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در بسیاری از مطالعات علمی و پژوهشی در تمامی علوم و به ویژه در علوم انسانی مایلیم تأثیر
متغیرها بر هم و یا پیشبینی یك متغیر براساس گروهی دیگر از متغیرها را بررسی کنیم .این
عمل در مباحث آماری اغلب با ارائه مدلهای آماری مناسب امكانپذیر است .مدلهای آماری
مختلفی تاکنون ارائه شده است که یكی از آنها که در دهههای اخیر مورد استقبال صاحب
نظران علوم انسانی قرار گرفته ،مدلهای چند سطحی است .در این نوع مدل ،به جای ثابت
فرض کردن ضرایب مدل ،در مدلهای آماری یك سطحی ،این ضرایب متغیر در نظر گرفته
میشوند در نتیجه ،تأثیرات تعاملی بین متغیرهای سطح کالن و سطح خرد ،که معموالً در
تحقیقات علوم انسانی به وفور یافت میشود ،مدنظر قرار میگیرد و اریبی برآورد پارامترها
که از نمونهگیری خوشهای ناشی میشود تا حد بسیار زیادی در مقایسه با مدلهای یك
سطحی اصالح میشود .در این مقاله ،به معرفی مدلهای چند سطحی و ارائه کاربردها ،مزایا و
مشكالت این مدل ها پرداخته میشود و با به کارگیری مدل سه سطحی ،نقش متغیرهای
مختلف تشكیل دهنده موقعیتهای اجتماعی  -اقتصادی در عملكرد تحصیلی (نمرة کل)
مناسب برای ورود به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی در طی زمان تحلیل میشود .در
این مثال ،میزان تأثیر عوامل تشكیل دهندة این موقعیتها مشتمل بر تحصیالت پدر و مادر ،شغل
پدر ،سطح درآمد در جنسیتهای مختلف ،با در نظر گرفتن وضعیت بخش و استان محل اقامت
داوطلبان در گروه آزمایشی علوم تجربی ،در آزمون سراسری ورود به آموزش عالی ایران طی
سالهای  9331تا 9333بررسی میشود.

تاریخ دریافت مقاله29/50/11 :

احسان جمالي *
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مقدمه
در بسیاری از مطالعات علمی و پژوهشی در تمامی علوم و به ویژه در علوم انسانی
مایلیم تأثیرگذاری متغیرها بر هم و یا پیشبینی یك متغیر براساس گروهی دیگر از
متغیرها را بررسی کنیم .این عمل در مباحث آماری اغلب با ارائه مدلهای آماری
مناسب مانند مدلهای رگرسیونی امكانپذیر است .برای استفاده از این مدلها همواره
پیشفرضهایی الزم است که ممكن است برای همه مشاهدات برقرار نباشد (مانند
وابستگی مشاهدات نسبت به هم و یا داشتن ساختارهای تودرتو) در چنین شرایطی
نیاز به استفاده از روشهای مناسب دیگری غیر از روشهای معمول وجود دارد.
روش الگو سازی چند سطحی یكی از این روشهای الگوسازی است که از اوایل
دهه  9111مورد استقبال صاحب نظران علوم انسانی قرار گرفته است .در این روش،
ساختارهای پیچیده زندگی اجتماعی  -اقتصادی در چارچوب گروهبندیهای مختلف
طبیعی و اجتماعی (مانند مناطق جغرافیایی ،گروههای خانوار و موارد دیگر) در
مدلهای تحت تخمین لحاظ میشود و ارتباط متقابلی بین افراد یا اشخاص در سطح
خرد و گروهها در سطوح باالتر ایجاد میکنند (نادری .)9339 ،در چنین مواردی
مدلهای چند سطحی میان دو یا چند سطح از متغیرها و پارامترهای تحقیق ارتباط
برقرار کرده و آنها را باهم درگیر میکند .این سطحها در یك حالت به صورت سلسله
مراتب مرتب میشوند که در بیشتر موارد ساختار تو در تو و یا خوشهای دادهها را
منعكس میکنند.
3
2
9
مدلهای چند سطحی به مدل مخلوط  ،مدل سلسله مراتبی  ،مدل ضرایب
تصادفی ،4مدل اثرهای آمیخته ،3مدل مؤلفههای کوواریانس و اسامی دیگر نیز معروف
هستند (گلمن و هیل .)2112 ،مدلهای چند سطحی ،با متغیر در نظر گرفتن ضرایب
مدل ،به جای ثابت فرض کردن آنها در مدلهای یك سطحی ،تأثیرات تعاملی بین
متغیرهای سطح کالن و سطح خرد مدنظر میدهند و اریبی برآورد پارامترها را که از
نمونهگیری خوشهای ناشی میشود تا حد بسیار زیادی اصالح میکنند (امیرکافی،
.)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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از پیامدهای فرآیند توسعه در جامعه ،باال رفتن سطح علمی ،اجتماعی ،فرهنگی و
اقتصادی در زندگی روزمره افراد است و افراد برای نیل به هویتی قابل قبول باید به
میزان باالیی از آن دست یابند که نمود آن در عملكرد تحصیلی ظاهر میشود .در
تحلیلی واقعبینانه ،ساز و کار موفقیت در ورود به دانشگاه با لحاظ طیف متنوعی از
عوامل فردی و اجتماعی در نمره اکتسابی نمود پیدا کرده که در این خصوص توجه به
موقعیت اجتماعی -اقتصادی ،در زمینه دستیابی به فرصتهای آموزشی بسیار مهم
جلوه میکند.
دستیابی به رشتههای مورد اقبال آموزشعالی به عنوان ابزار کسب منزلت و حیثیت
اجتماعی و تحرك اجتماعی در سالیان اخیر در جامعه ایران مطرح میباشد لذا
شناخت متغیرهای اثرگذار بر آن اهمیت خاصی دارد .در این راستا تحقیقات بسیاری
برای تعیین سهم طبقات اجتماعی مختلف از این موقعیتها انجام شده است و این
مفاهیم توسط جامعهشناسان از جهت انواع و منابع آن گستره وسیعتری یافتهاند
(جمالی.)9319 ،
معرفی مدلهای چند سطحی و ارائه کاربردها ،مزایا و مشكالت این مدلها و
همچنین به کارگیری این روش در تحلیل نقش متغیرهای مختلف تشكیل دهنده
موقعیت اجتماعی -اقتصادی در دسترسی به عملكرد تحصیلی (نمره کل) مناسب در
گروه آزمایشی علوم تجربی برای ورود به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی به
عنوان مثالی کاربردی از مدلهای سه سطحی هدف اصلی این تحقیق است.

مدلهاي چند سطحي
مدلهای چند سطحی با متغیر در نظر گرفتن ضرایب مدل به جای ثابت فرض کردن
آنها در طی پنجاه سال اخیر در فرمها و شكلهای بسیاری نشان داده شدهاند .البته در
دهه اخیر با پیشرفت این مدلها و ارائه نرم افزارهای کاربردی خاص این مدلها به
یك ابزار کاربردی و قدرتمندی برای تحلیل تبدیل شده است .از جمله مزایای این
مدلها میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:
 -9ناهمسانی و پیچیدگیهای واقعی بین گروهها و عاملهای مختلف مورد توجه
قرار میگیرد.
 -2تأثیر و تأثر بین گروهها و اجزای آن مطالعه میشود.
 -3محقق دچار انحراف کمتری در استنباط آماری میشود.
 -4نتایج به دست آمده ،مقبولیت بیشتری دارد.
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 -3همبستگی بین مشاهدات و یا ساختار تو در تو در نظر گرفته میشود.
 امكان به هم پیوستن چندین سطح اطالعات را در یك تحلیل آماری فراهممیکند.
 -2فرمولبندی و آزمون فرضهای اثر متقابل بین سطوح را فراهم میآورد.
 -3مدلها را توسعه داده و چندین مدل را باهم متحد میکند.
 -1مؤلفههای واریانس و کوواریانس بین سطوح را ارائه مینماید.
 -91استفاده همزمان از متغیرهای سطح خرد و کالن را در یك مدل آماری فراهم
میسازد.
 -99امكان مطالعه تغییر مقادیر متغیرها را در طی زمان فراهم میکند.
 -92تأثیرات تعاملی بین متغیرهای سطح کالن و سطح خرد را مدنظر میگیرد و
اریبی برآورد پارامترها را که از نمونهگیری خوشهای ناشی میشود اصالح میکند.
 -93این مدلها در مقایسه با مدلهای یك سطحی ،آزمونهای فرض و سطوح
اطمینان را اصالح میکند و سهم واقعی اثرگذاری متغیرهای سطوح مختلف را بر
متغیر (یا متغیرهای) وابسته ،همزمان با اثر متغیرهای سطح خرد 9و کالن 2در یك
تحقیق نشان میدهد.
مجموعه این مزایا موجب میشود واقعیت یا پدیدههای مورد مطالعه با دقت و
عمق بیشتری مورد کاوش قرار گیرد و چه بسا تحلیلها ،به نتایج جدیدی منتهی شود.
از مشكالت روشهای چند سطحی داشتن اطالعات در سطح خرد و سطوح کالن
میباشد .در تحقیقات انجام شده با استفاده از روشهای چند سطحی ،متغیر یا
متغیرهای سطوح کالن با میانگینگیری بر روی سطوح پائینتر ،تعداد متغیرهای سطح
پائینتر و یا سایر خصایص موجود در سطح کالن در نظر گرفته میشود (نادری،
.)9339
نمونههایی از مدلهای سه سطحی که در تحقیقات علوم انسانی امكان استفاده دارد
و قابل توسعه به مدلهای با سطوح بیشتر میباشند در جدول ذیل نشان داده شده
است.

1. Micro Level
2. Macro Level
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جدول ( )1نمونههايي از واحدها در سه سطح يک ،دو و سه در مدلهاي سه سطحي

در تمامی مدلهای یك سطحی مانند رگرسیون (ساده خطی یا چند متغیره یا
چندگانه) که تغییرات متغیر (متغیرهای) وابسته را بر اساس متغیر یا متغیرهای مستقل
پیشبینی میکند ضریب ثابت (عرض از مبدأ) و سایر ضرایب متغیرهای مستقل ثابت
فرض میشود ،ولی در مدلهای چند سطحی این ضرایب را میتوان متغیر و تابعی از
سطوح باالتر منظور نمود که نمونهای کامل از مدلی سه سطحی با فرض متغیر فرض
نمودن تمامی ضرایب مدل در سطح یك و سطح دو ارائه میشود .در این مدل خطاها
نرمال فرض شده است در صورتی که میتواند دارای توزیع مشخص دیگر یا توزیع
نامعلوم باشد.
الف) مدل در سطح یك:
اگر  j،kو iبه ترتیب نشانگرهای سطح سوم ،سطح دوم و سطح اول در مدل سه
سطحی و ( )i = 1,2,…,I( ،)j = 1,2,…,J( ،)k = 1,2,…,Kباشد P ،تعداد
متغیرهای مستقل( p  0 ,1, 2 ,..., P ) ،

pjk

 ضرایب مدل در سطح اول و

متغیرهای موجود در این سطح  a pjkو میزان خطا با

ijk

 eنشان داده شود و با
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فرض آنكه )  eijk  N ( 0 , 2باشند مدل در سطح اول (سطح پایه یا سطح خرد)
به صورت زیر خواهد بود.
Yijk  0 jk 1 jk a1 jk  2 jk a2 jk ... pjk a pjk  eijk
P
  0 jk    pjk a pjk  eijk
p 1

()9
ب) مدل در سطح دو:
و در صورتی که هریك از
pjk

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

 ضرایب سطح دوم مدل و  xqjkپیشبینهای سطح
) ( q  0 , 1, Q
pqk
p
دوم و
مقادیر

pjk

 rضرایب تصادفی سطح دوم باشد و با فرض آنكه هر واحد  jبا بردار

(r
, r
,..., r
)
0 jk 1 jk
pjk

صفر برای هرمقدار و واریانس برای
هرجفت عنصر  p , pکوواریانس به

دارای توزیع نرمال چند متغیری با میانگین
pjk

r

برابر

pp

)  

pjk

 var( rباشد ،برای

صورت
cov( r
, r
)  
pjk
p jk
pp 

منظور شود ،در این شرایط مقادیر واریانس و کوواریانسها ماتریسی به صورت  Tبا
حداکثر ابعاد ) ( p  1)( p  1تشكیل میدهد بنابراین:
 pjk   p 0 k   p 1 k x1 jk   p 2 k x2 jk ...  pQ k xQ jk  r pjk
p

p

Qp
  p 0 k    pqk xqjk  r pjk
q 1

()2
ج) مدل در سطح سه:

همچنین در صورتی که هر یك از

pqk

 یعنی ضرایب مدل در سطح دوم به

عنوان خروجی از متغیرهای سطح سوم مدل منظور شود ،داریم:
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 u pqk
pq s pq k
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 pqk  pq 0  pq 1w1 k  pq 2 w2 k ... pqs

s pq
 pq 0    pqs wsk  u pqk
()3
s 1

به طوری که
pqk

)

pq

( s  0 ,1,... s

pqs

 ضرایب در سطح سوم و

sk

 wو

 uبه ترتیب پیشبینها و مقادیر تصادفی در سطح سوم میباشند .همچنین

فرض میشود  u pqkدارای توزیع نرمال چند متغیره با میانگین صفر و ماتریس
آن
ابعاد
حداکثر
که
است
کوواریانس
واریانس
T

P
P
)  ( Q 1 )*  ( Q 1
p
p
p 0
p 0

رابطه ( )2و سرانجام قراردادن

pjk

است .با اعمال

pqk



از رابطه ( )3در

 در رابطه ( )9مدل کلی نهایی سه سطحی ایجاد

میشود.
ج) برآورد پارامترها
پس از تعیین مدل ،گام بعدی برآورد پارامترهای مدل است .در مدلهای چند
سطحی ،باید سه نوع پارامتر برآورد شود ،که شامل اثرهای ثابت ،اثرهای تصادفی و
مؤلفههای واریانس کوواریانس سطوح مختلف میباشند .معموالً در برآورد این
پارمترها از روش حداقل مربعات معمولی ،9روش حداکثر درستنمایی ،2روش بیز
تجربی 3و روشهای مشابه استفاده میشود .با هر یك از این روشهای برآورد
پارامترها ،برای برازش مدل نهایی به دادهها در سطوح مختلف ،نسبت به افزایش یا
حذف پارامترها از مدل اقدام و ضمن بررسی مدل جدید ،از لحاظ معنیداری متغیرها،
در هر گام اعتبار برآورد کننده و آزمون مقایسهای مدل جدید با مدل قبلی بررسی
میشود .برای مقایسه هر مدل ،در هرگام از آمارههای مختلف مانند کای دو یا
1. Ordinary Least Squares Estimation
2. Maximum Likelihood Estimation
3. Empirical Bayes Estimation
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 Devianceو موارد مشابه در نرم افزارهای مختلف و همچنین  P-Valueاستفاده
میشود .با توجه به مقادیر فوق ،الزم است متغیرهای هر یك از سطوح در مدل تا آن
اندازه حذف ،تغییر یا افزایش یابند تا مدل نهایی شامل آمارههای مناسب مربوط به
هریك از پارامترها و آماره مناسب برازش مدل باشد (رودانبیش 9و بریك)2112 ،2
4

د) ضرایب همبستگی درون واحدی  3و اعتبار ضرایب تصادفی
برای تعیین میزان تصادفی بودن سطوح ،در صورتی که مدل در سطح یك
 Yijk   0 jk  eijkو مدل سطح دوم به صورت   0 jk   00k  r0 jkو مدل در سطح
سوم به صورت   00k   000  u00kنوشته شود و واریانسها در هر سه سطح به

 

 

2
2
صورت  var eijk  و  var r0 jk  و  2



 var u00 kدر نظر
2

2
گرفته شود براساس روابط ()4
 2  2   2
 2  2  2
2
 2  2
 2 2و ( 2 2 )2سهم واریانس هر یك از سطوح که به ضرایب
 
    2
همبستگی درون واحدی معروف میباشند ،میتوان میزان تصادفی بودن هر یك از
سطوح را در مقایسه با سطوح دیگر برآورد نمود .واضح است در چنین وضعیتی مدل
کلی به صورت  Yijk   000  r0 jk  u00k  eijkخواهد بود (اسنیجرز 3و بوسكر ،
)2114
به عبارت دیگر در این شیوه فقط عرض از مبدأ در مدل سطح یك متغیر فرض
میشود و اثر سایر متغیرهای سطح یك به صورت ثابت در نظر گرفته میشود تا میزان
تأثیر تصادفی بودن هر یك از سطوح در مقایسه با سطوح دیگر محاسبه شود .هر
مقدار میزان این ضرایب در روابط ( ) ( ،)3( ،)4و ( )2بزرگتر باشد نشان میدهد در
صورتی که از مدلهای ثابت به جای مدلهای چند سطحی استفاده شد خطای برآورد
پارامترها و در نتیجه خطای انجام آزمونهای فرض و خطای فواصل اطمینان برآوردی
بیشتر خواهد شد.

و ()3

و ( )

4. Raudenbush
5. Bryk
3. Intraclass Correlation Coefficients
4. Reliability of Random Coefficients
5. Snijders
6. Bosker
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از دیگر آمارههای مفید که میتوان در مدلهای چند سطحی برآورد نمود ،میزان
اعتبار ضرایب تصادفی موجود در سطوح کالن است .این اعتبار را میتوان برای
سطوح دوم ،سوم و باالتر برآورد نمود که در مدلهای سه سطحی این مقدار برای هر
یك از اندازههای سطح دوم ،نسبت بین مؤلفههای واریانس در سطح دوم به واریانس
مؤلفههای سطح اول و واریانس مؤلفههای مورد نظر در سطح دوم است و براساس
رابطه

2

)

jk

/ n

 

2

/( 

2

 

0 jk

R

محاسبه میشود .همچنین برای هر یك از

اندازههای سطح سوم ،نسبت بین مؤلفههای واریانس در سطح سوم به مجموع
واریانس مؤلفههای سطح اول و دوم است و بر اساس رابطه




1  1 
 2   2
2
2
2
2
2

R00 k  /        / n jk

  /   /  0 jk



 








محاسبه میشود .اگر میزان اعتبار در هر یك از مقادیر کوچك باشد (کمتر از یك
دهم) در این صورت پارامتر مربوط در مدل نباید متغیر در نظر گرفته شود (رودانبیش
و بریك  2114و 2112؛ اسنیجرز و بوسكر 2111؛ گلدستین  9111و )...
ه) نرم افزارهاي آماري
از مشكالت روشهای چند سطحی ،پیچیدگی الگوسازی و در نتیجه مشكلتر
شدن برآورد پارامترها و ساختارهای واریانس کوواریانسها و در نهایت دشواری
انجام آزمون فرضهای تایید مدل و پارامترها است ،که با ارائة نرمافزارهای مخصوص
در سالیان اخیر از میزان این مشكل کاسته شده است .نرمافزارهای مختلف امكان
انجام مدلهای چند سطحی را دارند که به سه دسته اصلی قابل تفكیك میباشند و هر
یك مزایا ،امكانات و محدودیتهای خاص خود را دارند که در جدول دو برخی از
نرمافزارهای قابل استفاده برای مدلهای چند سطحی درج شده است.

11
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جدول ( )2نرم افزارهاي قابل استفاده براي مدلهاي چند سطحي (طي زمان در حال
افزايش ميباشند)

مثال كاربردي:
نابرابری در عرضه و از سوی دیگر افزایش تقاضا ،برای دستیابی به رشتههای
آموزشعالی به عنوان ابزار کسب منزلت و حیثیت اجتماعی و تحرك اجتماعی و
شناخت متغیرهای اثرگذار بر آن اهمیت خاصی دارد .عوامل مختلفی با موفقیت در
راهیابی به دانشگاهها ارتباط دارند عواملی مربوط به مدرسه مانند اندازه مدرسه،
همكالسیها ،روابط معلمهاو دانشآموزان ،اما موقعیت اجتماعی اقتصادی از جمله
عوامل مهم برای موفقیت و نمره آزمون تحصیلی است (بانكز)911 ،9
دربارة تأثیر موقعیت اجتماعی -اقتصادی بر عملكرد تحصیلی در علوم اجتماعی
3
نظریههای مختلفی ارائه شده است .نظریههای کارکردگرایی ،2نظریه ستیزگرائی
(تضادگرایی) ،نظریه سرمایه اجتماعی 4و نظریه کنش عقالنی 3از جمله نظریههایی
هستند که هر یك ،از زوایای گوناگون به بحث پرداخته و در جهت رفع کاستیهای
دیگر نظریهها مفاهیمی را توسعه داده است تا جایی که برخی از آنها خود نظریههای
جدید دیگری را در این خصوص ارائه کرده است.
1. Banks
2. Functionalism
3. Conflict
4. Social Capital
5. Rational Action
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جی نیس )2112( 9معتقد است موقعیت اجتماعی -اقتصادی فرزندان اغلب با
ترکیبی از سطح آموزش والدین ،موقعیت شغلی و سطح درآمد والدین تعیین میشود
و موقعیت اجتماعی -اقتصادی هر فرد به میزان و درجه برخورداری یا محرومیت وی
از هر یك از متغیرهای تشكیل دهنده موقعیت بستگی دارد .کوی )9323( 2معتقد
است ،در کشورهای جهان سوم با توجه به آنكه ساختارها به طور کامل تثبیت نشده و
آموزش عالی محدود است ،موقعیت اجتماعی -اقتصادی عامل تعیین کنندة اصلی
است .همچنین بوردیو در تحلیل عملكرد تحصیلی طبقات مختلف اجتماعی خاطر
نشان میسازد که همگام با گسترش سریع آموزش عالی ،سرمایههای اجتماعی،
اقتصادی و فرهنگی به عنوان نیروی جدیدی در فرآیند موفقیت وارد عمل میشود .به
عقیده وی ،کودکان متعلق به موقعیتهای اجتماعی اقتصادی مسلط در منزل در
معرض فعالیتهای فرهنگی بلند مرتبه قرار میگیرند و بنابراین در مقایسه با دیگران
شانس بیشتری برای رسیدن به سطوح باالی آموزش دارند (کالیمین 3و کرایكمپ،4
.)911
تاکنون تحقیقات فراوانی در خصوص میزان و چگونگی تأثیر موقعیتهای اقتصادی
اجتماعی بر عملكرد تحصیلی ،با استفاده از روشهای مختلف آماری صورت پذیرفته
است (باری211 ،؛ اسمیت211 ،؛ لوسیو2113 ،؛ بریك و رودانبیش9112 ،؛ رودانبیش
و چان.)9113 ،
موقعیت اجتماعی -اقتصادی خانوادهها در عملكرد تحصیلی فرزندانشان باز تولید
میشود یا عوامل دیگر در تبیین آن نقش دارند و ظرفیتهای محدود دانشگاهی به
خصوص در رشتههای مورد اقبال داوطلبان و نحوه توزیع آن در میان فرزندان طبقات
مختلف جامعه و تحلیل موقعیتهای اجتماعی -اقتصادی داوطلبان در دستیابی به
آموزش عالی در جنسیتها و استانهای مختلف و مطالعه تأثیر تغییر موقعیت
اجتماعی -اقتصادی داوطلبان طی زمان و اثر آن بر عملكرد تحصیلی در ورود به
آموزش عالی ،با استفاده از مدلهای سه سطحی از اهداف این مثال کاربردی است.
الف) مفاهیم:
مفاهیم به کار رفته در این مثال به قرار زیر است:
1. Jeynes
2. Khoi
3. Kalmijn
4. Kraaykamp
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آزمون سراسری :آزمونی است که درگروههای مختلف آزمایشی علوم ریاضی و
فنی ،علوم تجربی ،علوم انسانی ،هنر و زبانهای خارجی همه ساله توسط سازمان
سنجش آموزش کشور برای دارندگان مقطع دیپلم نظام قدیم یا پیش دانشگاهی نظام
جدید برگزار میشود.
عملكرد تحصیلی :منظور از عملكرد تحصیلی در این تحقیق ،نمره کل نهایی
حاصل از میانگین وزنی دروسهای عمومی و اختصاصی گروه آزمایشی علوم تجربی
در آزمون سراسری ورود به دانشگاهها و مراکز آموزش عالی است که مالك پذیرش
علمی داوطلبان برای ورود به دانشگاه میباشد.
موقعیت (سرمایه) اجتماعی اقتصادی :موقعیت اجتماعی -اقتصادی داوطلبان در
این تحقیق ،با توجه به متغیرهای میزان تحصیالت پدر ،میزان تحصیالت مادر ،شغل
پدر و درآمد ماهیانة خانوار ،وضعیت بخش (منطقه) و جنس داوطلب در نظر گرفته
میشود.
وضعیت بخش :با توجه به شاخصهای مختلف آموزشی ،فرهنگی ،اجتماعی
اقتصادی و پزشكی برای هر یك از بخشهای کشور بر اساس تقسیمبندی مناطق
کشوری توسط سازمان سنجش تعیین میشود و براساس آن هر داوطلب در یكی از
سه بخش مناطق برخوردار ،مناطق نیمه برخوردار و مناطق کمتر برخوردار قرار
میگیرند (پورکاظمی.)9321 ،
وضعیت استان :میانگین وضعیت بخش داوطلبان هر استان است که نشان دهنده
متوسط میزان برخورداری استان بر اساس وضعیت بخش هر داوطلب میباشد.
ب) روش جمعآوری اطالعات
با توجه به اهداف مذکور با استفاده از اطالعات داوطلبان گروه آزمایشی علوم
تجربی سالهای  9331تا  9333موجود در سازمان سنجش آموزش کشور و
پرسشنامهای که طی سالهای مورد پژوهش توسط همه داوطلبان حاضر در جلسه
تكمیل شده است و شامل متغیرهای مورد نیاز این تحقیق است ،دادههای مورد نیاز
تهیه شده است .9همة داوطلبان حاضر در جلسه آزمون سراسری در این گروه
 .9الزم به ذکر است در این تحقیق داوطلبان سال  9333به دلیل آنكه پرسشنامه نظرسنجی از آنان به دالیل
مختلف توسط سازمان سنجش شامل متغیرهای مورد نیاز این تحقیق نبوده است ،مورد استفاده قرار نگرفته
است.
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آزمایشی در سالهای  9331تا ( 9333به جز سال  )9333با تعداد  3224922نفر
جامعه آماری این تحقیق را تشكیل میدهند که تعداد  223 331نفر ( 21درصد) از
9
آنها زن و مابقی ( 31درصد) مرد میباشند .در نمونه آماری که از دادههای گمشده
چشم پوشی شده است ،شرکت کنندگانی از آزمون سراسری در نظر گرفته شدهاند که
در جلسة آزمون حاضر بودهاند و ویژگیهای زیر برای آنها در نظر گرفته شد:
 -9سال فارغالتحصیلی دوره متوسطه آنها با سال شرکت در آزمون متناسب باشد.
 -2درگروه آزمایشی علوم تجربی شرکت کرده و دارای دیپلم علوم تجربی باشند-3 .
داوطلب پرسشنامه را تكمیل کرده باشد -4 ،ساختارهای غیر یكسان در استانها و
تفاوت روش نمره کل اصالح شده است .با توجه به موارد مذکور حجم دادههای
مورد استفاده در این مقاله  9932339نفر میباشد.2
ج) نمونه آماری:
تعداد ،میانگین ،انحراف معیار و نمره کل نهایی نمونه تحقیق که توزیع آن نرمال و
متغیری پیوسته است ،در گروه آزمایشی علوم تجربی به تفكیك سال آزمون و جنس
در جدول ( )3درج شده است .میانگین نمره کل در این گروه آزمایشی به تفكیك
سال برای زنان و مردان در نمودار ( )9مشاهده میشود.

1. Missing Value

 .مأخذ تمامی جداول استخراج شده بانكهای اطالعاتی سازمان سنجش آموزش کشور و محاسبات محقق
است.
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جدول ( )3تعداد ،ميانگين و انحراف معيار نمره كل نمونه
تحقيق ،به تفكيک سال آزمون و جنس در گروه آزمايشي علوم تجربي
سال
08

01

02

03

01

07

04

00

كل

جنس
زن
مرد
كل
زن
مرد
كل
زن
مرد
كل
زن
مرد
كل
زن
مرد
كل
زن
مرد
كل
زن
مرد
كل
زن
مرد
كل
زن
مرد
كل

تعداد
1 214
44 21
118041
1313
4434
112282
33233
3131
120131
13231
42322
111807
13233
49423
132480
994332
4 11
171113
991293
41222
170216
992133
42 34
162432
32 332
33 441
1102031

ميانگين
3433/19
3249/3
6307/74
3334/21
3922/32
6206/11
3323/31
322 /23
6168/21
3394/42
3231/14
6111/18
3431/34
32 3/43
6302/14
333 /94
3211/24
6174/17
3349/23
3224/42
6112/22
3433/93
3293/31
6303/82
342 /2
3242/23
6184/21

انحراف معيار
9399/14
9323/129
1610/741
9322/122
9394/244
1621/472
9332/934
9333/324
1672/622
932 /122
93 3/3 9
1611/423
93 /239
9331/393
1673/313
9344/431
9331/914
1660/721
93 9/2 3
9 13/99
1601/187
93 3/911
93 3/3 1
1672/013
9342/393
93 2/933
1666/371
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(مرد —  ،زن )- - -
نمودار ( )1ميانگين نمره كل داوطلبان گروه آزمايشي علوم تجربي به تفكيک سال آزمون
و جنس

در نمودار شمارة ( )9مالحظه میشود ،در گروه آزمایشی علوم تجربی در
سالهای 9331تا  9333همواره نمرههای زنان از مردان بیشتر بوده است .به عنوان
نمونه در سال 9331و  9333میانگین نمره زنان به ترتیب  292/13و  234/33از مردان
بیشتر است.
د)روش تجزیه و تحلیل اطالعات
برای تجزیه و تلخیص ،ارائه آمارهای توصیفی از نرمافزار ( )SPSSو برای تخمین
ضرایب الگو و آزمونهای فرض در روش سه سطحی از نرمافزار ( )9HLMاستفاده
1. Hierarchical Linear and Nonlinear Modeling
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شده است .در تعیین الگو ،عملكرد تحصیلی به عنوان متغیر وابسته و موقعیت
اجتماعی -اقتصادی داوطلب ،وضعیت استان و زمان به عنوان متغیرهای مستقل به
ترتیب در سطح یك ،دو و سه مدل وارد شدهاند که ساختار سلسله مراتبی سه سطحی
استفاده شده در این تحقیق و عالئم به کار رفته برای برازش مدل به قرار زیر است:

نمودار ( )2ساختار سلسله مراتبي سه سطحي براي برازش مدل

سطح تحصیالت پدر (داوطلب  iام در استان  jام در سال  kام)FG ijk :
سطح تحصیالت مادر (داوطلب  iام در استان  jام در سال  kام)MG ijk :
سطح شغل پدر (داوطلب  iام در استان  jام در سال  kام)FJ ijk :
سطح درآمد ماهیانة خانوار (داوطلب  iام در استان  jام در سال  kام)FI ijk :
جنسیت (داوطلب  iام در استان  jام در سال  kام)J ijk :
وضعیت بخش (داوطلب  iام در استان  jام در سال  kام)R ijk :
میانگین وضعیت استان (استان  jام در سال  kام)S  jk :
زمان (سال  kام)T k :
نمره کل (داوطلب  iام در استان  jام در سال  kام)NKOLijk :
ه) ساختار کلی مدل برای برازش



مدل در سطح یك N (0, 2 I ) 9

e

ijk

NKOLijk   0 jk  1 jk  FG ijk   2 jk  MGijk   3 jk  FJ ijk   4 jk  FI ijk
  5 jk  J ijk   6 jk  R ijk  eijk
 .9در صورت اعمال اثرات متقابل بین دو ،سه ،یا چند متغیر موجود در سطح یك ،پیچیددگیهدای مختلدف در
مدل ایجاد میشود که تفسیر آنها هر چند مفید است ،از حوصله این تحقیق خارج است.
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 0 jk  00k  01k  (S ) jk  r0 jk
1 jk  10k  11k  (S ) jk  r1 jk
 2 jk  20k  21k  (S ) jk  r2 jk
 3 jk  30k  31k  (S ) jk  r3 jk
 4 jk  40k  41k  (S ) jk  r4 jk
 5 jk  50k  51k  (S ) jk  r5 jk
 6 jk  60k  61k  (S ) jk  r6 jk

u
 00k   000   001  (T ) k  u00k
01k   010   011  (T )k  u01k
10k   100   101  (T )k  u10k
11k   110   111  (T )k  u11k



60k   600   601  (T )k  u60k
61k   610   611  (T )k  u61k

مدل نهایی کلی در این تحقیق ،که به عنوان مدل پایه اولیه برای تعیین مدل برازش
نهایی به کار رفته است ،به صورت زیر میباشد .در این مدل اثرات متقابل دوتایی و
سه تایی بین تمامی متغیرهای سطح یك با سطح دو و سطح سه مشاهده میشود و
شامل  9 2پارامتر برای برآورد است.

NKOLijk   000   001  T k   010  (S ) jk   011  (S ) jk  (T )k
  100  FG ijk   101  FG ijk  T k   110  FG ijk  S  jk
  111  FG ijk  S  jk  T k  
 u60k * ( R)ijk  u61k ( R)ijk * ( S )ijk  eijk

()3
و) مدل نهایی برازش شده
مدل برازش شده نهایی با استفاده از روش حداکثر درستنمایی با در نظر گرفتن
خطای نرمال (به دلیل آنكه نمرات کل مورد استفاده ترکیبی خطی از نمرات تراز دروس
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امتحانی با توزیع نرمال و میانگین  3111و انحراف معیار  2231است) از مدل کامل ()3
در گروه آزمایشی علوم تجربی که نسبت به آزمون پارامترهای برآوردی و مدل برازشی
اقدام شده به صورت زیر میباشد ،این مدل دارای  49پارامتر است.

NKOLijk  4609.1  20.06  FG ijk 100.71FG ijk  S  jk  3.93  FG ijk  S  jk  T k
 11.72  MG ijk  84.94  MG ijk  S  jk
 70.19  FJ ijk  35.94  FJ ijk  S  jk  5.83  FJ ijk S  jk T k
 0.21 FI ijk  49.59  FI ijk  S  jk
 160.03  J ijk  190.33  J ijk  S  jk
در صورت مقایسه این مدل با مدل دیگری که دارای  43پارامتر است مقدار کای
دو مقایسه  4/33112با چهار درجه آزادی خواهد بود که نشان میدهد این مدل در
مقایسه با مدل دیگر پذیرفته میشود .سایر اطالعات مورد نیاز این مدل از قبیل p-
 valueهر یك از متغیرهای مدل ،میزان اعتبار تصادفی بودن هر متغیر ،میزان اعتبار
برآورد کنندهها و برآورد واریانس و کوواریانسها در هر سطح در پیوست مشاهده
میشود ،که خالصهای از آن در جدول ( )4نشان داده شده است .همچنین میزان تأثیر
هر یك از متغیرهای تشكیل دهنده موقعیت اجتماعی -اقتصادی بر عملكرد تحصیلی
در گروه آزمایشی علوم تجربی در شكل یك دیده میشود.
جدول ( )1ضريب هر يک از متغيرهاي موجود در مدل و آماره  tهر يک از ضرايب
سايرمتغيرها
متغير سطح يک
مقدار ثابت
4 11/9
آماره t
( )934/2
-21/1
تحصيالت پدر
(*)-9/41
آماره t
99/22
تحصيالت مادر
آماره t
(*)1/ 93
شغل پدر
21/91
()3/12
آماره t

مقدار ثابت

وضعيت استان

زمان

وضعيت
زمان

------

------

------

911/29
()92/92
34/14
()2/32
-33/14
()-4/41

-3/13
()-3/34

------

------

------

------

3/33
()1/43

استان*
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سايرمتغيرها
متغير سطح يک
درآمد ماهيانة خانوار 1/29
آماره t
(*)1/193
جنسيت
9 1/13
()3/412
آماره t

مقدار ثابت

91

وضعيت استان
41/31
()2/143
-911/33
( )- /1

استان*

زمان

وضعيت
زمان

------

------

------

------

* در سطح معنيداري  8/86اثر اين متغيرها معنيدار نيست.

تحصيالت پدر

تحصيالت مادر

-9/39
49/39

-01/10
77/10

شغل پدر

711/17

5/49
95/39

11/73

زمان

عملكرد
تحصيلي

وضعيت استان

1/07

93/53
درآمد ماهيانة خانوار

701/19

-731/99
جنس داوطلب

شكل ( )1ميزان تأثير هر يک از متغيرهاي تشكيلدهنده موقعيت اجتماعي -اقتصادي بر
عملكرد تحصيلي در گروه آزمايشي علوم تجربي

ز)خالصه نتایج مدل در مثال کاربردی
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 -9اثر هیچكدام از متغیرهای سطح دوم و سطح سوم بر مقدار ثابت مدل معنیدار
نشده است لذا تأثیر مقدار ثابت در تمامی استانها و در تمامی سالهای تحقیق
براساس مدل برازش شده برابر  4 11/9است.
 -2در این گروه آزمایشی ،تحصیالت پدر از عوامل وارد شده در مدل میباشد که
تأثیر متقابل آن با وضعیت استان موجب افزایش تأثیر این متغیر شده ولی در طی زمان
از تأثیر گذاری این متغیر کاسته شده است .اثر زمان با اثر متقابل تحصیالت پدر و
وضعیت استان وارد مدل شده است که عالمت منفی آن نشان دهنده اثر کاهشی این
متغیر میباشد.
برای آزمون اثر افزایشی کلی این متغیر بر مدل ،آزمون فرض
 H 0 :  FG   FGS   FGT  0با تعریف کانتراست مناسب انجام میشود این
فرض دارای   2  911/1129با یك درجه آزادی و  P Value  1/111است که
نشانگر رد شدن فرض صفر و پذیرش فرض مقابل آن است .این نتیجه مؤید پذیرش
اثر افزایشی کلی متغیر سطح تحصیالت پدر بر نمره کل میباشد و در طی زمان
تحقیق تأثیر افزایشی سطح تحصیالت پدر در این گروه آزمایشی وجود داشته است و
در استانهای برخوردار ،اثر این متغیر به شدت بیشتر از استانهای کم برخوردار
میباشد .مثالً در استان تهران با بیشترین سطح برخورداری در تمامی سالها و استان
ایالم با کمترین سطح برخورداری در سطح تحصیالت عالی پدر در سال 9331
افزایش میانگین نمره کلی به ترتیب برابر  123/11و  312/14نمره و در سال 9333
این افزایش به ترتیب در این استانها در این سطح تحصیالت پدر  342/ 3و 932/93
نمره میباشد .همان گونه که مالحظه میشود در طی زمان از تأثیر این متغیر کاسته
شده و این کاهش در استانهای برخوردار مشهودتر میباشد به طوری که سال 9333
نسبت به سال  9331در سطح تحصیالت عالی پدر اختالف کاهش متوسط نمره کلی
معادل استان تهران  323/43و در استان ایالم  923/2مشاهده میشود.
 -3سطح تحصیالت مادر به صورت مستقیم و به صورت غیرمستقیم براساس اثر
متقابل وضعیت استان در افزایش نمره کل مؤثر میباشد و هر چقدر میزان وضعیت
استان افزایش یابد سطح تحصیالت مادر اثر بیشتری در افزایش نمره کل خواهد
داشت.
برای آزمون اثر کلی متغیر بر مدل فرضیه  H 0 :  MG   MGS  0دارای
  2  99 /321با یك درجه آزادی و مقدار احتمال  P Value  1/111میباشد
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که نشان دهنده معنیدار بودن آزمون ،یعنی اثر افزایشی سطح تحصیالت مادران بر
نمره کل در هر سطح معنیداری است.
بر اساس مدل و آزمون فرض باال در استانهای با سطح برخورداری بیشتر ،اثر
تحصیالت مادر بسیار بیشتر از استان کمتر برخوردار است .این تفاوت در تمامی
سطوح تحصیلی مادر در بین استانها مشهود است .به طوری که در سال  9331در
استان تهران با بیشترین سطح برخورداری افزایش متوسط نمره کل در سطح
تحصیالت مادر بیسواد و عالی به ترتیب  239/32و  13/ 1است که اختالفی برابر
 4 3/23نمره میباشد .ولی در استان ایالم افزایش نمره کل در سطح تحصیالت مادر
بیسواد و عالی به ترتیب  1 /31و  211/ 3و اختالفی معادل  913/21نمره مشاهده
میشود .این مسئله نشان دهنده آن است که عالوه بر آنكه در تمامی سطوح تحصیلی
مادر در استانهای برخوردارتر اثر این متغیر بر نمره کل بیشتر از استانهای کم
برخوردار است ،در صورت تغییر هر سطح تحصیلی مادر به سطح باالتر در استانهای
برخوردار بسیار بیشتر از استانهای کم برخوردار ،نمره کل افزایش خواهد یافت
 -4مدل ارائه شده در این گروه آزمایشی حاکی از آن است که سطح شغلی پدر به
طور مستقیم تأثیری مثبت بر افزایش نمره کل دارد و اثر متقابل افزایشی این متغیر با
زمان نیز نشان دهنده افزایش تأثیر این متغیر در طی زمان میباشد .ولی ضریب منفی
اثر متقابل این متغیر با وضعیت استان نشان دهنده آن است که در استانهای با
برخورداری کمتر تأثیر این متغیر بیشتر از استانهای با برخورداری بیشتر است ولی در
طی زمان اثر متغیر در استانهای برخوردار بیشتر میشود.
آزمون برای فرض ( H :  FJ   FJ S   FJ T 0اثر کلی این متغیر بر مدل)
دارای   2  23/23با یك درجه آزادی و  P Value  1/111میباشد که نشان
دهنده رد شدن فرض  Hو پذیرش فرض مقابل یعنی اثر کل افزایش این متغیر بر
نمره کل در هر سطح معنیداری میباشد .بنابر این با افزایش سال ،تأثیر سطوح شغل
پدر بر نمره کل در این گروه آزمایشی افزایش یافته است .این افزایش در تمامی
سطوح شغلی در تمامی استانهای کشور مشاهده میشود .با توجه به این مدل و
آزمون فرض مشخص میشود که در استانهای کمتر برخوردار در سالهای اولیه تأثیر
این متغیر بیشتر از استانهای برخوردار بوده است و در طی زمان اثر متغیر در
استانهای برخوردار بیشتر شده است .مقایسه استان ایالم و تهران نمونهای از این
تغییرات را در طی زمان نمایان میسازد .در استان تهران در سال  9331اثر این متغیر
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به صورت منفی بوده است .در صورتی که در سال  9333در سطوح شغلی بیكار و
معلم یا هیأت علمی به ترتیب میزان تأثیر این متغیر بر نمره کل با ضریب مثبت به
ترتیب  911/1و  431/نمره میباشد و در استان ایالم در سال  9333در این دو سطح
شغلی به ترتیب  923/32و  342/93است.
 -3از دیگر متغیرهای اثرگذار در این گروه آزمایشی سطح درآمد ماهیانة خانوار
میباشد که به طور مستقیم با ضریب مثبت و با تأثیر متقابل بر وضعیت استان وارد
مدل شده است .این مدل برای این متغیر نشان میدهد تأثیر این متغیر بر نمره کل در
استانهای با سطح برخورداری بیشتر در تمامی سالهای تحقیق بیشتر از استانهای با
سطح برخورداری کمتر است.
برای آزمون فرض ( H 0 :  FI   FI S  0اثر کلی متغیر درآمد ماهیانه خانوارها
بر مدل) مقدار آماره آزمون   2  93/ 319با یك درجه آزادی و
 P Value  1/111است که نشان میدهد فرض فوق پذیرفته نیست و فرض مقابل
آن یعنی اثر کل افزایشی سطح درآمد ماهیانة خانوارها بر نمره کل در هر سطح
معنیداری پذیرفته میشود.
بنابر این بر اساس مدل و آزمون فرض انجام شده در سالهای  9331و  9333با
افزایش سطح درآمد ماهیانة خانوارها نمره کل افزایش مییابد .هر چند مدل حاکی از
اثر افزایشی در تمامی سالهای تحقیق میباشد ،اما اثر این متغیر در استانهای
برخوردار بسیار بیشتر از استانهای کمبرخوردار است .به عنوان مثال در سال  9331و
 9333در سطح درآمد خیلی کم در استان تهران این متوسط افزایش به ترتیب 41/14
و  31میباشد .در این دو سال در سطح درآمدی زیاد در استان تهران این میزان به
ترتیب  394/13و  422/3است و در استان ایالم در این سطح درآمدی در این دو
سال مقدار افزایش به ترتیب  911/24و  211/19است.
 مدل برازش شده در این گروه آزمایشی برای متغیر جنسیت نشان میدهد کهاثر این متغیر به طور مستقیم و با اثر متقابل با وضعیت استان در مدل اثرگذار است.
اثر متقابل منفی در مقایسه با اثر مثبت مستقیم نشان میدهد که به طور کلی اثر منفی
این متغیر در مدل ایجاد خواهد شد.
اختالف نمره مردان از زنان نیز در تمامی سالها وجود داشته و این اختالف در
استانهای برخوردارتر بسیار بیشتر از استانهای کمتر برخوردار بوده است.
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بر اساس مدل در تمامی سالها زنان نمره کل باالتری نسبت به مردان داشتهاند و
این تفاوت نمره به نفع زنان در استانهای با برخورداری بیشتر مشهود میباشد .به
عنوان مثال در سال  9331و  9333در استان تهران زنان به طور متوسط به ترتیب
 333/22و  212/21نمره بیشتر از مردان کسب کردهاند و در این سالها در استان ایالم
با کمترین برخورداری ،زنان به طور متوسط به ترتیب  31/32و  39/12نمره بیشتر از
مردان کسب نمودهاند .منفی بودن این متوسط نمرات در هر دو جنس و در هر سال
نشان دهنده اثر متقابل شده استان بر جنسیت در مقایسه با اثر مستقیم جنسیت بر نمره
کل میباشد.
 -2تنها متغیری که در طی زمان تأثیر آن بر نمره کل افزایش یافته است ،سطح
شغل پدر بود و اثر تحصیالت پدر در طی زمان بر نمره کل اثر کاهشی داشته است.
 -3اثر تصادفی بودن ضریب تمامی متغیرهای موجود در سطح یك با تنها متغیر
موجود در سطح دو در هر سطح معنیداری پذیرفته شده است .مقدار P  Value
آزمون تصادفی بودن تمامی آنها برابر  1/111میباشد اما تنها اثر تصادفی بودن مقدار
ثابت ،تحصیالت پدر و سطح درآمد ماهیانة خانوارها در سطح سوم به ترتیب با
 P  Valueهای  /119و 1/111و 1/111پذیرفته شده است و اثر تصادفی بودن
ضرایب متغیر سطح دوم با متغیر سطح سوم معنیدار نشده است.

نتيجهگيري
در این مقاله به معرفی مدلهای چند سطحی ،ارائه کاربردها ،مزایا و مشكالت این
مدلها و نرم افزارهای مختلف برای استفاده از این مدلها معرفی و یك مثال کاربردی
از مدلهای سه سطحی ارائه شد .باید دقت نمود در استفاده از این مدلها داشتن
دادههای مناسب و کافی ،تعیین دقیق سطوح مدل آزمون ،میزان تصادفی بودن سطوح،
آزمون اعتبار مدل برازش شده و ضرایب برآوردی و شرایط مشابه از اهمیت خاصی
برخوردار است .در علوم انسانی به دلیل وجود ساختارها و پدیدههای چند سطحی و
سلسله مراتبی ،نمونههای فراوانی از این دادهها یافت میشود .استفاده از این مدلها
در صورت وجود شرایط و امكان داشتن اطالعات الزم و کافی از متغیرهای تحت
بررسی موجب خواهد شد که پدیدههای مورد بررسی با دقت بیشتری مورد مطالعه
قرار گیرد و خطاهای برآورد پارامترهای مورد تخمین به شدت کاهش یابد و آزمون
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فرضیههای تحقیق از دقت باالتری برخوردار شود و حتی امكان دستیابی به نتایج
جدیدتر و دقیقتر فراهم شود.
بر اساس مثال کاربردی ،در گروه آزمایشی علوم تجربی طی سالهای  9331تا
 9333که با استفاده از مدل سه سطحی با روش حداکثر درستنمایی برازش شده
است ،مالحظه شد که عوامل مختلف تشكیل دهنده موقعیت اجتماعی -اقتصادی در
این گروه آزمایشی ،نقش و سهم متفاوتی در عملكرد تحصیلی داشتند؛ بنابراین با
توجه به تجزیه و تحلیل دادهها ،و آزمونهای انجام شده و مدلهای برازش شده نتایج
ذیل مشاهده شده است:
* سطح تحصیالت پدر ،سطح تحصیالت مادر و سطح شغل پدر در طی زمان
افزایش یافته و درآمد ماهیانة خانوارها در طی زمان کاهش یافته است.
* افزایش سطح تحصیالت پدر موجب افزایش نمره کل شده اما از اثر این متغیر
با افزایش زمان کاسته شده است .همچنین در تمامی سالها مشاهده میشود که اثر
افزایشی سطح تحصیالت پدر بر نمره کل ،در استانهای با وضعیت بهتر تشدید شده
است.
* افزایش سطح تحصیالت مادران موجب افزایش نمره کل گردیده است .این
افزایش تأثیر در نمره کل ،در گروه آزمایشی علوم تجربی در تمامی سالها تقریباً ثابت
است .همچنین با افزایش وضعیت استان اثر افزایش سطح تحصیالت مادران بر نمره
کل افزایش یافته است.
* سطح شغل پدران از دیگر متغیرهای اثرگذار بر عملكرد تحصیلی میباشد .اثر
این متغیر در طی زمان افزایش یافته است و اثر این متغیر در استانهای برخوردار
بیشتر از استانهای کمبرخوردار بوده است.
* افزایش تأثیر سطح درآمد ماهیانة خانوارها در طی زمان تغییر نكرده است ولی
در تمامی سالها دارای تأثیر افزایشی بر نمره کل بوده است و با افزایش وضعیت
استان ،اثر این متغیر در این گروه آزمایشی بیشتر شده است.
* جنسیت داوطلبان نیز از دیگر متغیرهای موجود در مدل میباشد که در مدل
برازش شده نهائی مشاهده میشود .در این گروه آزمایشی اختالف معنیداری بین
نمرههای زنان و مردان وجود داشت و در سالهای مختلف تغییری در این اختالف
نمره ،ایجاد نشده است .همچنین سطح برخورداری استانها در تمامی سالها موجب
تشدید برتری نمره زنان نسبت به مردان شده است.
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* عالوه بر آنكه میزان تأثیر هر یك از متغیرهای تشكیل دهنده موقعیت اجتماعی
اقتصادی بر عملكرد تحصیلی متفاوت است در طی زمان نیز این میزان تأثیر تغییر
کرده است.
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