطح:

گیردمیشکلآندرپدیدههایسازهکهسطحی.

افرادرفتاریاعاطفهشناخت،درسازمانیهایپدیدهازبسیاریمنشا

سازهظهورسطح:

کندمیپیدابروزوظهورآندرپدیدههایسازهکهسطحی.

نباشدیابودهیکیتواندمیسازهمنشاسطحوظهورسطح.

باشدسازمانسطحدرظهورشولیداشتهفردیسطحدرریشهتواندمیایپدیدهمثال.

ظهورفرایندماهیت:

ترکیب(composition):تاسمشابهباالسطحدرپدیدهویژگیباپایینسطحدرپدیدهویژگی.

تجمیع(compilation):تاسمتفاوتباالسطحدرپدیدهویژگیباپایینسطحدرپدیدهویژگی.

ارایه نظریه هدف از پدیده: گام چهارم
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سازهظهوروگیریشکلزمان

استتوجهموردمتعارفسازمانیهایمدلدرندرتبهزمان.

استزمانتاثیرتحتسازمانیهایپدیدههمهتقریباکهحالیدر.

دهدمیقرارتاثیرتحتراسطحیچندهاینظریهحالتسهدروطریقسهاززمان:

1-شرایطکنندهتعیینوکنندهتعدیلعاملیکعنوانبهزمان

رتغییدچارمختلفسطوحدرهاپدیدهمیانروابطزمانطیدر:کنندهتعدیلعاملعنوانبهزمان

.شودمی

داردکاربردبالغهایسازمانبرایتنهامدلیمثال:شرایطکنندهتعیینعاملعنوانبهزمان.

ارایه نظریه هدف از پدیده: گام چهارم
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2-مختلفسطوحدرزمانیمقیاس

دهدمیقرارتاثیرتحترامختلفسطوحمیاناتصالوارتباطماهیتزمانی،مقیاسدرتفاوت.

داردباالترسطحهایپدیدهبهنسبتتریسریعهایپویاییپایین،سطوحهایپدیده.

3-زمانطیدرپیوندهاواتصاالتتغییر

،دپدیکهمختلفیکهرویدادهایاساسبرزمانطیدرمختلفسطوحمیانپیوندوهمزمانیآهنگ

.کندمیتغییرآید،می

ارایه نظریه هدف از پدیده: گام چهارم
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گرددمیبندیطبقهنوعسهدرهاسازه:

1-عامویژگیباواحدسازه:

استواحدسطحدردوهرسازهظهورسطحومنشاسطحسازه،ایندر.

دارداشارهواحدیکتوصیفیوعینیمشاهده،قابلهایویژگیبههاسازهازنوعاین.

هایویژگیدربلکهنیستافرادتعامالتوادراکاتتجارب،ها،نگررفتارها،درهاسازهاینمنشا

.استمنسجمکلیکعنوانبهواحدآن

گروهاندازه:مثال

2-مشترکویژگیباواحدسازه:

کنندمیتبیینراواحدیکپیاعضابینمشترکهایویژگی

گروهیهنجارهایوسازمانیجو:مثال

تعیین نوع سازه مورد مطالعه: گام پنجم
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3-ترکیبیویژگیباواحدسازه

دهدمینشانواحدسطحیکدررافردیسطحهایویژگیآرایشوترکیبالگو،هاسازهاین.

استفردیسطحازدوم،نوعهایسازههمانندهاسازهاینمنشا.

یکاعضایمیانفردیهایویژگیتعمیمدنبالبهدوم،نوعهایسازهخالفبرهاسازهاینولی

.نیستواحد

استمتفاوتکامالافرادهاینقشجاایندر.

تعیین نوع سازه مورد مطالعه: گام پنجم
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سنجشسطح:

شودمیآوریجمعمعینسازهیکارزیابیمنظوربههادادهآندرکهسطحی.

شودارزیابیفردیسطحهایدادهوسیلهبهبایدفردیسطحهایسازه.

واحدسطحیافردیسطحهایدادهوسیلهبهتواندمی(جامعه/سازمان/گروه)واحدسطحهایسازه

.شودارزیابی

شودمشخصواحدسطحسازهنوعوسیلهبهبایدسنجشسطح:

1-عامویژگیباواحدسطحهایسازهکنندگیتوصیفوبودنپذیرمشاهدهویژگیبهتوجهبا

:فردیهایارزشوهانگرشتجارب،ازآنبروزوظهورعدمو

باشندنیازموردهایدادهمنبعواحداعضایهمهکهنیستالزم.

کندمیکفایتواحدخبرهافرادنظراظهارارزیابی،برایبلکه.

فروشاندازهسازهمورددرفروشمدیراننظراظهار

شرکتاستراتژیسازهمورددرعاملمدیراظهارنظر

تعیین سطح سنجش بر اساس نوع سازه: گام ششم
های پدیده
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2-واکنشوعواطفادراکات،ازمشترک،ویژگیباواحدسطحهایسازهکهاینبهتوجهبا

شناختیروانسطحها،سازهاینمنشاویابندمیظهوروبروزواحداعضایمیانهای

:لذااست،

باشدداشتهمطابقتسازهمنشاسطحباکهشودآوریجمعبایدهاییداده.

بایدفردیسطحهایدادهباهمزماناست،واحدسطحدرهاسازهاینظهورچوندیگر،سویازو

.گیردقرارتوجهموردسازهارزیابیدرنیزواحدسطحهایداده

3-ترکیبیویژگیباواحدسطحهایسازهدر:

اعضایرفتارهایوهاشناختها،ویژگیازکهشودمیآوریجمعسازهارزیابیبرایهاییداده

.استشدهاستخراجواحد

گرددمیارزیابیسازهگیریشکلدرافرادازیکهرهایویژگیترکیبوآرایشالگو،اینجادر.

شودآوریجمعخصوصایندرهاییدادهاستضروریلذا.

تعیین سطح سنجش بر اساس نوع سازه: ششمگام 
های پدیده



3333

مدل های چند 
سطحی

مدل های تک 
سطحی

مدل های سطح 
فردی

مدل های سطح 
واحد

مدل های میان 
سطحی

تاثیر مستقیمتعدیل کننده

مدل های چند 
سطحی متشابه

تعیین روابط میان سازه ها در قالب مدل :  گام هفتم
های چند سطحی
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سطحیتکهایمدل:

دهدمینشانراتحلیلازواحدسطحیکدرهاسازهمیانروابط.

واحدسطحهایمدلوفردیسطحهایمدلشامل

سطحیمیانهایمدل:

کندمیتبیینرامختلفسطوحمستقلووابستههایسازهمیانروابط.

ایهسازهبرراباالترسطحهایسازهمستقیمتاثیرهامدلاین:مستقیمتاثیرسطحیمیانهایمدل

افرادشغلیهایویژگیماهیتبرفناوریتاثیرکردنمشخصمثال،.کندمیبینیپیشترپایینسطح

تاسترپایینسطحسازهدومیانرابطهبیانگرنخستهامدلاین:کنندهتعدیلسطحیمیانهایمدل

ابطهربیانگردوم،.شودمیتعدیلیاوکندمیتغییرباالترسطحموجودیتهایویژگیوسیلهبهکه

دیگررتپایینسطحسازهیکوسیلهبهکهاستترپایینسطحسازهیکوباالترسطحسازهیکمیان

.شودمیتعدیل

تعیین روابط میان سازه ها در قالب مدل :  گام هفتم
های چند سطحی
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متشابهسطحیچندهایمدل:

شودمیگرفتهکاربهتحلیلچندگانهسطوحدرمتغیردومیانروابطتبیینبرای.

وابستگیوقدرتمیانروابطنمونه،برای

سازههمبتواندمحققتادهدمیاجازهکهاستاینبهمتشابهسطحیچندهایمدلاصلیارزش

.کندتحلیلسازمانینظامیکازمختلفسطوحدرراهاسازهمیانروابطوها

هایمدلسازییکپارچهوهانظریهشدنکاربردیوپذیریتعمیمبخشنویدهاییمدلچنین

.استخردوکالن

تعیین روابط میان سازه ها در قالب مدل :  گام هفتم
های چند سطحی
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اساسبرگیرینمونهطرحتعیین:

مدلنوع

سازهنوع

دلیلبهگیرینمونهطرحتعییندرزمانمقولهبهپرداختناهمیت:

زمانیمقیاسلحاظبهسطوحمیانهایتفاوت

میتغییرزمانطیدرهاآنمیانارتباطقوتوشدت:هاپدیدهبرخیمیانارتباطبودنادواری

.کند

تعیین نمونه و طرح نمونه گیری : گام هشتم
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سطحیچندهایدادهتحلیلبرایمختلففنونازاستفاده

هبگوییپاسخبرایومتفاوتندهمبانظریهایپیشفرضلحاظبهتحلیلفنوناین

.استشدهطراحیمختلفیتحقیقسواالت

نمونهچند:

کواریانستحلیل(ANCOVA):تعیینطریقازسطحیمیانهایدادهتحلیلدراستفادهجهت

فردیسطحوابستهمتغیریکبرباالترسطحایزمینهسازهچندیایکتاثیر

سطحیدرونومیانتحلیل(WABA):گروهیسطحوفردیسطحمیانهمبستگیسنجش

سطحیچندساختاریافتهمعادالتسازیمدل(MSEM):سطوحدرمتغیرهارابطهدرمسیرتحلیل

چندگانه

ع تعیین و انتخاب فنون تحلیل بر اساس نو: گام نهم
مدل و سازه
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ازارنیازموردهایدادهبایدمحققاست،گرفتهشکلگاماینتاکهتحقیقیطرحاساسبر

.کندگردآوریشدهتعیینمنبع

گردآوری داده از منبع داده ها: گام دهم
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ندچتخصصیافزارهاینرمازاستفادهباوتحلیلفنونبرمبتنیشدهگردآوریهایداده

.شودمیتحلیلوتجزیهسطحی

تجزیه و تحلیل داده ها برای آزمون روابط: گام یازدهم
پیش بینی شده در مدل چند سطحی
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نظرموردنهایینظریهومدلها،سازهمیانروابطتاییدوهادادهتحلیلوتجزیهازپس

.شودمیارائهمحقق

ارائه مدل چندسطحی: گام دوازدهم
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مدل های چند سطحی
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وفردیسطحمانند.گیرندمینظردرسطحدودرراپدیدهیک:سادهسطحیچندهایمدل

:باشدداشتهوجودسطحدواینمیانایرابطهبایستمیکه.سازمانیسطح

فردیعواملبرسازمانیسطحازعلیایرابطه

بگیردشکلسازمانیشرایطازمتاثرفردیرفتار.

مایزمتشرایطیایجادبهمنتهیو.بپردازندیکدیگرتعریفوتوضیحبهسازمانیوفردیعوامل

.بگردند

دگیرنبرمیدربازخوردحلقههمراهبهراسطحسهحداقل:پیشرفتهسطحیچندهایمدل.

مدل های چند سطحی ساده و پیشرفته
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مروری بر پژوهش هایی که از تحلیل چند 
سطحی استفاده کرده اند
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سطوح:

(سازمانیسطح)سازمانیفرهنگ

(فردیسطح)کارکنانشهروندیرفتارهای

گیرینمونه:

(سازمان3۵مثالسازمان،چندین)سازمانسطحدرنمونه هایی

(سازمانهردرفردچندینمثالً)فردیسطحدرنمونه هایی

بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و رفتارهای 
شهروندی کارکنان
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کارکنانازپرسشنامهیکطریقازوکردهانتخابراسازمانیکتنهااستممکنمحقق

.گویندپاسخشهروندیرفتارهایوسازمانیفرهنگبهمربوطسواالتیبهکهبخواهد

یخاصبعدمثالکهمی رسدنتیجهاینبهرگرسیونطریقازداده هاتحلیلوتجزیهازپس

رفتارهایمیزانبارابطهدارایسازمانآنکارکنانتوسطشدهادراکسازمانیفرهنگاز

.استآن هاتوسطشدهگزارشسازمانیشهروندی

وسازمانیفرهنگازخاصیبعدبینکهکندبیاناستممکنمحققآنمشاهده،اینازپس

!استیافتهرابطه ایسازمانیشهروندیرفتار

بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و رفتارهای 
شهروندی کارکنان
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تاسداشتهنظرمدسازمانیسطحدرراپدیده ایخودنظریهدرکهاینستتحقیقاینایراد

جمعسازمان«یک»درراخودداده های«صرفا»آنگیریاندازهبرایاما،(سازمانیفرهنگ)

.استکردهآوری

سازمانیکدرسازمانیفرهنگازفردیادراک»استکردهگیریاندازهویآنچهاینرواز»

.استکردهبررسیسازمانیشهروندیرفتارباراآنرابطهواست

شواهدیسازمانیکدرکهاینستبگیردبررسیاینازمی تواندکهنتیجه ایتنهامحقق

سازمانیشهروندیرفتارباسازمانیفرهنگازخاصیبعدازافرادادراککهاستیافته

.داردرابطهآن هاتوسطشدهگزارش

بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و رفتارهای 
شهروندی کارکنان
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دبایویاست،شهروندیرفتارهایوسازمانیفرهنگرابطهبررسیواقعامحقققصداگر

نمونهسازمانهردروبودهمختلفیسازمانیفرهنگ هایدارایکهبیابدراسازمانهایی

.نمایدافرادانتخاببرایگیری

هرسازمانیشهروندیرفتارهایوسازمان هاآندرسازمانیفرهنگگیریاندازهباسپس

سازیفرضیهرابطهسطحیچندآماریتحلیلوتجزیهطریقازشدهانتخابافرادازیک

.کندآزمونراشده

متعمیازمحققشده اند،آوریجمعسازمانیکدرصرفاًداده هااگرکهاینستاصلیتوصیه

غییرتدلیلبهکهچرانماید،پرهیز(سازمانچندیندر)باال ترسطوحبهخودتحقیقنتایج

.می زندهمبهراخودتحقیقنتایجرواییتحلیلوتجزیهسطح

بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و رفتارهای 
شهروندی کارکنان
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مثالً)رباال تسطحیبه(فردیمثالً )پایین ترسطحیکازتحقیقیکنتایجتعمیمبنابراین

(تیمی

ویمتمانند)پایین ترسطوحبه(سازمانیاوجامعهمانند)باال ترسطوحازنتایجتعمیمیاو

،(فرد

باشد،نمیدیگرسطحبهمربوطماشدهآوریجمعهایدادهکهزمانی

 ًتلقیروش شناختیونظریمغالطهنوعیاستممکنونبودهصحیحنظرینظرازالزاما

.گردد

بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و رفتارهای 
شهروندی کارکنان
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اثرکارکنانانگیزشرویبردستمزدمیزانکهکردفرضچنینسازمانیکدرتوانمی

.گذاردمیمثبت

باالترسطحدرکهمتغیریعنوانبهسازمانشهرتعنوانبهدیگریمتغیراستممکن

.بگذارداثررابطهاینرویبرداردقرارسازمانسطحدریعنی

هشکاانگیزهودستمزدمیزانبینمثبترابطهکهشودموجبسازمانباالترشهرتیعنی

.کندپیدا

ودرابطهرویبرراباالترسطحمتغیرگذاریاثراینشدتومقداربتوانیماینکهبرای

دچنمدلسازیوتحلیلوتجزیهازبایستمیکنیمگیریاندازهترپایینسطحمتغیر

.کنیماستفادهسطحی

ت تاثیر میزان دستمزد بر انگیزه با تعدیلگری شهر
سازمان
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استگروهیکازانزواحالتخودبیگانگی،از.

مدرسهدریادگیریونیستندقائلخواندندرسبرایارزشیخودبیگانه،ازآموزاندانش

.استمعنیبیآنانبرای

یخودبیگانگازدچارکهشوندمیبزرگساالنیبهتبدیلعموماً خودبیگانهازآموزاندانش

.هستندتواناییفاقدنیزاقتصادیوسیاسیلحاظازوبودهاجتماعی

روانشناختینیازهایمدرسه،فرهنگرابطهچندسطحیبررسیحاضر،پژوهشهدف

.بودنوجوانانتحصیلیخودبیگانگیازواساسی

روشازاستفادهباارومیهشهرمتوسطهدورهآموزاندانشازنفر1029منظور،بدین

نگفرهتحصیلی،خودبیگانگیازهایپرسشنامهبهوشدهانتخابایخوشهگیرینمونه

.دادندپاسخاساسیروانشناختینیازهایومدرسه

افزارنرمازهادادهتحلیلبرایHLM(مراتبیسلسلهخطیهایمدل)شداستفاده.

:  انانتحلیل چندسطحی از خودبیگانگی تحصیلی نوجو
نقش فرهنگ مدرسه و نیازهای روانشناختی اساسی
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:  انانتحلیل چندسطحی از خودبیگانگی تحصیلی نوجو
نقش فرهنگ مدرسه و نیازهای روانشناختی اساسی



5252

خودمختاری،)اساسیروانشناختینیازهایفردیسطحدرکهدادنشانتحلیلنتایج

.دارندتحصیلیخودبیگانگیازبردارمعنیومنفیاثر(ارتباطوشایستگی

متغیربرآموزشیهایفرصتومعلمانوآموزاندانشروابطاثراتنیزمدرسهسطحدر

.بوددارمعنیومنفیوابسته

نداشتندمتغیراینبرداریمعنیاثرهنجاریانتظاراتوآموزاندانشروابطاما.

ازمطالعهدرچندسطحیعواملنقشبهتوجهلزومبرپژوهشهاییافتهکلیطوربه

.کنندمیتأکیدنوجوانانتحصیلیخودبیگانگی

:  انانتحلیل چندسطحی از خودبیگانگی تحصیلی نوجو
نقش فرهنگ مدرسه و نیازهای روانشناختی اساسی
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یرتفاوت بین سازه و متغ: نکته تکمیلی
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لقابمستقیمصورتبه...و«اجتماعیقابلیت»،«اضطراب»،«انگیزش»مثلهاواژهبرخی

.باشندنمیمشاهده

وندشمینامیدهسازهدارند،قرار(انتزاع)تجریدازباالییسطحدرکهپیچیدهمفاهیماین.

باتقیممسغیرطوربهبلکهنیستگیریاندازهقابلمستقیمطوربهکهاستصفتیسازه

توسعهمیزاندرمانی،رژیمازآگاهی:مانند.میشودسنجیدهمتغیردیگریامفهومچند

یافتگی

«یعاطفوشناختیاجتماعی،هایمهارتبهسویکاززیرااستسازهیک«اجتماعیقابلیت

هاشارفردیمیانروابطدراجتماعیهایتجربهوشدناجتماعیفرایندبهدیگرسویازو

.دارد

میپذیرامکانمتغیرهاکمکباوخاصشرایطایجادباتنهااجتماعیقابلیتیمشاهده

.گردد

سازه



5555

دیگریریگاندازهوسیلةیکبابتواناینکهیاباشدمشاهدهقابلمستقیمطوربهکهصفتی

جنسوزنرنگمانند.سنجیدآنرا

شودمیمنتسبآنبههاارزشیااعدادکهاستنمادیمتغیر.

ردفبهفردیاززیرااست،متغیریکتحصیلیپیشرفتآزمونازحاصلهنمراتمثالبرای

.استمتفاوتدیگر

متغیر
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منابع
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پردازینظریهدرآنکاربردوسطحیچندرویکرد.(1388).اسداهللگنجعلی،؛علی،رضاییان

40-۵.(6).راهبردیمدیریتاندیشه.سازمان

ازچندسطحیتحلیل.(1393).شهرامواحدی،فیروزه؛آذر،سپهریانجواد؛ساریبگلو،امانی

.اساسیروانشناختینیازهایومدرسهفرهنگنقش:نوجوانانتحصیلیخودبیگانگی

۵4-43.(۵)2.آموزشگاهییادگیریدرپژوهش

،مقاالتازبسیاریدررواییاصلیمسئلهتحلیل؛وتجزیهسطح.(1391).بابکعلوی

http://babak-alavi.irسایتدرشدهمنتشر.داخلیپژوهشی

معادالتمدلسازیعاملی،تحلیل.(1391).مریمخرازیان،اخوانویاسرفرد،سبحانی
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.(ع)صادقامامدانشگاهانتشارات

منابع

http://babak-alavi.ir/

