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چكیده
دانشگاه علوم دريايي امام خمیني (ره) نوشهر در راستای اهداف عالیهی نداجا جهت حراست از مرزهای آبي کشور
وظیفهای حیاتي دارد .نداجا مأموريت دارد تا با برنامه ريزی دقیق آموزشي ،نیروی انساني را که سرمايه اصلي سازمان
محسوب ميگردد ،به گونهای مناسب تربیت نمايد .خروجي اين فرايند ميتواند افسراني متعهد ،با ايمان ،متخصص و
آشنا به دانش روز دريايي و مورد احترام جامعه باشند .اين تحقیق تحت عنوان تحلیل و ارزيابي کیفیت ارائهی خدمات
آموزشي دانشگاه علوم دريايي امام خمیني (ره) نوشهر انجام شد .تحقیق به وسیلهی پرسشنامه انجام شده است .اندازه-
ی نمونه  389نفر بود .از اين تعداد 393 ،نفر به پرسشنامه پاسخ دادهاند .پايايي پرسشنامه به وسیله ضريب آلفای
کرونباخ ( )0/41مورد تايید قرار گرفت .عاملهای تحقیق به وسیلهی آزمونهای  KMOو بارتلت ،کولموگروف-
اسمیرنوف ( ،)KSکروسكال-والیس ( ،)Hتوزيع دوجملهای و فريدمن مورد تحلیل قرار گرفتهاند بر اساس اين آزمونها،
مدل تحلیلي تحقیق مورد تايید قرار گرفتهاست ،به ترتیب عاملهای زمینهی اجرايي ،درونداد ،فراگرد (فرايند) و برون-
داد(نتیجه) از بارزترين عاملها در خدمات آموزش دانشگاه مورد مطالعه ميباشند؛ همچنین ،تمامي عاملها و شاخصهای
مورد مطالعه جهت ارزيابي کیفیت خدمات آموزشي در دانشگاه علوم دريايي امام خمیني (ره) نوشهر در وضعیت
مطلوب قرار دارند.
واژگان کلیدی :الگوی سیپ ،کیفیت خدمات آموزشی ،دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر
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مقدمه

دانشگاه يكي از با ارزشترين نهادهايي است که جامعه برای پیشرفت و توسعه در اختیار دارد .دانشگاهها از يك سو
حافظ و انتقال دهندهی میراث فرهنگي و ارزش های حاکم بر جامعه و از سوی ديگر پاسخگوی نیازهای اجتماعي برای
کسب ،اشاعه و توسعه دانش و فنآوری هستند(فیتزپاتريك 1و همكاران .)2009 ،يكي از مهمترين مسايل مورد توجه
در نظام آموزش عالي ،بحث کیفیت است .موفقیت دانشگاهها و موسسهها آموزش عالي در دستیابي به اهداف و
انتظارات آموزشي ،مستلزم توجه و بررسي و نیز بهبود و تضمین کیفیت آموزش است .کیفیت در آموزش عالي ،تطابق
وضعیت موجود هر يك از عوامل و ارکان نظام آموزش شامل درونداد ،فرايند و برونداد با استانداردها ،اهداف و
انتظارات کلي و جزئي آموزش تعريف شده است .اين امر از طريق استقرار يك نظام کارآمد ارزشیابي آموزشي در هر
يك از نظامهای دانشگاهي تحقق مييابد(محمدزاده1382 ،؛ يارمحمديان.)1383 ،
موسسههای آموزش عالي در حال حاضر در سطح بینالمللي تغییرات قابل مالحظهای را تجربه ميکنند .فرآيندهای
مسوولیتپذيری (پاسخگو بودن) و تضمین کیفیت ،ويژگي اصلي تغییرات در بخش آموزش عالي هستند و در صف اول
اين تغییرات ،مباحثي چون کیفیت و سنجش کیفیت برای تدريس و پژوهش ميباشند .توجه کلي به کیفیت و
استانداردها در آموزش عالي با مشارکت رو به افزايش دولتها در تالش به منظور بازسازی آموزش عالي تشديد شده
است .غیر از بخشهای دولتي ،گروههای مختلف در جامعه شامل انجمنهای تخصصي ،سیاستگذاری ،مديران،
دانشجويان ،فارغالتحصیالن و کارفرمايان نیز اخیراً به اين حیطه عالقمند شدهاند .انتظار جذب اين گروهها اين است که
دانشگاهها ،دانشجويان را برای يك دنیای پیچیده و در حال تغییرات سريع آماده سازند(لین 2و همكاران.)1448 ،
ارزشیابي آموزش عالي ،ابزاری است که ميتوان از آن برای تحقق هدفهای آموزش عالي استفاده کرد .ارزشیابي به
عنوان يكي از کارکردهای مديريت آموزش عالي عبارت است از به کارگیری روشهای جستجو و قضاوت ،شامل تعیین
استانداردها برای قضاوت در خصوص کیفیت و تصمیمگیری ،جمعآوری اطالعات مرتبط و به کار بستن استانداردها
برای تعیین ارزش ،کیفیت ،سودمندی و اثربخشي برنامه يا موسسه است(آيتكین.)1441 ،3
نظام ارزيابي دانشگاهي ،به عنوان يك زيرنظام از نظام دانشگاهي بايد از ابتدای انديشیدن دربارهی ايجاد يك
دانشگاه طراحي شود و استقرار يابد تا بتوان از تحقق رسالت ،مأموريت و اهداف دانشگاه اطمینان يافت .اين امر در
صورتي انجام خواهد پذيرفت که نظام ارزيابي دانشگاهي دربارهی مطلوبیت اهداف و عوامل درونداد (دانشجو ،هیأت
علمي ،برنامه درسي و غیره) ،فرآيند تدريس (تدريس و يادگیری) و برونداد (دانشآموختگان) به طور مستمر قضاوت
به عمل آورد ،حاصل آن جهت بهبود امور آموزشي ،پژوهشي و عرضه خدمات تخصصي به جامعه ،مورد استفاده قرار
گیرد (بازرگان.)1385 ،
نصر ( )1381در تحقیق خود با عنوان تحلیلي بر کیفیت ارزشیابي دانشجويان از تدريس ،از جمله پیشنهادهايي کهه
ارائه داده است ،عبارتند از :جدی گرفتن ارزشیابي و اعمهال سیاسهتههای تشهويقي ،تهروير فرهنهج انجهام و پهذيرش
ارزشیابي در نظام آموزشي ،انجام پژوهش در مورد ارزشیابي دانشجويي ،طراحي اجهرای صهحیح ،مشهارکت ارزشهیابي-
شوندگان در فرآيند ارزشیابي ،توجیه استادان و دانشجويان در مورد معیارههای تهدريس اثهربخش در دانشهگاه ،بررسهي
اعتبار و پايايي ابزارهای سنجش ،نمرهگذاری و تفسیر صحیح يافتهها و فراتر رفتن از عدد و رقم.
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در تحقیق کاظمي و همكاران ( )1389با عنوان ارزيابي دورههای آموزش ضمن خدمت در صنعت گردشگری استان
فارس بر اساس مدل سیپپ ،1نتاير اين تحقیق بیانگر مطلوبیت کمتر بعد درونداد نسبت بهه ابعهاد ديگهر بهود .توجیهه
کارکنان نسبت بهه اهمیهت و اههداف ايهن دورههها همچنهین تقويهت تجهیهزات آموزشهي و کمهك آموزشهي از جملهه
پیشنهادهايي است که برای ارتقای کیفیت دورههای مزبور ارايه شده است.
هادوی و مهدیپور( )1389در تحقیقي با عنوان طراحي الگويي برای ارزشیابي دوره کارشناسي تربیتبهدني و علهوم
ورزشي مراکز و موسسههای آموزش عالي دولتي ،بیان ميکنند که بر اساس مالكهای ارزشیابي از ديهدگاه نمونههههای
تحقیق ،وضعیت موجود دوره کارشناسي تربیتبدني و علوم ورزشي نسبتاً مطلهوب گهزارش شهده اسهت .در پايهان ايهن
تحقیق نیز الگوی ارزشیابي که برای موسسههای آموزش عالي پیشنهاد ميگردد.
زوار و همكاران ( )1381در تحقیقي با عنوان ارزشهیابي کیفیهت خهدمات آموزشهي دانشهگاه پیهامنهور اسهتانههای
آذربايجان شرقي و غربي از ديدگاه دانشجويان ،به اين نتیجه رسیدند که دانشجويان از کیفیت خدمات مراکهز آموزشهي
دانشگاه پیامنور راضي نیستند و در ضمن ،میانگین ادراك دانشجويان  2/18درصد (زير متوسهط) و انتظهار آنهها 9/99
درصد (باالی زياد) است؛ همچنین ،تفاوتي در چگونگي کیفیت خهدمات بهر حسهب جنسهیت و سهال تحصهیلي (دوم و
چهارم) دانشجويان مشاهده نشد .در بین رشتههای تحصیلي فقط سطح نارضايتي دانشجويان رشتهی کهامپیوتر نسهبت
به ساير دانشجويان در آزمون  Fمتفاوت بوده است.
زندوانیان و مشايخي( )1388نشان داده اند که وضعیت حوزه علمیه مكتبالزهرا شهرسهتان يهزد بها اسهتانداردهای
مربوطه تطبیق داده شد و بر اساس آن قضاوت در مورد میزان مطلوبیت وضعیت هر مالك در سه سطح مطلوب ،نسهبتاً
مطلوب و نامطلوب انجام گرفته و در مواردی نیز نتاير به صورت کیفي ارائه گرديد .در مجموع بايد گفت که نتهاير ايهن
ارزيابي در وهله اول به مسئوالن حوزه علمیه خواهران شهرستان يزد برای بهبود فعالیتها و باال بردن کیفیت آموزش و
همچنین به مسئوالن معاونت حوزه علمیه خواهران قم برای تقويت بنیه علمي و فرهنگي حهوزهههای علمیهه خهواهران
کمك ميکند .نتاير مطالعهی اخالقي و همكاران( )1340مبني بر ارزشیابي کیفیهت برنامههههای آموزشهي در آمهوزش
عالي ،نشان داده است که باالترين سطح مطلوبیت کل مربوط بهه عامهل اعضهای هیهأت علمهي در حهوزهههای درونداد
(قسمت منابع انساني) و کمترين سطح مطلوبیت کل مربوط به عامل بودجه در حهوزه درونداد (قسهمت منهابع مهالي)
بوده است ،همچنین ،در اين تحقیق نشان داده شده است که ارزشیابي مستمر برنامههای گروههای مدارك پزشهكي بهه
بررسي نقاط ضعف و قوت برنامهها و باال بردن سطح کیفي آنها کمك ميکند.
نتاير مطالعهی محمدیآريا و همكاران( )1340در خصوص ارزشیابي جامع دانشگاهي دانشهگاه آزاد اسهالمي واحهد
گرگان حاکي از مطلوبیت نسبي اين دانشگاه از لحاظ مجموع چهار عامل (زمینه ،درون¬داد ،فرآيند و برون¬داد) بهوده
است ،با توجه به جوان بودن دانشگاه آزاد اسالمي و کم بودن اعضای هیأت علمي با مرتبه دانشیاری و استادی به مربي،
اين میزان مطلوبیت قابل قبول است.
يادگاری و همكاران( )1342در تحقیق خود با عنوان ارزيابي دروني گروه آموزشي گفتار درماني ،به اين نتیجه
رسیدند که ارزيابي دروني اين گروه روشن ساخت که حوزههای آموزشي مختلف نسبت به وضعیت مطلوب فاصله دارند.
بر اساس اين يافتهها ،اگر چه بیشتر حوزهها در سطح نسبتاً مطلوب بودند اما راه زيادی تا بهبود کیفیت آموزش وجود
دارد که اين امر به ويژه با رفع نواقص و کاستيهای مربوط به حوزههای کمتر مطلوب محقق خواهد شد.
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سرمايه اصلي نیروهای مسلح جمهوری اسالمي ايران ،نیروی انساني متعهد و متخصص آن تلقي مي شود ،زيرا عامل
اساسي و سرنوشتساز برای موفقیت در صحنههای نبرد ،نیروی انساني مؤمن و کارآمد ميباشد و ساير عوامهل از جملهه
تجهیزات و امكانات ،در مراتب بعدی قرار ميگیرند .بنابراين ،حفظ و ارتقای توانمندیها و قابلیتهای نیهروی انسهاني و
بهروزرساني بینش ،دانش ،مهارت و منش کارکنان و به عبارت ديگر ،تربیت و آموزش آحاد کارکنان نیروههای مسهلح از
اهمیت به سزايي برخوردار است .دانش و فنآوری در زمینههای گوناگون با سرعت شگرفي در حال توسهعه و پیشهرفت
است .استفاده بهینه ،به موقع ،مت ناسب با نیاز و به صورت بومي از آن در راسهتای تهدوين و تجديهدنظر در برنامههههای
آموزشي ،بايستي به طور مداوم و جدی مورد توجه قرار گیرد(ستاد کل نیروهای مسلح.)1341 ،
دانشگاه علوم دريايي امام خمیني(ره) نوشهر در راستای اهداف عالیه نیروی دريايي ارتش جمهوری اسهالمي ايهران
جهت حراست از مرزهای آبي کشور ،مأموريت دارد تا با برنامهريزی دقیق آموزشي ،نیروی انساني را کهه سهرمايه اصهلي
سازمان محسوب ميگردد ،به گونه ای تربیت نمايد تا خروجي آن افسران متعهد ،با ايمان ،متخصص و آشنا به دانش روز
دريايي و مورد احترام جامعه باشند .اين دانشگاه در راستای اجرای وظايف خويش ،از تمهامي امكانهات تجهیهزات نهوين
آموزشي اعم از نرمافزاری و سختافزاری جهت اجرای آموزشهای طولي و عرضي ،پايهه و تكمیلهي و انجهام پهژوهش و
پروژههای تحقیقاتي با بهرهگیری از اساتید با تجربه و کاردان بر اساس قوانین و مقررات آجها ،وزارت علهوم ،تحقیقهات و
فنآوری و مطابق با الزامات سازمان جهاني دريانوردی استفاده نموده و تسهیالت آموزشي الزم را در اختیار دانشهجويان
قرار ميدهد(ستاد کل نیروهای مسلح.)1341 ،
تا به امروز ،کارهای تحقیقاتي زيادی در داخل و خارج از کشور در زمینهی ارائهی خدمات آموزشي انجام شده
است .در بسیاری از تحقیقات داخلي و خارجي ،جهت مشخص شدن ارائهی خدمات آموزشي ،از الگوی سیپ استفاده
شده است .هرچند که در برخي دانشگاههای داخلي نیز در زمینه ارائهی خدمات آموزشي کارهای تحقیقاتي با استفاده
از مدل سیپ انجام شده است ،در اين تحقیق قص د بر آن است تا به ارزيابي کیفیت خدمات آموزشي دانشگاه با استفاده
از الگوی سیپ پرداخته شود .در ابتدا و بر اساس تحقیقات پیشین ،مدل تحلیلي تحقیق ترسیم ميگردد و پس از آن به
وسیلهی پرسشنامه اين مدل مورد تجزيه و تحلیل قرار ميگیرد .در تحقیق حاضر ،عالوه بر اينكه نشان داده شده است
که وضعیت هر کدام از عامل های مدل سیپ در دانشگاه علوم دريايي امام خمیني (ره) نوشهر چگونه است ،به رتبهبندی
عاملهای تحقیق نیز پرداخته شده است ،همچنین ،نشان داده شده است که بارزترين و کمرنجترين عاملهای ارائهی
خدمات آموزشي اين دانشگاه کدام عوامل ميباشند.
پس از بررسي های انجام شده و همچنین بر اساس تحقیقات گذشته ،مشخص شد که الگوی سیپ بر اساس چهار
بعد زمینهی اجرايي ،درونداد ،فراگرد (فرايند) و برونداد (نتیجه) بنا نهاده شده است .در صورتي که نیاز به سنجش
کیفیت خدمات آموزشي در هر دانشگاهي باشد ،نیاز است يكي از اين ابعاد يا اينكه تمامي اين ابعاد مورد سنجش قرار
گیرند .در اين تحقیق ،تمامي اين چهار بعد مورد تجزيه و تحلیل قرار ميگیرند .در ادامه نیز همانطور که در شكل 1
مشخص شده است ،قصد بر آن است که نشان داده شود کدام يك از چهار بعد الگوی سیپ در کیفیت خدمات آموزش
دانشگاه علوم دريايي امام خمیني (ره) نوشهر تأثیر بیشتری دارد.
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فراگرد (فرايند)

درونداد

برونداد (نتیجه)

کیفیت خدمات آموزشي
دانشگاه علوم دريايي امام خمیني (ره) نوشهر
شكل ( )1مدل تحلیلی تحقیق

همانطور که در شكل  1نشان داده شده است ،چهار بعد زمینهی اجرايي ،درونداد ،فراگرد (فرايند) و برونداد
(نتیجه) به عنوان عوامل تأثیرگذار در کیفیت خدمات آموزشي دانشگاه مورد مطالعه شناسايي شدهاند .بنابراين اين
مطالعه بر آن است تا کیفیت خدمات آموزشي دانشگاه علوم دريايي امام خمیني را بر اساس ابعاد چهارگانه سیپپ مورد
ارزشیابي قرا دهد.
روش تحقیق
از آنجايي که اين تحقیق بر اساس پرسشنامه محققساخته انجام شده است ،قبل از انجام مراحل تحقیق در بررسي
ادبیات تحقیق نیاز به شناسايي شاخص های اصلي ابعاد چهارگانه الگوی سیپ بوده است .برای هر کدام از ابعاد برخي
شاخصها شناسايي شده است .در کل  91شاخص برای پرسشنامه تحقیق شناسايي شده است .زمینه اجرايي در
پرسشنامه به وسیلهی  4شاخص (سؤال  1تا  4پرسشنامه تحقیق) سنجیده شده است .درونداد در پرسشنامه به
وسیلهی  12شاخص (سؤال  10تا  21پرسشنامه تحقیق) سنجیده شده است .فراگرد يا فرايند در پرسشنامه به وسیله-
ی  11شاخص (سؤال  22تا  32پرسشنامه تحقیق) سنجیده شده است .برونداد (نتیجه) در پرسشنامه به وسیلهی 4
شاخص (سؤال  33تا  91پرسشنامه تحقیق) سنجیده شده است .جهت ساخت اين پرسشنامه از تحقیقات رضویامیری
و سعیدی ( ،)1385اخالقي و همكاران ( ،)1340محمدیآريا و همكاران ( )1340و داودپور ( )1343استفاده شده
است.
پرسشنامه نهايي تحقیق در دو بخش کلي قابل تفكیك است .در قسمت ابتدايي آن از سؤاالت جمعیت استفاده
شده است .سؤاالت جمعیت شاختي شامل متغیرهايي نظیر :جنسیت ،سابقهی کار ،منطقه محل خدمت و مدرك
تحصیلي مشارکت کنندگان را در بر دارد .بخش دوم پرسشنامه در ابتدا شامل  91شاخص است که در قالب  9فاکتور
يا بعد موثر ( 91شاخص نام برده شده در قالب  9بعد زمینهی اجرايي ،درونداد ،فراگرد (فرايند) و برونداد (نتیجه))
دستهبندی شده است .در انتهای بخش دوم نیز دو سؤال مطرح شده است که در ابتدا از کارشناسان خواسته شده است
در صورتي که عواملي جز اين  91شاخص مطرح شده را ،در ارزيابي کیفیت خدمات آموزشي دانشگاه مهم ميدانند،
ذکر کنند و سؤال دوم نیز جهت دريافت توصیه و پیشنهادهای مشارکت کنندگان در نظر گرفته شده است .گزينه های
سواالت در طیف  5درجه ای لیكرت به صورت کامالً مخالفم ،مخالفم ،بي نظر ،موافقم و کامالً موافقم تدوين گرديدند.
21

زمستان  ،49شماره 3

فصلنامه پژوهش در مديريت آموزش علوم دريايي

با توجه به اينكه متغیرهای مورد مطالعه در پژوهش حاضر متغیرهای کیفي هستند و اندازه جامعه (جامعه اين
تحقیق شامل پرسنل (افسران و درجهداران در قسمتهای مختلف) نداجا در مناطق  ،9 ،3 ،2 ،1تهران و دانشگاه علوم
دريايي امام خمیني(ره) نوشهر ميشود) نامحدود ميباشد(با توجه به داليل امنیتي و حفاظتي از بیان دقیق اندازهی
جامعه آماری خودداری شده است و به همین دلیل نیز اندازه جامعه نامحدود در نظر گرفته شده است) ،لذا با استفاده
از فرمول

حجم نمونه برای تحقیق محاسبه ميشود .چون  Pنسبت صفت متغیر  P = 0/5در نظر

گرفته شده است ،که بر اين اساس حداکثر واريانس يعني  Pq = 0/25را نشان ميدهد .از آنجايي که حجم نمونه قبل از
تعیین مقدار آن برای ما مجهول بود ،مقدار  tرا با  %45اطمینان يا با  %5خطا برابر  1/41قرار داده ميشود؛ در نتیجه
با میزان اشتباه مجاز  d = 0/05تعداد  389نفر به عنوان نمونه مورد مطالعه در رابطه  1به دست ميآيد (منصورفر،
.)1340

با توجه به اينكه در اين تحقیق نیز متغیرهای انتخاب شده برای پرسشنامهی تحقیق به صورت کیفي ارائه شدهاند،
حداقل تعداد افراد برای نمونه مورد مطالعه ( 389که افراد درجهدار و افسر نداجا بودهاند) نفر ميباشد ،از اين تعداد
 393پرسشنامه گردآوری شدهاند که  105نفر آن مربوط به منطقه يكم 35 ،نفر منطقه دوم 35 ،نفر منطقه سوم23 ،
نفر منطقه چهارم 51 ،نفر دانشگاه علوم دريايي امام خمیني (ره) نوشهر و  94نفر نیز از پرسنل تهران بودهاند.
یافتههای تحقیق
پس از طراحي پرسشنامه تحقیق و مشخص شدن تعداد نمونه ،میزان اعتبار(روايي) پرسشنامه به وسیلهی اعتبار
منطقي و با تايید کارشناسان در دانشگاه علوم دريايي امام خمیني (ره) نوشهر انجام شده است .پايايي تحقیق نیز در
مطالعات مقدمات ي و با استفاده از ضريب آلفای کرونباخ انجام شده است .در جدول  1میزان آلفای کرونباخ برای تمامي
 91شاخص پرسشنامه است .حداقل میزان آلفای کرونباخ برای تايید پرسشنامه تحقیق 0/3 ،ميباشد (سلیمانیان و
جمشیدی.)1389 ،
جدول ( )1ضریب آلفای کرونباخ تمامی شاخصها

تعداد سؤاالت

91

تعداد پرسشنامههای پیش آزمون

30

تعداد پرسشنامههای قابل قبول
ضريب آلفای کرونباخ

30
0/412

میزان آلفای کرونباخ که برای کل پرسشهای تحقیق گرفته شده است برابر  0/41ميباشد .با توجه به باال بودن اين
میزان آلفا و همچنین باالتر بودن از حد میزان آلفای قابل قبول ،پرسشنامه تحقیق مورد تايید جهت توزيع در میان
افراد نمونه واقع شده است .با توجه به میزاني از اندازه نمونهی تحقیق که گفته شد 389 ،پرسشنامه توزيع شد .تمامي
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تجزيه و تحلیلهايي که در ادامه تحقیق انجام ميشود ،به وسیله دادهها و اطالعاتي است که از  393پرسشنامهی
جمعآوری شده است.
پس از اينكه مشخص شد پرسشنامه تحقیق از میزان اعتبار و پايايي مناسب جهت تحلیل تحقیق مناسب است،
اقدام به توزيع آن در میان نمونه مورد مطالعه شده است .برای اين که مشخص شود چهار بعد ذکر شده نیز قابلیت
سنجش کیفیت خدمات آموزشي در دانشگاه را دارند ،آزمون نیكويي برازش و ضريب تحلیل عاملي اکتشافي آنها در
جدول  2مورد تجزيه و تحلیل قرار ميگیرد.
جدول ( )2ضریب تحلیل عاملی فاکتورها

رديف

ضريب

فاکتور

1

زمینهی اجرايي

0/824

2

درونداد

0/432

3
9

فراگرد (فرايند)
برونداد (نتیجه)

0/345
0/319

چهار عامل يا بعد زمینهی اجرايي ،درونداد ،فراگرد (فرايند) و برونداد (نتیجه) با توجه به اينكه توانستهاند ضريب-
هايي باالتر از  0/9را به دست آورند ،نشان از اين دارد که مورد تايید واقع ميشوند .اين  9عامل قابلیت سنجش و
ارزيابي کیفیت خدمات آموزشي در دانشگاه علوم دريايي امام خمیني (ره) نوشهر را دارند. .پس از اينكه از روايي و
پايايي تحقیق اطمینان خاطر حاصل شد ،کفايت نمونه گیری نیز مورد تايید واقع شد .در ادامه نیاز به آزموني است که
بتواند مشخص کند اطالعات و دادههای موجود که از پرسشنامهها استخراج شدهاند ،پارامتريك يا ناپارامتريك هستند؛
تا اينكه آزمونهای الزم برای آنها در نظر گرفته و اعمال شوند .آزمون کولموگروف – اسمیرنوف ( )KSبرای اين هدف
انجام ميشود .نتاير آن نیز در جدول  3نشان داده شده است .در اين آزمون در صورتي که سطح معنيداری کمتر از
 0/05باشد نشان از ناپارامتريك بودن داده دارد .اگر سطح معنيداری اين آزمون باالتر از  0/05باشد ،نشان از
پارامتريك بودن دادهها دارد (مؤمني و فعالقیومي.)1349 ،
جدول ( )3آزمون کولموگروف  -اسمیرنوف ()KS

برونداد (نتیجه)
تعداد نمونه
پارامترهای
توزيع
بیشترين
انحراف
آماره آزمون Z
سطح معنيداری

میانگین
انحراف معیار
قدر مطلق
مثبت
منفي

393
3/8435
0/81955
0/250
0/118
-0/250
9/154
0/000

فراگرد (فرايند)

درونداد

زمینهی اجرايي

393
9/0500
0/55395
0/132
0/132
-0/131
2/913
0/000

393
9/0245
0/53831
0/155
0/195
-0/155
2/849
0/000

393
9/0430
0/50138
0/143
0/104
-0/143
3/541
0/000

با توجه به اينكه ،میزان سطح معنيداری برای تمامي شاخصها  0/000است و کمتر از آمارهی  0/05است ،پس
جهت استفاده از آزمونها برای تجزيه و تحلیل دادههای تحقیق ،از آزمونهای ناپارامتريك استفاده شده است؛ چرا که
تمامي دادههای به دست آمده از پرسشنامه ی تحقیق توزيعي غیرنرمال دارند .در ادامه ،هر کدام از آزمونهای الزم
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ناپارامتريك پس از معرفي ،به شرح ،تفسیر و تجزيه و تحلیل دادههای تحقیق ميپردازند؛ الزم به ذکر است که قبل از
انجام آزمونهای استنباطي تحقیق ،میانگین هر کدام از شاخصهای تحقیق نیز در جدول  9بیان شده است.
جدول ( )4امتیاز متوسط عاملهای تحقیق

عاملهای تحقیق

متوسط امتیازات

حداکثر امتیاز

تعداد

زمینهی اجرايي

9/0430

5

393

درونداد

9/0245

5

393

فراگرد (فرايند)
برونداد (نتیجه)
کل عاملها

9/0500
3/8435
9/0185

5
5
5

393
393
393

با توجه به میانگین امتیازاتي که در اين بخش انجام شده است ،عامل زمینهی اجرايي باالترين متوسط امتیاز را در
بین عاملهای تحقیق دارد .همچنین ،عامل برونداد (نتیجه) نیز در بین اين چهار عامل اصلي تحقیق با امتیاز متوسط
 3/8435کمترين امتیاز را به دست آورده و ميتوان گفت کمرنجترين عامل در اين تحقیق است .در میان  91سؤال
پرسشنامه نیز به ترتیب شاخصهای پیشرفت روند کاری به دلیل وجود مقررات اداری مناسب( ،)9/311مفید و مثبت
بودن برگزاری همايشهای علمي و پژوهشي( ،)9/2338رعايت حداقلهای شرايط تدريس در گزينش اساتید
دانشگاه( ،)9/2304اجرای روشهای تدريس مناسب جهت ارائهی محتوای آموزشي ( )9/2304و عملي بودن اجرای
طرحهای مناسب علمي و پژوهشي مديريت ارشد( )9/2214بیشترين اهمیت را از نظر پاسخدهندگان در زمینه کیفیت
خدمات آموزشي دانشگاه مورد مطالعه داشتهاند .متوسط امتیازات برای چهار عامل اصلي و همچنین 91 ،شاخص
تحقیق نیز  9/0185به دست آمده است.
نتاير آزمون کولموگروف– اسمیرنوف حاکي از اين بود که توزيع فراواني متغیرهای تحقیق نرمال نیستند .در اين
بخش نیز از آزمون آماری کروسكال  -والیس برای تجزيه و تحلیل سؤاالت جمعیت شناختي استفاده شده است .برای
 9فاکتور و  91شاخص تحقیق که بخش دوم پرسشنامه تحقیق را تشكیل ميدهند نیز از آزمونهای توزيع دوجملهای
(آزمون موفقیت) و فريدمن استفاده شده است.
سواالتي که در بخش جمعیتشناختي (منطقه خدمتي ،سابقهی کار ،سن و میزان تحصیالت) پرسشنامهی تحقیق
مطرح شده است ،به دستههايي بیش از دو گروه مستقل تقسیم شدهاند .بنابراين ،از آزمون کراسكال – والیس استفاده
شده است(يعسوبي )1384 ،که نتاير آن در جدولهای  5و  1ارايه شده اند.
جدول ( )5میانگین گروهها در آزمون کروسكال – والیس (آزمون )H

سؤاالت جمعیت شناختي

سن

سابقهی کاری

گروهها
کمتر از  25سال

تعداد
11

میانگین
133/41

 35-21سال

110

131/88

 95-31سال
 55-91سال
بزرگتر از  55سال
کمتر از  5سال
 10-1سال

33
92
3
30
41

118/13
183/00
139/19
133/32
130/04
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منطقه خدمتي
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 15-11سال
 20-11سال

132
35

132/05
131/13

 25-21سال

19

145/25

فوقديپلم و کمتر
لیسانس
فوقلیسانس و باالتر
منطقه يكم
منطقه دوم
منطقه سوم

13
231
92
105
35
35

115/20
133/53
112/21
130/28
131/33
183/83

منطقه چهارم

23

154/53

تهران
دانشگاه نوشهر

51
94

180/15
131/01

از بین گروههای سني مختلف ،افراد با سن  91تا  55سال باالترين میانگین امتیاز را به خدمات آموزشي دانشگاه
نوشهر دادهاند .از نظر سابقهی کاری نیز افراد با سابقهی کاری  21تا  25سال ،باالترين میانگین امتیاز را به کیفیت
خدمات آموزشي دانشگاه دادهاند .از نظر مدرك تحصیلي ،افراد با مدرك تحصیلي لیسانس ،بهترين نظر مثبت را نسبت
به کیفیت خدمات آموزشي دانشگاه داشتهاند ،همچنین ،از نظر افراد در مناطق خدمتي مختلف نداجا ،از نظر افراد در
منطقه سوم نداجا بهترين کیفیت خدمات را دانشگاه نوشهر دارد .جهت اينكه مشخص شود اين اختالف میانگین در
گروههای مختلف معنيدار است نتاير آزمون در جدول  1ارايه شده اند.
جدول ( )6سطح معنیداری در آزمون کروسكال – والیس (آزمون )H

سؤاالت جمعیت شناختي

آزمون

نتاير

سن

کای دو
درجه آزادی

1/139
9

سطع معناداری
کای دو

0/884
0/438

درجه آزادی

9

سطع معناداری
کای دو

0/414
0/311

درجه آزادی

2

سطع معناداری
کای دو

0/301
1/388

درجه آزادی
سطع معناداری

5
0/421

سابقهی کاری

مدرك تحصیلي

منطقه خدمتي

میزان سطح معنيداری در جدول  1برای گروههای مختلف با سابقهی کاری متفاوت ،سن متفاوت ،مدرك تحصیلي
مختلف و مناطق عملیاتي مختلف باالتر از  0/05ميباشد .اين نتیجه حاصل ميشود که افراد با سابقهی کاری متفاوت،
سن متفاوت ،مدرك تحصیلي مختلف و مناطق عملیاتي مختلف ،اختالف معناداری بین پاسخهای اين افراد وجود ندارد.
12

زمستان  ،49شماره 3

فصلنامه پژوهش در مديريت آموزش علوم دريايي

اين سطح معنيداری حاکي از عدم وجود رابطه معنيداری بین گروههای مختلف و پاسخهای جمعآوری شده ميباشد.
تفاوت معناداری بین پاسخهای افراد در گروههای متفاوت وجود ندارد.
آزمون توزيع دوجملهای برای چهار فاکتور زمینهی اجرايي ،درونداد ،فراگرد(فرايند) و برونداد(نتیجه) انجام شده
است .در اين تحقیق فرض  H0بیان ميکند که هر کدام از فاکتورهای بیان شده در کیفیت خدمات آموزشي دانشگاه
علوم دريايي امام خمیني(ره) نوشهر تاثیری ندارند .همچنین ،فرض  H1به اين نكته اشاره دارد که هر کدام از
فاکتورهای بیان شده در کیفیت خدمات آموزشي دانشگاه علوم دريايي امام خمیني (ره) نوشهر تأثیرگذار هستند .از
آنجايي که در اين تحقیق از طیف لیكرت استفاده شده است و عدد  3نیز به عنوان عدد وسط در نظر گرفته شده است.
از تقسیم ( 3عدد وسط) بر ( 5حداکثر امتیاز) دو فرض به وجود ميآيد که فرض  H0برابر  p≤0/1و فرض  H1نیز برابر
 p>0/1ميباشد .نتاير آزمون توزيع دوجملهای برای سه عامل در جدول  3بیان شده است.
جدول ( )7آزمون توزیع دوجمله ای (آزمون موفقیت)

فاکتورها
زمینهی
اجرايي
درونداد

فراگرد
(فرايند)
برونداد
(نتیجه)

گروه 1
گروه 2
کل
گروه 1
گروه 2
کل
گروه 1
گروه 2
کل
گروه 1
گروه 2
کل

بازه

تعداد

≤3
>3

11
331
393
32
315
393
11

0/0
1/0
1/0
0/1
0/4
1/0
0/0

331
393
98
244
393

1/0
1/0
0/1
0/4
1/0

≤3
>3
≤3
>3
≤3
>3

نسبت مشاهدات

نسبت آزمون

سطح معني داری

0/1

0/000

0/1

0/000

0/1

0/000

0/1

0/000

میزان سطح معنيداری برای هر کدام از عاملها در جدول  3بیان شده است .سطح معنيداری برای چهار عامل
کمتر از  0/05و برابر  0/000ميباشد .با اين سطح معنيداری ،فرض  H0رد و فرض  H1تايید ميشود .با اين نتاير
عاملهای زمینهی اجرايي ،درونداد ،فراگرد(فرايند) و برونداد(نتیجه) در کیفیت خدمات آموزشي دانشگاه علوم دريايي
امام خمیني(ره) نوشهر تأثیرگذار هستند .برای رتبهبندی عاملها از آزمون فريدمن استفاده شده است(آذر و مؤمني،
 .)1383در اين قسمت ،آزمون فريدمن برای  9عامل اصلي گرفته شده و در جدول  8ارايه شده است.
جدول ( )8رتبهبندی شاخصهای تحقیق

رتبه عامل

فاکتور

میانگین

1

زمینه اجرايي

2/80

2
3
9

درونداد
فراگرد(فرايند)
برونداد(نتیجه)

2/95
2/34
2/31
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در جدول  8با توجه به رتبهبندیهايي که انجام شده است ،مشخص است که برخي عاملها اهمیت بیشتر و برخي
اهمیت کمتری در کیفیت ارايه خدمات آموزشي دارند .با توجه به امتیازی که اين شاخصها از آزمون فريدمن به دست
آوردهاند ،زمینه اجرايي بارزترين عامل در اين موضوع ميباشد .پس از آن نیز به ترتیب عاملهای درونداد و فراگرد
(نتیجه) از بارزترين عاملهای خدمات آموزشي دانشگاه ميباشند .در کیفیت ارائه خدمات آموزشي دانشگاه علوم
دريايي امام خمیني(ره) نوشهر ،برونداد(نتیجه) کم رنجترين عامل در کیفیت خدمات آموزشي ارائه شده ميباشد .در
جدول  4نیز اين اختالف میانگین بین عاملهای تحقیق از نظر سطح معنيداری مورد آزمون گذاشته ميشوند.

جدول ( )9سطح معنیداری آزمون فریدمن

تعداد

393

کای دو
درجه آزادی

21/199
3

سطح معنيداری

0/000

سطح معنيداری در جدول  4برابر  0/000است .اين سطح معنيداری کمتر از  0/05است .نشان ميدهد که
اختالف میانگین بین اين  9عامل معنيدار ميباشد.
نتیجهگیری
در اين تحقیق قصد بر آن بوده تا اينكه کیفیت خدمات آموزشي ارائه شده توسط دانشگاه علوم دريايي امام
خمیني (ره) نوشهر مورد ارزيابي قرار گیرد .هدف اصلي اين بود که نقاط قوت و ضعف آن مشخص شود .با توجه به
آزمونهايي که در ادامهی تحقیق گرفته شد ،مشخص شد که چهار عامل زمینهی اجرايي ،درونداد ،فراگرد(فرايند) و
برونداد(نتیجه) در ارائه کیفیت خدمات آموزشي تأثیرگذار هستند .همچنین اين عاملها از نظر اعضای نمونه اهمیت
متفاوتي داشتهاند که به ترتیب زمینهی اجرايي ،درونداد ،فراگرد(فرايند) و برونداد(نتیجه) در دانشگاه مورد مطالعه
بیشتر نمايان بودهاند .با توجه به آزمون توزيع دوجملهای که گرفته شد ،مشخص شد که عاملهای زمینهی اجرايي،
درونداد ،فراگرد(فرايند) و برونداد(نتیجه) در موضوع تحقیق نقش دارند ،همچنین ،با تايید فرضیههای اين آزمون،
مدل تحلیلي تحقیق مورد تايید واقع ميشود .میانگین عاملهای زمینهی اجرايي ( ،)9/043درونداد(،)9/024
فراگرد(فرايند) ( )9/050و برونداد(نتیجه) ( )3/8435نیز به دست آمد .در میان  91سؤال پرسشنامه نیز به ترتیب
شاخصهای پیشرفت روند کاری به دلیل وجود مقررات اداری مناسب ( ،)9/311مفید و مثبت بودن برگزاری همايش-
های علمي و پژوهشي ( ،)9/2338رعايت حداقلهای شرايط تدريس در گزينش اساتید دانشگاه( ،)9/230اجرای
روشهای تدريس مناسب جهت ارائهی محتوای آموزشي( )9/230و عملي بودن اجرای طرحهای مناسب علمي و
پژوهشي مديريت ارشد  )9/2214بیشترين اهمیت را از نظر پاسخ دهندگان در زمینه کیفیت خدمات آموزشي دانشگاه
نوشهر داشتهاند .متوسط کلي امتیازات چهار عامل اصلي و همچنین  91شاخص تحقیق نیز  9/018به دست آمده
است .از آنجايي که حداقل امتیاز  1و حداکثر امتیاز  5ميباشد ،در صورتي که میانگین امتیاز هر عامل يا شاخص بین
 1تا  2/33باشد نشان از نامطلوب آن است .اگر میانگین امتیاز  2/39تا  3/11نشان از مطلوبیت نسبي ميباشد .هر
عامل يا شاخص در صورتي که میانگین امتیازی بین  3/13تا  5داشته باشد ،به عنوان يك عامل يا شاخص مطلوب
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شناخته ميشود .با توجه به اينكه تمامي عاملهای تحقیق و همچنین شاخصهای آن میانگیني باالتر از  3/13دارند،
نشان از مطلوبیت کیفیت ارائه خدمات آموزشي در دانشگاه علوم دريايي امام خمیني (ره) نوشهر است .تحقیقاتي که در
ادبیات تحقیق مورد بررسي قرار گرفت(موسيپور  ،)1381نصر( ،)1381کاظمي و همكاران( ،)1389هادوی و مهدی-
پور( ،)1389زوار و همكاران( ،)1381زندوانیان و مشايخي( ،)1388اخالقي و همكاران( ،)1340محمدیآريا و
همكاران( )1340و يادگاری و همكاران( )1342هر کدام به نحوی کیفیت خدمات آموزش دانشگاهها و موسسهها
آموزش عالي را ارزيابي کردهاند .نتاير اين تحقیق نیز تا حدودی به نتاير تحقیقات گذشته شباهت دارد؛ اما در هیچ
کدام از اين تحقیقات ،تمامي عامل ها در وضعیت مطلوب قرار ندارند .وضعیت مطلوب کیفیت خدمات آموزشي در
دانشگاه علوم دريايي امام خمیني (ره) نوشهر ،نشان از با اهمیت بودن امر آموزش در کنار ساير آموزشهای الزم از نظر
مديران و فرماندهان اين دانشگاه است .در اين تحقیق با اينكه تمامي جنبههای مدل سیپ امتیاز مطلوب را به دست
آورده اند اما بخش نتیجه يا برونداد آن نسبت به ساير بخشها از امتیاز کمتری برخوردار است .از جمله پیشنهادهايي
که ميتوان در زمینه اين تحقیق ارائه داد عبارتند از :بازخورد آموزشهای دانشگاهي در مناطق اعزامي در طول زماني
مشخص هرچند وقت يكبار ارزيابي گردد ،تاثیر دورههای آموزشي در عملكرد افراد سازمان با معیارهای مشخصي
ارزيابي گردد ،رضايت افراد در طول مدت تحصیل و پس از فارغالتحصیلي آنان از دانشگاه سنجیده شود ،میزان
دستو رپذيری افراد در طول مدت خدمت آنان نیز سنجیده شود ،میزان روحیه پژوهشمحوری افراد سازمان از میزان
مشارکت آنان در مجامع علمي و دانشگاهي مشخص گردد و کتابهای علمي در مناطق اعزامي و کتابخانهها جهت
حفظ روحیه علمي افراد موجود باشد.
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