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 چكیده

مه هاي چندسطحی هستند كه در آنها برخی یا ههاي عضویت چندگانه زیركالسی از مدلمدل

تر در بیش از یك رده سطح باالتر عضویت دارند. صرف نظر كردن از چنین واحدهاي سطح پایین

هاي چندسطحی معمولی موجب از دست رفتن اطالعات و ساختاري و تحلیل چنین جوامعی با مدل

شود. با توجه به اهمیت و تاثیر قابل توجه سوابق تحصیلی بر نتایج ها میمخدوش شدن تحلیل

هاي اثر تصادفی عضویت ها از جمله آزمون كارشناسی ارشد، هدف از مقاله حاضر مقایسه مدلآزمون

هاي چندسطحی معمولی براي جوامعی با ساختار عضویت چندگانه و تعیین عوامل چندگانه با مدل

شدگان آزمون باشد. جامعه آماري مورد بررسی پذیرفتهاثرگذار بر نمره كل آزمون فوق می

  باشد. برآورد پارامترهاي مدل با استفاده از رشته آمار ریاضی می 1392ارشد سال  كارشناسی

انجام شده است. مدل اثر تصادفی   Rهاي مونت كارلوي زنجیر ماركوفی و با استفاده از نرم افزارروش

ها برازش داده شد و بر اساس آماره عضویت چندگانه و مدل چندسطحی متناظر با آن به داده

بندي اثر تصادفی عضویت اف، دو مدل با یکدیگر مقایسه شدند. نتایج نشان داد كه مدلانحر

چندگانه براي جوامعی با ساختار عضویت چندگانه به مراتب بهتر از مدل چندسطحی معمولی 

كند. همچنین نتایج حاصل از برازش مدل عضویت چندگانه نشان داد متناظر با آن عمل می

ع كارشناسی در دو دانشگاه متفاوت تحصیل كرده بودند )داوطلبانی كه داراي داوطلبانی كه در مقط

مدرک كارشناسی ناپیوسته بودند( نسبت به سایر داوطلبان در آزمون كارشناسی ارشد عملکرد 
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بهتري از خود نشان دادند. همچنین متغیرهاي معدل كارشناسی تاثیر مثبت و شغل و جنسیت تاثیر 

 شدگان آزمون كارشناسی ارشد داشتند.  ایی پذیرفتهمعکوس بر نمره كل نه

جیر هاي مونت كارلوي زنهاي عضویت چندگانه؛ روشهاي چندسطحی؛ مدلمدلکلمات کلیدی: 

  ماركوفی؛ آزمون كارشناسی ارشد.

 
 

 مقدمه

هاي همه جانبه كنیم كه روز به روز در حال توسعه و پیشرفتاي زندگی میامروزه ما در جامعه

هاي خوب اجتماعی امري مهم و ضروري است. این مساله اشد و تالش براي دستیابی به موقعیتبمی

سازد. بهبود تالش براي كسب موقعیت دانشگاهی بهتر و به تبع آن كسب شغل بهتر را ضروري می

گذاري در حوزه منابع آموزشی و انسانی از عواملی موثر بر رشد و توسعه كیفیت آموزش و سرمایه

آیند. به خصوص ورود به نظام آموزش عالی كه با جذب دانشجویان جانبه كشورها به حساب می همه

      تواند نقشی اساسی و كلیدي در توسعه و پیشرفت كشور داشته باشد، بایدشایسته و مستعد می

به دقت مورد ارزیابی قرار گیرد. نیروي انسانی كارآمد با دانش تخصصی مورد نیاز، به عنوان 

ترین عامل پیشرفت هر كشور خواهد بود، طوري كه توسعه همه جانبه اقتصادي، اجتماعی، برجسته

فرهنگی و سیاسی با توسعه علمی و فناوري گره خورده است و این مستلزم توسعه آموزشی و از 

انداز بلندي كه در آستانه تدوین جمله گسترش كمی و ارتقاي كیفی آموزش عالی است. در چشم

هاي آینده كشور تدوین و تصویب شده است، یکی از محورهاي ه چهارم توسعه براي سالبرنام

تعیین شده است كه به نوبه خود مستلزم آموزش « توسعه مبتنی بر دانایی»انداز، اساسی این چشم

هاي پایه و توسعه هاي برابر آموزشی، تعیین كیفیت آموزشالعمر و دسترسی همگان به فرصتمادام

هاي كانونی و یادگیري هاي پایه و قابلیته انسانی با افزایش آموزش عالی و ایجاد مهارتسرمای

رو افزایش دسترسی به آموزش عالی و حركت به (. از این1387چگونه آموختن است )فراستخواه، 

هاي ملی توسعه علوم و فناوري در هاي اساسی برنامه اولویتسوي همگانی كردن آن از پیش شرط

 (. 1381است )مهرمحمدي و فراستخواه،  كشور

بایست نیروي باشد مینظام آموزش عالی به عنوان نهادي كه حامل رسالت خطیر آموزش می

متخصص خود در امر آموزش را به بهترین شکل ممکن گزینش نماید. تاثیر این نظام در توسعه 

چگونگی فرایند سنجش و  اجتماعی و اقتصادي كشورها به ویژه كشورهاي در حال توسعه اهمیت

كند. در ها و موسسات آموزش عالی كشور دو چندان میگزینش داوطلبان را براي ورود به دانشگاه

هاي كشور ما به دلیل باال بودن تقاضا براي ورود به آموزش عالی، بخصوص در كد رشته محل

اي مهم براي به مسالهها هاي ورودي دانشگاهها، آزمونپرطرفدار و محدودیت ظرفیت این رشته

هاي هاي آنها تبدیل شده است و در این راستا براي كسب بهترین نتیجه تالشداوطلبان و خانواده



 1396، بهار و تابستان میازده م، شمارهششریزی آموزشی، دوره دو فصلنامه مطالعات برنامه... ..13

 

هاي مناسب، دقیق و جامع پذیرد و این موضوع اهمیت بکارگیري مدلزیادي از سوي آنها صورت می

هاي سازد. استفاده از مدلمیها را نمایان در خصوص سنجش و گزینش عادالنه داوطلبان این آزمون

توجهی به سوابق تحصیلی آنها و از دست دادن نامتناسب با ساختار جامعه داوطلبان موجب بی

اطالعاتی اثرگذار در نتایج داوطلبان خواهد شد و به بیانی دیگر گمشدگی آموزشی اتفاق خواهد 

تی است كه همبستگی بین مشاهدات ها دربرگیرنده حالهاي آموزشی مربوط به این آزمونافتاد. داده

شان ابزار هاي چندسطحی به دلیل ماهیت ذاتیپوشی است. مدلدرون یك گروه غیرقابل چشم

ها تعمیمی از هایی با ویژگی همبستگی درون گروهی هستند. این مدلمناسبی براي تحلیل داده

كنند. لذا ح تغییر میهاي رگرسیون خطی هستند كه در آنها پارامترها در بیش از یك سطمدل

ها معموال بندي آنها است بطوري كه این گروههاي چندسطحی مربوط به گروهترین ویژگی دادهاصلی

هاي كالسیك یك سطحی )مانند رگرسیون( برخالف شوند. در روشبصورت تصادفی انتخاب می

توان به ر این نقص میشود. عالوه بها نادیده گرفته میتحلیل چندسطحی، ناهمگنی موجود در داده

بندي به كل گروه و عدم كشف تغییرپذیري منتسب به گروه عدم امکان تعمیم نتایج راجع به گروه

(. استفاده از 2007، 1هاي مرسوم رگرسیون اشاره كرد )گلمن و هیلبه عنوان معایب دیگر مدل

ها با كند. این مدلمی تحلیل چندسطحی امکان شناسایی علل موثر بر ناهمسانی واریانس را فراهم

ها، دقت برآوردهاي مدل را افزایش اعمال استقالل بین گروهی و همبستگی درون گروهی در تحلیل

هاي چندسطحی همانطور كه از نام آنها نیز مشخص است به وجود (. مدل2002، 2دهند )هاكسمی

اي كه دهند. به گونهیسطوح متفاوت اشاره دارند كه این سطوح عوامل مورد مطالعه را تشکیل م

هاي اند. لذا ساختار و ماهیت دادهواحدهاي هر سطح در واحدهاي سطح باالتر از خود آشیانه شده

ها، هاي ورودي دانشگاهآموزشی و به ویژه نتایج مربوط به سنجش علمی داوطلبان در آزمون

 سازد. مراتبی( را ضروري میهاي چندسطحی )سلسلهبکارگیري مدل

هاي متنوع آموزشی وجود دارند كه جامعه مورد مطالعه آنها ذات چندسطحی را در خود مثال

گردد اي جامعه برمیمراتبی و یا آشیانههاي سلسلهدارد. تعریف سطوح در این مقوله به همان الیه

 هاي كارشناسی ارشدتوان به داوطلبان آزمون(. به عنوان مثالی از این دست، می2010، 3)گلداستین

گیرند. ها در سطح دوم قرار میهاي مختلف اشاره نمود كه داوطلبان در سطح اول و استاندر استان

هاي دیگر( همبستگی وجود چون بین داوطلبان هر استان )از نظر سطح برخورداري و برخی ویژگی

د كه تواند منجر به نتایج نادرست آماري گردد. توجه شودارد، لذا صرفنظر از این همبستگی می

ها نیز به عنوان هاي انتخابی به كل كشور باشد، استانچنانچه هدف تعمیم نتایج حاصل از استان

هاي مرسوم مانند رگرسیون ها با مدلشوند. تحلیل اینگونه دادهیك نمونه تصادفی در نظر گرفته می

استوار است، موجب معمولی یا تحلیل واریانس كه استفاده از آنها بر مبناي فرض استقالل مشاهدات 

                                                           
1. Gelman and Hill 
2. Hox 
3. Goldstein 
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(. در عوض 2002شود خطاي استاندارد پارامترهاي موجود در مدل كم برآورد شوند )هاكس، می

افزارهاي كاربردي در این حوزه، این مشکالت را هاي چندسطحی و تنوع نرمهاي مختلف مدلشکل

 ر برشمرد:هاي چندسطحی را به شرح زی( برخی از مزایاي مدل1392جمالی )سازند. برطرف می

    رد، گیمی ها و عامالن مختلف مورد توجه قرارهاي واقعی بین گروهالف( ناهمسانی و پیچیدگی

مون و آز بنديشود، ج( فرمولب( همبستگی بین مشاهدات یا ساختار تو در تو در نظر گرفته می

ن ی زماطدر  شود و د( مطالعه تغییر مقادیر متغیرهاهاي اثر متقابل بین سطوح میسر میفرض

 شود. پذیر میامکان

( و 2007(، گلمن و هیل )1999) 1ها در اسنایدر و بوسکرتري از این مدلتشریح جامع

 ( موجود است.2010گلداستین )

ث نی، باعهاي چندسطحی در علوم مختلف از جمله علوم انساكاربردهاي وسیع مدلاز دگرسو، 

    یري کارگبي و تئوري شد. در میان این كاربردها، گسترش روز افزون آنها از نقطه نظر كاربرد

ز اها یکی هاي ورودي دانشگاههاي چندسطحی براي موضوعات آموزشی مربوط به آزمونمدل

  اقی و ثال، بالمللی عالقمند به مسائل آموزشی بوده و هست. به عنوان مهاي محققان بیننگرانی

    ر اساس تحلیل نتایج آزمون كارشناسی ارشد ب»ن اي تحت عنوا( در مقاله1396زاده )علیگل

ز مدل با استفاده ا« بندي متقاطع و چندسطحی: مقایسه دو رویکردهاي اثرتصادفی ردهمدل

یج آنها . نتابندي متقاطع به تحلیل نتایج آزمون كارشناسی ارشد پرداختندچندسطحی توام با رده

ل اقامت ن محشدگان بیشتر متاثر از تغییر در استا نشان داد تغییر در نمره كل در بین پذیرفته

( هاییآنهاست و جنسیت و نوع شغل تاثیري معکوس و معدل تاثیري مثبت بر نمره )نمره كل ن

ا عنوان خود ب ( در مقاله1395پذیرفته شدگان دارند. حبیبی، خدایی، جمالی، باقی و خلقی )

صیلی ی دانشجویان: بر اساس اطالعات تحبینی پیشرفت تحصیلشناسایی عوامل موثر در پیش»

ز ایشتر نشان دادند میانگین معدل كارشناسی در گروه زنان ب« مقطع متوسطه و كنکور سراسري

 سیتجن، ()انسانی و معارف اسالمی معدل دیپلم، گرایش تحصیلی دوره متوسطهگروه مردان است. 

 گاه آنهادر دانش تحصیلی پیشرفت اب التحصیالنفارغ سراسري آزمون در تخصصی دروس میانیگن و

نسانی: هاي چندسطحی در علوم امدل»اي تحت عنوان ( در مقاله1392ارتباط دارند. جمالی )

ون ر آزمهاي چندسطحی معمولی د، با استفاده از مدل«مطالعه موردي داوطلبان آزمون سراسري

مختلف  هايلجود دارد و در ساهاي زنان و مردان وسراسري نشان داد اختالف معناداري بین نمره

ها سال مامیها در تتغییري در این اختالف نمره ایجاد نشده است. همچنین سطح برخورداري استان

 موجب تشدید برتري نمره زنان نسبت به مردان شده است. 

اي به تحلیل ( با بکارگیري مدل چندسطحی با پاسخ رسته2004) 1فیلدینگ، یانگ و گلداستین

هاي سطح پیشرفته آموزشی قبل از دانشگاه در انگلستان و ولز پرداختند. ي حاصل از آزمونهاداده

                                                           
1. Snijder  and Bosker 
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( با استفاده از مدل لوجیت چندسطحی به بررسی تاثیر فاكتورهاي 2003) 2پاگانی و سگیري

اقتصادي خانواده، نوع دبیرستان، محل تحصیل و معدل دوره دبیرستان بر -وضعیت اجتماعی

( با استفاده از 1998) 3آموزان پرداختند. همچنین، كاسموپولو و پانارتوسدانش موفقیت دانشگاهی

آموزان در هاي چندسطحی به بررسی كارایی مدارس و كشف عوامل تاثیرگذار بر عملکرد دانشمدل

از طرفی، اگر شخصی عالقمند به بررسی تاثیر هاي یونان پرداختند. هاي ورودي دانشگاهآزمون

مقاطع قبلی داوطلبان بر نمره آنها در آزمون كارشناسی ارشد باشد، و برخی از هاي دانشگاه

هاي عضویت داوطلبان در بیش از یك دانشگاه در مقاطع قبلی تحصیل كرده باشند، استفاده از مدل

دهد هاي عضویت چندگانه نشان میبررسی منابع موجود در رابطه با مدلنماید. چندگانه ضروري می

هاي نسبتاً چشمگیري در سایر كشورها در این زمینه صورت گرفته است اما هیچکدام از كه فعالیت

ها با استفاده از مدل عضویت هاي ورودي دانشگاهها به تحلیل و بررسی نتایج آزموناین پژوهش

اثیر ت»اي تحت عنوان ( در مقاله2014) 4اند. به عنوان مثال كیم، آلی، تیم و ویرزباچندگانه نپرداخته

زیست محیطی بر مرگ، در دوره نخست بزرگسالی در دو منطقه ساحلی -عوامل خطرساز اجتماعی

هاي مرگ و میر در آنجا ، با بکارگیري مدل عضویت چندگانه بصورت فضایی به بررسی داده«ویتنام

نه توام با بندي چندگاهاي ردهمدل»اي با عنوان ( در مقاله2014) 5پرداختند. ترانمر، استیل و براون

بندي هاي رده، تركیب مدل«هاي اجتماعیهاي گروهی و شبکهعضویت چندگانه براي وابستگی

هایی كه افراد در هاي اجتماعی و وابستگی گروهمتقاطع و عضویت چندگانه را براي بررسی شبکه

هاي راد و شبکههاي اجتماعی افها اثر توام وابستگی گروهها حضور دارند، بکار گرفتند. این مدلآن

هایی هر فرد به بیش از یك زیرگروه مرتبط شده است گیرند. در چنین مدلاجتماعی را در نظر می

اي با ( در مقاله2014و برتواس ) 6اسمیتو یا در برخی از موارد با هیچ زیرگروهی ارتباط ندارد. 

، تاثیر «دفی عضویت چندگانهبندي اثر تصادهی اشتباه در مدلتاثیر استفاده از الگوي وزن»عنوان 

سازي و دهی را بر برآورد پارامترهاي مدل عضویت چندگانه با استفاده از شبیهانتخاب الگوي وزن

دهی تاثیر زیادي هاي واقعی مورد بررسی قرار دادند. نتایج آنها نشان داد كه انتخاب الگوي وزنداده

اي ( در مقاله2013) 7لی هاي سطح دوم ندارد.دههاي باقیمانبر اریبی نسبی پارامترهاي مدل و رتبه

هاي بندي متقاطع توام با عضویت چندگانه براي دادهتوسعه مدل منحنی رشد رده»تحت عنوان 

هاي طولی ارائه كرد. بندي متقاطع با عضویت چندگانه را براي داده، توسیعی از مدل رده«طولی

پوشی از عواقب چشم»اي با عنوان در مطالعه (2012) 8نتایج شبیه سازي توسط چانگ و براتوس

                                                                                                                                               
2. Fielding, Yang and Goldstein  
3. Pagani and Seghieri 
4. Kosmopoulou and Panaretos 
1. Kim , Ali, Thiem, and Wierzba 
2. Tranmer, Steel, and Browne 
3. Smith 
4. Li 
5. Chang and Beretvas 
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ساختار عضویت  نشان داد كه چشم پوشی از «هاي سلسله مراتبیساختار عضویت چندگانه داده

ها باعث كم برآوردي ضرایب رگرسیونی و همچنین كم برآوردي واریانس سطح دوم چندگانه در داده

آنها همچنین به منظور ارزیابی اثر حذف  .شودبا آن، بیش برآوردي واریانس سطح اول می متناظر و

دهی پرداختند. عالوه بر دو روش متداول، ها به بررسی سیستم وزنعضویت چندگانه از ساختار داده

توان با ها را میها وزناي دیگري نیز مورد توجه قرار دادند. طبق نظر آندهی را از زاویهها وزنآن

گذارد نیز در ر تخصیص هر رده سطح دوم به واحد سطح اول اثر میاستفاده از تركیب عواملی كه ب

دهی تواند راهبرهاي متفاوتی را براي وزنكنند كه محقق میها بیان مینظر گرفت. عالوه بر این آن

ها در مطالعه شده، روش بهینه را انتخاب كند. اما آنهاي برآورد ي مدلاختیار كند و با مقایسه

اي با عنوان ( در مقاله2009) 1دهی متناسب با زمان استفاده كردند. بروانتم وزنعملی خود از سیس

هاي مدل»اي تحت عنوان ( در مقاله2001و بروان، گلداستین و راسباش )« بندي چندسطحیمدل»

دهی مساوي و متناسب با طول زمان تعلق روند وزن« بندي چندگانه توام با عضویت چندگانهرده

 هاي كاربردي مورد استفاده قرار دادند.هاي سطح دوم را مطرح و در مثالل به ردهواحد سطح او

 دسطحیهاي چنبا توجه به موارد مذكور در خصوص تحقیقات به عمل آمده با بکارگیري مدل

رد ع مودر حوزه آموزش، متغیرهاي مختلفی بر عملکرد تحصیلی تاثیرگذارند كه بسته به جوام

ز اکدام دهد هیچند. اما همانطور كه بررسی پیشینه پژوهش نیز نشان میباشبررسی متفاوت می

 ت.ده اسها با بکارگیري مدل عضویت چندگانه انجام نشتحقیقات در خصوص بررسی نتایج آزمون

 

 مبانی نظری

اهمیت آموزش و نتایج چشمگیر آن بر ابعاد مختلف یك جامعه موجب شده تا همواره تحقیق در 

آموزان مورد توجه پژوهشگران باشد. ویژه عملکرد تحصیلی دانشجویان و دانشاین حوزه و به 

اند. اما با توجه به اینکه جوامع گوناگون محققین عوامل گوناگونی را در موفقت تحصیلی موثر دانسته

توان یك قانون یکسان را براي همه آنها بیان از لحاظ فرهنگی و اجتماعی متفاوت هستند لذا نمی

وامل مختلفی مانند جنسیت، وضعیت تحصیلی قبل از دانشگاه، نوع دوره تحصیلی در كرد. ع

ها( به تحصیالت، امکانات آموزشی و دانشگاه، سطح درآمد والدین، دیدگاه افراد جامعه )خانواده

توانند در یك جامعه بر هاي فرهنگی و سنتی و غیره همه از عواملی هستند كه میرفاهی، تفاوت

هاي مختلف در این بررسی پژوهش(. 2006، 2وفقیت تحصیلی تاثیرگذار باشند )نگوینشکست یا م

هاي آماري مشابهی صورت ها با استفاده از مدلحوزه نشان داد كه تقریبا تمامی این پژوهش

اند و حتی در برخی از موارد ساختار واقعی جامعه مورد بررسی در نظر گرفته نشده است و پذیرفته

                                                           
1. Brown 
2. Nguyen 
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آنها به دنبال بکارگیري مدل آماري نامناسب، ارائه نتایج آماري مخدوش صورت پذیرفته  در برخی از

 است. 

دهد نظام آموزش عالی در صورتی بررسی روند تحوالت نظام آموزش عالی و اهداف آن نشان می

گردد كه از نظر كیفیت آموزش در شرایط الزم و مطلوب باشد و دانشجویان به اهداف خود نائل می

   (. با این وجود در بین 2010، 1هاي تحصیلی مطلوب دست یابند )سیز و ساويه پیشرفتب

هاي دانشگاهی مقاطع هاي مربوط به حوزه آموزش، توجه به موفقیت دانشجویان در آزمونپژوهش

باالتر كمتر مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین بررسی روند موفقیت تحصیلی در مقاطع مختلف 

تواند مفید باشد. با هاي دانشگاهی میهی و نیز عوامل موثر بر موفقیت داوطلبان در آزموندانشگا

ها در ابعاد مختلف فردي، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادي و ... توجه به اهمیت همه جانبه نتایج آزمون

هی مورد هاي دانشگاو نظر به اینکه نمره آزمون داوطلبان به عنوان مالک جایابی آنها در موقعیت

گیرد، لذا در تحقیق حاضر به منظور شناسایی عوامل موثر بر نمره كل نهایی استفاده قرار می

داوطلبان در آزمون كارشناسی ارشد، متغیرهاي در دسترس جنسیت، معدل مقطع كارشناسی، 

كارشناسی -استان محل اقامت، وضعیت اشتغال و نوع مدرک كارشناسی )كارشناسی پیوسته

انتخاب شدند تا مورد تحلیل و بررسی قرار گیرند. نکته قابل توجه در ساختار جامعه مورد  ناپیوسته(

باشند و دست كم برخی از آنها بررسی داوطلبانی هستند كه داراي مدرک كارشناسی ناپیوسته می

كه  اند. لذا از آنجاییدر دو دانشگاه متفاوت در مقطع كاردانی و كاردانی به كارشناسی تحصیل كرده

یکی از اهداف این تحقیق بررسی نقش دانشگاه )عالوه بر سایر متغیرها( بر موفقیت در آزمون 

اند، مدل كارشناسی ارشد )نمره كل نهایی( است و برخی از داوطلبان در دو دانشگاه تحصیل كرده

 تواند براي چنین ساختاري مورد استفاده قرار گیرد. مدل مناسب برايچندسطحی معمولی نمی

جوامعی با چنین ساختاري مدل اثر تصادفی عضویت چندگانه است. بنابراین یك مدل دوسطحی كه 

در سطح دوم آن )دانشگاه( برخی از داوطلبان در بیش از یك رده )دانشگاه( عضویت دارند به جامعه 

در  شود. شایان ذكر است كه مدل اثر تصادفی عضویت چندگانه تا كنونمورد بررسی برازش داده می

تحقیقات علمی داخل كشور مورد بررسی و استفاده قرار نگرفته است. چارچوب نظري این پژوهش 

 است: 1به صورت شکل 

 

                                                           
3. Siyez and Savi 
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 ( مدل نظری عضویت چندگانه1شكل 

 

هاي نقطه چین عضویت یك داوطلب را در بیش از یك دانشگاه )در اینجا دو ، فلش1در شکل 

و  1شود به عنوان مثال داوطلب اول )در دانشگاه الحظه میدهند. همانطور كه مدانشگاه( نشان می

j )در دو دانشگاه عضویت دارند.( 2و  1داوطلب سوم )در دانشگاه  و 

 

 باشند:اهداف پژوهش حاضر به قرار زیر می با توجه به مطالب مذكور و مدل نظري ارائه شده،

 معرفی مدل اثر تصادفی عضویت چندگانه (1

 هاصیص وزنارائه روش نوین در تخ (2

مقایسه مدل عضویت چندگانه با مدل چندسطحی متناظر با خود براي جوامعی با ساختار  (3

 عضویت چندگانه

-تعیین اثر عوامل مختلف )از قبیل جنس، معدل كارشناسی، نوع مدرک كارشناسی )پیوسته (4

داوطلبان آزمون التحصیلی( بر نمره كل نهایی (، استان اقامت، وضعیت اشتغال، دانشگاه فارغناپیوسته

 كارشناسی ارشد

 

 روش شناسی پژوهش

این روش به منظور پیمایشی و از نوع تحلیل همبستگی است.  روش تحقیق پژوهش حاضر

شود. در واقع این روش پژوهشی به منظور توصیف هاي موجود یا آنچه هست انجام میكشف واقعیت

شود. به همین دلیل معین انجام میي ي توزیع یك پدیدهي تحقیقی در زمینهكردن یك جامعه

ي مورد آن در جامعه« چگونگی»كند، بلکه تنها به ي علت وجودي توزیع بحث نمیمحقق درباره

خواهد بداند این است كه كند. به عبارت دیگر آنچه محقق میپردازد و آن را توصیف میپژوهش می

جامعه  .(1385اند )دالور، پیدا كردهچطور افراد یك جامعه بر اساس یك متغیر در جامعه توزیع 

  در رشته آمار ریاضی  1392شدگان آزمون كارشناسی ارشد سال آماري پژوهش حاضر پذیرفته

در گروه آمار، 1392داوطلب شركت كننده آزمون كارشناسی ارشد سال  11795از بین . باشدمی

موسسات آموزش عالی، مورد  ها وداوطلب پذیرفته شده در گرایش آمار ریاضی در دانشگاه 900
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بررسی و تحلیل قرار گرفتند. هدف اصلی پژوهش برازش مدل عضویت چندگانه و چندسطحی به 

شایان ذكر است كه در اي با ساختار عضویت چندگانه و مقایسه نتایج حاصل است. هاي جامعهداده

دگان داوطلبانی با مدرک انتخاب جامعه پژوهش این مساله مد نظر قرار داده شد كه بین پذیرفته ش

كارشناسی ناپیوسته وجود داشته باشند. اطالعات مورد نیاز این پژوهش از سازمان سنجش آموزش 

كشور و در دو بخش اطالعات ثبت نامی و اطالعات آزمونی دریافت شد و با تهیه فایل اطالعاتی 

ها سب با ساختار دادههاي تحلیلی و آماري متناكامل بر اساس هدف پژوهش و استفاده از روش

بندي اثر تصادفی عضویت چندگانه( و هاي چندسطحی )مدلتحلیل مدل توصیفی و  هاي)آماره

به تجزیه و تحلیل آنها پرداخته شد. در ادامه ابتدا ساختار مدل تشریح   Rآماريبکارگیري نرم افزار 

 كاربردي ارائه شده است. و سپس بکارگیري و مقایسه آن با مدل چندسطحی معمولی در یك مثال 

 

 

 

 مدل اثر تصادفی عضویت چندگانه 

 سطحی، مدل اثر تصادفی عضویت چندگانه است. اینبندي چندنوع دیگري از ساختار مدل

تر به صورت سلسله مراتبی عضو بیش از آید كه واحدهاي سطح پایینوضعیت در مواقعی پیش می

مقطع قبلی  1فرض كنید هدف بررسی اثر )نقش( دانشگاهیك رده سطح باالتر باشند. به عنوان مثال 

هاي كارشناسی ارشد باشد، این امکان وجود دارد كه برخی از بر نمرات كل آنها در آزمون 2داوطلبان

اند و داراي مدرک كارشناسی ناپیوسته باشند، لذا این افراد مقطع كاردانی را نیز گذرانده داوطلبان

تواند در معرض اثر بیش از یك دانشگاه باشد، دانشگاه مقطع زمون ارشد میبنابراین نمرات آنها در آ

هاي توان انتظار داشت كه صرف نظر از چنین عضویتكاردانی و دانشگاه مقطع كارشناسی. می

 .دچندگانه براي افراد تحلیل اصلی مدل را مخدوش نمای

 :شودیبه صورت زیر نوشته منمادگذاري سطح دوم ساختار سلسله مراتبی مدل مولفه واریانس 
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1. university 
2. students 
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هاي اثرات تصادفی مشخص گردیده است، داوطلبان سطح اول و همانگونه كه توسط زیرنویس

و  1( و راسباش1998دهند. با پیروي از هیل و گلداستین )را تشکیل میدل ها سطح دوم مدانشگاه

كه در آن برخی از  1بندي سطح دوم شکل ي ردها( براي نشان دادن ساختار پایه2001براون )

 شود:مدل به صورت زیر نوشته می ،باشندداوطلبان تحت تاثیر بیش از یك دانشگاه می
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ه رده وزن تخصیص داده شده ب hwام سطح دوم، hاثر تصادفی مربوط به رده  huكه در آن 

h ام وJ است. فرضیات مدل عبارت است از: هاي سطح دومتعداد رده 
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1به طوریکه به ازاي هر واحد سطح اول )داوطلب( داریم: 
1

 

J

h hw این بدان معناست كه ،

ست. اگر ایك رده سطح دوم به ازاي هر داوطلب برابر با  Jهاي تخصیص داده شده به مجموع وزن

رابر ده برن آداوطلبی فقط در یك رده از سطح دوم عضویت داشته باشد، وزن تخصیص داده شده به 

}{دهاي سطح دوم، صفر است. نماو واضح است كه وزن تخصیص داده شده به سایر رده 1با  j  به

},,...,{معناي مجموعه كامل دانشگاه  j21هاي مختلف براي صورت زیرنویس در كمیت است و به

 iا کتا برود. واحدهاي سطح اول به صورت یفهم طبیعت مدل عضویت چندگانه دوسطحی به كار می

}{ها درشوند و ممکن است عضو برخی )یا حتی همه( دانشگاهگذاري مینشانه j  باشند. نمادh 

هاي از پیش تخصیص داده شده ها وزنhwرود. ها بکار میبطور یکتا براي مشخص سازي دانشگاه

ا فرد ب)ها هستند. به عنوان مثال فرض كنید كه به طریقی مشخص شد داوطلب سوم به دانشگاه

اند. بعالوه، ودهب 14و  7ها شماره ( در دو دانشگاه حضور داشته است و این دانشگاه3برچسب شماره 

دل براي این است، آنگاه م 0.4و  0.6وزن انتساب این دو دانشگاه به ایشان به ترتیب فرض كنید 

 شود:داوطلب به صورت زیر می

.// }{}{}{ jjj euuXy 314733 4060    

 

}{ها در مجموعهبایستی توجه داشت كه براي این داوطلب وزن دیگر دانشگاه j  همگی صفر

وان بدین صورت ترا می 1بندي، مدل مرتبط با نمودار ب در شکل هاست. اما با فراهم بودن نماد رد

 نوشت:
 

                                                           
3. Rasbash  
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هاي قبلی است. توجه هاي مورد استفاده در این مشخص سازي مشابه نمادگذارياكثر مولفه

استفاده شده  ماد قبلی به جاي ن university(i)بندي در تعریف تابع رده  كنید كه از نماد

به طور یکتا به یك  i، هر مورد 1است. در مدل دوسطحی معمولی مربوط به نمودار الف شکل 

},,...,{شد، اما اكنون این تابع بیش از یك دانشگاه را در مجموعه دانشگاه تخصیص داده می j21 

تواند به این گونه تفسیر شود كه به معناي زیرمجوعه است و می دهد. نماد تخصیص می

university(i)  در حال تخصیص بیش از یك عضو از عناصر مجموعه},...,,{ j21  به یك واحد

 خاص سطح اول است. 

ترین روش براي در نظر گرفتن عضویت چندگانه، تخصیص هر واحد سطح اول حداكثر به آسان

( نشان داده شده است، این نحوه 2010ي سطح دوم است اما همانطور كه در گلداستین )یك رده

تخصیص وقتی واقعا واحد سطح اول داراي عضویت چندگانه است )یعنی در بیش از یك رده سطح 

بندي شود. مدلباالتر عضویت دارد( منجر به كم برآوردي واریانس سطح باالتر )سطح دوم( می

هاي مرتبط با هر واحد سطح اول را با تخصیص وزن به آنها در نظر تمامی رده ،ندگانهعضویت چ

دهند. بنابراین هر فرد )یا هر ها اثر نسبی مجزاي هر رده سطح دوم را نشان میگیرد كه این وزنمی

هاي سطح دوم ي ردههاي سطح دوم( را برا)تعداد رده 2nتا  1هاي مجزاي واحد سطح اول( وزن

هاي سطح دوم وجود دارد، اما هر فرد با دارد. در حالی كه تنها یك توزیع مشترک براي تمام رده

 هاي سطح دوم به صورت مجزا مرتبط است.رده

هاي سطح دوم بکار هاي تخصیص داده شده به ردهبه منظور ترقیق اثر سطح دوم، متوسط وزن

(. به عنوان مثال، به یك فرد براي دو رده متفاوت از سطح 2006رود )فیلدینگ و گلداستین، می

شود كه هر كدام اثري برابر یك انحراف استاندارد بر روي میانگین هایی تخصیص داده میدوم وزن

دارند. در این حالت، اثر كلی یك انحراف استاندارد بر روي میانگین در مدل عضویت چندگانه لحاظ 

هاي مساوي به این اثرات در مدل عضویت چندگانه، هنگام تخصیص وزنشود. بیشترین ترقیق می

سطح دوم  jو  jام بین دو رده iشود. در این هنگام واریانس فرد هاي سطح باالتر مشاهده میرده

 به ازاي هر داوطلب
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222برابر 
ujiij ww )(  ها مقداري مساوي داشته باشند است كه این واریانس موقعی كه وزن

 كمترین مقدار خود را دارد.

مدل عضویت چندگانه و محاسبه واریانس بین دو رده سطح دوم بر مبناي این فرض است كه 

هاي سطح دوم بصورت دو به دو مستقل باشد )استیل، كالرک و اثرات تصادفی براي تمامی رده

(. در شرایط واقعی، این فرض به این معنی است كه به شرط متغیرهاي تبیینی 2013 ،1واشبروک

 مدل، تخصیص اثر به افراد مبتنی بر تناسب فرد با پاسخ نیست.

گر ارد. اها وجود دبندي عضویت چندگانه دو روش متداول براي تخصیص وزنبطور كلی در مدل

اشد، ار نبهاي سطح دوم در اختیح اول با ردههیچگونه اطالعی از چگونگی ارتباط واحد خاص سط

 رتباطهاي مساوي منطقی خواهد بود و در حالت دوم آگاهی از مدت زمان اآنگاه تخصیص وزن

 ول زمانهایی متناسب با طتواند براي ایجاد وزنهاي سطح دوم میواحدهاي سطح اول با رده

ستگی دارد. بها به خود محقق نتخاب وزن(. به طور متداول ا2012استفاده شود )چانگ و برتواس، 

 طول در موضوعات آموزشی معموال وزن تخصیص داده شده به هر رده از سطح دوم، متناسب با

د با توانیمشود. اما محقق ها در نظر گرفته میزمان ارتباط هر واحد خاص سطح اول با آن رده

 دل عضویتمحث در گیرد. براي مثال مورد ب ها را در نظرهاي متفاوتی این وزناستفاده از الگوریتم

ن حضور در آ تواند وزن بیشتري را به دانشگاهی كه داوطلبچندگانه دانشگاه و داوطلب، محقق می

ضور حآن  بیشتري داشته اختصاص دهد. واضح است كه باید وزن كمتر به دانشگاهی كه داوطلب در

پنج  ردانیاگر داوطلب در دانشگاه مقطع كاكمتري داشته است تخصیص داده شود. به عنوان مثال 

هی دزنترم و در دانشگاه مقطع كارشناسی چهار ترم تحصیل كرده باشد، در اینصورت سیستم و

هاي متناسب با زمان، وزن
9
و  5

9
هاي مقطع كاردانی و كارشناسی آن را به ترتیب به دانشگاه 4

ی احدهایها تنها براي ودهد. توجه داشته باشید كه در سطح دوم مدل، وزنصیص میداوطلب تخ

هاي زنوع وقابل تعریف هستند كه ساختار عضویت چندگانه براي آنها برقرار باشد. یك بودن مجم

روري ضهاي مرتبط با هر واحد خاص سطح اول در تمامی حاالت قیدي تخصیص داده شده به رده

 شور،اضر براساس نظر محققین و اطالعات موجود در سازمان سنجش آموزش كاست. در پژوهش ح

انشگاه دبه  میزان درصد قبولی دانشگاه مقطع كارشناسی داوطلبان به عنوان وزن تخصیص داده شده

 دگانمقطع كارشناسی داوطلبان در نظر گرفته شده است. این درصد از تقسیم تعداد قبول ش

حاصل  1392در آزمون كارشناسی ارشد سال  Aكت كنندگان دانشگاه بر تعداد كل شر Aدانشگاه 

 شده است.

 براي برآورد بیزي پارامترهاي، مدل عضویت چندگانه دوسطحی زیر را در نظر بگیرید:

                                                           
1. Steel, Clark and Washbrook 
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بردار اثرات ثابت،  ام سطح اول، iماتریس متغیرهاي تبیینی مرتبط با واحد  iXكه در آن 

),(~ )(

)( 22
2uj Nu   اثر تصادفی ردهjهاي مرتبط با واحد ام سطح دوم از مجموعه ردهi ام سطح

2)((،ij1)(اول )
ijw  وزن تخصیص داده شده ردهj ام سطح دوم به واحدi ام سطح اول و

),(~ 2
ei Ne   خطاي مرتبط با واحدi.ام سطح اول است 

: اثرات یك كردتوان را به چهار مجموعه مجزا تفکبر اساس مدل فوق پارامترهاي نامعلوم را می

2)(، اثرات تصادفی سطح دوم )ثابت 
ju)( 2، واریانس سطح دوم

2)(u
ح ( و واریانس خطاي سط

2اول )
e

 .) 

هاي تصادفی از توزیع شرطی هر یك از براي برآورد بیزي پارامترهاي مدل الزم است استخراج

رود و در چارچوب بیز بکار می MCMCاین چهارگروه از پارامترهاي نامعلوم تولید شوند. الگوریتم 

امعلوم در نظر گرفته شود. بطور كلی پیشین هاي پیشین براي پارامترهاي نبنابراین الزم است توزیع

     نرمال چندمتغیره براي اثرات ثابت و نرمال یك متغیره براي اثرات تصادفی سطح دوم استفاده

شود. هاي واریانس در نظر گرفته میبراي مولفه )SI( 1هاي خی دو معکوس مقیاسشود و پیشینمی

اي اند و برآورد نقطهها برازش داده شدهنه به دادهچندسطحی و عضویت چندگا در ادامه هر دو مدل

 اند.به دست آمده MCMCپارامترها نیز با استفاده از الگوریتم 

 

 هامثال کاربردی و یافته

ر ریاضی در گروه آمار، گرایش آما 1392در پژوهش حاضر نتایج آزمون كارشناسی ارشد سال 

ر موجود د العاتقرار گرفته است و با استفاده از اطبراي برازش مدل عضویت چندگانه مورد استفاده 

 هاي مورد نیاز از دو بخش كلی ذیل تهیه شده است:سازمان سنجش آموزش كشور، داده

تغال نامی: جنسیت، معدل مقطع كارشناسی، استان محل اقامت، وضعیت اشالف( اطالعات ثبت

اپیوسته ننها انی كه مدرک كارشناسی آپذیرفته شدگان، دانشگاه مقطع كاردانی )براي پذیرفته شدگ

 است( و دانشگاه كارشناسی. 

 ب( اطالعات آزمونی: نمره كل نهایی. 

نفر بودند. بنا به نتایج نهایی اعالم شده  11794تعداد كل شركت كنندگان در گروه آمار، برابر با 

   ضی در داوطلب در گرایش آمار ریا 900توسط سازمان سنجش آموزش كشور از این تعداد 

نفر از پذیرفته شدگان  627اند. بعالوه، از این تعداد ها و موسسات آموزش عالی پذیرفته شدهدانشگاه

                                                           
1. Scaled Inverse 
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نفر از این پذیرفته شدگان داراي مدرک كارشناسی  57نفر مرد بودند. همچنین تعداد  273زن و 

(. بیشترین نمره كل در مرد 20زن و  37ناپیوسته بوده و در مقطع كاردانی نیز تحصیل كرده بودند )

با انحراف  3284.94و میانگین نمرات كل  1721و كمترین  9763بین این پذیرفته شدگان 

بود. قابل ذكر است كه نمره كل تمام شركت كنندگان در گروه آمار در این  1091.83استاندارد 

 داشته است.  9909تا  -722سال بازه تغییراتی از 

التحصیلی كارشناسی و جنسیت در ان به تفکیك نوع دانشگاه فارغتوزیع فراوانی پذیرفته شدگ

شود كه بنا به نوع دانشگاه كارشناسی و آمده است. با توجه به این جدول مشاهده می 1جدول 

 همچنین در مجموع تعداد پذیرفته شدگان زن بیشتر از مرد است.

 

 

 

 

 

 

 
 التحصیلی کارشناسی و جنسیتانشگاه فارغ: توزیع فراوانی پذیرفته شدگان به تفكیک نوع د1جدول 

 

ح اول داوطلب و ها برازش داده شد. در این مدل سطدر ادامه یك مدل عضویت چندگانه به داده

سطح دوم دانشگاه )با دو رده دانشگاه كاردانی و دانشگاه كارشناسی( در نظر گرفته شد. قابل ذكر 

پذیرفته شده( در بیش از یك رده سطح دوم عضویت  900نفر از  57است كه برخی داوطلبان )

ون این افراد داراي تر، چكنند. به بیانی دقیقدارند و لذا در ساختار مدل عضویت چندگانه صدق می

رود در دو دانشگاه متفاوت در مقطع كاردانی و مدرک كارشناسی ناپیوسته بودند پس انتظار می

توان گفت این واحدهاي خاص سطح اول با دو رده كارشناسی تحصیل كرده باشند. بنابراین می

تشکل از دو اثر تصادفی . لذا اثر تصادفی دانشگاه بر نمره كل این افراد مهستندارتباط در سطح دوم 

سطح دوم یعنی اثر تصادفی دانشگاه مقطع كاردانی و اثر تصادفی دانشگاه مقطع كارشناسی است. 

شود. واضح است كه براي آنها، براي سایر پذیرفته شدگان وزن دانشگاه مقطع كاردانی صفر لحاظ می

هاي جنسیت، شغل داوطلب )با گیرد. همچنین متغیردانشگاه مقطع كارشناسی وزنی برابر با یك می

 نوع دانشگاه كارشناسی
 جنسیت

 كل
 مرد زن

 506 178 328 دولتی
 289 65 224 پیام نور

 67 18 49 غیرانتفاعی
 38 13 25 دانشگاه آزاد اسالمی

 900 273 627 كل
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قراردادي، غیر دولتی، آزاد، نظامی و نوع شغل سایر -پیمانی، دولتی-رسمی، دولتی-هفت رده دولتی

 موارد( و معدل كارشناسی در سطح اول مدل وارد شدند. 

ها به دو رده دانشگاه مقطع كاردانی و دانشگاه مقطع در این پژوهش براي تخصیص وزن

دوم مدل، میزان درصد قبولی دانشگاه مقطع كارشناسی این پذیرفته شدگان به  كارشناسی از سطح

عنوان وزن تخصیص داده شده به دانشگاه مقطع كارشناسی در نظر گرفته شد، واضح است وزن 

دانشگاه كاردانی براي این افراد با كم كردن وزن تخصیص داده شده به دانشگاه مقطع كارشناسی از 

آورده شده است.  2هاي تخصیص داده شده براي این داوطلبان در جدول وزنگردد. یك حاصل می

ها در این جدول اعداد موجود در ستون داوطلب نشان دهنده شماره داوطلب در فایل اطالعات داده

وزن  1iw-1=2iw) امiوزن تخصیص داده شده به دانشگاه مقطع كارشناسی داوطلب  1iwباشد و می

است. واضح است براي سایر داوطلبان كه ام( iتخصیص داده شده به دانشگاه مقطع كاردانی داوطلب 

باشند، وزن دانشگاه مقطع كاردانی صفر و به تبع آن، وزن داراي مدرک كارشناسی پیوسته می

 باشد.دانشگاه مقطع كارشناسی یك می

 

 

 
 های تخصیص داده شده به پذیرفته شدگان دارای مدرك کارشناسی ناپیوسته: وزن2جدول 

 

وردها و برآورد اثرات تصادفی با استفاده همچنین برآورد پارامترهاي مدل، انحراف معیار این برآ

هاي پسین، الگوریتم . براي اخذ نمونه از توزیعاندمحاسبه شدهR و نرم افزار  MCMCهاياز روش

اختیار گردید. همچنین به منظور  5000بار تکرار شد. با مطالعه زنجیر حاصل دوره داغیدن  30000

 داوطلب
1iw داوطلب 

1iw داوطلب 
1iw داوطلب 

1iw 
43 0.48 438 0.5 767 0.45 859 0.5 
55 0.48 440 0.46 777 0.39 863 0.39 
67 0.48 487 0.38 778 0.5 865 0.34 
98 0.48 459 0.39 785 0.51 867 0.38 
99 0.39 520 0.41 791 0.41 868 0.35 
107 0.51 521 0.46 803 0.35 869 0.46 
166 0.33 557 0.35 807 0.35 871 0.35 
251 0.38 562 0.39 814 0.35 889 0.5 
259 0.47 658 0.34 819 0.45 891 0.5 
274 0.38 667 0.46 826 0.34 892 0.34 
300 0.39 695 0.48 829 0.44 897 0.01 
306 0.51 701 0.45 838 0.01 900 0.34 
351 0.48 720 0.38 847 0.35 - - 
381 0.46 721 0.45 848 0.35 - - 
433 0.48 759 0.38 851 0.01 - - 
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ین تکرار زنجیر به عنوان مقادیر نمونه در نظر سازي شده، هر دهمكاهش وابستگی مقادیر شبیه

ارائه شده است. با استفاده از  3برآورد پارامترهاي مدل و انحراف معیار آنها در جدول گرفته شد. 

( و برآورد اثرات تصادفی حاصل شده 3(، برآورد ضرایب ثابت )جدول 2هاي ارائه شده )جدول وزن

(0.0005=2u  1=-.000210وu  1كهu  2اثر دانشگاه كارشناسی وu  و )اثر دانشگاه كاردانی است

تواند براي تمام پذیرفته شدگان برازش داده شود. با (، مدل عضویت چندگانه می4بکارگیري مدل )

توان اظهار داشت كه تحصیل در ( می2uمقطع كاردانی ) توجه به مقدار برآورد اثر تصادفی دانشگاه

تواند تاثیر مثبت بر نمره كل داشته باشد و در خصوص افرادي كه فقط در دانشگاه این مقطع می

توان بیان كرد كه اثر دانشگاه بر نمره كل آنها منفی است و اند، میمقطع كارشناسی تحصیل كرده

شود. همچنین با توجه به برآورد پارامترها و انحراف معیار ه كل كمتري براي آنها میمنجر به نمر

شود كه تمام مقوالت متغیر شغل و جنسیت تاثیر معکوس بر نمره كل مشاهده می 3آنها در جدول 

ها تاثیري مستقیم بر نمره كل پذیرفته داشته و متغیرهاي معدل كارشناسی و گزینه سایر شغل

شوند(. همچنین مقدار اند )این پارامترها موجب افزایش نمره )نمره كل( داوطلبان میشتهشدگان دا

 به دست آمد.  02/2140آماره انحراف براي مدل عضویت چندگانه برابر با 

 

 
 : برآورد و انحراف معیار پارامترها3جدول 

 

را نشان  MCMCیی برآوردها، نمایش نمودار اثر برآوردها نحوه پیشرفت زنجیر در مورد همگرا

دهد. از اینرو عالقمند بودیم به طریقی روند حركت زنجیر را براي برآوردگرها رصد نماییم. نمودار می

باشد. رسم این نمودارها بعد از دوره داغیدن و نشان دهنده نمودار اثر برآورد اثرات ثابت می 2

توان در مورد برآوردهاي به دست هاي با وابستگی كم صورت گرفته است. از اینرو میخراج نمونهاست

هاي خیلی زیاد در این نمودارها آمده با توجه به چنین نمودارهایی اظهار نظر نمود. وجود نوسان

رخ پذیرش هاي كم بیانگر قابل قبول بودن این برآوردهاست. عالوه بر این، نعدم همگرایی و نوسان

زنجیر هم ابزاري براي نوع آمیختن آن را نشان خواهد داد. با توجه به نمودارهاي اثر مورد اشاره، 

 شود كه آمیختن زنجیر به خوبی صورت گرفته است. مشاهده می

 مقدار-p انحراف معیار برآورد پارامتر برآورد  پارامتر پارامتر
 0.07 0.006 0.38 ز مبداعرض ا

 0.12 0.006 -0.45 جنسیت
 0.06 0.01 -0.59 پیمانی(-شغل)دولتی
 0.24 0.02 -0.63 قراردادي(-شغل )دولتی

 0.063 0.021 -0.35 شغل )غیردولتی(
 0.13 0.022 -0.54 شغل )آزاد(

 0.32 0.01 -0.1 شغل )نظامی(
 0.61 0.003 0.4 معدل كارشناسی
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 : نمودار اثر ضریب اثرات ثابت2نمودار 

 

هاي پسینی، هموار چگالی در خصوص دقت روش در برآورد پارامترها، با توجه به نمودارهاي

دهنده دقت روش اند، كه نشانشود كه پارامترها به طور قابل قبولی برآورد شدهمشاهده می 3نمودار 

 باشد.در برآورد پارامترها می

 

 
 های پسینی: نمودار چگالی3نمودار 
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ه است. در مدل دوسطحی معمولی متناظر با مدل عضویت چندگانه نیز برازش داده شددر ادامه، 

اند اي شدههاي مقطع كارشناسی خود آشیانهاین حالت نیز داوطلبان در سطح دوم مدل در دانشگاه

و براي آن دسته از داوطلبانی كه مدرک كارشناسی ناپیوسته داشتند عضویت چندگانه لحاظ نشده 

ها برازانده دههاي مشابه با مدل عضویت چندگانه به داو پیشین MCMCاست. این مدل نیز با روش 

شد. در این حالت نیز متغیرهاي اثرگذار مشابه با مدل عضویت چندگانه به دست آمدند. مقدار آماره 

به دست آمد، كه بیشتر از مقدار آماره انحراف  4/2311انحراف براي مدل دو سطحی معمولی برابر با 

ها است. با مقایسه مقادیر به دست آمده در خصوص مدل عضویت چندگانه برازش داده شده به داده

شود كه مدل عضویت چندگانه براي جوامعی با ساختار چندسطحی آماره انحراف دو مدل، نتیجه می

 تر است.  توام با عضویت چندگانه نسبت به مدل چندسطحی متناظر با خود مناسب

 

 گیریبحث و نتیجه

ساختار همبستگی موجود در یکی از موضوعات مهم و بحث برانگیز در آمار، در نظر نگرفتن 

     هاي اجتماعی به ویژه در مسائل آموزشی ها است. عدم لحاظ این موضوع در تحلیل دادهداده

تواند منجر به نتایج غیر منطقی و همچنین لطمات اجتماعی و تربیتی شود. در این راستا عالوه می

ساختار مستقیم سلسله مراتبی در هاي آموزشی متنوعی وجود دارند كه وجود بر این موضوع، مثال

برخی از سطوح آنها ملموس نیست. براي پاسخ به بخشی از این سواالت آموزشی و همچنین ارائه 

هاي اثر تصادفی عضویت چندگانه بندي آماري چنین جوامعی استفاده از مدلراهکاري براي مدل

فی مدل عضویت چندگانه و تواند مفید واقع شود. در این پژوهش مهمترین هدف صرفًا معرمی

مقایسه آن با مدل چندسطحی معمولی متناظر با آن بوده است. همچنین بر اساس تجربه 

دهی در مدل اختیار شد. هاي پیشین براي وزننویسندگان مقاله، راهبردي جدید و متفاوت از روش

اختاري در پوشی از چنین سبا برشمردن اهمیت بکارگیري مدل عضویت چندگانه و عواقب چشم

ها در ارزیابی پذیرش هاي مرسوم چندسطحی، سعی شد استفاده از این مدلمقایسه با مدل

ها مورد مطالعه آماري قرار گیرد. این مدل )مدل عضویت چندگانه( در اصل توسط داوطلبان آزمون

ه ( به منظور حل مساله شناسایی گمشدگی آموزشی ارائه شد. این مسال1998هیل و گلداستین )

هایی كه از سوي سازمان سنجش تواند در خصوص سوابق تحصیلی و آموزشی داوطلبان آزمونمی

براي داوطلبان  هاشوند نیز اتفاق بیافتد. با توجه به اهمیت نتایج این آزمونآموزش كشور برگزار می

ماعی و اقتصادي هاي آنها و به تبع آن تاثیر همه جانبه آن بر ابعاد آموزشی، فرهنگی، اجتو خانواده

اي مهم بوده و از طرفی ظرفیت ترین فرد از بین داوطلبان مسالهكشور، چگونگی گزینش شایسته

نماید. لذا سازمان سنجش به هاي پرطرفدار اهمیت این مساله را دو چندان میمحدود كد رشته

هشی كسب كرده در ها با توجه به تجربیات علمی و پژوعنوان اولین متولی برگزاركننده این آزمون

بکار گیرد. در  این حوزه سعی بر آن دارد كه بهترین شیوه گزینش را براي انتخاب داوطلبان اصلح
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این راستا توجه به ساختار جامعه مورد بررسی امري مهم و ضروري است، لذا با توجه به ساختار 

رسی و تحلیل وضعیت توانند در خصوص برهاي چندسطحی میمراتبی جامعه داوطلبان، مدلسلسله

علمی داوطلبان مورد استفاده قرار گیرند و از طرفی همانطور كه در مقدمه و پیشینه پژوهش نیز 

شود تا تاثیر برخی از هاي چندسطحی معمولی موجب میبیان شد در مواردي استفاده از مدل

ته شود و این مساله عواملی كه در این ساختار در خصوص برخی از داوطلبان وجود دارد، نادیده گرف

بندي اطالعات هاي مناسب در مدلتواند نتایج و تحلیل آنها را مخدوش نماید. استفاده از مدلمی

تواند در بهبود فرایند گزینش تاثیرگذار باشد و با توجه به داوطلبان و در نهایت تعیین نمره آنها می

هاي آماري ها و مدلتفاده از روشپذیرد اساینکه گزینش بر اساس نمره كل داوطلبان صورت می

تر براي داوطلبان و گزینش تواند در تعیین نمره كل دقیقمتناسب با ساختار جامعه مورد بررسی می

تر بر اساس آن، تاثیر بسزایی داشته باشد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد، با توجه به ساختار عادالنه

هاي طحی و عضویت چندگانه برازش داده شده به دادههاي چندسها و مقدار آماره انحراف مدلداده

هاي چندسطحی معمولی متناظر با خود هاي عضویت چندگانه نسبت به مدلمثال كاربردي، مدل

باشند. نتایج، برتري دارند. جنسیت، شغل و معدل كارشناسی از جمله متغیرهاي موجود در مدل می

نشان داد. زنان نسبت به مردان عملکرد تحصیلی  هاي زنان و مرداناختالف معناداري بین نمره

(، جمالی 1395حبیبی، خدایی، جمالی، باقی و خلقی ) بهتري داشتند. این یافته پژوهش با یافته

( همخوانی دارد. تاثیر مثبت معدل كارشناسی و تاثیر معکوس شغل در 2006(، نگوین )1392)

هاي پژوهش نقش ( همخوانی دارد. از دیگر یافته1396زاده )علیپژوهش حاضر با یافته باقی و گل

اند مثبت دانشگاه مقطع كاردانی بر عملکرد داوطلبان بود. داوطلبانی كه در دو دانشگاه تحصیل كرده

)كارشناسی ناپیوسته( نسبت به سایر داوطلبان )كارشناسی پیوسته( عملکرد بهتري در آزمون 

اند نسبت به سایر ها نشان داد كه داوطلبانی كه شاغل بودهاند. همچنین یافتهكارشناسی ارشد داشته

 اند. تري در آزمون كارشناسی ارشد داشتهداوطلبان عملکرد ضعیف

تواند با عنایت به مطالب مذكور، صرف نظر كردن از ساختار واقعی جامعه مورد بررسی می

ند در خصوص مسائلی خطیر، توااطالعات و نتایجی ناقص را براي ما حاصل نماید. این مساله می

هاي برگزاري از سوي سازمان سنجش بیشتر مورد توجه قرار گیرد. چرا پراهمیت و ملی مانند آزمون

اي شده و این سوابق در نتایج نهایی آنها ها به سوابق تحصیلی داوطلبان توجه ویژهكه در این آزمون

ه داوطلبان نیز تاثیر بسزایی خواهند تاثیرداده خواهد شد و به همین ترتیب در سرنوشت و آیند

تواند اطالعاتی ناقص را در خصوص سوابق داشت. لذا توجه نکردن به چنین ساختارهایی می

تحصیلی داوطلبان در اختیار مسئولین این حوزه قرار دهد و به بیانی دیگر مساله گمشدگی آموزشی 

هاي مختلف در كشور چندگانه در پژوهش هاي عضویتاتفاق بیافتد. با توجه به عدم استفاده از مدل

ها و موسسات آموزش عالی، ما و اهمیت سنجش و گزینش داوطلبان شایسته براي ورود به دانشگاه

هاي برگزاري از سوي سازمان سنجش و برتري همچنین با توجه به ساختار جامعه داوطلبان آزمون
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عضویت چندگانه به عنوان زیر كالسی هاي هاي معمول، كاربست مدلهاي فوق نسبت به مدلمدل

توان عوامل تاثیرگذار در سطوح گردد و از این طریق میهاي چندسطحی پیشنهاد میاز مدل

 ها را ارتقاء بخشید. مختلف را شناسایی و كیفیت سنجش و گزینش داوطلبان آزمون
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