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 های پژوهشیافته

 نیازهای تحلیل چند سطحیهای آماری و پیشپیش فرض

ها الزم است واریانس بین گروهی های سلسله مراتبی، قبل از تجمع سازه، در تحلیل1997و هافمن  1982بنابر نظر جیمز 

 و درون گروهی بررسی شود. 

 .توافق درون گروهی:1

ت هایی که قرار اسشود این است که اگر تغییر واریانس بین دادهدر تحلیل چند سطحی سوال مهمی که مطرح می

ها منطقی است؟ از آنجاکه خصوصیات مشترک بیانگر خصوصیاتی است تجمیع شوند زیاد باشد آیا تجمیع آن داده

این  زکه به کلیه اعضای درون یک سطح قابل تعمیم است الزم است تا اعضا در ارزیابی آن سازه توافق داشته باشند. ا

رو محاسبه شاخصی برای تعیین میزان توافق درون گروهی برای متغیرها بررسی شده در سطح کارکنان و مدیران 

 الزامی است. شاخص توافق درون گروهی از طریق فرمول زیر محاسبه شد.
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𝑆2 های اختصاص یافته به متغیر مشاهده شده از سوی افراد، واریانس نمره: 𝜎2
𝑛𝑢𝑙𝑙 =  𝜎2  ،واریانس توزیع خنثی در موقعی که هیچ توافقی وجود ندارد𝑗 :

 های هر متغیر تعداد سوال

 شود.است لذا اعتبار متغیرها پذیرفته می 6/0تمامی متغیرها باالی  𝑟𝑊𝐺ی مقدار آماره 1با توجه به جدول 

 آزمون پیش نیازهای متغیرهای پژوهش برای تحلیل چند سطحی :1جدول

 نتیجه 𝑨𝑵𝑶𝑽𝑨 (𝑭 𝑽𝒂𝒍𝒖𝒆) 𝒓𝑾𝑮 متغیر

 آزمون پذیر 9/105 71/0** (𝐌_𝐃𝐈𝐒ناسازگاری مدیران و کارکنان)

 آزمون پذیر 3/550 76/0** (𝐌_𝐈𝐌مدیران)بازاریابی داخلی 

 آزمون پذیر 9/456 73/0** (𝐄_𝐎𝐈هویت سازمانی)

 آزمون پذیر 6/628 84/0** (𝐄_𝐌𝐎𝐓انگیزش)

 آزمون پذیر 1/537 82/0** (𝐄_𝐄𝐌𝐏توانمندی)

 آزمون پذیر 7/684 88/0** (𝐄_𝐈𝐌بازاریابی داخلی کارکنان)

**P< 05/0  
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 درون طبقات:.همبستگی 2

ا بیان هدهد چند درصد از واریانس متغیر وابسته سطح فردی توسط تفاوت بین گروهای نشان میهمبستگی درون طبقه

ی اای یکی از الزامات تحلیل چند سطحی است، در صورتی که همبستگی درون طبقهشود. همبستگی درون طبقهمی

(. نتایج همبستگی درون طبقات در مدل صفر 2002)جانسرد و روسر، کمتر باشد امکان تحلیل وجود ندارد  05/0از 

 شود.بررسی شده است در ادامه برای هر متغیر در سطح فردی و گروه ارائه می

 : آیا بازاریابی داخلی مدیران شعب بر درک کارکنان از بازاریابی داخلی تأثیر دارد؟1سوال

سازی در انجام گرفته است. نتایج مدل 8نسخه  HLMری نرم افزار سازی خطی سلسله مراتبی با به کارگینتایج مدل

سازی خطی سلسله مراتبی را زمانی که متغیر بازاریابی داخلی کارکنان نتایج مدل 2شش جدول ارائه شده است. جدول 

 دهد. به عنوان متغیری وابسته وارد مدل شده است، نشان می

 (E_IM) ( متغیر وابسته: بازاریابی داخلی کارکنانHLM) سازی خطی سلسله مراتبینتایج مدل :2جدول

 اثرات ثابت ضریب خطای استاندارد آماره تی عدد معناداری مدل

1 

    For INTRCPT1, 𝛽0 

001/0> 020/66 046/0 53/3 INTRCPT2, 𝛾00 

2 

    For INTRCPT1, 𝛽0 

001/0> 832/66 040/0 53/3 INTRCPT2, 𝛾00 

019/0 396/8 072/0 18/0 M_IM, 𝛾01 

 

دهد. هدف از تحلیل مدل صفر که در آن هیچ متغیر سازی خطی سلسله مراتبی را نشان مینتایج مدل صفر مدل 1مدل 

شود، آن است که میزان واریانس تبیین شده متغیر وابسته در سطوح مختلف بررسی شود )این عمل مستقلی وارد نمی

+ 567/0درصد است )) 43ای برابر با شود(. مقدار ضریب همبستگی بین طبقهتعیین می ICCبا محاسبه مقدار 

درصد از واریانس درک کارکنان از بازاریابی داخلی در بین  43(. این مقدار حاکی از آن است که 421/0(/421/0

وه قرار دارد. درصد از واریانس درک کارکنان از بازاریابی داخلی در درون گر 57گروه مورد بررسی ساکن بوده و 

ی شود و نتایج حاکی از آن بود که اثر بین سطحعنوان متغیر مستقل وارد مدل میبازاریابی داخلی مدیران به 2در مدل 

( و این مقدار نیز 𝛾01=18/0است ) 18/0بازاریابی داخلی مدیران شعب بر درک کارکنان از بازاریابی داخلی برابر با 
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( معنادار است. بنابراین فرضیه اول پژوهش P=019/0چنین عدد معناداری )( و هم396/8با توجه به مقدار آماره تی )

 شود.تأیید می

ی آیا بازاریابو  ها تأثیر دارد؟آیا درک کارکنان از بازاریابی داخلی بر سطح هویت سازمانی آن: 3و  2سواالت 

 داخلی مدیران شعب بر هویت سازمانی کارکنان تأثیر دارد؟

سازی خطی سلسله مراتبی را زمانی که متغیر هویت سازمانی به عنوان متغیری وابسته وارد مدل نتایج مدل 3جدول 

 دهد. شده است، نشان می

 (E_OI( متغیر وابسته: هویت سازمانی )HLMسازی خطی سلسله مراتبی )نتایج مدل :3جدول

 اثرات ثابت ضریب خطای استاندارد آماره تی عدد معناداری مدل

3 
    For INTRCPT1, 𝛽0 

001/0> 421/66 040/0 53/3 INTRCPT2, 𝛾00 

4 

    For INTRCPT1, 𝛽0 

001/0> 687/66 039/0 53/3 INTRCPT2, 𝛾00 

    For E_IM slope, 𝛽1 

001/0> 891/27 027/0 28/0 INTRCPT2, 𝛾10 

5 

    For INTRCPT1, 𝛽0 

001/0> 652/64 041/0 52/3 INTRCPT2, 𝛾00 

001/0> 391/54 072/0 41/0 M_IM, 𝛾01 

6 

    For INTRCPT1, 𝛽0 

001/0> 852/62 051/0 50/3 INTRCPT2, 𝛾00 

001/0> 025/51 08/0 39/0 M_IM, 𝛾01 

    For E_IM slope, 𝛽1 

001/0> 901/46 028/0 31/0 INTRCPT2, 𝛾10 

 

دهد. هدف از تحلیل مدل صفر که در آن هیچ متغیر خطی سلسله مراتبی را نشان میسازی نتایج مدل صفر مدل 3مدل 

شود، آن است که میزان واریانس تبیین شده متغیر وابسته در سطوح مختلف بررسی شود )این عمل مستقلی وارد نمی

+ 640/0درصد است )) 34ای برابر با شود(. مقدار ضریب همبستگی بین طبقهتعیین می ICCبا محاسبه مقدار 
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درصد از واریانس هویت سازمانی در بین گروه مورد بررسی  34(. این مقدار حاکی از آن است که 327/0(/327/0

درک بازاریابی داخلی  4درصد از واریانس هویت سازمانی در درون گروه قرار دارد. در مدل  66ساکن بوده و 

شود و نتایج حاکی از آن بود که اثر درک بازاریابی داخلی کارکنان بر وارد مدل می عنوان متغیر مستقلکارکنان به

چنین ( و هم891/27( و این مقدار نیز با توجه به مقدار آماره تی )𝛾10=28/0است ) 28/0سطح هویت سازمانی برابر با 

دهد شود و نتایج نشان میرد مدل میبازاریابی داخلی مدیران وا 5( معنادار است. در مدل P<001/0عدد معناداری )

اثر بین سطحی بازاریابی داخلی مدیران شعب بر هویت سازمانی کارکنان مثبت و معنادار است. این مقدار اثر برابر با 

( است. P<001/0و مقدار معناداری نیز برابر با ) 391/54چنین،  مقدار آماره تی برابر با (. هم𝛾01=41/0است ) 41/0

بطور همزمان درک بازاریابی داخلی کارکنان و بازاریابی داخلی مدیران وارد مدل شدند و نتایج نشان  6در مدل 

، 901/46( برابر با 𝛾10=31/0دهد هر دو اثر معنادار شده است. مقدار آماره تی اثر درک بازاریابی داخلی کارکنان )می

ار آماره تی اثر بازاریابی داخل مدیران بر هویت سازمانی ( است. مقدP<001/0و مقدار عدد معناداری نیز برابر با )

(39/0=𝛾01 برابر با )025/51( 001/0، و مقدار عدد معناداری نیز برابر با>Pاست. بنابراین فرضیه ) پژوهش  3و  2های

 شود.تأیید می


