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 چند سطحي در علوم انسانيهاي   مدل

 داوطلبان آزمون سراسري: مورد مطالعه

 
 * احسان جمالي

 
 چكيده

تأثیر  به ویژه در علوم انسانی مایلیمدر بسیاری از مطالعات علمی و پژوهشی در تمامی علوم و 
این . را بررسی کنیمگروهی دیگر از متغیرها  براساسی یك متغیر بین پیشمتغیرها بر هم و یا 

آماری  های  مدل .یر استپذ امكانآماری مناسب های   عمل در مباحث آماری اغلب با ارائه مدل
اخیر مورد استقبال صاحب های    هکه در ده مختلفی تاکنون ارائه شده است که یكی از آنها

جای ثابت  در این نوع مدل، به .استچند سطحی های   مدل ،نظران علوم انسانی قرار گرفته
این ضرایب متغیر در نظر گرفته  ،یك سطحیآماری های   در مدل ،ضرایب مدلفرض کردن 

که معموالً در  ،سطح کالن و سطح خردهای  تأثیرات تعاملی بین متغیرنتیجه،  شوند در می
و اریبی برآورد پارامترها  گیرد میقرار مدنظر ، شود تحقیقات علوم انسانی به وفور یافت می

یك های   در مقایسه با مدلشود تا حد بسیار زیادی  ناشی میای  هگیری خوش که از نمونه
مزایا و  ،چند سطحی و ارائه کاربردهاهای   مدل به معرفی ،ر این مقالهد .دشو اصالح میسطحی 

های  نقش متغیر، کارگیری مدل سه سطحیشود و با به  این مدل ها پرداخته میمشكالت 
( کل ةنمر) در عملكرد تحصیلیاقتصادی  - اجتماعیهای   مختلف تشكیل دهنده موقعیت
در . شود آموزش عالی در طی زمان تحلیل میها و مؤسسات  مناسب برای ورود به دانشگاه

ها مشتمل بر تحصیالت پدر و مادر، شغل  این مثال، میزان تأثیر عوامل تشكیل دهندة این موقعیت
مختلف، با در نظر گرفتن وضعیت بخش و استان محل اقامت های   پدر، سطح درآمد در جنسیت

طی سری ورود به آموزش عالی ایران آزمایشی علوم تجربی، در آزمون سرا  داوطلبان در گروه
 .شود بررسی می9333تا  9331های   سال
 

، (نمرة کل) چندسطحی، موقعیت اجتماعی اقتصادی، عملكرد تحصیلیهای   مدل: كليدي واژگان
 .آزمون سراسری

 

                                                                                                                                      
 (ehsanjamali@gmail.com: مسئول مكاتبات) ازمان سنجش آموزش کشوراستادیار س* 
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 مقدمه
در علوم انسانی  به ویژهدر بسیاری از مطالعات علمی و پژوهشی در تمامی علوم و 

گروهی دیگر از  براساسبینی یك متغیر  گذاری متغیرها بر هم و یا پیشتأثیر یممایل
آماری های   این عمل در مباحث آماری اغلب با ارائه مدل. یمکنبررسی را متغیرها 

ها همواره  برای استفاده از این مدل. پذیر است رگرسیونی امكانهای   مناسب مانند مدل
مانند ) ی همه مشاهدات برقرار نباشدی الزم است که ممكن است برایها فرض پیش

در چنین شرایطی ( تودرتوهای  وابستگی مشاهدات نسبت به هم و یا داشتن ساختار
  .معمول وجود داردهای  مناسب دیگری غیر از روشهای  نیاز به استفاده از روش

الگوسازی است که از اوایل های  روش الگو سازی چند سطحی یكی از این روش
در این روش، . رد استقبال صاحب نظران علوم انسانی قرار گرفته استمو 9111دهه 

مختلف های   بندی اقتصادی در چارچوب گروه - پیچیده زندگی اجتماعیهای  ساختار
در ( موارد دیگرخانوار و های   مانند مناطق جغرافیایی، گروه) طبیعی و اجتماعی

بین افراد یا اشخاص در سطح  شود و ارتباط متقابلی تحت تخمین لحاظ میهای   مدل
در چنین مواردی  .(9339 ،نادری) کنند ها در سطوح باالتر ایجاد می خرد و گروه

تحقیق ارتباط های  میان دو یا چند سطح از متغیرها و پارامتر چند سطحیهای   مدل
ها در یك حالت به صورت سلسله  این سطح. کند برقرار کرده و آنها را باهم درگیر می

ها را  ای داده شوند که در بیشتر موارد ساختار تو در تو و یا خوشه مرتب می مراتب
 . کنند می منعكس
مدل ضرایب  ،3مدل سلسله مراتبی ،2به مدل مخلوط 9چند سطحیهای   مدل
نیز معروف  اسامی دیگرو   کوواریانسهای   مدل مؤلفه ،3آمیختههای   مدل اثر ،4تصادفی
متغیر در نظر گرفتن ضرایب  با ،چند سطحیهای   مدل .(2112گلمن و هیل، ) هستند
تأثیرات تعاملی بین  ،یك سطحیهای   ثابت فرض کردن آنها در مدل به جای ،مدل
و اریبی برآورد پارامترها را که از  دهند سطح کالن و سطح خرد مدنظر میهای  متغیر
امیرکافی، ) ندکن شود تا حد بسیار زیادی اصالح می ناشی می ای خوشهگیری  نمونه
9333). 

                                                                                                                                      
1. Multilevel Modeling 
2. Mixed Model  
3. Hierarchical Model  
4. Random Coefficients Model  
5. Mixed effects Model 
6. Covariance component Model 
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فرآیند توسعه در جامعه، باال رفتن سطح علمی، اجتماعی، فرهنگی و های  از پیامد
قابل قبول باید به  یاقتصادی در زندگی روزمره افراد است و افراد برای نیل به هویت

در  .شودمیزان باالیی از آن دست یابند که نمود آن در عملكرد تحصیلی ظاهر می
بینانه، ساز و کار موفقیت در ورود به دانشگاه با لحاظ طیف متنوعی از عتحلیلی واق

عوامل فردی و اجتماعی در نمره اکتسابی نمود پیدا کرده که در این خصوص توجه به 
آموزشی بسیار مهم های  اقتصادی، در زمینه دستیابی به فرصت -موقعیت اجتماعی

 .کندجلوه می
عالی به عنوان ابزار کسب منزلت و حیثیت بال آموزشمورد اقهای  دستیابی به رشته

باشد لذا در جامعه ایران مطرح می اجتماعی و تحرك اجتماعی در سالیان اخیر
در این راستا تحقیقات بسیاری  .دارداثرگذار بر آن اهمیت خاصی های  شناخت متغیر

و این ست شده اها انجام تعیین سهم طبقات اجتماعی مختلف از این موقعیت برای
 اند هتری یافتوسیع شناسان از جهت انواع و منابع آن گستره مفاهیم توسط جامعه

 .(9319 جمالی،)

ها و  مزایا و مشكالت این مدل ،و ارائه کاربردها چند سطحیهای   مدلمعرفی 
مختلف تشكیل دهنده های  در تحلیل نقش متغیری این روش به کارگیرهمچنین 

مناسب در ( نمره کل) ادی در دسترسی به عملكرد تحصیلیاقتص -موقعیت اجتماعی
ها و مؤسسات آموزش عالی به  گروه آزمایشی علوم تجربی برای ورود به دانشگاه

 .ف اصلی این تحقیق استهدسه سطحی های   عنوان مثالی کاربردی از مدل

 چند سطحيهاي   مدل

ثابت فرض کردن  جایبه چند سطحی با متغیر در نظر گرفتن ضرایب مدل های   مدل
البته در . اند بسیاری نشان داده شدههای   ها و شكل سال اخیر در فرم پنجاهآنها در طی 

ها به  کاربردی خاص این مدلهای  ها و ارائه نرم افزار دهه اخیر با پیشرفت این مدل
از جمله مزایای این . تبدیل شده است تحلیلبرای  ییك ابزار کاربردی و قدرتمند

 :توان به موارد ذیل اشاره نمود می ها مدل

مختلف مورد توجه  های ها و عامل واقعی بین گروههای   ناهمسانی و پیچیدگی -9 
 . گیرد می قرار 
 . شود میها و اجزای آن مطالعه  تأثیر و تأثر بین گروه -2
 . شود محقق دچار انحراف کمتری در استنباط آماری می -3
 .لیت بیشتری داردبه دست آمده، مقبونتایج  -4
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 .شود همبستگی بین مشاهدات و یا ساختار تو در تو در نظر گرفته می -3

 آماری فراهم تحلیلامكان به هم پیوستن چندین سطح اطالعات را در یك  - 
 .کند می

 .آورد اثر متقابل بین سطوح را فراهم میهای   بندی و آزمون فرض فرمول -2
 .کند مدل را باهم متحد می ها را توسعه داده و چندین مدل -3
 .نماید واریانس و کوواریانس بین سطوح را ارائه میهای   مؤلفه -1
سطح خرد و کالن را در یك مدل آماری فراهم های  زمان از متغیر استفاده هم -91

 .سازد می
 .کند امكان مطالعه تغییر مقادیر متغیرها را در طی زمان فراهم می -99
گیرد و  سطح کالن و سطح خرد را مدنظر میهای  ین متغیرتأثیرات تعاملی ب -92

  .ندک شود اصالح می ناشی می ای خوشهگیری  اریبی برآورد پارامترها را که از نمونه

فرض و سطوح های   آزمون ،یك سطحیهای   ها در مقایسه با مدل این مدل -93
مختلف را بر  سطوحهای  کند و سهم واقعی اثرگذاری متغیر اطمینان را اصالح می

در یك  2و کالن 9سطح خردهای  اثر متغیر بازمان  وابسته، هم( یا متغیرهای) متغیر
 .دهد تحقیق نشان می

مطالعه با دقت و  موردهای   واقعیت یا پدیده شود میمجموعه این مزایا موجب 
 . به نتایج جدیدی منتهی شود ،ها عمق بیشتری مورد کاوش قرار گیرد و چه بسا تحلیل

چند سطحی داشتن اطالعات در سطح خرد و سطوح کالن های   از مشكالت روش
چند سطحی، متغیر یا های   در تحقیقات انجام شده با استفاده از روش. باشد می

سطح های  تر، تعداد متغیر گیری بر روی سطوح پائین سطوح کالن با میانگینهای   متغیر
 ،نادری) شود ن در نظر گرفته میتر و یا سایر خصایص موجود در سطح کال پائین
9339). 

 داردسه سطحی که در تحقیقات علوم انسانی امكان استفاده های   هایی از مدل نمونه
باشند در جدول ذیل نشان داده شده  با سطوح بیشتر میهای   و قابل توسعه به مدل

 .است
 

                                                                                                                                      

1. Micro Level 
2. Macro Level 
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 سه سطحيي ها  در مدل سهو  دو، يکسطح  سه هايي از واحدها در نمونه (1) جدول

 
 

ساده خطی یا چند متغیره یا ) یك سطحی مانند رگرسیونهای   در تمامی مدل
مستقل های  متغیر یا متغیر بر اساسوابسته را ( متغیرهای) که تغییرات متغیر( چندگانه

مستقل ثابت های  و سایر ضرایب متغیر( عرض از مبدأ) کند ضریب ثابت بینی می پیش
ز توان متغیر و تابعی ا چند سطحی این ضرایب را میهای   ولی در مدل ،شود فرض می

کامل از مدلی سه سطحی با فرض متغیر فرض ای  سطوح باالتر منظور نمود که نمونه
در این مدل خطاها . شود نمودن تمامی ضرایب مدل در سطح یك و سطح دو ارائه می

گر یا توزیع تواند دارای توزیع مشخص دی نرمال فرض شده است در صورتی که می
  .نامعلوم باشد

 :مدل در سطح یك( الف
سطح سوم، سطح دوم و سطح اول در مدل سه های  به ترتیب نشانگر iو k ،jاگر 

تعداد  Pباشد، ( i = 1,2,…,I) ،(j = 1,2,…,J) ،(k = 1,2,…,K) سطحی و

)2,1,0,...,( مستقل،های  متغیر Pp
pjk

 و  ضرایب مدل در سطح اول

با  و میزان خطا pjkaوجود در این سطح مهای  متغیر
ijk

e  نشان داده شود و با
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)2,0(فرض آنكه  Nijke  ( سطح پایه یا سطح خرد) باشند مدل در سطح اول
 .به صورت زیر خواهد بود

  
 
 (9) 

 :مدل در سطح دو( ب
و در صورتی که هریك از 

pjk
  ضرایب مدل در سطح یك به عنوان متغیری از سطح دوم منظور شوند و

),1,0(
p

Qq
pqk

  ضرایب سطح دوم مدل وqjkx سطح های  بین پیش

دوم و
pjk

r  ضرایب تصادفی سطح دوم باشد و با فرض آنكه هر واحدj  با بردار

,...,(مقادیر 
1

,
0

( 
pjk

r
jk

r
jk

r  دارای توزیع نرمال چند متغیری با میانگین

صفر برای هرمقدار و واریانس برای 
pjk

r  برابر
pppjk

r


)var( باشد، برای

ppهرجفت عنصر  , کوواریانس به صورت
ppjkp

r
pjk

r



 

),cov( 

با  Tها ماتریسی به صورت ط مقادیر واریانس و کوواریانسدر این شرای ،منظور شود
)1)(1(حداکثر ابعاد  pp دهد بنابراین تشكیل می: 

pjkrjkpQxkppQjkxkpjkxkpkppjk   ...22110

 

 (2) pjkr
pQ

q
qjkxpqkkp 





1
0  

 :مدل در سطح سه( ج

همچنین در صورتی که هر یك از 
pqk

 نی ضرایب مدل در سطح دوم به یع

 :داریم ،سطح سوم مدل منظور شودهای  عنوان خروجی از متغیر

ijkepjkapjkjkajkjkajkjkijkY   ...22110

ijke
P

p
pjkapjkjk 





1
0 
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pqkukpqsw
pqpqskwpqkwpqpqpqk   ...22110

 

 (3) pqku
pqs

s
skwpqspq 





1
0   

)1,0...,(که  به طوری
pq

ss
pqs

  ضرایب در سطح سوم و
sk

w  و

pqk
u همچنین. باشند می ا و مقادیر تصادفی در سطح سومه بین به ترتیب پیش 

دارای توزیع نرمال چند متغیره با میانگین صفر و ماتریس  pqkuشود فرض می
واریانس کوواریانس 


T است که حداکثر ابعاد آن 









P

p

P

p
pQpQ

0 0

با اعمال . است)1(*)1(
pqk

 در  (3) از رابطه

قراردادن  سرانجامو ( 2) رابطه
pjk

 مدل کلی نهایی سه سطحی ایجاد ( 9) در رابطه

 .شود می
 
 برآورد پارامترها( ج

چند های   در مدل. مدل استهای  گام بعدی برآورد پارامتر ،پس از تعیین مدل
تصادفی و  ثابت، اثرهایهای  اثر لکه شام، سه نوع پارامتر برآورد شود ، بایدسطحی
 این در برآورد معموالً. دنباش واریانس کوواریانس سطوح مختلف میهای   مؤلفه
، روش بیز 2یینما درست، روش حداکثر 9معمولی از روش حداقل مربعات ها پارمتر
برآورد های   با هر یك از این روش. شود استفاده می های مشابه روشو  3تجربی

ها در سطوح مختلف، نسبت به افزایش یا  برای برازش مدل نهایی به دادهپارامترها، 
داری متغیرها،  حذف پارامترها از مدل اقدام و ضمن بررسی مدل جدید، از لحاظ معنی

 بررسیمدل جدید با مدل قبلی ای  هدر هر گام اعتبار برآورد کننده و آزمون مقایس
 مختلف مانند کای دو یاهای   آمارهدر هرگام از  ،برای مقایسه هر مدل. شود می

                                                                                                                                      
1. Ordinary Least Squares Estimation  
2. Maximum Likelihood Estimation  
3. Empirical Bayes Estimation  
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Deviance  مختلف و همچنین های  در نرم افزار موارد مشابهوP-Value  استفاده
تا آن هر یك از سطوح در مدل های  متغیر ، الزم استبا توجه به مقادیر فوق .شود می

به مناسب مربوط های   تا مدل نهایی شامل آماره اندازه حذف، تغییر یا افزایش یابند
 (2112، 2و بریك 9رودانبیش) هریك از پارامترها و آماره مناسب برازش مدل باشد

 
 4و اعتبار ضرایب تصادفی 3 ضرایب همبستگی درون واحدی( د

 در صورتی که مدل در سطح یك ،برای تعیین میزان تصادفی بودن سطوح
ijkjkijk eY  0  و مدل سطح دوم به صورتjkkjk r0000    و مدل در سطح

kkسوم به صورت  u0000000   ها در هر سه سطح به  نوشته شود و واریانس

صورت   2var ijke و   2

0var jkr  و 
2

00var ku  در نظر

( 4) گرفته شود براساس روابط
222

2






( 3) و 

222

2






 ( ) و 

222

22







 (2) و 
22

2






سهم واریانس هر یك از سطوح که به ضرایب  

توان میزان تصادفی بودن هر یك از  می، باشند همبستگی درون واحدی معروف می
واضح است در چنین وضعیتی مدل . سطوح را در مقایسه با سطوح دیگر برآورد نمود

ijkkjkijkت کلی به صور eurY  000000 و بوسكر 3اسنیجرز) خواهد بود  ،
2114) 
به عبارت دیگر در این شیوه فقط عرض از مبدأ در مدل سطح یك متغیر فرض  
شود تا میزان  سطح یك به صورت ثابت در نظر گرفته میهای  شود و اثر سایر متغیر می

هر . دیگر محاسبه شودتأثیر تصادفی بودن هر یك از سطوح در مقایسه با سطوح 
دهد در  تر باشد نشان می بزرگ( 2) و(  ) ،(3) ،(4) مقدار میزان این ضرایب در روابط

چند سطحی استفاده شد خطای برآورد های   ثابت به جای مدلهای   صورتی که از مدل
فرض و خطای فواصل اطمینان برآوردی های   پارامترها و در نتیجه خطای انجام آزمون

 .واهد شدبیشتر خ

                                                                                                                                      
4. Raudenbush  
5. Bryk 
3. Intraclass Correlation Coefficients 
4. Reliability of Random Coefficients  
5. Snijders  
6. Bosker 
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میزان  ،چند سطحی برآورد نمودهای   توان در مدل می مفید کههای   از دیگر آماره
توان برای  این اعتبار را می. اعتبار ضرایب تصادفی موجود در سطوح کالن است

سه سطحی این مقدار برای هر های  برآورد نمود که در مدل باالتر، سوم و سطوح دوم
واریانس در سطح دوم به واریانس های   نسبت بین مؤلفه سطح دوم،های   یك از اندازه

مورد نظر در سطح دوم است و براساس های   سطح اول و واریانس مؤلفههای   مؤلفه

/( رابطه
22

/(
2

0 jk
n

jk
R   برای هر یك از همچنین . شود محاسبه می

وع واریانس در سطح سوم به مجمهای   سطح سوم، نسبت بین مؤلفههای   اندازه
 سطح اول و دوم است و بر اساس رابطههای   واریانس مؤلفه

 














 




















  jkjknkR 0/22/2

1
1

/222/2
00 

کمتر از یك ) مقادیر کوچك باشد یك از اگر میزان اعتبار در هر. شود محاسبه می 
رودانبیش ) در این صورت پارامتر مربوط در مدل نباید متغیر در نظر گرفته شود( دهم
 (...و  9111گلدستین  ؛2111 ز و بوسكراسنیجر ؛2112 و 2114 ریكو ب

 
 آماريهاي  نرم افزار( ه

تر  سازی و در نتیجه مشكلچند سطحی، پیچیدگی الگوهای   از مشكالت روش
دشواری  در نهایت ها و واریانس کوواریانسهای  پارامترها و ساختار شدن برآورد

مخصوص های  افزار نرم ةکه با ارائ تایید مدل و پارامترها است،های   انجام آزمون فرض
مختلف امكان های  افزار نرم .در سالیان اخیر از میزان این مشكل کاسته شده است

 باشند و هر می چند سطحی را دارند که به سه دسته اصلی قابل تفكیكهای  انجام مدل
برخی از خاص خود را دارند که در جدول دو های  امكانات و محدودیت ،یك مزایا

 .چند سطحی درج شده استهای  قابل استفاده برای مدل های افزار نرم
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طي زمان در حال ) چند سطحيهاي  قابل استفاده براي مدلهاي  نرم افزار (2) جدول
 (باشند مي افزايش

 
 

 :مثال كاربردي
های   عرضه و از سوی دیگر افزایش تقاضا، برای دستیابی به رشته نابرابری در

و تحرك اجتماعی و ار کسب منزلت و حیثیت اجتماعی عالی به عنوان ابز آموزش
موفقیت در  باعوامل مختلفی  .دارداثرگذار بر آن اهمیت خاصی  شناخت متغیرهای
اندازه مدرسه،  مانندها ارتباط دارند عواملی مربوط به مدرسه  راهیابی به دانشگاه

تصادی از جمله اما موقعیت اجتماعی اق، آموزان هاو دانش ها، روابط معلم همكالسی
  ( 911، 9بانكز) عوامل مهم برای موفقیت و نمره آزمون تحصیلی است

اقتصادی بر عملكرد تحصیلی در علوم اجتماعی  -تأثیر موقعیت اجتماعی بارةدر
 3نظریه ستیزگرائی ،2کارکردگراییهای  نظریه .مختلفی ارائه شده استهای   نظریه

 هایی هاز جمله نظری 3نظریه کنش عقالنی و 4نظریه سرمایه اجتماعی ،(تضادگرایی)
های  از زوایای گوناگون به بحث پرداخته و در جهت رفع کاستییك، هستند که هر 

های  هرا توسعه داده است تا جایی که برخی از آنها خود نظری یمفاهیم ها هدیگر نظری
 .دیگری را در این خصوص ارائه کرده است جدید

                                                                                                                                      
1. Banks  
2. Functionalism  
3. Conflict  
4. Social Capital  
5. Rational Action 
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 بااغلب  اناقتصادی فرزند -وقعیت اجتماعیم معتقد است( 2112) 9جی نیس
شود  والدین، موقعیت شغلی و سطح درآمد والدین تعیین می ترکیبی از سطح آموزش

 ویاقتصادی هر فرد به میزان و درجه برخورداری یا محرومیت  -موقعیت اجتماعی و
معتقد  (9323) 2کوی  .تشكیل دهنده موقعیت بستگی داردهای  از متغیر یك از هر
 جهان سوم با توجه به آنكه ساختارها به طور کامل تثبیت نشده وهای  در کشور ،است

 عامل تعیین کنندة اصلیاقتصادی  -آموزش عالی محدود است، موقعیت اجتماعی
در تحلیل عملكرد تحصیلی طبقات مختلف اجتماعی خاطر  همچنین بوردیو .است

اجتماعی، های   ی، سرمایهسازد که همگام با گسترش سریع آموزش عال نشان می
به . شود در فرآیند موفقیت وارد عمل می یاقتصادی و فرهنگی به عنوان نیروی جدید
اجتماعی اقتصادی مسلط در منزل در های   عقیده وی، کودکان متعلق به موقعیت

در مقایسه با دیگران گیرند و بنابراین  فرهنگی بلند مرتبه قرار میهای   معرض فعالیت
، 4و کرایكمپ 3کالیمین) شتری برای رسیدن به سطوح باالی آموزش دارندشانس بی

911 ). 
اقتصادی های   تحقیقات فراوانی در خصوص میزان و چگونگی تأثیر موقعیتتاکنون 

مختلف آماری صورت پذیرفته های   با استفاده از روش ،اجتماعی بر عملكرد تحصیلی
؛ رودانبیش 9112بریك و رودانبیش،  ؛2113لوسیو،  ؛ 211اسمیت،  ؛ 211باری، ) است

 (.9113و چان، 
شان باز تولید  ها در عملكرد تحصیلی فرزندان اقتصادی خانواده -موقعیت اجتماعی

ه محدود دانشگاهی بهای   شود یا عوامل دیگر در تبیین آن نقش دارند و ظرفیت می
یان فرزندان طبقات مورد اقبال داوطلبان و نحوه توزیع آن در مهای   خصوص در رشته

اقتصادی داوطلبان در دستیابی به  -اجتماعیهای   مختلف جامعه و تحلیل موقعیت
مختلف و مطالعه تأثیر تغییر موقعیت های   ها و استان آموزش عالی در جنسیت

اقتصادی داوطلبان طی زمان و اثر آن بر عملكرد تحصیلی در ورود به  -اجتماعی
 .سه سطحی از اهداف این مثال کاربردی استهای   مدل آموزش عالی، با استفاده از

 :مفاهیم( الف
 :مفاهیم به کار رفته در این مثال به قرار زیر است

                                                                                                                                      
1. Jeynes 
2. Khoi 
3. Kalmijn  
4. Kraaykamp  



95 

 

 

 گيري و ارزشيابي آموزشي فصلنامه مطالعات اندازه
 

مختلف آزمایشی علوم ریاضی و های   آزمونی است که درگروه :آزمون سراسری
خارجی همه ساله توسط سازمان های  فنی، علوم تجربی، علوم انسانی، هنر و زبان

وزش کشور برای دارندگان مقطع دیپلم نظام قدیم یا پیش دانشگاهی نظام سنجش آم
  .شود جدید برگزار می

منظور از عملكرد تحصیلی در این تحقیق، نمره کل نهایی  :عملكرد تحصیلی
آزمایشی علوم تجربی   گروهعمومی و اختصاصی  های حاصل از میانگین وزنی دروس

ا و مراکز آموزش عالی است که مالك پذیرش ه در آزمون سراسری ورود به دانشگاه
 .باشد علمی داوطلبان برای ورود به دانشگاه می

اقتصادی داوطلبان در  -موقعیت اجتماعی :اجتماعی اقتصادی( سرمایه) موقعیت
میزان تحصیالت پدر، میزان تحصیالت مادر، شغل های  این تحقیق، با توجه به متغیر

و جنس داوطلب در نظر گرفته ( منطقه) ضعیت بخشپدر و درآمد ماهیانة خانوار، و
  .شود می

مختلف آموزشی، فرهنگی، اجتماعی های   با توجه به شاخص: وضعیت بخش
بندی مناطق  کشور بر اساس تقسیمهای   پزشكی برای هر یك از بخش و اقتصادی

هر داوطلب در یكی از براساس آن شود و  کشوری توسط سازمان سنجش تعیین می
ش مناطق برخوردار، مناطق نیمه برخوردار و مناطق کمتر برخوردار قرار سه بخ

 .(9321 ،پورکاظمی) گیرند می

میانگین وضعیت بخش داوطلبان هر استان است که نشان دهنده : وضعیت استان
 .باشد هر داوطلب میبر اساس وضعیت بخش میزان برخورداری استان  متوسط
 ی اطالعاتآور جمعروش ( ب

به اهداف مذکور با استفاده از اطالعات داوطلبان گروه آزمایشی علوم با توجه 
موجود در سازمان سنجش آموزش کشور و  9333تا  9331های   تجربی سال

 داوطلبان حاضر در جلسه توسط همه های مورد پژوهش ای که طی سال پرسشنامه
مورد نیاز های   مورد نیاز این تحقیق است، دادههای  شامل متغیر و تكمیل شده است
داوطلبان حاضر در جلسه آزمون سراسری در این گروه  همة. 9تهیه شده است

                                                                                                                                      

به دلیل آنكه پرسشنامه نظرسنجی از آنان به دالیل  9333الزم به ذکر است در این تحقیق داوطلبان سال . 9

ر نگرفته های مورد نیاز این تحقیق نبوده است، مورد استفاده قرا مختلف توسط سازمان سنجش شامل متغیر

  .است
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 نفر 3224922 با تعداد( 9333جز سال ه ب) 9333تا  9331های   آزمایشی در سال
 از( درصد 21) نفر 331 223دهند که تعداد  جامعه آماری این تحقیق را تشكیل می

 9گمشدههای   آماری که از داده نمونه در .باشند می مرد( درصد 31) آنها زن و مابقی
 اند که از آزمون سراسری در نظر گرفته شده شرکت کنندگانی ،چشم پوشی شده است

 :های زیر برای آنها در نظر گرفته شد ویژگی و اند جلسة آزمون حاضر بودهدر 
 .اشدبا سال شرکت در آزمون متناسب ب آنها التحصیلی دوره متوسطه سال فارغ -9

 -3 .دنباش علوم تجربیدیپلم علوم تجربی شرکت کرده و دارای گروه آزمایشی در -2
ها و  یكسان در استان غیرهای  ساختار -4، داوطلب پرسشنامه را تكمیل کرده باشد

های   با توجه به موارد مذکور حجم داده .تفاوت روش نمره کل اصالح شده است
 .2باشد نفر می 9932339 مورد استفاده در این مقاله

 :نمونه آماری( ج
نرمال و  آن تعداد، میانگین، انحراف معیار و نمره کل نهایی نمونه تحقیق که توزیع

در گروه آزمایشی علوم تجربی به تفكیك سال آزمون و جنس  ،پیوسته است یمتغیر
میانگین نمره کل در این گروه آزمایشی به تفكیك . درج شده است (3)در جدول 

 .شود مشاهده می (9)ی زنان و مردان در نمودار سال برا

                                                                                                                                      
1. Missing Value  

ش آموزش کشور و محاسبات محقق های اطالعاتی سازمان سنج مأخذ تمامی جداول استخراج شده بانك . 

  .است
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 تعداد، ميانگين و انحراف معيار نمره كل نمونه (3) جدول
 تحقيق، به تفكيک سال آزمون و جنس در گروه آزمايشي علوم تجربي

 انحراف معيار ميانگين تعداد جنس سال

08 
 9399/ 14 19/3433 214 1 زن
 129/9323 3249/ 3 21 44 مرد
 741/1610 74/6307 118041 كل

01 
 122/9322 21/3334  1313 زن
 244/9394 32/3922  4434 مرد
 472/1621 11/6206 112282 كل

02 
 934/9332 31/3323 33233 زن
 324/9333  23/322  3131 مرد
 622/1672 21/6168 120131 كل

03 
  122/932 42/3394 13231 زن
 3 9/93 3 14/3231 42322 مرد
 423/1611 18/6111 111807 كل

01 
   239/93 34/3431 13233 زن
 393/9331 3 43/32 49423 مرد
 313/1673 14/6302 132480 كل

07 
 431/9344  94/333 994332 زن
 914/9331 24/3211  11 4 مرد
 721/1660 17/6174 171113 كل

04 
 9 3/93 2 23/3349 991293 زن
 13 9/ 99 42/3224 41222 مرد
 187/1601 22/6112 170216 كل

00 
 3 911/93 93/3433 992133 زن
 3 1/93 3 31/3293 34 42 مرد
 013/1672 82/6303 162432 كل

 كل
 393/9342  342/ 2 332 32 زن
 2 933/93 23/3242 441 33 مرد
 371/1666 21/6184 1102031 كل
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  (- - -، زن  —مرد ) 

به تفكيک سال آزمون  ميانگين نمره كل داوطلبان گروه آزمايشي علوم تجربي (1)نمودار 
 نسو ج

 
در گروه آزمایشی علوم تجربی در  ،شود مالحظه می (9)در نمودار شمارة 

به عنوان . زنان از مردان بیشتر بوده است های ههمواره نمر 9333 تا 9331های سال
از مردان  33/234و  13/292میانگین نمره زنان به ترتیب  9333و 9331 در سال نمونه

 .بیشتر است
 
 روش تجزیه و تحلیل اطالعات(د

برای تخمین و  (SPSS)افزار  از نرم توصیفیهای  ارائه آمار ،برای تجزیه و تلخیص
HLM)افزار  فرض در روش سه سطحی از نرمهای   و و آزمونگضرایب ال

استفاده  (9
                                                                                                                                      
1. Hierarchical Linear and Nonlinear Modeling 
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موقعیت وابسته و عملكرد تحصیلی به عنوان متغیر ، در تعیین الگو. شده است
داوطلب، وضعیت استان و زمان به عنوان متغیرهای مستقل به  اقتصادی -اجتماعی

ساختار سلسله مراتبی سه سطحی  که اند مدل وارد شده ترتیب در سطح یك، دو و سه
 :به قرار زیر است برازش مدلکار رفته برای ه استفاده شده در این تحقیق و عالئم ب

 

 
 مدلساختار سلسله مراتبي سه سطحي براي برازش  (2) نمودار

 
 (:ام kام در سال  jام در استان  iداوطلب ) سطح تحصیالت پدر ijkFG 
 (:ام kام در سال  jام در استان  iداوطلب ) سطح تحصیالت مادر ijkMG 

 (:ام kام در سال  jام در استان  iداوطلب ) پدرسطح شغل  ijkFJ 
 (:ام kام در سال  jام در استان  iداوطلب ) درآمد ماهیانة خانوارسطح  ijkFI 

 (:ام kام در سال  jام در استان  iداوطلب ) جنسیت ijkJ 
 (:ام kام در سال  jاستان ام در  iداوطلب ) وضعیت بخش ijkR 

 (:ام kام در سال  jاستان ) میانگین وضعیت استان  jkS 
 (:ام kسال ) زمان kT 

 (:ام kام در سال  jام در استان  iداوطلب ) نمره کل ijkNKOL 
 برازشساختار کلی مدل برای  (ه

 
 9مدل در سطح یك ),0( 2INeijk  

         ijkjkijkjkijkjkijkjkjkijk FIFJMGFGNKOL  43210 

     ijkijkjkijkjk eRJ  65     

                                                                                                                                      
ی مختلدف در  هدا  متغیر موجود در سطح یك، پیچیددگی  چنددر صورت اعمال اثرات متقابل بین دو، سه، یا . 9

  .شود که تفسیر آنها هر چند مفید است، از حوصله این تحقیق خارج است مدل ایجاد می
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 مدل در سطح دو ),0( Nrpjk  

jkjkkkjk rS 001000 )(    

jkjkkkjk rS 111101 )(    

jkjkkkjk rS 221202 )(    

jkjkkkjk rS 331303 )(    
jkjkkkjk rS 441404 )(    

 jkjkkkjk rS 551505 )(    
jkjkkkjk rS 661606 )(     

 
سطح سه  مدل در ),0( Nupqk  

 kkk uT 0000100000 )(    

kkk uT 0101101001 )(    

kkk uT 1010110010 )(    

kkk uT 1111111011 )(    
  

kkk uT 6060160060 )(    

kkk uT 6161161061 )(    
 

مدل نهایی کلی در این تحقیق، که به عنوان مدل پایه اولیه برای تعیین مدل برازش 
در این مدل اثرات متقابل دوتایی و . باشد به صورت زیر می ،کار رفته استه نهایی ب

شود و  سطح یك با سطح دو و سطح سه مشاهده میهای  سه تایی بین تمامی متغیر
 .پارامتر برای برآورد است 2 9شامل 

 

    kjkjkkijk TSSTNKOL )()()( 011010001000    

          jkijkkijkijk SFGTFGFG  110101100 

     kjkijk TSFG  111      

(3)  ijkijkijkkijkk eSRuRu  )(*)()(* 6160    
 مدل نهایی برازش شده( و

یی با در نظر گرفتن نما درستمدل برازش شده نهایی با استفاده از روش حداکثر 
کل مورد استفاده ترکیبی خطی از نمرات تراز دروس  دلیل آنكه نمراته ب) خطای نرمال
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( 3) از مدل کامل( است 2231و انحراف معیار  3111امتحانی با توزیع نرمال و میانگین 
برآوردی و مدل برازشی های  در گروه آزمایشی علوم تجربی که نسبت به آزمون پارامتر

 .تر استپارام 49این مدل دارای  ،باشد اقدام شده به صورت زیر می
 

             kjkijkjkijkijkijk TSFGSFGFGNKOL  93.371.10006.201.4609

        jkijkijk SMGMG  94.8472.11 
            kjkijkjkijkijk TSFJSFJFJ  83.594.3519.70 

       jkijkijk SFIFI  59.4921.0 
       jkijkijk SJJ  33.19003.160 
 

دار کای قپارامتر است م 43در صورت مقایسه این مدل با مدل دیگری که دارای 
دهد این مدل در  ن میدرجه آزادی خواهد بود که نشا چهاربا  33112/4 دو مقایسه

-pسایر اطالعات مورد نیاز این مدل از قبیل . شود مقایسه با مدل دیگر پذیرفته می

value مدل، میزان اعتبار تصادفی بودن هر متغیر، میزان اعتبار های  هر یك از متغیر
ها در هر سطح در پیوست مشاهده  ها و برآورد واریانس و کوواریانس برآورد کننده

همچنین میزان تأثیر  .نشان داده شده است (4)از آن در جدول ای  هکه خالصشود،  می
اقتصادی بر عملكرد تحصیلی  -تشكیل دهنده موقعیت اجتماعیهای  هر یك از متغیر

 .شود در گروه آزمایشی علوم تجربی در شكل یك دیده می
 

 ضرايبهر يک از  tموجود در مدل و آماره هاي  ضريب هر يک از متغير (1) جدول
 سايرمتغيرها

 متغير سطح يک 
 زمان وضعيت استان مقدار ثابت

* وضعيت استان
 زمان

 11 9/4 مقدار ثابت
 ------ ------ ------

 t  (2 /934)آماره 

- 13/3 29/911- 21/ 1 تحصيالت پدر
 ------

 t  (*41/9-)  (92/92)  (34/3-)آماره 
 14/34 22/99 تحصيالت مادر

 ------ ------
 t  (* 93/1)  (32/2)آماره 

- 14/33 91/21 شغل پدر
 ------

33/3 
 t  (12/3)  (41/4-)  (43/1)آماره 
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 سايرمتغيرها
 متغير سطح يک 

 زمان وضعيت استان مقدار ثابت
* وضعيت استان

 زمان
 31/41 29/1 درآمد ماهيانة خانوار 

 ------ ------
 t  (*193/1)  (143/2)آماره 

- 33/911 1 13/9 جنسيت
 ------ ------

 t  (412/3)  (1 / -)آماره 

 .دار نيست اثر اين متغيرها معني 86/8داري  نيدر سطح مع*  
 
 

 
اقتصادي بر  -اجتماعي دهنده موقعيت هاي تشكيل ميزان تأثير هر يک از متغير (1)شكل 

 عملكرد تحصيلي در گروه آزمايشي علوم تجربي

 
 الصه نتایج مدل در مثال کاربردی خ(ز

 تحصيالت پدر

 تحصيالت مادر

 شغل پدر

 درآمد ماهيانة خانوار

 جنس داوطلب

 

عملكرد 

 تحصيلي

 زمان

 وضعيت استان

39/9- 

17/711 
39/49 

49/5 

39/95 

10/01- 

53/93 

99/731- 
19/701 

07/1 

73/11 

10/77 
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دار  سطح دوم و سطح سوم بر مقدار ثابت مدل معنیی ها اثر هیچكدام از متغیر -9
تحقیق های   ها و در تمامی سال نشده است لذا تأثیر مقدار ثابت در تمامی استان

 .است 11 9/4براساس مدل برازش شده برابر 
باشد که  تحصیالت پدر از عوامل وارد شده در مدل می ،در این گروه آزمایشی -2

ولی در طی زمان  شدهاستان موجب افزایش تأثیر این متغیر  تأثیر متقابل آن با وضعیت
اثر زمان با اثر متقابل تحصیالت پدر و . شده استاز تأثیر گذاری این متغیر کاسته 

وضعیت استان وارد مدل شده است که عالمت منفی آن نشان دهنده اثر کاهشی این 
 .باشد متغیر می

مدل، آزمون فرض  برای آزمون اثر افزایشی کلی این متغیر بر
0:0   TFGSFGFGH  شود این  با تعریف کانتراست مناسب انجام می

است که  111/1ValuePبا یك درجه آزادی و  1129/9112فرض دارای 
مؤید پذیرش این نتیجه . رد شدن فرض صفر و پذیرش فرض مقابل آن است گرنشان

باشد و در طی زمان  شی کلی متغیر سطح تحصیالت پدر بر نمره کل میاثر افزای
افزایشی سطح تحصیالت پدر در این گروه آزمایشی وجود داشته است و  تحقیق تأثیر
کم برخوردار های   برخوردار، اثر این متغیر به شدت بیشتر از استانهای   در استان

ها و استان  برخورداری در تمامی سالمثالً در استان تهران با بیشترین سطح . باشد می
 9331ترین سطح برخورداری در سطح تحصیالت عالی پدر در سال  ایالم با کم

 9333نمره و در سال  14/312و  11/123افزایش میانگین نمره کلی به ترتیب برابر 
 93/932و  3/342 ها در این سطح تحصیالت پدر  این افزایش به ترتیب در این استان

شود در طی زمان از تأثیر این متغیر کاسته  گونه که مالحظه می همان. باشد ینمره م
 9333که سال  طوریه باشد ب برخوردار مشهودتر میهای   شده و این کاهش در استان

در سطح تحصیالت عالی پدر اختالف کاهش متوسط نمره کلی  9331نسبت به سال 
 .شود مشاهده می 923/ 2و در استان ایالم  43/323استان تهران معادل 
سطح تحصیالت مادر به صورت مستقیم و به صورت غیرمستقیم براساس اثر  -3

باشد و هر چقدر میزان وضعیت  متقابل وضعیت استان در افزایش نمره کل مؤثر می
استان افزایش یابد سطح تحصیالت مادر اثر بیشتری در افزایش نمره کل خواهد 

 .داشت
0:0غیر بر مدل فرضیه برای آزمون اثر کلی مت  SMGMGH   دارای

321 /99 2  111/1با یك درجه آزادی و مقدار احتمالValueP باشد  می
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بودن آزمون، یعنی اثر افزایشی سطح تحصیالت مادران بر  دار معنیکه نشان دهنده 
 .ی استدار معنینمره کل در هر سطح 

با سطح برخورداری بیشتر، اثر های   در استان باالر اساس مدل و آزمون فرض ب
این تفاوت در تمامی  .تحصیالت مادر بسیار بیشتر از استان کمتر برخوردار است

در  9331که در سال  طوریه ب. ها مشهود است سطوح تحصیلی مادر در بین استان
متوسط نمره کل در سطح استان تهران با بیشترین سطح برخورداری افزایش 

است که اختالفی برابر  13 /1 و  32/239سواد و عالی به ترتیب  تحصیالت مادر بی
ولی در استان ایالم افزایش نمره کل در سطح تحصیالت مادر  .باشد نمره می 3 23/4
نمره مشاهده  21/913و اختالفی معادل  3/211 و   31/1سواد و عالی به ترتیب  بی
مسئله نشان دهنده آن است که عالوه بر آنكه در تمامی سطوح تحصیلی این . شود می

کم های   برخوردارتر اثر این متغیر بر نمره کل بیشتر از استانهای   مادر در استان
های   برخوردار است، در صورت تغییر هر سطح تحصیلی مادر به سطح باالتر در استان

 نمره کل افزایش خواهد یافت ،وردارکم برخهای   برخوردار بسیار بیشتر از استان
به مدل ارائه شده در این گروه آزمایشی حاکی از آن است که سطح شغلی پدر  -4
مثبت بر افزایش نمره کل دارد و اثر متقابل افزایشی این متغیر با  یمستقیم تأثیرطور 

منفی ولی ضریب  .باشد زمان نیز نشان دهنده افزایش تأثیر این متغیر در طی زمان می
با های   اثر متقابل این متغیر با وضعیت استان نشان دهنده آن است که در استان

با برخورداری بیشتر است ولی در های   برخورداری کمتر تأثیر این متغیر بیشتر از استان
 .شود برخوردار بیشتر میهای   طی زمان اثر متغیر در استان

:آزمون برای فرض  FJ FJ S FJ TH      0 (ثر کلی این متغیر بر مدلا )
باشد که نشان  می 111/1ValuePبا یك درجه آزادی و  23/232دارای 

و پذیرش فرض مقابل یعنی اثر کل افزایش این متغیر بر  Hدهنده رد شدن فرض 
این با افزایش سال، تأثیر سطوح شغل  ربناب. باشد ی میدار معنینمره کل در هر سطح 

این افزایش در تمامی . پدر بر نمره کل در این گروه آزمایشی افزایش یافته است
با توجه به این مدل و . شود کشور مشاهده میهای   سطوح شغلی در تمامی استان

 اولیه تأثیرهای   کمتر برخوردار در سالهای   در استان که شود آزمون فرض مشخص می
برخوردار بوده است و در طی زمان اثر متغیر در های   این متغیر بیشتر از استان

از این ای  همقایسه استان ایالم و تهران نمون. برخوردار بیشتر شده استهای   استان
اثر این متغیر  9331در استان تهران در سال . سازد تغییرات را در طی زمان نمایان می
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در سطوح شغلی بیكار و  9333ر صورتی که در سال د. به صورت منفی بوده است
معلم یا هیأت علمی به ترتیب میزان تأثیر این متغیر بر نمره کل با ضریب مثبت به 

در این دو سطح  9333باشد و در استان ایالم در سال  نمره می 431/ و  1/911ترتیب 
 .است 93/342و  32/923شغلی به ترتیب 

ذار در این گروه آزمایشی سطح درآمد ماهیانة خانوار اثرگهای  از دیگر متغیر -3
با ضریب مثبت و با تأثیر متقابل بر وضعیت استان وارد  به طور مستقیم باشد که می

دهد تأثیر این متغیر بر نمره کل در  این مدل برای این متغیر نشان می. مدل شده است
با های   حقیق بیشتر از استانتهای   با سطح برخورداری بیشتر در تمامی سالهای   استان

 .سطح برخورداری کمتر است
0:0برای آزمون فرض   SFIFIH  ( اثر کلی متغیر درآمد ماهیانه خانوارها

با یك درجه آزادی و  319/932 مقدار آماره آزمون ( بر مدل
111/1ValueP فوق پذیرفته نیست و فرض مقابل  دهد فرض است که نشان می

آن یعنی اثر کل افزایشی سطح درآمد ماهیانة خانوارها بر نمره کل در هر سطح 
 .شود داری پذیرفته می معنی

با  9333و  9331های   این بر اساس مدل و آزمون فرض انجام شده در سال بنابر
هر چند مدل حاکی از  .یابد افزایش سطح درآمد ماهیانة خانوارها نمره کل افزایش می

های   باشد، اما اثر این متغیر در استان تحقیق میهای   اثر افزایشی در تمامی سال
و  9331به عنوان مثال در سال . برخوردار است کمهای   برخوردار بسیار بیشتر از استان

 14/41در سطح درآمد خیلی کم در استان تهران این متوسط افزایش به ترتیب  9333
در این دو سال در سطح درآمدی زیاد در استان تهران این میزان به . باشد می 31و 

است و در استان ایالم در این سطح درآمدی در این دو  422/ 3و  13/394ترتیب 
 .است 19/211و  24/911سال مقدار افزایش به ترتیب 

دهد که  مدل برازش شده در این گروه آزمایشی برای متغیر جنسیت نشان می - 
. گذار است و با اثر متقابل با وضعیت استان در مدل اثربه طور مستقیم ثر این متغیر ا

دهد که به طور کلی اثر منفی  نشان می ی در مقایسه با اثر مثبت مستقیماثر متقابل منف
 .این متغیر در مدل ایجاد خواهد شد

ختالف در و این ا شتهها وجود دا اختالف نمره مردان از زنان نیز در تمامی سال
 .ه استکمتر برخوردار بودهای   برخوردارتر بسیار بیشتر از استانهای   استان
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و اند  هها زنان نمره کل باالتری نسبت به مردان داشت بر اساس مدل در تمامی سال
به . باشد با برخورداری بیشتر مشهود میهای   این تفاوت نمره به نفع زنان در استان

در استان تهران زنان به طور متوسط به ترتیب  9333و  9331عنوان مثال در سال 
ها در استان ایالم  و در این سالاند  هنمره بیشتر از مردان کسب کرد 21/212و  22/333

نمره بیشتر از  12/39و  32/31زنان به طور متوسط به ترتیب  ،با کمترین برخورداری
هر دو جنس و در هر سال منفی بودن این متوسط نمرات در . اند مردان کسب نموده

نشان دهنده اثر متقابل شده استان بر جنسیت در مقایسه با اثر مستقیم جنسیت بر نمره 
 .باشد کل می
سطح  ،تنها متغیری که در طی زمان تأثیر آن بر نمره کل افزایش یافته است -2

 .داشته استاثر کاهشی و اثر تحصیالت پدر در طی زمان بر نمره کل  بودشغل پدر 
موجود در سطح یك با تنها متغیر های  اثر تصادفی بودن ضریب تمامی متغیر -3

ValuePمقدار . داری پذیرفته شده است موجود در سطح دو در هر سطح معنی  
تنها اثر تصادفی بودن مقدار  اماباشد  می 111/1آزمون تصادفی بودن تمامی آنها برابر 

ح درآمد ماهیانة خانوارها در سطح سوم به ترتیب با ثابت، تحصیالت پدر و سط
ValueP   پذیرفته شده است و اثر تصادفی بودن 111/1 و111/1 و/ 119های

 .دار نشده است ضرایب متغیر سطح دوم با متغیر سطح سوم معنی
 

 گيري نتيجه

ایا و مشكالت این مز ،ارائه کاربردها، چند سطحیهای   مدلمعرفی در این مقاله به 
ها معرفی و یك مثال کاربردی  این مدل استفاده ازمختلف برای های  ها و نرم افزار مدل

ها داشتن  باید دقت نمود در استفاده از این مدل .سه سطحی ارائه شدهای  از مدل
و کافی، تعیین دقیق سطوح مدل آزمون، میزان تصادفی بودن سطوح،  مناسبهای   داده

از اهمیت خاصی  شرایط مشابهار مدل برازش شده و ضرایب برآوردی و آزمون اعتب
چند سطحی و های   در علوم انسانی به دلیل وجود ساختارها و پدیده. برخوردار است
ها  استفاده از این مدل .شود ها یافت می فراوانی از این دادههای   نمونه ،سلسله مراتبی

تحت های  عات الزم و کافی از متغیردر صورت وجود شرایط و امكان داشتن اطال
 مطالعهبا دقت بیشتری مورد  مورد بررسیهای   موجب خواهد شد که پدیده بررسی
بد و آزمون شدت کاهش یاه ب تخمین موردهای  برآورد پارامترهای  خطاو  گیردقرار 
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تحقیق از دقت باالتری برخوردار شود و حتی امكان دستیابی به نتایج  های فرضیه
 .تر فراهم شود تر و دقیقجدید

تا  9331های  طی سال در گروه آزمایشی علوم تجربی ،بر اساس مثال کاربردی
یی برازش شده نما درستکه با استفاده از مدل سه سطحی با روش حداکثر  9333
اقتصادی در  -اجتماعی عوامل مختلف تشكیل دهنده موقعیت که مالحظه شد ،است

ند؛ بنابراین با متفاوتی در عملكرد تحصیلی داشت سهمنقش و  ،این گروه آزمایشی
برازش شده نتایج های   انجام شده و مدلهای  ها، و آزمون توجه به تجزیه و تحلیل داده

 :ذیل مشاهده شده است
سطح تحصیالت پدر، سطح تحصیالت مادر و سطح شغل پدر در طی زمان * 

 .کاهش یافته استافزایش یافته و درآمد ماهیانة خانوارها در طی زمان 
اما از اثر این متغیر  شدهافزایش سطح تحصیالت پدر موجب افزایش نمره کل * 

شود که اثر  ها مشاهده می همچنین در تمامی سال. با افزایش زمان کاسته شده است
شده با وضعیت بهتر تشدید های   افزایشی سطح تحصیالت پدر بر نمره کل، در استان

 .است
این . گردیده استالت مادران موجب افزایش نمره کل افزایش سطح تحصی* 

ها تقریباً ثابت  افزایش تأثیر در نمره کل، در گروه آزمایشی علوم تجربی در تمامی سال
همچنین با افزایش وضعیت استان اثر افزایش سطح تحصیالت مادران بر نمره . است

 .یافته استکل افزایش 
اثر . باشد ثرگذار بر عملكرد تحصیلی میاهای  سطح شغل پدران از دیگر متغیر* 

برخوردار های   این متغیر در طی زمان افزایش یافته است و اثر این متغیر در استان
 .برخوردار بوده است کمهای   بیشتر از استان

افزایش تأثیر سطح درآمد ماهیانة خانوارها در طی زمان تغییر نكرده است ولی * 
افزایشی بر نمره کل بوده است و با افزایش وضعیت  ها دارای تأثیر در تمامی سال

 . شده استاثر این متغیر در این گروه آزمایشی بیشتر  ،استان
باشد که در مدل  موجود در مدل میهای  جنسیت داوطلبان نیز از دیگر متغیر* 

داری بین  اختالف معنی در این گروه آزمایشی. شود برازش شده نهائی مشاهده می
مختلف تغییری در این اختالف های   و در سال داشتنان و مردان وجود ز های نمره

ها موجب  ها در تمامی سال همچنین سطح برخورداری استان. نمره، ایجاد نشده است
 .تشدید برتری نمره زنان نسبت به مردان شده است
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تشكیل دهنده موقعیت اجتماعی های  عالوه بر آنكه میزان تأثیر هر یك از متغیر* 
قتصادی بر عملكرد تحصیلی متفاوت است در طی زمان نیز این میزان تأثیر تغییر ا

 .کرده است
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