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 نویسندگان گفتارپیش 
 پژوهش های روش ۀتوسع ۀزمینهمواره  دانشمندان و پژوهشگران تحلیل و شناسی روش نیازهای

 و رفتارها بررسی به ۱گالتون مندی هعالق ست.ا   کرده فراهم را آماری تحلیل های روش و

 های روش ۀتوسع به منجر جسمی های ويژگی و هوش ويژه به فرزندان و والدين های ويژگی

 ۀتوسع به منجر جديد نیازهای و رگرسیونی های روش گسترش .شد رگرسیون رکاربرد  پ 

 موجود های واقعیت از نیاز اين .است شده ۳یچند سطح تحلیل و ۲مراتبی سلسله سازی مدل

 .است آمده وجود به انسانی رفتار پیچیدگی بر حاکم

ی اجتماعی ساختارها .دارد قراری اجتماعی ساختارها و طیمح ریتأث تحت اغلب انسان رفتار

 در ها سازمان و ها سازمان در ها گروه ها، گروه در افراد .هستندی مراتب  سلسلهيی ها دهيپد واقع در

 عنوان به آن از هک است شده پژوهشی نوع به منجر نشیب نيا .دارند قرار تر گستردهيی ساختارها

 «4سطحیچندی ساز مدل» ،منطق نيا ازی ناشی سازمدل .شود یم ادي «مراتبی هسلسل پژوهش»

 هایظرفیت پیشرفت با اخیر ۀده دو در .شود یم خوانده «۵مراتبی سلسلهی خط ونیرگرس» اي

 های پديده از بهتر درک برای تکنیکی عنوان به سطحی چند سازی مدل های تکنیک افزاری نرم

 اجازه پژوهشگران به که است آماری یتحلیل ،چندسطحی سازی مدل .است شده مطرح اجتماعی

 علت به تأثیرات اين که کنند سازی مفهوم حالی  در افراد رفتار بر را مختلف عوامل اثر دهد می

 سطوح مراتب سلسله نيا .افتند می اتفاق چندگانه سطوح دری انسان های پديده 6ای خوشه ساختار

 خانواده، از متأثر ای زمینه در آموز دانش هر .دارد وجود واضح ای گونه بهی آموزش های دهيپد در

 و اعمال بر ۷گروهی های زمینه اين و کند می عمل و تفکر ،کشور نژاد، مدرسه، دوستان، هگرو

 مراتبی  سلسله نظام عنوان به واقع  در مدارس و آموزان دانش .گذارد می تأثیر اوهای  گرايش

 ۀمجموع زير مدارس و مدارس ۀمجموع زير آموزاندانش که  صورت اين به ؛هستند متصور

 و زاسنايدر) هستند ...و یفرهنگ اجتماعی، ،اقتصادی ۀطبق مانند تری گسترده ساختارهای

 ها آن بر اثرگذاری اجتماعی ساختارهاگرفتن  نظر در بدون افراد رفتاری بررس. (۱۹۹۹ ،8باسکر

 در سطحی چند سازی مدلیک نکت .شود یم ها دهيپد شناخت و مطالعه دريی خطاها به منجر

 واحد چندين زمان هم کردن   لحاظ با و سطحيک  در ها دهيپدی بررس ازی ناش التکمش رفع صدد
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می فراهم ها دهيپد بررسی در را سطوح بین بیرونی و درونی ۀپیچید روابط ۀمطالع امکان تحلیل،

HLM مانند افزازی نرم های بسته در توانند می مراتبی سلسله های داده .کند
۹، SAS وMlWIN  

 .تحلیل شوند

 مراتبی سلسله اي سطحی چند ونیرگرس لیتحل انکام هک است افزاری نرم یمحصولHLM افزار نرم

 انگدونک ويک برا راندنبوش، را افزار نرم نيا .ندک یم فراهم را
 تکشر و اند کرده یطراح۱0

 منظور به حاضر نوشتار .است داده قرار پژوهشگران اریاخت درآن را  ۱۱ یعلم افزار نرمی الملل نیب

چند  های دادهتحلیل  یبرا HLM افزار نرم اربردک و مراتبی سلسلهی خط سازی مدلی معرف

 یها مدل یفصل اول به معرف .فصل است تاب شامل پنجک اين .فراهم شده است سطحی 

معرفی  اختصار به HLMدر اين فصل همچنین مباحث آماری تحلیل  .پردازد یم مراتبی سلسله

ها پرداخته  سازی داده تحلیل رگرسیون و آماده های فرض  در فصل دوم به پیش .شده است

 ۀبرنامبا استفاده از  سطحی و سه های دو در فصل سوم و چهارم خواننده با اجرای مدل .شود می

HLM ۀبرنامدر فصل پنجم ساير امکانات و شود یها آشنا م افتهير یو تفس HLM  توضیح داده

سازی متناسب با  و همچنین مدل HLM افزار نرم انجام تحلیل با استفاده از منظور به .شوند می

ه کرا فراهم آورده  یتاب ساختارکن يا .شود خواندن تمام فصول توصیه می ،فرضیات پژوهش

 یها یکنکقادر خواهد بود ت یونیرگرس یها با مدل يیابتدا يیخواننده در صورت آشنا

تاب کن يد است ایام .ردیگ کار بهخود  یها داده یل چندسطحیتحل یتاب را براکدر  شده فیتوص

شناسی،  ، روانیتیعلوم ترب ۀحوزمندان پژوهش در  قهعال یبرا یعمل یراهنما عنوان بتواند به

احتمالی  هایپیشنهادو  هانظرنويسندگان از  .وابسته راهگشا باشد یها نهیعلوم اجتماعی و زم

 .کنند میپیشاپیش قدردانی  استقبال و خوانندگان
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