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 بررسی پدیده های سازمانی یا در سطح خرد و یا در سطح کالن در پژوهش های مدیریتی
 عدم توجه به تاثیر باال به پایین و پایین به باالی پدیده ها
 عدم توجه همزمان به تحلیل خرد-کالن
 ریشه داشتن رویکرد کالن در جامعه شناسی و رویکرد خرد در روان شناسی
 محدودیت های این دو رویکرد:
 رویکرد کالن :نادیده گرفته شدن رفتارها ،ادراکات و تعامالت افراد
 رویکرد خرد :نادیده گرفته شدن عواملی که منجر به واکنش جمعی می گردد.

 مساله اساسی :واحد تحلیل از سطح مشاهده فردی به سطح سیستم تغییر کند.

مساله چیست؟
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 پژوهش های انجام شده در سطح خرد اغلب با حذف دینامیک اجتماعی همراه هستند که در
سطوح باالتر تحلیل وجود دارد.
 بیشتر مسائل مدیریتی مربوط به پدیده های ترکیبی هستند ولی تحلیل ها هنوز در یک
سطح منفرد صورت می گیرند.

مثال

5

 عوامل سازمانی و گروهی به عنوان یک بافت سطح باال نسبت به ادراکات ،نگرش ها و
رفتارهای فردی محسوب می شود و آن ها را تحت تاثیر قرار می دهد.
 پدیده های سطح باالی سازمان از ویژگی های فردی ،شناخت ،رفتار ،احساس و تعامالت
میان افراد ناشی می شود.
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تجزیه و تحلیل چند سطحی چیست؟
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 رویکرد چند سطحی به عنوان یک پارادایم و روش جدید
 علم مدیریت در حال حرکت به سمت یکپارچه شدن به لحاظ مفهومی و روش شناختی از
طریق توسعه روش های تحلیل چند سطحی
 مطرح شدن رویکرد چند سطحی با کلید واژه ( Mesoدر میان)
 در نظر گرفتن پدیده های سازمانی به صورت چند سطحی
 تحلیل همزمان تاثیر پدیده مورد مطالعه در سطح باالتر و تاثیر عوامل سطح باالتر در
پدیده مورد مطالعه
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اهداف تجزیه و تحلیل چند سطحی

 کم یا حذف کردن شکاف میان سطح خرد و کالن در نظریه ها و پژوهش ها
 تعریف و ارائه اصولی که ما را قادر می سازد تا از پدیده هایی که در سطوح چندگانه
سازمان قرار دارد ،درک یکپارچه تری داشته باشیم.

مزایای تجزیه و تحلیل چند سطحی
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 از کنار واقعیت های سازمانی ،ساده انگارانه نمی گذرد.
 می تواند منجر به خلق مفاهیم جدید در مدیریت شود.
 فرایند های واقعی در سطح کالن اتفاق می افتد اما تفسیر آن ها ممکن است با نگاه به نظریه
های روان شناسی (سطح خرد) بهبود یابد.
 نظریه های روان شناسی می توانند موضوعات نظری را تقویت کرده و آن ها را به مدل های
کالن بیفزایند تا عقالنیت یا سازوکارهای فرایندی گم شده را به آن ها اضافه کنند.
 استفاده از تحلیل های چند سطحی غنی بودن رفتارهای اجتماعی را نیز آشکار می سازد.

 پژوهش هایی که در بیش از یک سطح تحلیل انجام می شوند به درک بهتر ما از زندگی
سازمانی کمک می کنند.
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برای کاراتر شدن پژوهش ها باید

 از مدل های چند سطحی استفاده شود.
 اثرات بنیادی در نظر گرفته شود.
 مقوله های مختلف در پژوهش مشارکت داده شوند.
 مشکالت واقعی و دنیای پیرامون از طریق نظریه های چند سطحی بررسی شوند.

ایده محوری تحلیل چند سطحی

11

 ایده محوری تحلیل چند سطحی این است که موجودیت های سازمانی در آرایه ای قرار می
گیرند که شبیه شکل زیر است:
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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جایگاه تجزیه و تحلیل چند سطحی

 بررسی یک دوره یکساله از آگوست  2006تا جوالی  2007در مقاالت منتشر شده در:
 مجله آکادمی مدیریت :استفاده یک چهارم پژوهشگران از انواع روش های چند سطحی
 مجله مروری بر مدیریت :استفاده یک دوم پژوهشگران از انواع روش های چند سطحی
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نمونه هایی از استفاده از تجزیه و
تحلیل چند سطحی

بررسی هویت سازمانی با استفاده از تحلیل چند
سطحی
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 مروری بر ادبیات موجود درباره هویت سازمانی نشان می دهد که این مفهوم ارتباط
تنگاتنگی با هویت افراد در سازمان دارد.
 افراد در یک سازمان می توانند در تعامل با یکدیگر هویت یابند.
 در سطح باالتر ،دو سازمان نیز می توانند در موارد سرمایه گذاری مشترک نسبت به هم

دارای هویت باشند:
 سطح خرد تحلیل :چگونگی هویت یابی افراد در سازمان بعد از انجام سرمایه گذاری مشترک
 سطح کالن تحلیل :چگونگی شکل گیری هویت دو سازمان بعد از همکاری مشترک
 سطح میانی :چگونگی تاثیرگذاری شبکه اجتماعی بر فرایند شکل گیری هویت در شرایط همکاری
مشترک
 مطالعه همزمان هویت در سه سطح و در نظر گرفتن روابط میان سطحی به ویژه در همکاری یا
سرمایه گذاری مشترک ،بهتر می تواند پیچیدگی های فرایندهای شکل گیری هویت را نمایان سازد.

15

واحد کانونی و سطح نظریه
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 واحدهای کانونی :موجودیت هایی هستند که فرد می خواهد در رابطه با آن ها به تعمیم
نظریه بپردازد .نظیر افراد ،گروه ها و سازمان ها
 پس از این که یک واحد کانونی برای تعمیم نتایج تعریف شد ،می توان یک نظریه چند
سطحی ساخت.

 یعنی می توان پیش بینی هایی راجع به این واحد کانونی انجام داد که موجودیت ها ،چگونه
به یکدیگر مرتبط هستند و از طریق چه فرایندهایی به هم مربوط می شوند.
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واحد کانونی و سطح نظریه

 شکل زیر نشان دهنده تصویری از آرایه دو سطحی است که روابط ممکن میان موجودیت ها
در یک نظریه چند سطحی را نشان می دهد.
 این رابطه شامل سازه های سطح پایین با حروف کوچک ( xو  )yو سازه های باالتر با
حروف بزرگ ( Xو  )Yنشان داده شده اند.

واحد کانونی و سطح نظریه
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 منطق پژوهش مدیریتی این است که:
 محتوای بزرگتری که فرایندهای سطح پایین تر در آن ها رخ می دهند عموما به طریقی جاسازی می
شوند که اثرات رو به پایین قوی تری اعمال کرده و متغیرهای سطح پایین تر عموما اثرات رو به
باال و عکس آن را مسدود نمی کنند.

سطوح نظریه ،اندازه گیری و تجزیه و تحلیل سازه ها
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 چهارچوبی برای در نظر گرفتن همزمان سطوح نظریه ،اندازه گیری و تجزیه و تحلیل سازه
ها
 سطح نظریه به سطح کانونی مربوط است که تعمیم پذیری در آن مدنظر است.
 سطح اندازه گیری به واحدی مربوط می شود که داده ها مستقیما مربوط به آن هستند.

 سطح تجزیه و تحلیل در ارتباط با واحدی لست که داده ها برای آزمون فرضیات و تحلیل های
آماری به آن نسبت داده می شوند.
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استفاده از تجزیه و تحلیل چند
سطحی در عمل

21

گام اول :تعیین پدیده و ماهیت سطح تحلیل آن

 تحقیق به دنبال درک و تبیین چه پدیده ای است؟
 پدیده مورد مطالعه در یک سطح از تحلیل (مثال فردی) قرار دارد اما ساخت ها و فرایندهای
مربوط به آن در سطح باالتر یا پایین تر وجود دارد.
 تاثیر واحدهای سطح باالتر بر واحدهای سطح پایین تر
 تاثیر مستقیم
 تاثیر تعدیل گری

 تاثیر واحدهای سطح پایین تر بر سطح باالتر

گام دوم :شناسایی سازه های پدیده
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 تحلیل متعارف:
 استفاده محققان از متغیر برای تبیین پدیده.
 زیرا به دنبال تایید یا رد فرضیه ها هستند.
 زیرا رابطه بین متغیرهاست که فرضیه را می سازد.

 تحلیل چند سطحی:
 استفاده محققان از سازه برای تبیین پدیده ها
 زیرا تالش برای ارائه قضایای کلی از طریق تعیین رابطه میان سازه هاست.

گام دوم :شناسایی سازه های پدیده
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 تفاوت بین متغیر و سازه
 متغیر:
 هر نوع پدیده ای که می تواند ارزش های مختلف به خود بگیرد.

 سازه:
 واقعیتی تجرید شده است که برای تشریح و تبیین یک پدیده معین و معلوم به کار می رود.
 سازه چیزی است که محقق از طریق تصویرسازی خود آن را شکل می دهد ،چیزی که به عنوان یک
بعد قابل مشاهده مجزا از رفتار ،وجود خارجی ندارد.
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گام سوم :تعیین سطح نظری سازه های پدیده

 سطح نظری :سطحی که در آن سازه به منظور استفاده در یک مدل نظری معین ،مفهوم
سازی شده و یا مفروض گرفته می شود.
 هیچ سازه ای فارغ از سطح وجود نداشته و معنادار نیست.
 استفاده از عبارت سطح سازه در تحلیل های چند سطحی
 زیرا مدل های چند سطحی مشتمل بر سازه هایی است که در سطوح مختلف ظاهر می شود.
 سطح تحلیل مطابق شامل  4سطح :جامعه – سازمان – گروه – فرد
 در تحلیل چند سطحی ،تلفیق این سطوح مطرح می شود.

گام چهارم :ارایه نظریه هدف از پدیده
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 ارائه یک نظریه هدف از پدیده
 در این نظریه هدف به سواالتی درباره سازه ها پاسخ داده می شود:
 سازه ها در کجا شکل می گیرند و در کجا ظاهر می شوند؟
 سازه ها چگونه شکل گرفته و چگونه ظاهر می شوند؟

 سازه ها چه زمانی شکل گرفته و چه زمانی ظاهر می شوند؟

 عناصری که در نظریه هدف در نتیجه پاسخگویی به سواالت فوق ارائه می شود:
 سطح منشا سازه

 سطح ظهور سازه
 ماهیت فرایند ظهور
 زمان شکل گیری و ظهور سازه

گام چهارم :ارایه نظریه هدف از پدیده
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 سطح منشا سازه:
 سطحی که سازه های پدیده در آن شکل می گیرد.
 منشا بسیاری از پدیده های سازمانی در شناخت ،عاطفه یا رفتار افراد

 سطح ظهور سازه:
 سطحی که سازه های پدیده در آن ظهور و بروز پیدا می کند.
 سطح ظهور و سطح منشا سازه می تواند یکی بوده یا نباشد.
 مثال پدیده ای می تواند ریشه در سطح فردی داشته ولی ظهورش در سطح سازمان باشد.

 ماهیت فرایند ظهور:
 ترکیب ( :)compositionویژگی پدیده در سطح پایین با ویژگی پدیده در سطح باال مشابه است.
 تجمیع ( :)compilationویژگی پدیده در سطح پایین با ویژگی پدیده در سطح باال متفاوت است.

گام چهارم :ارایه نظریه هدف از پدیده
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 زمان شکل گیری و ظهور سازه
 زمان به ندرت در مدل های سازمانی متعارف مورد توجه است.
 در حالی که تقریبا همه پدیده های سازمانی تحت تاثیر زمان است.

 زمان از سه طریق و در سه حالت نظریه های چند سطحی را تحت تاثیر قرار می دهد:
 -1 زمان به عنوان یک عامل تعدیل کننده و تعیین کننده شرایط
 زمان به عنوان عامل تعدیل کننده :در طی زمان روابط میان پدیده ها در سطوح مختلف دچار تغییر
می شود.

 زمان به عنوان عامل تعیین کننده شرایط :مثال مدلی تنها برای سازمان های بالغ کاربرد دارد.

گام چهارم :ارایه نظریه هدف از پدیده
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 -2 مقیاس زمانی در سطوح مختلف
 تفاوت در مقیاس زمانی ،ماهیت ارتباط و اتصال میان سطوح مختلف را تحت تاثیر قرار می دهد.
 پدیده های سطوح پایین ،پویایی های سریع تری نسبت به پدیده های سطح باالتر دارد.

 -3 تغییر اتصاالت و پیوندها در طی زمان
 آهنگ ،همزمانی و پیوند میان سطوح مختلف در طی زمان بر اساس رویدادهای که مختلفی که پدید
می آید ،تغییر می کند.

گام پنجم :تعیین نوع سازه مورد مطالعه
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 سازه ها در سه نوع طبقه بندی می گردد:
 -1 سازه واحد با ویژگی عام:
 در این سازه ،سطح منشا و سطح ظهور سازه هر دو در سطح واحد است.
 این نوع از سازه ها به ویژگی های قابل مشاهده ،عینی و توصیفی یک واحد اشاره دارد.

 منشا این سازه ها در رفتارها ،نگر ها ،تجارب ،ادراکات و تعامالت افراد نیست بلکه در ویژگی های
آن واحد به عنوان یک کل منسجم است.
 مثال :اندازه گروه

 -2 سازه واحد با ویژگی مشترک:
 ویژگی های مشترک بین اعضا پی یک واحد را تبیین می کنند
 مثال :جو سازمانی و هنجارهای گروهی

گام پنجم :تعیین نوع سازه مورد مطالعه
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 -3 سازه واحد با ویژگی ترکیبی
 این سازه ها الگو ،ترکیب و آرایش ویژگی های سطح فردی را در یک سطح واحد نشان می دهد.
 منشا این سازه ها همانند سازه های نوع دوم ،از سطح فردی است.
 ولی این سازه ها بر خالف سازه های نوع دوم ،به دنبال تعمیم ویژگی های فردی میان اعضای یک

واحد نیست.
 در این جا نقش های افراد کامال متفاوت است.
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گام ششم :تعیین سطح سنجش بر اساس نوع سازه
های پدیده

 سطح سنجش:
 سطحی که در آن داده ها به منظور ارزیابی یک سازه معین جمع آوری می شود.
 سازه های سطح فردی باید به وسیله داده های سطح فردی ارزیابی شود.
 سازه های سطح واحد (گروه  /سازمان  /جامعه) می تواند به وسیله داده های سطح فردی یا سطح واحد
ارزیابی شود.

 سطح سنجش باید به وسیله نوع سازه سطح واحد مشخص شود:
 -1 با توجه به ویژگی مشاهده پذیر بودن و توصیف کنندگی سازه های سطح واحد با ویژگی عام
و عدم ظهور و بروز آن از تجارب ،نگرش ها و ارزش های فردی:
 الزم نیست که همه اعضای واحد منبع داده های مورد نیاز باشند.
 بلکه برای ارزیابی ،اظهار نظر افراد خبره واحد کفایت می کند.
 اظهار نظر مدیران فروش در مورد سازه اندازه فروش
 اظهارنظر مدیر عامل در مورد سازه استراتژی شرکت
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گام ششم :تعیین سطح سنجش بر اساس نوع سازه
های پدیده

 -2 با توجه به این که سازه های سطح واحد با ویژگی مشترک ،از ادراکات ،عواطف و واکنش
های میان اعضای واحد بروز و ظهور می یابند و منشا این سازه ها ،سطح روان شناختی
است ،لذا:
 داده هایی باید جمع آوری شود که با سطح منشا سازه مطابقت داشته باشد.
 و از سوی دیگر ،چون ظهور این سازه ها در سطح واحد است ،همزمان با داده های سطح فردی باید
داده های سطح واحد نیز در ارزیابی سازه مورد توجه قرار گیرد.

 -3 در سازه های سطح واحد با ویژگی ترکیبی:
 داده هایی برای ارزیابی سازه جمع آوری می شود که از ویژگی ها ،شناخت ها و رفتارهای اعضای

واحد استخراج شده است.
 در اینجا الگو ،آرایش و ترکیب ویژگی های هر یک از افراد در شکل گیری سازه ارزیابی می گردد.
 لذا ضروری است داده هایی در این خصوص جمع آوری شود.

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

 مدل های تک سطحی:
 روابط میان سازه ها در یک سطح واحد از تحلیل را نشان می دهد.
 شامل مدل های سطح فردی و مدل های سطح واحد

 مدل های میان سطحی:
 روابط میان سازه های وابسته و مستقل سطوح مختلف را تبیین می کند.
 مدل های میان سطحی تاثیر مستقیم :این مدل ها تاثیر مستقیم سازه های سطح باالتر را بر سازه های
سطح پایین تر پیش بینی می کند .مثال ،مشخص کردن تاثیر فناوری بر ماهیت ویژگی های شغلی افراد
 مدل های میان سطحی تعدیل کننده :این مدل ها نخست بیانگر رابطه میان دو سازه سطح پایین تر است

که به وسیله ویژگی های موجودیت سطح باالتر تغییر می کند و یا تعدیل می شود .دوم ،بیانگر رابطه
میان یک سازه سطح باالتر و یک سازه سطح پایین تر است که به وسیله یک سازه سطح پایین تر دیگر
تعدیل می شود.
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گام هفتم :تعیین روابط میان سازه ها در قالب مدل
های چند سطحی

 مدل های چند سطحی متشابه:
 برای تبیین روابط میان دو متغیر در سطوح چندگانه تحلیل به کار گرفته می شود.
 برای نمونه ،روابط میان قدرت و وابستگی
 ارزش اصلی مدل های چند سطحی متشابه به این است که اجازه می دهد تا محقق بتواند هم سازه

ها و روابط میان سازه ها را در سطوح مختلف از یک نظام سازمانی تحلیل کند.
 چنین مدل هایی نوید بخش تعمیم پذیری و کاربردی شدن نظریه ها و یکپارچه سازی مدل های
کالن و خرد است.

گام هشتم :تعیین نمونه و طرح نمونه گیری
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 تعیین طرح نمونه گیری بر اساس:
 نوع مدل
 نوع سازه

 اهمیت پرداختن به مقوله زمان در تعیین طرح نمونه گیری به دلیل:
 تفاوت های میان سطوح به لحاظ مقیاس زمانی
 ادواری بودن ارتباط میان برخی پدیده ها :شدت و قوت ارتباط میان آن ها در طی زمان تغییر می
کند.
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گام نهم :تعیین و انتخاب فنون تحلیل بر اساس نوع
مدل و سازه

 استفاده از فنون مختلف برای تحلیل داده های چند سطحی
 این فنون تحلیل به لحاظ پیشفرض های نظری با هم متفاوتند و برای پاسخ گویی به
سواالت تحقیق مختلفی طراحی شده است.
 چند نمونه:
 تحلیل کواریانس ( :)ANCOVAجهت استفاده در تحلیل داده های میان سطحی از طریق تعیین
تاثیر یک یا چند سازه زمینه ای سطح باالتر بر یک متغیر وابسته سطح فردی
 تحلیل میان و درون سطحی ( :)WABAسنجش همبستگی میان سطح فردی و سطح گروهی

 مدل سازی معادالت ساختاریافته چند سطحی ( :)MSEMتحلیل مسیر در رابطه متغیرها در سطوح
چندگانه
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گام دهم :گردآوری داده از منبع داده ها

 بر اساس طرح تحقیقی که تا این گام شکل گرفته است ،محقق باید داده های مورد نیاز را از
منبع تعیین شده گردآوری کند.
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گام یازدهم :تجزیه و تحلیل داده ها برای آزمون روابط
پیش بینی شده در مدل چند سطحی

 داده های گردآوری شده مبتنی بر فنون تحلیل و با استفاده از نرم افزارهای تخصصی چند
سطحی تجزیه و تحلیل می شود.

گام دوازدهم :ارائه مدل چندسطحی
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 پس از تجزیه و تحلیل داده ها و تایید روابط میان سازه ها ،مدل و نظریه نهایی مورد نظر
محقق ارائه می شود.
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مدل های چند سطحی

مدل های چند سطحی ساده و پیشرفته
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 مدل های چند سطحی ساده :یک پدیده را در دو سطح در نظر می گیرند .مانند سطح فردی و
سطح سازمانی .که می بایست رابطه ای میان این دو سطح وجود داشته باشد:
 رابطه ای علی از سطح سازمانی بر عوامل فردی
 رفتار فردی متاثر از شرایط سازمانی شکل بگیرد.

 عوامل فردی و سازمانی به توضیح و تعریف یکدیگر بپردازند .و منتهی به ایجاد شرایطی متمایز
بگردند.

 مدل های چند سطحی پیشرفته :حداقل سه سطح را به همراه حلقه بازخورد در برمی گیرند.
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مروری بر پژوهش هایی که از تحلیل چند
سطحی استفاده کرده اند

بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و رفتارهای
شهروندی کارکنان
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 سطوح:
 فرهنگ سازمانی (سطح سازمانی)
 رفتارهای شهروندی کارکنان (سطح فردی)

 نمونه گیری:
 نمونههایی در سطح سازمان (چندین سازمان ،مثال  3۵سازمان)
 نمونههایی در سطح فردی (مثالً چندین فرد در هر سازمان)
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بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و رفتارهای
شهروندی کارکنان

 محقق ممکن است تنها یک سازمان را انتخاب کرده و از طریق یک پرسشنامه از کارکنان
بخواهد که به سواالتی مربوط به فرهنگ سازمانی و رفتارهای شهروندی پاسخ گویند.
 پس از تجزیه و تحلیل دادهها از طریق رگرسیون به این نتیجه میرسد که مثال بعد خاصی
از فرهنگ سازمانی ادراک شده توسط کارکنان آن سازمان دارای رابطه با میزان رفتارهای

شهروندی سازمانی گزارش شده توسط آنها است.
 پس از این مشاهده ،آن محقق ممکن است بیان کند که بین بعد خاصی از فرهنگ سازمانی و
رفتار شهروندی سازمانی رابطهای یافته است!
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بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و رفتارهای
شهروندی کارکنان

 ایراد این تحقیق اینست که در نظریه خود پدیدهای را در سطح سازمانی مد نظر داشته است
(فرهنگ سازمانی) ،اما برای اندازه گیری آن «صرفا» دادههای خود را در «یک» سازمان جمع
آوری کرده است.
 از اینرو آنچه وی اندازه گیری کرده است «ادراک فردی از فرهنگ سازمانی در یک سازمان»

است و رابطه آن را با رفتار شهروندی سازمانی بررسی کرده است.
 محقق تنها نتیجهای که میتواند از این بررسی بگیرد اینست که در یک سازمان شواهدی
یافته است که ادراک افراد از بعد خاصی از فرهنگ سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی

گزارش شده توسط آنها رابطه دارد.
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بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و رفتارهای
شهروندی کارکنان

 اگر قصد محقق واقعا بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و رفتارهای شهروندی است ،وی باید
سازمانهایی را بیابد که دارای فرهنگهای سازمانی مختلفی بوده و در هر سازمان نمونه
گیری برای انتخاب افراد نماید.
 سپس با اندازه گیری فرهنگ سازمانی در آن سازمانها و رفتارهای شهروندی سازمانی هر

یک از افراد انتخاب شده از طریق تجزیه و تحلیل آماری چند سطحی رابطه فرضیه سازی
شده را آزمون کند.
 توصیه اصلی اینست که اگر دادهها صرفاً در یک سازمان جمع آوری شدهاند ،محقق از تعمیم

نتایج تحقیق خود به سطوح باالتر (در چندین سازمان) پرهیز نماید ،چرا که به دلیل تغییر
سطح تجزیه و تحلیل روایی نتایج تحقیق خود را به هم میزند.

بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و رفتارهای
شهروندی کارکنان
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 بنابراین تعمیم نتایج یک تحقیق از یک سطح پایینتر (مثالً فردی) به سطحی باالتر (مثالً
تیمی)
 و یا تعمیم نتایج از سطوح باالتر (مانند جامعه و یا سازمان) به سطوح پایینتر (مانند تیم و
فرد)،

 زمانی که داده های جمع آوری شده ما مربوط به سطح دیگر نمی باشد،
 الزاماً از نظر نظری صحیح نبوده و ممکن است نوعی مغالطه نظری و روششناختی تلقی
گردد.

تاثیر میزان دستمزد بر انگیزه با تعدیلگری شهرت
سازمان
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 می توان در یک سازمان چنین فرض کرد که میزان دستمزد بر روی انگیزش کارکنان اثر
مثبت می گذارد.
 ممکن است متغیر دیگری به عنوان شهرت سازمان به عنوان متغیری که در سطح باالتر
یعنی در سطح سازمان قرار دارد بر روی این رابطه اثر بگذارد.

 یعنی شهرت باالتر سازمان موجب شود که رابطه مثبت بین میزان دستمزد و انگیزه کاهش
پیدا کند.
 برای اینکه بتوانیم مقدار و شدت این اثر گذاری متغیر سطح باالتر را بر روی رابطه دو

متغیر سطح پایین تر اندازه گیری کنیم می بایست از تجزیه و تحلیل و مدلسازی چند
سطحی استفاده کنیم.
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تحلیل چندسطحی از خودبیگانگی تحصیلی نوجوانان:
نقش فرهنگ مدرسه و نیازهای روانشناختی اساسی

 از خودبیگانگی ،حالت انزوا از یک گروه است.
 دانش آموزان از خودبیگانه ،ارزشی برای درس خواندن قائل نیستند و یادگیری در مدرسه
برای آنان بی معنی است.
 دانش آموزان از خودبیگانه عموماً تبدیل به بزرگساالنی می شوند که دچار از خودبیگانگی

اجتماعی بوده و از لحاظ سیاسی و اقتصادی نیز فاقد توانایی هستند.
 هدف پژوهش حاضر ،بررسی چندسطحی رابطه فرهنگ مدرسه ،نیازهای روانشناختی
اساسی و از خودبیگانگی تحصیلی نوجوانان بود.

 بدین منظور 1029 ،نفر از دانش آموزان دوره متوسطه شهر ارومیه با استفاده از روش
نمونه گیری خوشه ای انتخاب شده و به پرسشنامه های از خودبیگانگی تحصیلی ،فرهنگ
مدرسه و نیازهای روانشناختی اساسی پاسخ دادند.
 برای تحلیل داده ها از نرم افزار ( HLMمدل های خطی سلسله مراتبی) استفاده شد.
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تحلیل چندسطحی از خودبیگانگی تحصیلی نوجوانان:
نقش فرهنگ مدرسه و نیازهای روانشناختی اساسی
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تحلیل چندسطحی از خودبیگانگی تحصیلی نوجوانان:
نقش فرهنگ مدرسه و نیازهای روانشناختی اساسی

 نتایج تحلیل نشان داد که در سطح فردی نیازهای روانشناختی اساسی (خودمختاری،
شایستگی و ارتباط) اثر منفی و معنی دار بر از خودبیگانگی تحصیلی دارند.
 در سطح مدرسه نیز اثرات روابط دانش آموزان و معلمان و فرصت های آموزشی بر متغیر
وابسته منفی و معنی دار بود.

 اما روابط دانش آموزان و انتظارات هنجاری اثر معنی داری بر این متغیر نداشتند.
 به طور کلی یافته های پژوهش بر لزوم توجه به نقش عوامل چندسطحی در مطالعه از
خودبیگانگی تحصیلی نوجوانان تأکید می کنند.
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نکته تکمیلی :تفاوت بین سازه و متغیر

سازه
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 برخی واژه ها مثل «انگیزش»« ،اضطراب»« ،قابلیت اجتماعی» و  ...به صورت مستقیم قابل
مشاهده نمی باشند.
 این مفاهیم پیچیده که در سطح باالیی از تجرید (انتزاع) قرار دارند ،سازه نامیده می شوند.
 سازه صفتی است که به طور مستقیم قابل اندازه گیری نیست بلکه به طور غیر مستقیم با

چند مفهوم یا متغیردیگر سنجیده میشود .مانند :آگاهی از رژیم درمانی ،میزان توسعه
یافتگی
« قابلیت اجتماعی» یک سازه است زیرا از یک سو به مهارت های اجتماعی ،شناختی و عاطفی
و از سوی دیگر به فرایند اجتماعی شدن و تجربه های اجتماعی در روابط میان فردی اشاره
دارد.
 مشاهده ی قابلیت اجتماعی تنها با ایجاد شرایط خاص و با کمک متغیرها امکان پذیر می
گردد.

متغیر
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 صفتی که به طور مستقیم قابل مشاهده باشد یا اینکه بتوان با یک وسیلة اندازه گیری دیگر
آنرا سنجید .مانند رنگ وزن جنس
 متغیر نمادی است که اعداد یا ارزش ها به آن منتسب می شود.
 برای مثال نمرات حاصله از آزمون پیشرفت تحصیلی یک متغیر است ،زیرا از فردی به فرد

دیگر متفاوت است.
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