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مقدمه

دوره یازدهم شماره دوم

برای هر استاد بیش از یک مشاهده (نمره) در دسترس میباشد.

بهبود کیفیت یاددهی و یادگیری از محوریترین ارزشهای

در واقع دادههای طولی وجود دارد که در آن مشاهدات

نهادهای دانشگاهی و آموزش عالی است ( .)9استادان به عنوان

ارزشیابی مربوط به یک استاد در ترمهای متوالی نمیتواند

یکی از مهمترین اجزا در سیستم آموزشی ،نقش تعیین کنندهای
در دستیابی به اهداف آموزشی دارند ( .)9آنچه که در
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی به عنوان یک سیاست مهم

مستقل از هم باشد.
چنانچه فقط دادههای یک ترم موجود باشد ،چنین دادهای
«مقطعی» نامیده میشود .برای بررسی عوامل مؤثر بر نمره

در جهت ارتقای کیفیت آموزشی مورد توجه قرار گرفته است،

استادان در دادههای مقطعی از روشهای رگرسیونی خطی

ارزشیابی استادان میباشد (.)2

معمولی استفاده میشود .پیشفرض اصلی آنالیزهای مقطعی،

ارزشیابی از استاد را به صورت تعیین میزان موفقیت استاد

مستقل بودن دادهها از هم میباشد .اگر نمرات استادان در

در رسیدن به اهداف آموزشی تعریف کردهاند ( .)4برای

ترمهای مختلف موجود باشد (در واقع دادههای طولی در

ارزشیابی استاد به روشهایی مانند مصاحبه ،مشاهده از کالس

دسترس باشد) ،نیاز است آنالیزهای پیچیدهتری صورت گیرد

درس ،خودسنجی ،ارزشیابی به وسیله همکار ،بررسی آثار

که در آن وابسته بودن نمرات هر فرد در طول ترمهای مختلف

علمی ،عضو هیأت علمی و استفاده از نظر دانشجویان میتوان

لحاظ گردد .این آنالیزهای پیچیده در واقع تعمیم رگرسیون

اشاره کرد ( )5که یکی از رایجترین روشها ،ارزشیابی استاد

خطی ساده هستند تا نیازی به فرض مستقل بودن دادهها نباشد.

توسط دانشجویان در دانشگاهها و مراکز آموزشی است (.)2

به طور معمول مباحث مربوط به تکنیکهای طولی به شکل

ارزشیابی استاد توسط دانشجو ضمن بحث برانگیز بودن،

پیچیده در کتب آماری یافت میشود و خوانندگان غیر

یکی از پرکابردترین روشها است؛ به نحوی که هیچ شیوه

متخصص در درک مفهوم آن مشکل دارند .از اینرو در مطالعه

ارزشیابی دیگری تا به این حد کاربرد ندارد ( .)1ارزشیابی

حاضر روشهای مناسبی مانند مدلهای آنالیز چند سطحی

توسط دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزشی عالی به طور

(آنالیز ضرایب تصادفی یا آنالیز ضرایب آمیخته) و روش

رسمی از سال  9191میالدی به عنوان بخش مهمی از

معادالت برآورد تعمیم یافته (که در آموزش پزشکی تحت

ارزشیابیهای آموزشی به کار گرفته شد ( .)8طرفداران این نوع
ارزشیابی معتقد هستند که دانشجویان دارای نوعی فراشناخت
میباشند که باعث میشود ارزشیابی آنان از استادان صحیح

عنوان مدلهای ارزش افزوده شناخته میشود) جهت تحلیل
دادههای ارزشیابی معرفی شد.
آنالیز دادههای طولی در مجالت داخلی آموزش پزشکی بسیار

باشد ( .)4این نوع ارزشیابی به صورت مدون طی هر نیمسال

اندک مورد توجه قرار گرفتهاند .در بررسی مجله فارسی آموزش

تحصیلی در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی انجام میشود .با

پزشکی اصفهان مشخص شد که در ده سال اخیر ،هیچ مقالهای

استفاده از دادههای ارزشیابی استادان میتوان به سؤاالت مهمی

تحت عناوین مدلهای چند سطحی ،مدلهای دادههای طولی،

از جمله تأثیر جنسیت ،پایه علمی و سابقه کار بر کیفیت
تدریس پاسخ داد .کیفیت تدریس استاد به وسیله متغیر کمی
نشان داده میشود و میانگین نمراتی است که هر استاد برای هر
درس از فرمهای ارزشیابی تکمیل شده توسط دانشجویان در
هر نیمسال تحصیلی کسب میکند .با توجه به اینکه ارزشیابی
در هر نیمسال تحصیلی و در ترمهای متوالی تکرار میگردد،

روش  )Generalized estimation equation( GEEو
روش  Mixed modelبه چاپ نرسیده است ،تنها یک مورد که
در آن دادههای طولی مورد بررسی قرار گرفته بود ،اما از روش
 ANOVAبرای تجزیه و تحلیل دادههای طولی استفاده شده بود
()1؛ در حالی که در بررسی مجله  Medical educationطی
پنج سال اخیر در حدود  944مقاله یافت شد که در آن بر روی

911

Archive of SID
بانشی و همکاران

کاربرد مدلهای چند سطحی خطی و ...

دادههای طولی کار شده و از روشهای آماری مختلفی برای

با تعداد دادههای کم امکانپذیر است ( .)91از دیگر اشکاالت

آنالیز استفاده شده بود.

این روشها ،از بین رفتن جزییات و عدم بررسی و روند یا

در مطالعه حاضر سعی شد که روشهای آنالیز تا حد امکان

چگونگی تغییرات در طول زمان میباشد.

ساده و کاربردی توضیح داده شود .قبل از آن چند روش
کالسیک که زیاد مورد استفاده قرار میگیرند ،ولی چندان

روشهای پیشرفته

مناسب نیستند ،معرفی گردید.

در مطالعات طولی متغیر پیامد موردنظر برای یک فرد در
چندین موقعیت متفاوت اندازهگیری میشود؛ بنابراین باید از

روشهای کالسیک

تکنیکهای خاص آماری استفاده گردد و در آنها این اصل که

قبل از پیشرفت روشهای پیچیده آماری از روشهای

«مشاهدات تکرار شده برای یک فرد یا یک موضوع مشخص،

کالسیک برای آنالیز دادههای طولی استفاده میشد .دید کلی

با هم همبستگی دارند» در نظر گرفته شود ( .)91 ،99از جمله

روشهای قدیمی این بود که ساختار طولی دادهها را به

مدلهایی که در سالهای اخیر در زمینه ارزشیابی کیفیت

صورت یک ساختار مقطعی کاهش دهد .حتی امروزه نیز از

تدریس استادان به آن توجه ویژهای شده است ،مدل آنالیز چند

این روشها برای آنالیز دادههای طولی استفاده میشود.

سطحی یا ارزش افزوده ( Value added modelیا

از جمله سادهترین روشهای کالسیک ،آنالیز ارتباط بین

 )VAMو معادالت برآورد تعمیم یافته میباشد (.)99

تغییرات دو نقطه زمانی در شاخصهای مختلف است؛ بدین

اصلیترین فرض این مدل آن است که توزیع همزمان

معنی که نمرات هر ترم به صورت جداگانه آنالیز میشود .با

متغیرهای وابسته (به طور مثال نمرات ارزشیابی استادان در

این راهکار به طور طبیعی نمیتوان به بررسی روند تغییرات

طول ترمهای مختلف) از یک توزیع نرمال چند متغیره پیروی

نمرات استادان در طول ترمهای مختلف پرداخت .روش دیگر

میکند ( .)92به عالوه ،عوامل مختلفی از جمله تعداد دفعات

برای آنالیز ارتباط طولی بین چندین متغیر ،استفاده از اندازه

اندازهگیری متغیر وابسته و شدت وابستگی نمرات در ترمهای

متغیر در پایان دوره زمانی به عنوان متغیر پاسخ میباشد.

مختلف بر روی حجم نمونه تأثیر دارد .در این زمینه جداولی

محدودیت دو روش ذکر شده این است که از همه دادههای

نیز طراحی شده است که بر اساس این ویژگیها حجم نمونه

طولی در دسترس استفاده نمیکنند.

مطلوب را مشخص میکند (.)94

روش دیگری که از همه دادهها برای آنالیز ارتباط طولی بین
متغیر پاسخ و متغیرهای پیشگویی کننده استفاده میکند،

مدل چند سطحی

رگرسیون خطی فردی با زمان است .در این روش دادههای هر

تجزیه و تحلیل چند سطحی در دهه  81میالدی (توسط

استاد به صورت مجزا آنالیز میگردد .پس اگر  211عضو هیأت

 Goldstionدر سال  Cuttance ،9181در سال ،9188

علمی وجود داشته باشند ،به  211آنالیز جداگانه نیاز است .پس

 Nuttallدر سال  9181و  Woodhouseدر سال )9119

از محاسبه رگرسیون خطی متغیر پاسخ و زمان برای هر فرد،

برای انجام تحقیقات آموزشی توسعه داده شد (به نقل از

ضریب رگرسیونی با زمان به عنوان متغیر پاسخ استفاده میشود

 .)99( )Twiskتجزیه و تحلیل چند سطحی جهت تجزیه و

و بدین ترتیب ارتباط طولی با سایر متغیرها بررسی میگردد.

تحلیل دادهها با الگوهای پیچیده و با تمرکز بر ساختار

بزرگترین اشکال این روش ،فرض ارتباط خطی بین متغیر

تودرتوی متغیرها میباشد .در آنالیز چنین دادههایی ارتباطی که

پاسخ و زمان است .عالوه بر این ،استفاده از چنین روشی فقط

متغیرها در هر سطح دارند ،در نظر گرفته میشود (.)95
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انواع بسیار زیادی از دادهها از جمله دادههای مشاهدهای

میتوان یافت .دادههای طولی یا دادههای اندازهگیری مکرر

جمعآوری شده در علوم انسانی دارای ساختار سلسله مراتبی یا

میتوانند به عنوان دادههای چند سطحی در نظر گرفته شوند که

خوشهای هستند ( .)92به عنوان مثال در بررسی سطح علمی

در آن اندازهگیریهای مکرر درون افراد آشیانه شدهاند .در

دانشآموزان در شهر ،دانشآموزان به عنوان واحدهای سطح

سادهترین شکل ،این دادهها به صورت یک مدل دو سطحی

یک در داخل مدارس یعنی واحدهای سطح دو قرار گرفتهاند

میباشد که در آن دادههای طولی در پایینترین سطح و افراد

(.)91

در باالترین سطح قرار میگیرد (.)98

همان طور که بیان شد ،در مطالعات طولی نیز همین اصل را

دانشکده 9

گروههای آموزشی 9

گروههای آموزشی 9

استاد 9

استاد 2

استاد 9

نمره ارزشیابی ترم 9

نمره ارزشیابی ترم 2
نمره ارزشیابی ترم 4

شکل  :1ساختار چهار سطحی دادههای مربوط به ارزشیابی استادان

بر اساس شکل  ،9مشاهدات مربوط به ارزشیابی هر استاد

فرد تحت تأثیر گروههای اجتماعی که با آنها در تعامل است،

در ترمهای متوالی در پایینترین سطح قرار دارد .در سطح دوم

میباشد و از این گروهها تأثیر میپذیرد .برای اینکه کمترین

استادان و سطح سوم و چهارم به ترتیب گروههای آموزشی و

تورش در برآورد پارامترهای مدل وجود داشته باشد ،الزم

دانشکدهها میباشد .در واقع دادههای ارزشیابی درون سطح

است که این خوشهبندی در مشاهدات ارزشیابی در نظر گرفته

استادان آشیانه شده و سطح استادان درون گروههای آموزشی و

شود (.)91

گروههای آموزشی نیز درون دانشکدهها خوشهبندی شدهاند.

همان طور که پیشتر گفته شد ،این مدلها تعمیم یافته

در مدل چند سطحی خطی نه تنها وابستگی مربوط به

مدلهای رگرسیون خطی هستند ( .)99برای آشنایی با منطق

ارزشیابی طولی استادان در نظر گرفته میشود ،بلکه وابستگی

مدلهای چند سطحی خطی و کاربرد آن در مدل ارزش

که ممکن است درون هر گروه آموزشی و دانشکده وجود

افزوده ،در ذیل مثالی از مدلهای دو سطحی ارایه شده است

داشته باشد نیز در مدل وارد میشود تا تأثیری که گروههای

(شکل .)9

آموزشی و دانشکدهها بر استادان دارند ،محسوب گردد؛ چرا که
برداشت کلی در بررسیها و تحقیقات اجتماعی این است که
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استاد 9

استاد 2

استاد 9

نمره ارزشیاب ترم 2

نمره ارزشیابی ترم 9

نمره ارزشیابی ترم 9

شکل  :2ساختار دو سطحی داده های مربوط به ارزشیابی استادان

Year + β2 × Gender + β3 × Gender × Year + ε

چنانچه مطالعهای برای بررسی رابطه بین سالهای کاری

× Score = β0 + β1

استادان ( )Yearو نمره ارزشیابی ( )Scoreآنها در طی چند
سال انجام گیرد؛ مدل رگرسیون خطی که برای دادههای مقطعی
کاربرد دارد ،به صورت زیر توصیف میگردد:

جایگذاری شود ،هم عرض از مبدأ خطها و هم شیب آنها

Score = β0 + β1 × Year + ε
در این مدل  Scoreمتغیر پیامد و میانگین نمرات ارزشیابی
توسط دانشجویان طی چند ترم میباشد.

اگر مقادیر صفر و یک برای متغیر جنسیت در معادله
متفاوت است .همین ایده را میتوان به شکل کلیتر زیر بسط
داد:

عرض از مبدأ

چنانچه برای هر استاد یک خط رگرسیونی در نظر گرفته

شیب خط مدل Year ،متغیر مستقل وابسته به زمان

شود که رابطه بین سابقه کار و نمره ارزشیابی را نشان دهد،

خطای مدل میباشد .اگر محقق بخواهد اثر متغیر جنسیت

حدس زده میشود که روند صعودی یا نزولی نمرات در طول

استاد را نیز به مدل اضافه کند ،در این حالت مدل به صورت

زمان از فردی به فرد دیگر متفاوت باشد .در واقع اگر عرض از

زیر ارایه میشود:

مبدأ و شیب خطوط از فردی به فرد دیگر تغییر کند (به دلیل

مدل،
و

Score = β0 + β1 × Year + β2 × Gender + ε
در مدل فوق

اینکه متغیر استادان یک متغیر اسمی است) ،باید متغیرهای دو

ضریب رگرسیونی مربوط به جنسیت

حالته ساخته شود؛ یعنی اگر  211استاد باشد ،الزم است 911

میباشد .چنانچه جنس مرد با کد صفر و جنس زن با کد یک

متغیر دو حالته ساخته شود و در مدل قرار گیرد تا ضرایب

مشخص گردد ،اگر این مقادیر برای متغیر جنسیت در معادله

رگرسیونی مربوطه محاسبه گردد .این مسأله باعث کاهش توان

عرض از مبدأ خط

و کارایی مدل میشود؛ چرا که تعداد شاخصهایی که باید

قرار گیرد ،مشاهده میگردد که
رگرسیونی مربوط به مردان و

عرض از مبدأ خط

برآورد کنیم ،بسیار زیاد است.

رگرسیونی مربوط به زنان خواهد بود؛ بنابراین وقتی که

یک راهحل کارا و پرتوان برای رفع این مشکل ،استفاده از

جنسیت در مدل اضافه و تصحیح میشود ،عرض از مبدأ

مدلهای چند سطحی خطی میباشد .در مدلهای چند سطحی

خطوط رگرسیونی برای دو جنس مرد و زن فرق خواهد کرد و

الزم نیست چندین عرض از مبدأ و شیب خط برآورد گردد،

در عمل دو خط رگرسیونی با شیبهای برابر و عرض از

بلکه واریانس آنها محاسبه و در مدل وارد میشود .در برآورد

مبدأهای متفاوت وجود دارد (.)99

این واریانسها اجازه داده میشود که عرض از مبدأها تصادفی

چنانچه مقدار شیب خط برای مردان و زنان متفاوت باشد،

باشند؛ به همین دلیل به مدلهای چند سطحی خطی «آنالیز

باید اثر متقابل جنسیت در سابقه کار وارد شود؛ یعنی مدل به

ضرایب تصادفی» نیز میگویند .در این حالت کافی است

صورت زیر خواهد بود:
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آزمون کنیم که آیا این واریانس اختالف معنیداری با عدد صفر

دادههای طولی با استفاده از برآورد Quasi-likelihood

دارد یا خیر؟

است (.)99

مفهوم مهم دیگری که در مدلهای چند سطحی وجود دارد،

معادالت برآورد تعمیم یافته چون بر فرضیات آماری

یا

کالسیک (استقالل دادهها و نرمال بودن آنها) غلبه کرد ،به

 )Intraclass correlation coefficientاست که میزان

طور افزایشی در کاربردهای علوم زیستی ،اقتصادی و

همبستگی مشاهداتی که متعلق به یک خوشه هستند را بیان

روانشناسی محبوبیت یافت ( .)91این روش مشخص میکند

میکند ( .)99 ،92باال بودن این شاخص نشان دهنده همبستگی

که چگونه میانگین متغیر پاسخ یک فرد به وسیله متغیرهای

شدید دادهها درون هر خوشه میباشد (.)99

همراهی (( )Covariatesزمانی که همبستگی بین اندازههای

ضریب

همبستگی

درون

خوشهای

(ICC

در حال حاضر با توجه به کاربرد روزافزون روش آنالیز چند
سطحی ،این روش پیشرفت قابل مالحظهای کرده است و
بیشتر نرمافزارهای آماری مانند  SAS ،Stata ،SPSSو R

تکرار شده یک فرد در طول زمان وجود دارد) ،تغییر میکند
(.)99
در روش معادالت برآورد تعمیم یافته میتوان با در نظر

توانایی انجام این مدل آماری را دارند.

گرفتن یک ساختار همبستگی ،همبستگی بین مشاهدات را در

روش معادالت برآورد تعمیم یافته

آنالیز لحاظ کرد ( .)91پنج نوع ساختار همبستگی اصلی وجود

معادالت برآورد تعمیم یافته توسط  Liangو Zeger

دارد که میتوان با توجه به ساختار دادهها انتخاب کرد .فرم

معرفی شد (به نقل از  Nakaiو  .)91( )Keاین روش راهکار

ماتریسی این ساختارهای همبستگی در پیوست ارایه شده

متفاوتی را برای حل مشکل وابستگی بین دادهها ارایه میکند.

است.

روش معادالت برآورد تعمیم یافته گسترده مدلهای خطی
تعمیم یافته ( )Generalized linear modelsبرای آنالیز
پیوست  .9شکل ماتریسی ساختارهای همبستگی

شکل .9ساختار همبستگی قابل مبادله

شکل .9ساختار همبستگی مستقل

شکل .2ساختارهمبستگی ساکن)(m=2

شکل .4ساختار همبستگی اتورگرسیو
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اولین ساختار ممکن« ،ساختار همبستگی »Independent

رابطه توانی متناسب با فاصله ترمها از یکدیگر باشد ،ساختار

میباشد که فرض میکند همبستگی بین مشاهدات صفر است

مناسب برای همبستگی مشاهدات ،ساختار اتورگرسیو در نظر

( .)91به عنوان مثال اگر فرض بر آن باشد که نمره ارزشیابی

گرفته میشود.

کسب شده توسط استاد در یک ترم از نمره ارزشیابی که در

آخرین ساختار همبستگی ممکن «ساختار همبستگی

ترمهای قبل کسب کرده تأثیر نپذیرفته است ،ساختار همبستگی

 »Unstructuredنامیده میشود که با این ساختار همه

مستقل برآورد میشود.

اندازههای همبستگی بین اندازهها با هم تفاوت دارند (.)91

انتخاب دیگر برای ساختار همبستگی «ساختار همبستگی

برای مثال اگر در نمرههای ارزشیابی استاد در ترمهای مختلف

 »Exchangeableمیباشد .در این ساختار ،همبستگی بین

روند خاصی از همبستگی دیده نشود و اندازههای همبستگی

اندازهها مقدار مشابهی فرض میشود ( .)91به عنوان مثال

نمرات با هم متفاوت باشد ،ساختار همبستگی بدون ساختار

ارتباط بین نمره ارزشیابی استاد در یک ترم با ترم قبل برابر

برای دادهها در نظر گرفته میشود.

ارتباط نمره استاد در همان ترم و دو ترم قبلی میباشد .به بیان

اگرچه روش معادالت برآورد تعمیم یافته نسبت به ساختار

دیگر ،تأثیر نمره ارزشیابی استاد در هر ترم از ترمهای قبلی

همبستگی نادرست قوی است ،اما انتخاب ساختار اشتباه

یکسان و ثابت بوده است.

موجب نتیجهگیری نادرست در مورد ارتباط طولی بین متغیرها

سومین ساختار همبستگی ممکن «ساختار همبستگی

میشود .در انتخاب ساختار همبستگی باید سادگی ساختار،

( »M-Dependent )or stationaryمیباشد .فرض این

تعداد شاخص کم (ضرایب همبستگی) برای برآورد و اینکه

است که همبستگی اندازههای با فاصله زمانی  tبا هم و

ساختار انتخابی به خوبی به دادهها برازش شود ،مدنظر قرار

همبستگی اندازههای با فاصله زمانی  t + 9نیز با هم برابر

گیرد ( .)91شاخص Quasilikelihood under the ( QIC

هستند و به همین صورت از  t = 9تا  .t = mهمبستگی

 )independence model criterionنیز شاخصی برای

اندازههای با فاصله زمانی بیشتر از  mنیز صفر فرض میشوند

انتخاب ساختار همبستگی مناسب برای دادهها در روش

( .)91به عنوان مثال در حالت  ،t = 9اگر میزان تأثیری که نمره

معادالت برآورد تعمیم یافته میباشد ( .)99 ،92بعد از مشخص

ارزشیابی استاد در یک ترم از ترم قبل میگیرد برابر با میزان

کردن ساختار همبستگی ،معادله رگرسیونی در روش  GEEبه

تأثیری باشد که نمره ارزشیابی استاد در ترم آینده از ترم جاری

صورت زیر میباشد:

خواهد گرفت و این روند فقط در ترمهای متوالی دیده شود و
در ترمهای با فاصله زمانی بیشتر از یک ،ارتباطی وجود نداشته
باشد ،ساختار همبستگی به عنوان ساختار همبستگی ساکن با
در این معادله،

 t = 9در نظر گرفته میشود.
چهارمین

ساختار

ممکن

«ساختار

همبستگی

 »Autoregressiveمیباشد که در آن همبستگی اندازههای
با فاصله زمانی یک برابر با  ،ρهمبستگی اندازههای با فاصله
زمانی دو برابر با  ρ9و همبستگی اندازههای با فاصله زمانی t
برابر با  ρtدر نظر گرفته میشود ( .)91به عنوان مثال ،اگر
ارتباط بین نمره ارزشیابی استاد در هر ترم با ترمهای دیگر
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مقدار ثابت،

مشاهدات برای فرد iام در زمان β ،t
متغیر مستقل jام برای فرد iام در زمان β ،t

ضریب رگرسیونی برای متغیر مستقل jام j ،تعداد متغیرهای
مستقل t ،زمان β ،ضریب رگرسیونی برای زمان،
ساختار همبستگی و  εخطا برای فرد iام در زمان  tمیباشد.
آنالیز با روش  GEEرا میتوان از طریق نرمافزارهای ،R
 SASو  Stataانجام داد.
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 در نظر نگرفتن، همان گونه که بیان شد.)91( لحاظ میشود

بحث و نتیجهگیری

یک ساختار خاص موجب میشود که نتایج از نظر کیفی

ویژگی اصلی بسیاری از تحقیقات اپیدمیولوژی و علم

 در پایان با توجه به اهمیت ارزشیابی کیفیت.نادرست باشد

.)94(  مطالعات با اندازههای تکرار شده میباشد،کارآزمایی

تدریس استادان و با استفاده از مدلهای چند سطحی خطی و
معادالت برآورد تعمیم یافته (که به عنوان روشهایی برای
 باید دید آیا،)آنالیز دادههای طولی ارزشیابی معرفی شدند

مدلهای چند سطحی و معادالت برآورد تعمیم یافته برای
آنالیز دادههای طولی (مانند دادههای ارزشیابی استادان) خیلی
 چنین طرحهایی هم از نظر آماری و هم.)91( مناسب میباشد

روش ارزشیابی استادان توسط دانشجو در طول زمان باعث

از نظر علمی بسیار قوی هستند؛ چرا که این توانایی را به

افزایش کیفیت تدریس استادان میشود یا نه؟ و همچنین

محقق میدهد تا تغییرات درون فردی را در طول زمان یا تحت

 گروههای، رتبه علمی، سابقه کار،معیارهایی مانند جنسیت

تغییر شرایط مختلف مطالعه کند و علت توان باالی این طرحها

آموزشی و دانشکده چگونه بر تغییرات کیفیت تدریس استادان

در آن است که اندازههای تکرار شده به همبستگی با یکدیگر

تأثیرگذار هستند؟ هدف این مقاله فقط آشنایی مقدماتی

گرایش دارند و این همبستگی باید در زمان تجزیه و تحلیل

محققین با تکنیکهای مناسب جهت آنالیز دادههای طولی مانند

.)94( دادهها تعیین شود

.دادههای ارزشیابی استادان بود

 این همبستگی به،در روش معادالت برآورد تعمیم یافته
وسیله فرض یک ساختار همبستگی لحاظ میشود و در مدل
چند سطحی به وسیله ضرایب رگرسیونی برای تغییر بین افراد
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