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Abstract: The present study aims to  پژوهش حاضر با هدف مطالعه عوامل پیش بینی:چکیده
examine predictors for engineering کنندگی رضایتمندی دانشجویان مهندسی از کیفیت برنامه
students' satisfaction from the quality of
the differential equations curriculum  این.درسی معادالت دیفرانسیل با روش تحلیل عامل انجام شد
through a factor analysis. This descriptive-  برای دانشجویان31-1939  تحلیلی در سال-مطالعه توصیفی
analytic study was conducted in 2014-2015  در ابتدا پرسشنامه.مهندسی دانشگاه اهر انجام شده است
for students of Engineering at the
University of Ahar. At first, a مطالعه عوام ل رضایتمندی از آموزش معادالت دیفرانسیل
questionnaire was designed in order to 916  سپس با روش نمونه گیری خوشهای تعداد.طراحی شد
study the causes of satisfaction from  پایایی پرسشنامه با استفاد از.دانشجو به پرسشنامه پاسخ دادند
teaching differential equations. A sample
of 316 students who were sekcted through روشهای آزمون– باز آزمون و آلفای کرونباخ و روایی آن با
cluster sampling responded to the . محتوا و سازه تعیین شد،استفاده از روشهای روایی صوری
questionnaire. On the one hand, the 16  نسخهSPSS تحلیل عامل اکتشافی با استفاده از نرم افزار
reliability of the questionnaire was  نسخهAMOS و تحلیل عامل تأییدی با استفاده از نرم افزار
examined through a test-retest method and
the Cronbach's alpha and on the other hand  تحلیل عامل اکتشافی. انجام و مدل مناسب ارائه شد11
the validity was evaluated by through  مفید، تدریس، به استخراج هشت عامل (مدلسازی،پرسشنامه
measuring face, content and construct ) تعامل و امکانات، کارگروهی، ارزشیابی، هدفمند بودن،بودن
validity. Exploratory factor analysis
resulted in eight factors: modeling,  نتایج تحلیل عامل تأییدی و قویترین مدل تدوین.انجامید
teaching, usefulness, purpose, evaluation, شده نشان داد که مدل هشت عاملی برای پیشگیری از
teamwork, interaction and facilities. نارضایتی از کیفیت برنامه درسی معادالت دیفرانسیل برازش
Confirmatory factor analysis showed that 12  پرسشنامه، بر اساس یافتههای پژوهش حاضر.مناسب دارد
these eight factors, as the strongest fitness
model, could prevent the dissatisfaction of گویهای در رابطه با عوامل پیش بینی کنندگی رضایتمندی از
students from the quality of the differential  دارای روایی و پایایی،کیفیت برنامه درسی معادالت دیفرانسیل
equations curriculum. Based on the results مناسب بوده و مدل ارائه شده میتواند در طراحی برنامههای
of this study, the 27-item questionnaire
.آموزشی قابل استفاده باشد
regarding the predictors of satisfaction
from differential equations curriculum
enjoyed acceptable validity and reliability  معادالت، کیفیت، رضایتمندی:واژههای کلیدی
and the proposed model could be employed
 تحلیل عامل،دیفرانسیل
in designing educational programs.
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مقدمه
رشد و توسعه جامعه به کیفیت دانشگاههای آن جامعه وابسته است (زین آبادی و کیامنش،
 .)1981ازاینرو همواره توجه و حساسیت بسیار زیادی به کیفیت آموزشی دانشگاهها وجود دارد.
ازنظر تویگ )1111( 1الزم است که دانشگاه ها همواره از طریق ارزیابی عملکرد خود و ارائه
بازخوردهای الزم ،زمینه و امکان اصالح و ارتقای کیفیت آموزشی خود را فراهم کنند چراکه
کیفیت برنامه درسی همواره یکی از دغدغههای اصلی نظامهای آموزش عالی در اغلب کشورهای
جهان است .بنابراین ،انجام دادن پژوهش برای ارزیابی سطح عملکرد دانشگاهها و بررسی و
سنجش میزان کیفیت خدمات ارائهشده توسط آنها ضرورتی تام دارد (فتحی واجارگاه و شفیعی،
 .)1986این درحالی است که کمبود ابزار قابل اعتماد و معتبر برای بررسی عوامل پیشبینی
کنندگی رضایتمندی از کیفیت برنامه درسی معادالت دیفرانسیل و نیز ارائه مدل مناسب جهت
پیشگیری از نارضایتی دانشجویان مهندسی از کیفیت برنامه درسی معادالت دیفرانسیل مشهود
است.
اگرچه تعاریف متعددی از کیفیت آموزشی دانشگاه وجود دارد ولی به باور فتحی واجارگاه و
شفیعی ( )1986ادبیات موجود در این زمینه مؤید آن است که تعریف جامع و مانعی از کیفیت
تاکنون ارائه نشده است .در قلمرو عمل ،مفهوم کیفیت در نظامهای آموزشی در دو قالب؛ یعنی
ارزیابی کیفیت درونی 2و ارزیابی کیفیت بیرونی 3نمود مییابد .ازنظر میرکمالی ( )1189از آنجا
که ارزیابی درونی ،به عنوان مرحله اول الگوی اعتباربخشی ،فرصتی را برای خود را در آینه دیدن
نظام دانشگاهی و پی بردن به نقاط ضعف و قوت و اقدام برای رفع و برطرف کردن ضعفها فراهم
میکند ،اهمیت و جایگاه مهمی دارد.
آراسته و محمودیراد ( )1981با اشاره به اینکه رضایتمندی دانشجویان یکی از منابع
اصلی ارائه اطالعات درباره کیفیت درونی و اثربخشی آموزشهای دانشگاهی هستند و اصوالً
بازخوردهای دانشجویان اطالعات ویژهای را در اختیار دانشگاه قرار میدهد که میتواند در بهبود
کیفیت عملکرد خود از آن استفاده کند ،در پژوهش خود نشان میدهند که چهار عامل :نحوه
ارائه درس ،سازماندهی ،ارزشیابی و مهارتهای تخصصی استادان در رضایتمندی دانشجویان
تأثیر تعیین کنندهای دارد.
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دمیرچیلی 1و تاجری )1111( 2در پژوهش خود ،دیدگاه دانشجویان در خصوص عوامل
درونی اثرگذار بر بهبود کیفیت آموزشی دانشگاه آزاد زنجان را بررسی کردهاند .نتایج این تحقیق
نشان میدهد که از نظر دانشجویان در میان عوامل چهارگانه :استاد ،دانشجو ،محتوا و تجهیزات
آموزشی که بر بهبود و ارتقای کیفیت آموزشی مؤثرند ،عملکرد استادان بهعنوان مهمترین عامل
مطرح است .در عین حال ،یافتههای پژوهش مذکور مؤید آن است که از دیدگاه دانشجویان
مواردی همچون آشنایی و مهارت استادان در کاربرد روشهای تدریس مختلف ،تعادل محتوای
آموزشی با موضوعات درسی مصوب و نیز با سطح تواناییهای دانشجویان ،ایجاد یک فضای
آموزشی توأم با اعتماد و احترام به دانشجویان ،ارائه یک نظم منطقی در ارائه سرفصلهای دروس
دانشگاهی ،فراهم کردن فرصت بحث و گفتوگو در کالسهای درس مهمترین عناصری هستند
که به کیفیت آموزشی در دانشگاهها منجر میشوند.
بازرگان ( )1988معتقد است هرچند با افزایش تعداد دانشجویان ،دستیابی داوطلبان برای
ورود به آموزش عالی تسهیل شده است ،اما کیفیت نظام آموزش عالی و بخصوص آموزش
مهندسی مورد تردید است .همین طور به نقل از معماریان ( )1931آموزش مهندسی در ایران در
کنار نقاط قوتی که دارد ،دارای کاستیهای متعددی نیز هست .به ناچار برای پرداختن به
کاستیهای نظام آموزش مهندسی ،بحث کیفیت مطرح شده است (معماریان .)1981 ،در همین
راستا نهضت جهانی ارزشیابی کیفیت آموزش مهندسی ،مالکهای ارزشیابی کیفیت خود را از
طرق انجمنها ،نهادها و سازمانهای بینالمللی همواره مورد بازنگری قرار میدهد تا خود را
هرچه بهتر برای ورود به عرصه جدیدتری آماده کند که یکی از مالکهای ارزشیابی کیفیت
آموزش مهندسی که تقریباً برای همیشه مورد تاکید است ،آموزش ریاضی و آموزش مدلسازی
است (کریمیفردینپور و گویا .)1931 ،کایت )1111( 3نیز موفقیت تحصیلی دانشجویان
ال وابسته به تواناییهای آنها در ریاضی دانسته است.
مهندسی در درسهای تخصصی را کام ً
بنابراین کیفیت آموزش مدلسازی ریاضی با مالکهای ارزشیابی کیفیت آموزش مهندسی گره
خورده است.
با توجه به مطالب مذکور ،اهمیت کیفیت برنامههای درسی معادالت دیفرانسیل اجرا شده
در دانشکدههای فنی و مهندسی که نقش تعیین کنندهای در توسعه نظام آموزش مهندسی
دارند ،مشخص میشود .در واقع ،ارزشیابی کارایی آموزشهای ارائهشده برای دانشجویان
مهندسی از دیرباز ،معموالً با بررسیهایی در سطح دانشگاهی خاص در ارتباط با یک برنامه
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آموزشی یا در حیطه یک درس خاص صورت میگیرد (معماریان .)1931 ،پژوهش حاضر نیز با
هدف بررسی کیفیت برنامه درسی معادالت دیفرانسیل در سطح دانشگاه اهر صورت گرفته است.
یافتههای پژوهش یعقوبی و مطهری نژاد ( )1931مؤید آن است که اصالح کیفیت آموزشهای
ارائه شده در دانشکدههای مهندسی امری ضروری و اجتناب ناپذیر است چرا که نظام آموزش
مهندسی باید از یک سو با آموزش مهندسی در سطح جهان و از سوی دیگر ،با نیازها و شرایط
جامعهایران منطبق شود.
در واقع از یک سوی آموزش مهندسی در سطح جهان ،بر کیفیت آموزش مدلسازی ریاضی
تاکید دارد (بهمایی )1119 ،1و از سوی دیگر جامعه علمی ایران با هدف تعامل هرچه بیشتر
دانشگاه با صنعت ،بر مدلسازی و حل مشکالت (رفیعپور )1939 ،تاکید دارد که به باور
فراستخواه ( )1983نیازمند آموزشهای درخور است .در این بین یکی از دروس ریاضی
دانشگاهی که همواره در سرفصل برنامه درسی آموزش مهندسی در سطح جهان مطرح است،
معادالت دیفرانسیل است (کریمیفردینپور .)1939 ،چرا که هدف نهایی آموزش معادالت
دیفرانسیل ،آموزش مدلسازی است (ارسالن .)1111 ،2با این رویکرد ،ماهیت و کیفیت آموزش
معادالت دیفرانسیل ،باید با خواستهها و نظرات دانشجویان مهندسی منطبق باشد
(کریمیفردینپور و گویا.)1931 ،
شـرایط جدیـد حاکم بر نظام آموزش عالی منجر به دگرگونی بسیاری از مفاهیم ازجمله
دانشجو و نقش آن در دانشگاه به عنوان مشتری دریافت خدمات آموزشی گردیـده اسـت
(آستین .)1111 ،3در چنین شرایطی آنچه برای دانشگاهها ازجمله دانشکدههای فنی و مهندسی
ارزش میآفریند ،ایجاد ارتباط پویا و مستمر با دانشجویان از طریق پاسخگویی به نیازها،
خواستهها و نظرات آنها هست (جانسن.)1111 ،4
بر این اساس ،داورزنی و رازقندی ( )1983معتقدند که شناخت و بهبود کیفیت آموزشی
کارآمـد بـرای تضـمین بقـا ،رفـع کاستیها و افزایش توانمندیها و ارتقای کمی و کیفـی
خـدمات آموزشی دانشگاهها به آگاهی از نیازها و نظرات دانشجویان وابسته اسـت .درواقع زمـانی
کـه دانشجویان به دانشگاه میپیوندند ،مجموعهای از خواستهها ،نیازها و تجربیات گذشـته کـه
رویهم انتظارات آنها از دانشگاه را تشـکیل میدهد ،بـا خـود بـه همـراه میآورند ،بنابراین
ویلم 5و همکاران ( )1112تاکید دارند عکسالعمل و پاسخهایی کـه دانشـگاه در مقابـل
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خواستههای آنها فـراهم میآورد ،تعیینکننده نگرش مثبت و منفی آنها نسبت به دانشگاه و
میزان رضایت یا نارضایتی آنـان خواهد بود .بر این اساس به باور آنها ،اصلیترین مأموریت
دانشگاهها و نظام آموزش عالی بعـد از انتقـال دانـش و کمـک بـه رشـد و بهسـازی همهجانبه
دانشجویان توجه به خواستهها و انتظارات دانشجویان است .البته تحقق ایـن امر در نظام آموزش
مهندسی ،منوط به فراهم آوردن زمینههای آموزش مهارتهای الزم برای مهندسی است که یکی
از آن مهارتها ،مهارتهای مدلسازی میباشد.
مضافاً ،در کنار توجه به مهارتهای مدلسازی ،ازجمله اقداماتی که به نظام آموزش
مهندسی در جهت تأمین کیفیت یاری میرساند ،گـردآوری اطالعـاتی پیرامـون کیفیت برنامه
درسی اجراشده در دانشگاه هست ،که از کیفیت برنامههای درسی اجرا شده در دانشگاه بهعنوان
یک پیامد (آستین )1111 ،یا ابزار طراحیشده جهت بهبود کیفیت تجارب دانشجویان (هاروی،1
 )1332یاد میشود .بر اساس پژوهشهای صـورت گرفته واکر 2و شلتون 3کیفیت برنامه درسی
اجراشده در دانشگاه هم به افزایش تعهد دانشجویان نسبت به یـادگیری مسـتمر ،کسب مزیت
رقابتی و بهبود عملکرد تحصیلی آنها منجر میشود (واکر)1118 ،4؛ و هم از طریق تأثیرگذاری
بر کیفیت و اثربخشی دانشگاه به ارائه تصویر مطلوبی از دانشـگاه به محیط بیرونی در بین سایر
رقبا و موفقیتهای بعدی آن کمک مینماید (کرستین .)1116 ،5بر این اساس نظام آموزش
مهندسی بایستی بـا دقـت بیشـتری بـه جامعه و نیازها و انتظارات در حال تغییر آن ،ازجمله
نیازهـا ،انتظـارات و رضـایت تحصیلی مشتریان خود (دانشجویان) توجه کند تا بتواند نقـش
بایسـته خـود را بـه نحـو اثربخشی ایفا نماید.
با این وجود ،تأمین رضایت دانشجویان از کیفیت برنامه درسی بهعنوان مهمترین ذینفعان
دانشگاه ،به خودی خود و بدون وجود جوّ یا بسـتری مناسـب جهـت ارائـه خـدمات متناسـب بـا
انتظارات دانشجویان محقق نمیشود ،بلکه این امر نیاز به پژوهشهای مناسب دارد .در همین
راستا پژوهش حاضر با هدف مطالعه عوامل پیش بینی کنندگی رضایتمندی دانشجویان مهندسی
از کیفیت برنامه درسی معادالت دیفرانسیل انجام شده است .لذا ،در پژوهش حاضر تالش بر آن
بوده است تا ضمن مطالعه کیفیت برنامه درسی معادالت دیفرانسیل ،به تأثیر مهارتهای
مدلسازی بـر رضـایت تحصـیلی آنها و نیز میزان پیشبینی کیفیت برنامه درسی معادالت
دیفرانسیل از طریـق مهارتهای مدلسازی دانشجویان پرداخته شود .البته با توجه به اینکه
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کیفیت آموزش عالی متأثر از مجموعه عوامل و شرایط محیط درونی و بیرونی مراکز دانشگاهی
هست ،نتـایج حاصـل از ایـن تحقیـق میتواند چارچوبی برای برنامه ریزان درسی ریاضیات
دانشگاهی به منظور تالش جهت تأمین و تضمین کیفیت برنامه درسی معادالت دیفرانسیل از
طریق بهبود سرفصل این درس فـراهم آورد.

چارچوب نظری و پیشینه پژوهشی
هدف نهایی آموزش ریاضی دانشگاهی ،آموزش مدلسازی ریاضی است چرا که در محیط
کار ،فارغالتحصیالن دانشگاه بهطور معمول برای انجام امور با موقعیتهایی مواجه میشوند که
باید به مدلسازی ریاضی به پردازند (گلد .)1111 ،1چنین کاربردهایی از ریاضی در محیط کار و
صنعت ،مبتنی بر مهارتها 2و صالحیتهای 3آموخته شده از طریق آموزشهایی است که انتظار
میرود در کتابها و کالس درس ظاهر شوند .سؤالهای اصلی که به ذهن میرسد این است که
آموزش کاربرد ریاضی در صنعت یا همان آموزش مدلسازی ریاضی به چه میزانی برای
ریاضیدانان و دانشجویان مهندسی ملموس است؟ مدلسازی ریاضی چه مهارتها و
صالحیتهایی الزم دارد؟ آیا این مهارتها و صالحیتها آموزش داده میشوند؟
برای سنجش مهارتها و صالحیتها الزم برای مدلسازی ریاضی ،تعبیرهای مختلفی
وجود دارد .در این پژوهش فرآیند مدلسازی ریاضی پنج مرحلهای معروف گالبراس 4بهعنوان
چارچوب نظری سنجش مهارتها و صالحیتهای الزم در مدلسازی ریاضی انتخاب شده
است(بلوم 5و همکاران.)1112 ،
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جدول  :1فرآیند مدلسازی ریاضی پنج مرحلهای گالبراس
گام اول

مدل ساز
کامل پنج
مرحلهای

مدلسازی
ناقصسهمرحلهای

مدلسازی
ناقص تک
مرحلهای

وضعیتی آشفته در جهان واقعی
 بیان مسئله در جهان واقعی

گام دوم

بیان مسئله در جهان واقعی 
مدل ریاضی

گام سوم

مدل ریاضی  راه حل
ریاضی

گام چهارم

راه حل ریاضی  معنای راه
حل ریاضی در جهان واقعی
معنای راه حل ریاضی در جهان

گام پنجم

واقعی ( ارزیابی) تجدید
نظر در مدل یا قبول آن

مهارتهای مربوط به فرآیند مدل سازی ریاضی مطابق مدل گالبراس در پنج گام در جدول
 1آمده است .دوور 1و همکاراناش ( )1111بر این باوراند که رضایتمندی و همین طور ادراک
دانشجویان در مورد مدلسازی ریاضی با فعالیتهای مدلسازی در کالس درس ریاضی شکل
میگیرد و تحقیقات آنها نشان میدهد که مدرسان ریاضی تجربه ناچیزی از مفهوم مدلسازی
دارند و به طور معمول ،عالقهای به اولویت دادن به تلفیق مدلسازی با تدریس ریاضیات روزمره
خود نیستاند .در مصاحبههای انجام شده با مدرسان ریاضی مشخص شده است که اکثر آنها،
برخی از گامهای مدلسازی ریاضی ،بخصوص گام اول و گام آخر فرآیند مدلسازی مدل
گالبراس ،بهعنوان ریاضیات در نظر نمیگیرند .به همین دلیل ،آنها مهارتهای مربوط به گام
اول و گام پنجم را در تدریس لحاظ نمیکنند .تحقیق دوور و همکاراناش ( )1111نشان داده
است مدرسان ریاضی اغلب مراحل اول و آخر مدلسازی را در ارزشیابیهای خود نیز لحاظ
نمیکنند .آنها با استناد به نظر مشهور نیس 3مبنی بر اینکه "هرآن چه که در آموزش،
ارزشیابی نشود ،ناپدید و یا بیاهمیت میشود" معتقداند که بهوضوح وضعیت موجود در عدم
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توجه پداگوژیکی به تمام مهارتهای مدلسازی ریاضی ،میتواند به خاطر ارزشیابی نشدن آن
مهارتها در آزمونها باشد.
یکی از دروس ریاضیات دانشگاهی که ظرفیت آموزش تمام مهارتهای مدلسازی ریاضی
را دارد ،معادالت دیفرانسیل است (بویس 1و همکاران .)1331 ،برای همین بویس و همکاراناش
( )1331نیز یکی از اهداف اساسی آموزش معادالت دیفرانسیل را توانمندسازی دانشجویان در
بهکارگیری ریاضی در صنعت یا همان مدلسازی ریاضی عنوان میکنند .از نظر ریاضیدانان ایرانی
نیز ،آموزش مدل سازی یکی از اهداف اصلی آموزش معادالت دیفرانسیل است چرا که شعار
دوازدهمین سمینار معادالت دیفرانسیل و سیستمهای دینامیکی که زیر نظر انجمن ریاضی ایران
در خرداد ماه  1931در دانشگاه تبریز برگزار شد" ،کاربرد معادالت دیفرانسیل و سیستمهای
دینامیکی در صنعت" بیان شده است.
بنابراین سؤالهای اساس که مطرح میشود این است که آیا امکان تلفیق آموزش
مدل سازی با آموزش معادالت دیفرانسیل وجود دارد؟ بهتر است مدلسازی ریاضی بهعنوان
درسی مستقل ارائه شود یا با دروسی مانند معادالت دیفرانسیل تلفیق شود؟ آموزش مدلسازی
ریاضی به چه میزانی برای مدرسان معادالت دیفرانسیل و دانشجویان ملموس است؟ مدلسازی
ریاضی در معادالت دیفرانسیل چه مهارتهایی الزم دارد؟ آیا این مهارتها آموزش داده
میشوند؟ به چه میزانی مدرسان معادالت دیفرانسیل عالقهمندند مدلسازی را در تدریس روزمره
خود به دانشجویان آموزش دهند؟ در مقابل دانشجویان به چه میزانی عالقهمندند مدل سازی را
در معادالت دیفرانسیل یادگیرند؟ چه تفاوتها و شباهتهایی بین دیدگاه دانشجویان در خصوص
کیفیت آموزش معادالت دیفرانسیل در ارتباط با مهارتهای مدلسازی ریاضی وجود دارد؟ آیا
عملکرد مدرسان معادالت دیفرانسیل به هنگام ارزشیابی با خواستهها و نظرات دانشجویان هم
راستا است؟
به نقل از کریمی فردین پور و گویا ( ،)1931در غرب پروژههای ملی و فراملی زیادی از
قبیل  STEM3 ،ESUM2با تشکیل سمینارهای تخصصی آموزش ریاضی برای دانشجویان
مهندسی توسط کارگروه تخصصی 4با هدف آموزش مدلسازی ریاضی در حال انجام است که
جای چنین تحقیقاتی در ایران خالی است .در همین راستا رفیع پور ( )1931نیز از پروژههای
1
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تحقیقی مشترک بین ریاضیدانان و مهندسان یاد میکند که به مسائل واقعی مطرح شده از طرف
صنایع مربوط است .این پروژههای تحقیقی نشان داده است که میتوان ارتباط بین دانشگاه و
صنعت را در بخشهای مختلف تقویت کرد و از صنایع خواست تا مسائل خود برای حل کردن به
دانشجویان تحصیالت تکمیلی بسپارند .نکته قابل توجه این است که باید مهارتهای مدلسازی
ریاضی به دانشجویان مهندسی آموزش داده شود تا آنها بتوانند نیازهای صنایع را بر طرف کنند.
پس سوالی که به طور طبیعی در اینجا مطرح میشود این است که مهندسی از ریاضیات چه
میخواهد تا دانشجویان مهندسی بتوانند نیازهای صنایع را بر طرف کنند؟
جهانشاهی ( ،)1982تالش کرده است به این سؤال پاسخ دهد .او تعامل مهندسی و
ریاضیات را بررسی و مشکالت موجود را از دیدگاه تاریخ و فلسفه با مطرح کردن مسائل
خوشطرح 1و ناخوشطرح 2بررسی کرده است .به باور او خواسته مهندسی از آموزش ریاضی،
آموزش مدلسازی ریاضی است .به باور او اغلب مسائل مهندسی بهصورت مسائل مقدار اولیه و
مسائل مقدار مرزی که شامل معادالت دیفرانسیل به هم راه یک یا چند شرط اولیه و مرزی
هستاند ،درمیآیند .در این بین مسئله خوشطرح ،مسئلهای است که او ًال راهحل نسبتاً سریع
دارد ،ثانی ًا جواب منحصربهفرد دارد و ثالثاً با تغییر دادههای مسئله ،مسئله جدیدی به دست
میآید .با این تفسیر ،یک مسئله خوشطرح میتواند با مدلسازی ناقص تک مرحله یا مدلسازی
ناقص سه مرحلهای معادل باشد( .جدول  )1در حالیکه یک مسئله ناخوشطرح با مدلساز کامل،
ارتباط تنگاتنگی دارد .در ادامه ارتباط بین یک مسئله خوشطرح با مدلسازی ناقص و ارتباط
یک مسئله ناخوشطرح با مدلساز کامل توضیح داده میشود.
به عنوان مثال اگر پیشفرض زاویه کوچک نوسان در پاندول نباشد ،معادله دیفرانسیل
نوسانگر هارمونیک غیرخطی

(x'' + sinx = 0 )1
را خواهیم داشت که راه حل سریع و جواب منحصربهفرد ندارد .اما با پیش فرض نوسان
کوچک یعنی با برابر فرض کردن  xبا ) sin(xبه مسئله خوشطرح
(x'' + x = 0 )1

می رسیم که در معادالت دیفرانسیل یک راه حل سریع و جواب منحصربهفرد دارد .عالوه بر
این با اضافه کردن ضرایب عددی به آن میتوان مسئله جدیدی بدست آورد که در ارزشیابی
پایانترم میتوان از دانشجو یان خواست که آن را به عنوان یک مسئله جدید حل کنند.
جهانشاهی ( )1982تصریح میکند که آموزش و همین طور ارزشیابی مسائل خوش طرح به
. Well Posed Problem
. Ill Posed Problem

1
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مراتب آسانتر از مسائل ناخوش طرح است .از این روی ،مدرسان ریاضی تمایل دارند هم در
آموزش و هم در ارزشیابی به مسائل خوش طرح محدود شده باشند.
حال سؤالی که در اینجا مطرح میشود این است که آیا آموزش معادالت دیفرانسیل با
مسائلی که راه حل سریع دارند و به مسائل خوش طرح معرفند ،دانشجویان مهندسی را برای
مدلسازی مسائل دنیای واقعی آماده خواهد کرد؟
رفیع پور ( )1931معتقد است که نمیتوان هر مسئلهای را مسئله مدلسازی واقعی
دانست .به باور او یک مسئله مدلسازی باید زمینه مدار باشد و از دنیای واقعی گرفته شده باشد
تا برای دانشجویان چالش برانگیز باشد .آیا مسائل مطرح شده در دورههای آموزش معادالت
دیفرانسیل مسائلی هستاند که تمام مراحل فرآیند مدلسازی ریاضی را پوشش میدهند؟
مسائل مطرح شده در دورههای آموزش معادالت دیفرانسیل آیا در راستای هدف تلفیق آموزش
مدلسازی و آموزش معادالت دیفرانسیل هستاند؟ آیا این مسائل از دنیای واقعی گرفته شده و
بهراستی چالش برانگیز هستاند؟ یا ظاهراً از دنیای واقعی گرفته شده و عمالً یک سؤال ساختگی
میباشند؟ آیا فقط یک پوشش کالمی وجود دارد و مسئله فقط در لفافه کالم قرار گرفته است؟
به نقل از (گتابی( 1رفیعپور) )1111 ،مسائل مدلسازی ریاضی را میتوان در دسته بندیهای:
مسائل بدون زمینه ،2مسائل زمینه مدار غیرمعقول( 3پوشش کالمی) ،زمینه مدار مستقل از
زمینه ،کاربرد استاندارد ،4مدلسازی واقعی قرار داد .مسائل بدون زمینه و مسائل زمینه مدار
مستقل از زمینه ،مسائلی هستاند که صرف ًا در جهان ریاضی مطرح شدهاند .این مسائل فقط گام
سوم از فرآیند مدلسازی ریاضی را دربر میگیرند .بنابراین از نوع مدلسازی ناقص تک مرحله
هستند (به جدول  1مراجعه شود) .مسائل زمینه مدار غیرمعقول و مسائل کاربرد استاندارد،
مسائلی هستاند که پوشش کالمی گرفتهاند .آنها در واقع مسئلههای غیر واقعی هستند که باید
به یک مدلسازی استاندارد شده ،تبدیل و حل شوند .این مسائل گامهای دوم تا چهارم فرآیند
مدلسازی ریاضی را دربر میگیرند .بنابراین آنها مسئلههای خوشطرح میباشند که نیازمند
مدلسازی ناقص سه مرحلهای هستند.
اگر مسئلهای مانند مثال زیر تمام مراحل پنجگانه فرآیند مدلسازی را پوشش دهد ،آن را
"مدلسازی کامل" مینامیم که در واقع یک مسئله ناخوشطرح است.
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مثال :یک قطره باران در حال تبخیر است .مدلسازی ریاضی مطلوب انجام شود( .بویس و
همکاران ،1331 ،ص) .3 .
این مسئله وضعیتی آشفته دارد که در گام اول (جدول  )1باید به یک مسئله قابل بیان در
جهان واقعی تبدیل شود .برای اینکه این مسئله از وضعیت آشفته خارج شود ،باید فرضیات ساده
سازی مطرح شوند و برای اینکه فرضیات ساده سازی به درستی مطرح شوند ،باید مؤلفههای
راهبردی مسئله شناسایی شوند .مؤلفهها ی راهبردی این مسئله ،شکل قطره باران و زمان است.
در واقع قطره باران وابسته به مساحت سطحاش تبخیر میشود که باعث میشود حجماش تابعی
از زمان باشد .ساده ترین حجم برای محاسبه مساحت و حجم یک قطره باران ،کره است .بنابراین
برای اینکه این مسئله از وضعیت آشفته خارج شود ،فرض میشود که قطره باران همواره کروی
شکل باقی میماند و متناسب با مساحت سطحاش تبخیر میشود تا حجم آن تابعی از زمان باشد.
این گام اول از فرآیند واقعی مدلسازی است که اغلب نادیده گرفته میشود (داوور.)1111 ،1
گام های دوم ،سوم و چهارم به ترتیب با تنظیم مدل ریاضی ،حل ریاضی آن و تفسیر راه حل
ریاضی ادامه مییابد .اما به باور داوور و همکاراناش ( )1111گام پنجم نیز اغلب نادیده گرفته
میشود .گام پنجم در واقع ارزیابی مدلسازی انجام شده و تجدید نظر در فرضیات ساده سازی
است تا مدل به واقعیت نزدیک تر شود .به طور مثال ،فرض همواره کروی شکل بودن قطره باران،
به فرض مخروطی شکل ماندن قطره باران تبدیل میشود و دوباره گامهای دوم تا چهارم تکرار
میشود .با این اتفاق دانشجوی مهندسی از یک مسئلهحلکن 2به یک مسئلهطرحکن 3تبدیل
میشود.
هدف پروژههایی از قبیل  STEM ،ESUMبه نقل از کریمی فردین پور و گویا (،)1931
تبدیل کردن دانشجویان مهندسی از مسئلهحلکنهای مسائل خوش طرح ،با توانایی مدلساز
ناقص ،به مسئلهطرحکنهای مسائل ناخوش طرح ،با توانایی مدلساز واقعی عنوان شده است تا
دانشجویان مهارتهای الزم برای مدلسازی مسائل واقعی مطرح شده از طرف صنایع دست پیدا
کنند .سوالی که به طور طبیعی در اینجا مطرح میشود این است که آیا از نظر دانشجویان با
برنامه درسی معادالت دیفرانسیل اجرا شده در دانشکدههای فنی و مهندسی ،مهارتهای الزم
برای مدلسازی مسائل واقعی مطرح شده از طرف صنایع دست پیدا میکنند؟ یا به عبارت دیگر
آیا دانشجویان از برنامه درسی معادالت دیفرانسیل اجرا شده رضایت دارند؟
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مفهوم رضایت از برنامه درسی معادالت دیفرانسیل اجرا شده در دانشگاه اهر که بیانگر
میزان احساسات و نگرشهای مثبت دانشجویان این دانشگاه به وضعیت موجود آموزش معادالت
دیفرانسیل است ،میتواند یکی مهمترین و شایعتـرین موضـوعات در حوزه آموزش عالی در
شرایط پر رقابت امروز محسوب شود .با همین مظمون ،امینبیدختی و جعفری ()1939
خاطرنشان میشود که از دیدگاه بسـیاری از صاحبنظران ،رضایت تابع عملکرد ذهنی و انتظارات
افراد است .به همین دلیل ،هر گونـه احساس خوشایندی که نتیجه مقایسه عملکرد ذهنی افراد با
انتظارات آنان باشـد ،رضـایت نامیده میشود .در واقع رضایت یکی از ویژگـیهـای رفتـار فـردی
محسـوب میشود که به واسطه فرهنگ ،موجب شکلگیری نگرشهای افـراد میشود (تسوی،1
 .)1112اُلیور 2و همکاران ( )1383نیز معتقدنـد کـه رضـایتمندی تحصیلی دانشجویان به معنی
تناسب بین ارزیابی ذهنی آنها با تجارب و پیامدهای متنـوع ارزشیابی شده از آموزش هست .از
این منظر ،کیفیت برنامه درسی معادالت دیفرانسیل تحـت تـأثیر رضایتمندی دانشجویان از
میزان تحقـق انتظـاراتشـان قـرار دارد .یعنی رضـایت دانشـجویان بیـانگر چگونگی ادراک آنها
از تجارب یادگیریشان است ،به نحوی که مطابق با تحقیقات دِبورگ ،)1333( 3وجود دانشجویانی
4
با تجارب رضایتبخـش بـه حفـظ و بهبـود بقـای آنها در دانشـگاه خواهـد انجامید .از نظر چو
( )1111رضایتمندی دانشجویان یکی از چهار عنصر کلیـدی جهـت ایجاد و توسعه تجارب
رقابتی بین دانشگاهها محسوب میشود به نحوی که به نظر آتناسپولوس 5و همکاران ()1111
جلب رضایت دانشجویان نـه تنها به وفاداری آنها کمک خواهد کرد ،بلکه منجر به حفظ و
نگهداشـت آنها در طـوالنی مدت نیز خواهد شد.
صاحبنظران و پژوهشگران ابعـاد و عناصـر متعـددی را بـرای رضـایت دانشـجویان
برشمردهاند (امینبیدختی و جعفری )1939 ،که از این جمله میتوان به نحوه ارائه درس ،نحوه
سازماندهی محتوای درس ،نحوه ارزشیابی و نحوه عملکرد استادان اشاره کرد .عالوه بر اینها،
میتوان به میـزان مفید بودن یـادگیری دانشجویان (بری ،)1118 ،6تناسب بین محتوا و
کاربردی بودن آموزشها (سابستانلی ،)1115 ،7کسب اعتماد بـه نفس برای روبرو شدن با مسائل
دنیای اشتغال؛ کسب مهارتهای الزم برای روبرو شدن با مسائل دنیای اشتغال ،کسب
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فرصـتهـای شـغلی بیشتر و بهتر ،کسب فرصتهای تعامل با دانشگاه و اساتید در خصوص کیفیت
تدریس و کیفیت محتوای آموزشی و امکان ارائه بازخورد (کراندال )1115 ،1نیز اشاره کرد.
پس بر اساس این مطالعات انجام شده ،نتایج به دست آمده حاکی از این است که بین
رضایتمندی دانشجویان با عناصری مانند نحوه سازماندهی محتوا؛ نحوه ارزشیابی؛ میزان کسب
اعتماد به نفس ،میزان مفید بودن ،میزان کاربردی بودن؛ امکان تعامل و ارائه بازخورد؛ نحوه
تدریس؛ کسب مهارتهای مدلسازی؛ تناسب محتوا و ارزشیابی؛ تناسب محتوا و مفید بودن و
توجه به کار گروهی رابطـه معناداری وجود دارد .در مطالعـه دیگری که توسط محقق انجام شد،
این نتیجه بهدست آمد که پیشرفت تحصیلی و کسب نمرات قابل قبول در ارزشیابیها نیز ازجمله
عوامـل پـیش بینـی کننـده رضـایتمندی دانشجویان محسـوب میشوند (کریمیفردینپور،
 .)1939تحقیقات چندی نیز با بررسی پیامدهای کیفیت برنامه درسی ،گزارش کردنـد که
کیفیت برنامه درسی بر عـواملی چـون پیشـرفت تحصـیلی ،بهبـود یـادگیری ،بهسازی شخصی و
علمی و حتی کـاهش میـزان افسـردگی دانشـجویان مـؤثر هست (بلیر1111 ،2؛ بنجامین،3
 .)1335عالوه بر ایـن ،الیـوت 4و شاین )1111( 5نیز در گزارش پژوهشی خود نشان دادند که
رضایت دانشجویان بر انگیزش و تمایل آنها برای ماندن در دانشگاه و میزان تالش آنها مؤثر
خواهد بود .ریـنهـارت 6و چیدر )1111( 7به این نتیجه رسیدند که رضایت دانشجویان نه تنها به
افـزایش میـزان تعهـد آنها به یادگیری و انگیزش آنها جهت دنبال کردن دورههای باالتر
تحصیلی منجـر خواهـد شد ،بلکه به ارائه تصویر مطلوب از کیفیت دورههای تحصیلی و دانشگاه
به سـایرین نیـز کمک خواهد کرد.
با در نظر گرفتن اوصاف ذکر شده و با توجه به اینکه امروزه اهمیت جلب نظر دانشجویان
در انتخاب رشته و دانشگاه بـر کسـی پوشـیده نیست ،دانشگاهها و بخصوص نظام آموزش
مهندسی ،باید تالش کنند کیفیت آموزشی موجود خود را همگـام بـا تغییـرات و انتظارات تغییر
دهند تا هم قابلیتهای الزم جهت پاسخگویی به ذینفعان آموزشی را به دست آورند و هم با
توسعه جوّی از اعتماد در بین ذیربطان آموزشی ،بقای خـود را در شرایط پر رقابت امروز حفظ
کنند .بنابراین ،از آن جا که ،دانشجویان بهعنوان مهمترین و اصلیترین دریافت کنندگان خدمات
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دانشگاهی محسـوب میشوند ،از نظر دشـیلد 1و همکاران ( )1115پـایش رضایت تحصیلی
آنها ،جهت اتخاذ سیاستهای مناسب نـه تنهـا بـه پیشـرفت و موفقیت علمی آنها کمک خواهد
کرد ،بلکه از نظر هلگسـن 2و نسـت )1112( 3منجر به حفـظ و بقـای دانشـگاه در محـیط
رقابتی نیز خواهد شد (دشیلد .)1115 ،4لـذا ،دانشگاهها و نظام آموزش مهندسی وظیفه دارند که
با ایجاد جوّی توأم با اعتمـاد و حمایت از خواستههای دانشجویان از طریـق مطالعه عوامل
پیشبینی کنندگی رضایتمندی از کیفیت برنامه درسی معادالت دیفرانسیل و ارائه مدل مناسب
جهت پیشگیری از نارضایتی دانشجویان مهندسی از کیفیت برنامه درسی معادالت دیفرانسیل
برای حفظ بقای خـود تـالش کنند.
با توجه به آنچه مطرح گردید و بررسی پیشینه پژوهش مشخص میگردد که هر چنـد
تاکنون پژوهشهای متعددی در زمینـه رضـایت تحصـیلی و آموزش مهارتهای مدلسازی
صورت گرفته است ،اما تاکنون پژوهش مدونی به بررسی همزمان این دو متغیر و رابطه آن دو به
ویژه تأثیرپذیری یکی از دیگری نپرداخته است .لذا پژوهش حاضر با توجه بـه خـأل پژوهشی
اشاره شده ،درصدد بررسی دو متغیر آموزش مهارتهای مدلسازی با معادله دیفرانسیل و رضایت
تحصیلی در بین دانشجویان دانشگاه اهر و نیز میزان پیشبینی کیفیت برنامه درسی معادالت
دیفرانسیل بـر اسـاس میزان آموزش مهارتهای مدلسازی با معادله دیفرانسیل بوده است.

ابزار پژوهش
جامعه پژوهش حاضر را  1811دانشجویان مهندسی دانشگاه اهر در سال 31-1939
تشکیل دادند .در این پژوهش توصیفی-تحلیلی ،پس از طراحی الگوی پیش بینی رضایتمندی از
کیفیت برنامه درسی معادالت دیفرانسیل بر اساس مطالعه پیشینه پژوهشی مدل نظری اولیه
طراحی شد 61 .گویه اولیه پرسشنامه بر مبنای مقیاس  5درجهای لیکرت در قالب  5سازه:
کیفیت محتوا ( 15گویه) ،درک اهمیت مدلسازی با معادالت دیفرانسیل ( 11گویه) ،مهارتهای
مؤثر بر مدلسازی با معادالت دیفرانسیل ( 19گویه) ،کیفیت تدریس ( 11گویه) و تحلیل خطای
بافت ( 3گویه ) بود .برای تعیین روایی پرسشنامه طراحی شده ،از دو روش کیفی و کمی استفاده
شد .در روش کیفی ،برای سنجش روایی محتوا ،5پرسشنامه در اختیار یک نفر از همکاران
صاحب نظر قرار گرفت .در این مرحله از ایشان درخواست گردید تا پرسشنامه را بر اساس
استفاده از کلمات مناسب ،قرار گیری گویه ها در جای مناسب ،رعایت دستور زبان و امتیاز دهی
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مناسب بررسی و بازخورد الزم ارائه شود .اصالحات خواسته شده ایشان با تغییر در تعداد ،ترتیب
و سادهتر کردن گویه ها جهت افزایش قابلیت درک بیشتر دانشجویان صورت گرفت که در نهایت
پرسشنامه با  16گویه آماده شد .در روش کمی جهت بررسی پایایی ابزار از روش آزمون و باز
آزمون و از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد .بدین منظور  11دانشجو به فاصله دو هفته
پرسشنامه را تکمیل نمودند .جهت بررسی پایایی ،برای تک تک آیتمها آزمون آماری مک نمار 1و
کاپا 2و برای کل پرسشنامه ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد.
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آلفای کرونباخ کلی برابربا  13896بود .نتایج آزمون آماری مک نمار و کاپا برای پرسشنامه
 16گویهای به صورت جدول  1میباشد .بر اساس نتیجه آزمون آماری مک نمار تمامی آیتمهایی
که  p valueآنها کمتر از  1315بود ،حذف شدند .بر اساس نتیجه آزمون آماری کاپا تمامی
آیتمهایی که  p valueآنها کمتر از  1395بود ،حذف شدند .ضریب کاپای  11آیتم بیشتر یا
مساوی با  1325و باقی آیتمها ضریب کاپای بین  1311-1321بدست آوردند که مبین آن است
که درجه توافق بین دوبار تکمیل پرسشنامه برای هر یک از آیتمها بسیار خوب بوده است.
سپس جهت بررسی روایی صوری ،1پرس شنامه در اختیار دو نفر از دانشجویان قرار گرفته و
پس از بیان هدف طراحی پرسشنامه ،از آنها نیز نظر خواهی شد.
روش نمونه گیری در این مطالعه روش نمونه گیری خوشهای بود .در این مطالعه
دانشجویان با آگاهی از اهداف مطالعه به سؤاالت پرسشنامه که بی نام بوده ،پاسخ دادهاند .در
نهایت دادههای جمع آوری شده از  916دانشجوی  15-13ساله مشتمل بر  118دختر و 188
پسر جهت بررسی روایی سازه 2در دو بخش تحلیل عامل اکتشافی 3و تأییدی 4مورد تجزیه و
تحلیل قرار گرفت .تحلیل عامل اکتشافی به روش مؤلفههای اصلی با چرخش واریماکس ،با
استفاده از نرم افزار  SPSSانجام شد .در این مطالعه بعد از تحلیل عامل اکتشافی ،تحلیل عامل
تأییدی از طریق نرم افزار  AMOSانجام و مدلهای پیشنهادی ارائه گردید .به طور کلی در این
تحقیق از میان مشخصههای برازش متنوعی که وجود دارد ،بیشتر از شاخص مجذور کای ،χ2
شاخص ریشه میانگین مربعات خطای تقریب  ، RMSEAشاخص برازندگی تطبیقی ،CFI
شاخص نیکویی برازش  ،GFIشاخص برازش افزایشی  IFIو شاخص برازش هنجار شده یا بنتلر-
بونت  NFIاستفاده شد.
در مورد شاخص مجذور کای اگر حجم نمونه تقریباً بزرگ باشد ،معناداری آن نمیتوان به
منزله رد فرض صفر باشد .همچنین مقادیر شاخصهای برازندگی تطبیقی ،نیکویی برازش ،برازش
افزایشی و برازش بنتلر -بونت باید برابر یا بزرگتر از  133باشند تا مدل مورد نظر پذیرفته شود.
عالوه بر این ،شاخص ریشه خطای میانگین مجذورات تقریب برای مدلهای خوب باید کمتر از
 1315و تا  1318نشان دهنده خطای تقریب معقول است (فربد.)1939 ،

1

. Face Validity
. Construct Validity
3
). EFA (Exploratory Factor Analysis
4
). CFA (Confirmatory Factor Analysis
2
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روش پژوهش
تحلیل عاملی 1یک روش آماری عمومی است که به منظور دستیابی به مجموعه کوچکی از
متغیرهای مشاهده نشده که به آن متغیرهای پنهان (مکنون )2یا عامل نیز میگویند ،از طریق
کوواریانس بین مجموعهای وسیعتر از متغیرهای مشاهده شده 3که آن را متغیرهای آشکار نیز
مینامند مورد استفاده قرار می گیرد .تحلیل عاملی همچنین به منظور سنجش اعتماد (پایایی) و
اعتبار (روایی) مقیاسهای اندازهگیری مورد استفاده قرار میگیرد (بارت .)1112 ،4تحلیل عاملی
میکوشد تعیین کند که کدام مجموعه از متغیرهای آشکار در خصایص واریانس ـ کوواریانس
مشترکی سهیماند و عاملهای نظری مشابهی را تعریف میکنند .تحلیل عاملی فرض میکند که
برخی عامل ها (که به لحاظ تعداد کمتر از متغیرهای مشاهده شدهاند) ،علت واریانس ـ
کوواریانس مشترک در میان متغیرهای مشاهده شدهاند (بنتلر .)1382 ،5در عمل پژوهشگر
دادههایی را برای متغیرهای مشاهده شده (مانند آیتمهای موجود در یک پرسشنامه) جمعآوری
میکند سپس به منظور تأیید اینکه این دادهها مجموعهای از عاملها را تعریف میکنند و یا
کشف متغیرهایی که با عاملها پیوند دارند تکنیکهای تحلیلی عاملی (اکتشافی و تاییدی) را به
کار میبرد (کنی.)1119 ،6
تحلیل عاملی اکتشافی برای موقعیتهایی طراحی شده که ارتباط بین متغیرهای پنهان و
مشاهده شده نامعلوم و نامشخص باشد (ستورا .)1385 ،7در چنین شرایطی تحلیل عاملی
اکتشافی مشخص میکند ،که متغیرهای مشاهده شده چگونه و تا چه حد با متغیرهای پنهان
مرتبط هستند .بطور معمول محقق میخواهد کمترین مقدار عواملی را تعیین کند که علت اصلی
یا توضیح دهنده کوواریانس بین متغیرهای مشاهده شده هستند (هو .)1333 ،8برای این
تحقیق ،محقق پرسشنامه پنج عاملی (کیفیت محتوا ،درک اهمیت مدلسازی با معادالت
دیفرانسیل ،مهارتهای مؤثر بر مدلسازی با معادالت دیفرانسیل ،کیفیت تدریس و تحلیل خطای
بافت) برای اندازه گیری رضایتمندی دانشجویان از کیفیت برنامه درسی معادالت دیفرانسیل
طراحی کرده بود .با تنظیم کردن  16گویه پرسشنامه طراحی شده برای اندازهگیری این پنج
1

. Factor Analysis
. Latent Variables
3
. Observed Variables
4
. Barrett
5
. Bentler
6
. Kenny
7
. Satorra
8
. Hu
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عامل ،یک تحلیل عاملی اکتشافی را برای تعیین محدوده اندازهگیری آیتمها (گویه های
پرسشنامه به عنوان متغیرهای مشاهده شده) اجرا شده است که به هشت عامل (مدلسازی،
تدریس ،مفید بودن ،هدفمند بودن ،ارزشیابی ،کارگروهی ،تعامل و امکانات) ارتباط پیدا کردهاند.
از این روی محقق انتظار دارد که آیتمهای طراحی شده برای اندازهگیری رضایتمندی
دانشجویان ،به میزان زیادی با کیفیت برنامه درسی معادالت دیفرانسیل مرتبط بوده باشند .این
روش تحلیل عاملی به نظر اکتشافی میآید بدین معنی که محقق هیچ دانش قبلی در مورد
اندازهگیری عاملها توسط آیتمها ندارد (بنتلر.)1382 ،
در مقایسه با تحلیل عاملی اکتشافی ،تحلیل عاملی تاییدی زمانی بخوبی مورد استفاده و
بررسی قرار میگیردکه مقداری اطالعات و آگاهی درمورد سازه اصلی وجود دارد (هو .)1333 ،
محقق بر اساس تحلیل عاملی اکتشافی ،دانش نظری و تحقیق تجربی قبلی (کریمیفردینپور،
 ،)1939ارتباط بین اندازههای مشاهده شده و عوامل اصلی پیشین را مفروض میگیرد و سپس
این ساختار فرض شده را به طور آماری میآزماید (هو  .)1333 ،از این روی مشخصه پیشین
مدل تحلیل عاملی تاییدی به همه آیتمهای رضایتمندی دانشجویان از کیفیت برنامه درسی
معادالت دیفرانسیل این اجازه را خواهد داد که در مورد آن عامل فارغ از بار باشد ،ولی محدود به
اینکه در مورد سایر عوامل باقیمانده بار صفر داشته باشد (بنتلر.)1381 ،
مدل ارائه شده در این پژوهش ،یک مدل تحلیل عاملی تاییدی درجه اول میباشد که برای
آ زمون چند بعدی بودن سازه نظری رضایتمندی از برنامه درسی معادالت دیفرانسیل طراحی
شده است .در واقع این مطالعه فرضیهای را آزمون میکند که در آن رضایتمندی از آموزش
معادالت دیفرانسیل به عنوان یکی از ابزارهای رضایت تحصیلی برای دانشجویان مهندسی ،یک
سازه چندبعدی متشکل از هشت عامل مدلسازی ،تدریس ،مفید بودن ،هدفمند بودن ،ارزشیابی،
کارگروهی ،تعامل و امکانات میباشد .زیربنای نظری این فرضیه از رضایت تحصیلی ،کیفیت
آموزش و مدل بافت (کریمیفردینپور )1939 ،که به وسیله محقق در سال  1939مطرح شده
گرفته شده است .عامل مهارتهای مدلسازی از مدل معرفی شده توسط گالبراس به نقل از بلوم
در سال  1112گرفته شده که در آن فرضیه مرتبط با پنج مرحلهای بودن فرآیند مدلسازی
ریاضی مطرح شده است .با توجه به مطالب بحث شده در باال و مرور ادبیات مربوطه ،هدف اصلی
آزمون کردن این فرضیه است که رضایتمندی از کیفیت برنامه درسی معادالت دیفرانسیل یک
سازه هشت عاملی می باشد .این هشت عامل به عنوان متغیرهای مکنون به وسیله هشت بیضی
نشان داده شدهاند .شکل  .1فرض بر این است که این هشت عامل با هم مرتبط بوده و این
ارتباط به وسیله فلشهای دوطرفه نشان داده شده است .بیست و هفت متغیر اندازه گیری شده
وجود دارد که توسط بیست و هفت مستطیل نشان داده شدهاند .متغیرهای اندازه گیری شده،
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یعنی بیست و هفت گویه پرسشنامه ،طوری روی عاملها بارگذاری شدهاند که هر گویه فقط و
فقط روی یک عامل بارگذاری شده باشد .فرض اولیه این است که خطاهای اندازه گیری مربوط
به هر گویه اندازه گیری شده ) (e1-e27با هم ارتباط ندارند .به طور خالصه مدل تحلیل عاملی
تاییدی ارائه شده در شکل  1فرض میکند که:
جوابهای دانشجویان مهندسی دانشگاه اهر به پرسشنامه رضایتمندی از برنامه درسی
معادالت دیفرانسیل اجرا شده در این دانشگاه میتواند بوسیله هشت عامل مدلسازی،
تدریس ،مفید بودن ،هدفمند بودن ،ارزشیابی ،کارگروهی ،تعامل و امکانات بررسی شوند که
مطابق ادبیات تحقیق با هم ارتباط دارند .در ابتدا فرض بر این است که خطاهای مربوط به
هر متغیر اندازه گیری شده با هم ارتباط ندارند.
آزمون فرضیه صفر ،مبنی بر اینکه رضایتمندی از کیفیت برنامه درسی معادالت دیفرانسیل یک
سازه هشت عاملی به صورت شکل  1است ،مقدار مجذور کای برابر  436.595با  136درجه
آزادی و احتمال کمتر از  1/1111یعنی ) (P<0.0001را به دست میدهد .بنابراین برازش
ال مناسب نیست .به تعبیری دیگر این آماره آزمون نشان میدهد
دادهها نسبت به مدل فرضی کام ً
که با داده های موجود ،فرضیه مربوط به برازش رضایتمندی دانشجویان مهندسی دانشگاه اهر از
برنامه درسی معادالت دیفرانسیل اجرا شده در این دانشگاه ،آن گونه که در مدل خالصه شده،
یک رویداد نامحتمل است .اما متخصصان روش شناسی تحلیل عاملی نشان دادهاند که
محدودیتهای مجذور کای با تدوین شاخصهای برازش به یک رویکرد عملیتر برای فرایند
ارزیابی نیاز دارد (بنتلر1382 ،؛ هو1338 ،؛ هو  .)1333در حقیقت دهههای اخیر ،شاهد افزایش
شاخصهای برازش جدید و همچنین رویکردهای جدید ،برای فرایند برازش مدل بوده است
(اندرس1118 ،1؛ هندرسن1115 ،2؛ توفیقی.)1118 ،3
با مراجعه به جدول  9میبینیم که مقدار ریشه میانگین مربعات خطای تقریب RMSEA
برای مدل اول  13193با فاصله اطمینان  %31با دامنه  13191تا  13116است و  P-Valueبرای
بررسی نزدیکی برازش معادل  13331است .تفسیر فاصله اطمینان حاکی از این است که ما
میتوانیم  %31مطمئن باشیم که مقدار درست ریشه میانگین مربعات خطای تقریب در جامعه
در محدوده  13191تا  13116قرار خواهد گرفت که این درجه خوبی از دقت را نشان میدهد.
بنابراین با توجه به اینکه از یک طرف ،برآورد ریشه میانگین مربعات خطای تقریب برابر با 13193
و کوچکتر از  1/15است و حد باالی سطح اطمینان  %31برابر  1/12است که این میزان کمتر
1

. Enders
. Henderson
3
. Tofighi
2

122

یونس کریمیفردینپور

از مقدار پیشنهادی (هنی )1111 ،1است و برابر مقدار پیشنهادی (هایدوک )1112 ،2میباشد.
و از طرف دیگر  P-Valueدر رابطه با این آزمون برازش بزرگتر از  1/5است ( )P=13331پس
میتوانیم نتیجه بگیریم که مدل فرضی اول ،دادهها را به خوبی برازش میکند.
جدول  :9شاخص ریشه میانگین مربعات خطای تقریب  RMSEAبرای مدل اول
Model
RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE
)Default model (1
9/930
9/930 9/940
9/004

آخرین آماره برازش نیکویی که در خروجی  Amosظاهر میشود N ،بحرانی است که به
صورت شاخصهای  1/15و  1/11هولتر 3نامگذاری شده است .این آماره برازش بطور اساسی
متفاوت از شاخصهای دیگر است و تفاوتش در این است که به جای تمرکز بر برازش مدل،
مستقیماً بر کفایت اندازه نمونه تاکید دارد (تاناکا .)1382 ،4شکلگیری معیار هولتر از تالش برای
یافتن یک شاخص برازش که در واقع استقالل اندازه نمونه مربوط است ،ناشی میشود
(مککالم .)1336 ،5هدف این آماره برآورد اندازه نمونهای است که برای ایجاد یک برازش مدل
مناسب کافی باشد .هولتر پیشنهاد کرد که مقدار  Nبحرانی بیانگر حداقل حجم نمونه است.
همان طور که در جدول  1نشان داده شد هر دو مقدار  1/15و  1/11در آماره  Nبحرانی مدل
اول به ترتیب  111و  152بوده است که کوچکتر از  916میباشند .جدول  1ما را به این نتیجه
میرساند که اندازه نمونه ( )N=916به شیوه رضایتبخش مطابق با معیار هولتر است.
جدول  :1شاخص  Nبحرانی  1/15و ( 1/11هولتر) برای کفایت اندازه نمونه
HOELTER 9/90 9/90
(1) Default model 224 202

شاخصهای متنوعی دیگری برای نیکویی برازش مدل وجود دارد .در ادامه تعداد محدودی
از شاخصهای مهم برازش گزارش میشود .البته این انتخاب به هیچ وجه به این معنا نیست که
بقیه شاخص ها مهم نیستند بلکه بیانگر این ضرورت است که محقق باید یک زیرمجموعه از
1
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شاخص های نیکویی برازش را از میان تعداد زیادی شاخص انتخاب نمایند که به عنوان
شاخصهای مهم بوسیله پیشینه تحقیق پشتیبانی میشوند (بارت  .)1112 ،این شاخصهای
برازش انتخاب شده در جدول  5ارائه شدهاند.
جدول  :5شاخصهای نیکویی برازش برای مدل اول تا مدل پنجم
MODEL 5

MODEL
4

MODEL
3

MODEL
2

MODEL
1

938/185

118/195

111/556

119/651

196/535

χ2

0/343

0/303

0/609

1/475

CMIN/DF

9/000

9/002

9/004

9/006

0/111

GFI

9/052

9/056

9/052

9/086

0/143

CFI

9/936

9/935

9/934

9/932

0/031

RMSEA

ریشه میانگین مربعات
خطای تقریب

9/849

9/854

9/856

9/850

0/846

NFI

برازش هنجار شده یا
بنتلر -بونت

9/058

9/055

9/053

9/060

0/145

IFI

برازش افزایشی

0/634

مجذور کای
نسبت مجذور کای به
درجه آزادی
نیکویی برازش
برازندگی تطبیقی

با مرور شاخص های نیکویی برازش برای مدل اول ،با توجه به محدوده بهینه در کل مدل
اول ،یک مدل خوب برازش شده میباشد .با این حال مقدار شاخص برازش هنجار شده یا بنتلر-
بونت  NFIکه برابر  1/816می باشد بیانگر یک برازش خیلی ضعیف از نظر این شاخص است.
بنابراین به منظور شناسایی مدلی که دادههای نمونه را بهترنشان دهد الزم است بهبودی در مدل
صورت گیرد .به منظور مشخص کردن دقیق مناطق احتمالی عدم برازش ،شاخصهای بهبود
بررسی میشوند (هو .)1333 ،البته هو و بنتلر ( )1338این نکته مهم را خاطر نشان کردهاند که
وقتی محقق بدین نتیجه رسید که مدل فرضی ،برازش ضعیفی از دادهها را نشان میدهد (یعنی
فرضیه صفر رد شده است) و سپس مبادرت به برازش مدل تعقیبی برای تعیین نقاط عدم برازش
در مدل میکند ،در واقع انجام ع ملیات در مدل تحلیل تاییدی را متوقف کرده و به عبارت دیگر
تحلیلهای اکتشافی را از سر گرفته است .با مراجعه به شاخصهای بهبود مربوط به
کوواریانسهای مدل اول در جدول  ،6عدم تشخیص مربوط به جفتیابی مولفههای خطا در
رابطه با آیتمهای خطای  11و  )MI=8.567( 19وجود دارد که کوواریانس خطای
بدمشخصسازی شده را نشان میدهند.
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جدول :6شاخص بهبود برازش مدل اول (کوواریانس خطای گویههای  19و  13پرسشنامه) به
عنوان پارامتر بدشناسایی شده آیتمهای خطای  11و 19
M.I.
Par Change
e22 <--> e23 8/002 9/023

خطای اندازهگیری که در پاسخهای مربوط به گویههای 19و  13رخ میدهد ،ممکن است
نوعی سوگیری از قبیل بله گفتن یا نه گفتن ،مطلوبیت اجتماعی و از این قبیل را منعکس کنند
(بنتلر )1381 ،و یا درجه باالی همپوشانی در محتوای گویهها را نشان دهند(بنتلر.)1382 ،
چنین حالتی هنگامی رخ میدهد که گوی ه های پرسشنامه اگرچه از نظر واژگان متفاوت باشند
اما در حقیقت یک سؤال را میپرسند (ابویله .)1111 ،1برای مدل اریه شده در شکل  ،1گویه 19
میپرسد که "به هنگام انجام پروژه های مدلسازی با معادالت دیفرانسیل ،مسئولیت پذیری در
برقراری ارتباط بین اعضای گروه وجود دارد" در حالی که گویه  13میپرسد که "معیارهای الزم
جهت انجام کار گروهی به هنگام انجام پروژه های مدلسازی با معادالت دیفرانسیل کسب شده
است".
پس از یکی شدن کوواریانس خطای بین گویههای  19و  13مدل دوم حاصل میشود.
شاخصهای نیکویی برازش مربوط به مدل دوم در مقایسه با مدل اول (جدول  )5نشان میدهد
که یکی شدن کوواریانس این خطاها ،بهبود در برازش مدل بوجود آورده است .بطور مثال مقدار
مجذور کای از  1963535به  1193651و شاخص ریشه میانگین مربعات خطای تقریب از 13193
به  13192کاهش یافته است در حالی که مقدار شاخص برازندگی تطبیقی از  13319به 13318
افزایش پیدا کرده است.
همانطور که در جدول  2مشاهده میشود برآورد غیراستاندارد برای این پارامتر کوواریانس
خطا برابر  13151است که در حد باالیی معنادار ( )C.R=93561بوده و حتی بزرگتر از مقدار
پیشبینی شدهای است که توسط آماره  Porameter Changeدر جدول  6است که مقدار
 13129را پیش بینی کرده بود .مطابق جدول  8برآورد استاندارد شده این پارامتر برابر 13111
است که یک همبستگی خطای قوی را منعکس میکند.
جدول  :2برآورد کوواریانس خطای گویههای  19و  13پرسشنامه در مدل دوم (آیتمهای خطای
 11و )19
Estimate S.E.
C.R.
P
e22 <--> e23
9/202
*** 9/920 3/002
. O'Boyle
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جدول  :8برآورد استاندارد شده کوواریانس خطای گویههای  19و  13پرسشنامه در مدل دوم (آیتمهای
خطای  11و )19
Estimate
e22 <--> e23
9/249

با مراجعه به نتایج شاخصهای بهبود مدل دوم در جدول  3مشاهده میکنیم که
کوواریانس خطای مربوط به آیتمهای  1و  5به عنوان یک پارامتر بدشناسایی شده در مدل باقی
ماندهاند .حال با توجه به مقدار پارامتر برآورد شده ،آماره  Par Changeپیشنهاد میکند که
ملحق شدن این پارامتر به مدل ،منجربه یک مقدار برآورد شده تقریبی  13185میشود.
جدول  :3شاخص بهبود برازش مدل دوم (کوواریانس خطای گویههای  12و  16پرسشنامه) به
عنوان پارامتر بدشناسایی شده آیتمهای خطای  1و 5
M.I.
Par Change
e4 <--> e5 0/029 - 9/980

همانند کوواریانس خطای بین آیتمهای  11و  ،19کوواریانس خطای بین آیتمهای  1و 5
نیز به علت هم پوشانی محتوای گویهها این افزایش را بوجود آورده است .گویه  12پرسشنامه با
آیتم خطای  1میپرسد که " توانایی تشخیص مهارتهای مناسب برای مراحل مختلف مدلسازی با
معادالت دیفرانسیل را دارم" ،در حالی که گویه  16پرسشنامه با آیتم خطای  5میپرسد "
توانایی تشخیص نیازهای مهارتی برای مدلسازی با معادالت دیفرانسیل را دارم ".به نظر میرسد
که یک همپوشانی محتوا بین این دو آیتم وجود داشته باشد .با توجه به قدرت این شاخص بهبود
و همچنین تداخل محتوا ،هو ( )1333پیشنهاد میکند که این پارامتر کوواریانس خطا در مدل
نیز وجود داشته باشد.
پس از یکی شدن کوواریانس خطای بین گویههای  12و  16پرسشنامه ،مدل سوم حاصل
میشود که آماره های نیکویی برازش مربوط به مدل سوم بار دیگر بهبودی معنادار به لحاظ آماری
در برازش مدل میان این مدل و مدل قبل نشان میدهد .با مراجعه به جدول  5میبینیم که
مقدار مجذور کای  1113556در مقابل  1193651قابل مشاهده است .همین طور تفاوت در
مقادیر شاخص برازندگی تطبیقی با مقدار  13351به جای  13318و مقدار شاخص ریشه
میانگین مربعات خطای تقریب  13196به جای  13192دیده میشود .در ادامه با مراجعه به
شاخصهای بهبود جدول  11می بینیم که هنوز یک کوواریانس خطا با شاخص بهبود  M.I.با
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مقدار نسبتاً بزرگ  0/990وجود دارد تا کوواریانس خطای بین گویههای  16و  11پرسشنامه که
مربوط به آیتمهای خطای  1و  6میباشند ،یکی شوند.

جدول  :11شاخص بهبود برازش مدل سوم (کوواریانس خطای گویههای  16و  11پرسشنامه) به
عنوان پارامتر بدشناسایی شده آیتمهای خطای  1و 6
M.I.
Par Change
e1 <--> e6 0/990 9/905

جدول  : 11شاخص بهبود برازش مدل چهارم (وزن رگرسیون) به عنوان بارگیری متقاطع مربوط به گویه
 1روی عامل ارزشیابی
M.I.
Par Change
 0/843 9/202ارزشیابی  <---گویه 0

مطابق جدول  11دلیلی برای بررسی مشخصسازی یک بارگیری متقاطع مربوط به گویه 1
روی عامل ارزشیابی دیده میشود .گویه  1در مدل اول به عنوان بارگیری بر عامل تدریس
مشخص شده بود .با این وجود ،شاخص بهبود جدول  11به ما میگوید که این گویه عالوه بر
عامل تدریس باید روی عامل ارزشیابی نیز بارگیری شود .در پرسشنامه ،گویه  1برای اندازهگیری
" روش های تدریس مدرس معادالت دیفرانسیل متناسب با معلومات قبلی دانشجویان و سایر
ویژگیهای آنان است" در نظر گرفته شده بود و منطقی به نظر نمیرسد که به ارزشیابی هم اشاره
داشته باشد .به هر حال در بازبینی گویه  1مربوط به عامل تدریس ،منطق قوی برای بارگیری
متقاطع مربوط به گویه  1روی عامل ارزشیابی چندان قوی نیست .بنابراین اگرچه این بارگیری
متقاطع برای افزودن به مدل در نظر گرفته میشود تا مدل پنجم بدست آید ،اما به طور ایدهال،
آیتمهای یک ابزار اندازهگیری به طور واضح باید فقط یکی از سازههای اصلی را تحت پوشش قرار
دهند (کنی . )1119 ،در هر حال با توجه به برخی توجیهات درباره اثر بارگیری مضاعف گویه 1
به عامل تدریس و عامل ارزشیابی بهتر است که همین بارگیری متقاطع در پژوهشهای دیگر
ذکر شده و با پارامتری که آزادانه برآورد میشود بازتعریف شود (ستورا.)1385 ،

181

دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی ،سال  ،6شماره  ،11بهار و تابستان1931

عوامل پیشبینی کنندگی رضایتمندی دانشجویان ...

پس از یکی شدن کوواریانس خطای بین آیتمهای  1و  6آمارههای نیکویی برازش مربوط
به مدل چهارم نشان میدهد شاخصهای نیکویی برازش مربوط به مدل چهارم در مقایسه با مدل
سوم ،یک افت معنادار آماری بیشتری را در مقدار آماره مجذور کای نشان میدهد ( 1183195در
مقابل  . )1113556همچنین بهبود واضحی در مدل چهارم نسبت به مدل سوم بر حسب شاخص
ریشه میانگین مربعات خطای تقریب ( 13195به جای  )13196و شاخص برازندگی تطبیقی
( 13351به جای  )13351وجود دارد .با توجه به شاخصهای بهبود هیچ نشانی از بد
مشخصسازی در مدل چهارم دیده نشد .در نهایت مدل پنجم مطابق شکل  1پس از بارگیری
متقاطع مربوط به گویه  1روی عامل ارزشیابی بدست میآید .بر اساس یافتههای مربوط
شاخصها در جدول  5به عنوان آزمون روایی سازه برای پرسشنامه رضایتمندی از کیفیت برنامه
درسی معادالت دیفرانسیل ،مدل پنجم بهترین برازش نهایی و به صرفهترین مدل برای ارائه
دادههاست.
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شکل  :1قویترین مدل تدوین شده برای هشت عامل (مدلسازی ،تدریس ،مفید بودن ،هدفمند
بودن ،ارزشیابی ،کارگروهی ،تعامل و امکانات) جهت پیشگیری از نارضایتی از کیفیت برنامه درسی
معادالت دیفرانسیل
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بحث و نتیجه گیری
طی پژوهش حاضر ابزاری معتبر و پایا برای عوامل پیش بینی کنندگی رضایتمندی
دانشجویان از آموزش معادالت دیفرانسیل طراحی گردید .بدین منظور با مطالعه پیشینه پژوهشی
ابزاری شامل  5حیطه (کیفیت محتوا ،درک اهمیت مدلسازی با معادالت دیفرانسیل ،مهارتهای
مؤثر بر مدلسازی با معادالت دیفرانسیل ،کیفیت تدریس و تحلیل خطای بافت) با  16گویه
طراحی ،وارد مرحله آنالیز فاکتور اکتشافی و تأییدی شده و در نهایت پرسشنامه عوامل پیش
بینی کنندگی رضایتمندی از آموزش معادالت دیفرانسیل در دانشجویان با  8حیطه عامل
(مدلسازی ،تدریس ،مفید بودن ،هدفمند بودن ،ارزشیابی ،کارگروهی ،تعامل و امکانات) و 12
گویه حاصل گردید .هدف پژوهش حاضر تهیه ابزار عوامل پیش بینی کننده رضایتمندی از
کیفیت برنامه درسی معادالت دیفرانسیل در دانشجویان مهندسی و ارائه بهترین مدل پیشگیری
کننده از نارضایتی دانشجویان در این زمینه بود .نتایج پژوهش حاضر نشان داد که پرسشنامه
بیست و هفت گویهای تهیه شده دارای پایایی مناسبی است .و البته وجود پایایی در یک ابزار
مبین دقت یا صحت اندازه گیری است (هاروی  .)1332 ،همین طور نتایج مطالعه بیانگرشاخص
روایی محتوا و نیز روایی سازه مناسب برای پرسشنامه بود .که هدف روایی ،تعیین توانایی یک
ابزار برای سنجش آن چه که برای اندازه گیری آن طراحی شده است میباشد که تحلیل عاملی،
بهترین روش در این زمینه میباشد (کرستین  .)1116 ،در این پژوهش نتایج تحلیل عاملی
تأییدی نشان داد که دادهها با  8سازه (مدلسازی ،تدریس ،مفید بودن ،هدفمند بودن ،ارزشیابی،
کارگروهی ،تعامل و امکانات) پیشنهاد شده برازش کافی دارند؛ چرا که شاخصهای آمار برازش به
آستانه مورد قبول رسیده است .مطالعاتی که در زمینه ساخت ابزار و روایی و پایایی
پرسشنامههای مربوط به راضایتمندی دانشجویان انجام گرفته نیز هم سو با یافتههای این تحقیق
میباشد (گلد  .)1111 ،شواهد به دست آمده از این تحقیق حاکی از وجود ارتباط بین
مهارتهای مدلسازی با هدفمند بودن ،مفید بودن و کیفیت ارزشیابی در برنامه درسی معادالت
دیفرانسیل است .بنابراین برای جلب رضایت دانشجویان مهندسی از کیفیت برنامه درسی
معادالت دیفرانسیل اجرا شده در دانشگاه اهر از ابعاد هدفمند بودن ،مفید بودن و ارزشیابی،
توجه به آموزش مهارتهای مدلسازی مرتبط با معادالت دیفرانسیل مطلوب نظر خواهد بود.
طبق نتایج مندرج در جدول  11با توجه به مسیرهای پیش بینی شده ،مهارتهای
مدلسازی به وسیله مفید بودن برنامه درسی معادالت دیفرانسیل )،(β=0.158, p≤0.01
بوسیه هدفمند بودن برنامه درسی معادالت دیفرانسیل ) (β=0.144, p≤0.01و بوسیله توجه
به کارگروهی ) (β=-0.196, p≤0.01پیش بینی شد .از سوی دیگر متغیر کیفیت تدریس
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بوسیله کیفیت ارزشیابی ) ،(β=-0.18, p≤0.01بوسیله تعامل دانشجو با استاد و دانشگاه
) (β=0.34, p≤0.01و بوسیله امکانات کمک آموزشی ) (β=0.23, p≤0.01پیش بینی شد.
همچنین متغیر مفید بودن برنامه درسی معادالت دیفرانسیل به وسیله هدفمند بودن
برنامه درسی معادالت دیفرانسیل ) ،(β=0.20, p≤0.01و توجه به کارگروهی (β=-0.24,
) p≤0.01و هدفمند بودن برنامه درسی معادالت دیفرانسیل به وسیله توجه به کارگروهی (β=-
) ،0.23, p≤0.01کیفیت ارزشیابی هم بوسیله تعامل دانشجو با استاد و دانشگاه (β=-0.165,
) p≤0.01و هم بوسیله امکانات کمک آموزشی ) (β=-0.134, p≤0.01پیش بینی شدند.
جدول  :11کوواریانس مسیرهای بین سازهها
P

C.R.

S.E.

***

5.572

0.028

Covariances
Estimate
0.158

Correlations
Estimate
0.553

***

5.382

0.027

0.144

0.661

***

0.037

-0.196

00-0.6

↔

مهارتهای مدلسازی

↔

مهارتهای مدلسازی

5.247
-3.97

↔

مهارتهای مدلسازی

0.045

-0.18

-0.416

کیفیت ارزشیابی

↔

کیفیت تدریس

***

7.267

0.048

0.351

0.604

***

5.309

0.044

0.232

0.552

تعامل دانشجو با استاد و
دانشگاه
امکانات کمک آموزشی

↔

کیفیت تدریس

***

6.001

0.035

0.208

0.601

***

5.046
5.266
3.634
3.291
5.533

0.049

-0.247

-0.474

هدفمند بودن برنامه درسی
معادالت دیفرانسیل
توجه به کارگروهی

↔

0.044

-0.234

0-0.59

توجه به کارگروهی

↔

0.046

-0.165

-0.338

↔

0.041

-0.134

-0.378

0.047

0.259

0.542

***

***
***
***
***

مفید بودن برنامه درسی
معادالت دیفرانسیل
هدفمند بودن برنامه درسی
معادالت دیفرانسیل
توجه به کارگروهی

↔

کیفیت تدریس

↔

تعامل دانشجو با استاد و
دانشگاه
امکانات کمک آموزشی

مفید بودن برنامه درسی
معادالت دیفرانسیل
مفید بودن برنامه درسی
معادالت دیفرانسیل
هدفمند بودن برنامه درسی
معادالت دیفرانسیل
کیفیت ارزشیابی

↔

کیفیت ارزشیابی

امکانات کمک آموزشی

↔

تعامل دانشجو با استاد و
دانشگاه

در بسیاری از مطالعات مربوط به راضایتمندی ،کیفیت برنامههای درسی اجرا شده در
دانشگاه یکی از مهمترین عوامل پیش گویی کننده رضایت دانشجوایان بوده است (بری .)1118 ،
در مطالعات چو ( )1111و چن )1115( 1نیز کیفیت آموزشهای ارائه شده در دانشگاه عامل
مهمی در رضایتمندی دانشجویان عنوان شده است .همین طور (کراندال  )1115 ،اشاره داشته
است که سازههای مفید بودن آموزشهای ارائه شده در دانشگاه ،باورهای انگیزشی ،نقش کیفیت
و اعتماد به نفس دانشجویان برای یادگیری منجر به تغییر و یا اصالح رضایتمندی دانشجویان
. Chen
186

1

دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی ،سال  ،6شماره  ،11بهار و تابستان1931

عوامل پیشبینی کنندگی رضایتمندی دانشجویان ...

میگردنند .مطالعات بسیاری عواملی هم چون تدریس ،مفید بودن ،هدفمند بودن ،ارزشیابی،
کارگروهی ،تعامل و امکانات را در پیش بینی رضایتمندی دانشجویان حائز اهمیت دانستهاند
(کراندال1115 ،؛ امینبیدختی و جعفری .)1939 ،اما هیچ کدام از این مطالعات به سازه
مهارتهای مدلسازی به طور جداگانه و به نقش آموزش مهارتهای مدلسازی در برنامه درسی
معادالت دیفرانسیل به عنوان یک عامل در تعیین کیفیت برنامه درسی معادالت دیفرانسیل که
میتواند در پیش بینی رضایتمندی مرتبط با کیفیت برنامه درسی معادالت دیفرانسیل تاثیر گذار
باشد ،نپرداختهاند .یافتههای پژوهش حاضر نشان داد که با افزایش نقش مهارتهای مدلسازی در
آموزش معادالت دیفرانسیل میتوان رضایتمندی دانشجویان از سازههای مفید بودن برنامه
درسی معادالت دیفرانسیل ،هدفمند بودن برنامه درسی معادالت دیفرانسیل و توجه به
کارگروهی را پیش بینی کرد .بنابراین توجه به این سازه به عنوان یک فاکتور کلیدی در افزایش
رضایتمندی از کیفیت برنامه درسی معادالت دیفرانسیل حائز اهمیت ویژهای است .در راستای
یافتههای مطالعات (بلیر 1111 ،؛ بنجامین  )1335 ،که بیان نمودند یکی از دالیل عدم
رضایتمندی دانشجویان به مفید و کاربردی نبودن آموزشهای دانشگاهی مربوط است ،که در
انگیزه تحصیلی آنان مؤثر است (بری  .)1118 ،بنابراین باید راه کارهای افزایش رضایت
دانشجویان را یافت تا وضعیت آموزش معادالت دیفرانسیل را بهبود بخشید .الیوت و شاین در
سال  1111گزارش کردند که بین رضایتمندی و انگیزه یادگیری رابطه معنادار وجود دارد .به
طوری که با افزایش رضایتمندی ،انگیزه یادگیری افزایش مییابد .هم سو با یافتههای این
پژوهش رینهارت و چیدر ( )1111در پژوهش خود نشان دادند که رضایتمندی در افزایش تعهد
دانشجویان برای یادگیری اثر دارد .هم چنین کیفیت آموزش در رضایتمندی دانشجویان مهم
تشخیص داده شده است (آلن .)1111 ،1در مجموع ،کیفیت برنامه درسی معادالت دیفرانسیل
اجرا شده در دانشگاه با رضایتمندی دانشجویان و رضایتمندی دانشجویان با افزایش انگیزه آنها
برای یادگیری در ارتباط است که در این بین از نظر دانشجویان ،مهارتهای مدلسازی نقش
تعیین کنندهای در کیفیت برنامه درسی معادالت دیفرانسیل بازی میکنند.
با توجه به باال بودن روایی و پایایی ابزار تهیه شده و اهمیت سازه مهارتهای مدلسازی،
میتوان گفت که این پرسشنامه یک مقیاس مفید و مناسب برای پیشگیری از نارضایتی از
کیفیت برنامه درسی معادالت دیفرانسیل در دانشجویان مهندسی میباشد .با این حال اتکاء با
این دادهها کافی نیست؛ پژوهشهای آتی برای دانشجویان نقاط دیگر کشور باید بدان بپیوندد،
لذا توصیه میشود این ابزار روی نمونههای متفاوت در بررسیهای آینده به کار گرفته شود .
. Allen
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نداشتن یک ابزار عینی ،نه تنها امکان ارزیابی نظاموار و معتبر ،بلکه طراحی برنامههای مداخلهای
را برای بهبود عملکرد کاهش میدهد .ابزار تدوین شده طی تحقیق حاضر ،با ویژگیهایی که دارد
میتواند برای عوامل پیش بینی کنندگی رضایتمندی از آموزش معادالت دیفرانسیل در
دانشجویان به کار رود .مسئلهای که قابلیت کاربرد این ابزار را افزایش میدهد تعداد مناسب
گویههای آن میباشد .کلیه امتیازات و نمرههای محاسبه شده در اعتبار و پایایی ابزار ،مناسب
بوده که نشان دهنده روایی و پایا بودن آن میباشد  .گویه های این ابزار حتی االمکان با جزئیات،
عینی و به شکل جمالت کامالً هدفدار تهیه شدهاند و نمره دهی آنها بر مبنای طیف لیکرت در
نظر گرفته شده است.
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