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 افغانستان -آریا از دروس آنالین دانشگاه دانشجویانت میزان رضایبررسی سنجش 

 2میر محمد فاروق حیدری،1تمنا شیرزاد

 دانشجوی سمستر هشتم دانشکده اقتصاد دانشگاه آریا-1

 استاد دانشکده اقتصاد-2

 :چکیده

نیاز به تحول در  روزه هرهای بشری  افتهیشیافزاو با  رودیمانسان به شمار  فرد به منحصر یهایژگیوآموزش یکی از     

آموزش را تحت تأثیر قرار داده است.  ازجملههای جامعه، تحول و تکامل تکنالوژی همه بخش. شودیمآموزش بیشتر احساس 

 هاآنجوامع یکسان نیست و بهره  یهارساختیزو  هایژگیو چراکهو همه موارد یکنواخت نیست؛  جاهمهمیزان این تأثیر در 

مؤسسه تحصیالت پوهنتون و  169 یهادروازهفغانستان شیوع این ویروس در ااز علم و تکنالوژی در اکثر موارد متفاوت است. 

دانشجو بسته نمود. وزارت تحصیالت عالی با استفاده از امکانات دست داشته  388191عالی دولتی و خصوصی را به روی 

بعد از تأییدی شورای وزیران و مجلس  را معرفی نموده و HELMSخویش با همکاری پوهنتون پولی تخنیک کابل نرم افزار 

و مؤسسات خصوصی  پوهنتون( 11و )پوهنتون دولتی  (38به تعداد ) که اکنونافتتاح گردیده  جمهورسیرئنمایندگان توسط 

مطابق دروس خویش را هشت هفته استفاده نموده و  HELMSو  گوگل میت افزارنرمپوهنتون آریا هم از نماید. استفاده می

هدف تحقیق حاضر بررسی سنجش میزان رضایت دانشجویان از دروس آنالین  .وزارت تحصیالت عالی به اتمام رسانیدبرنامه 

. پژوهش حاضر، پژوهش کاربردی از نوع توصیفی است. در این پژوهش جامعه آماری شامل تمام هستدانشگاه آریا 

تصادفی ساده استفاده  یریگنمونهاز روش  یریگنمونهای . برباشندیم 1399-1398دانشجویان دانشگاه آریا در سال تحصیلی 

آن حجم نمونه آماری این  بر اساسشده و برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان و فورمول کوکران استفاده گردیده که 

های مخابراتی اتصاالت شبکهنتایج تحقیق نشان داد که اکثر دانشجویان به منظور فراگیری دروس از  .باشدیم( نفر 300)تحقیق 

و افغان بسیم با استفاده از موبایل خویش استفاده می نمودند. نتایج آزمون ضریب همبستگی نشان داد که بین بُعد تکنالوژی، 

یت بُعد محتوا، بُعد استاد و بُعد کیفیت رابطه مثبت و معنی دار وجود داشته و از دیدگاه دانشجویان مهمترین عامل بر میزان رضا

دانشجویان از خدمات  بدست آمده که نشان دهنده رضایت P>0.05ای ود. در آزمون تی یک نمونهرایشان به شمار می

 دانشگاه آریا حصالن، آموزش آنالین، سنجش رضایت و: مدواژهیکل. باشدمیتدریس آنالین دانشگاه آریا 
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 مقدمه:

نمود  زیادیرا دسرتخوش تغییرات  نهادهای تحصریلیترنت، تکنالوژی مانند انورود به عصرر االالعات و پیدایش، رشرد و توسرعه 

سرررت با  صرررت  یریگبهرهو در این میان، آموزش الکترونیکی توان الوری که  یک پارادیم جدید ظهور کند، عنوانبهاز این فر

 خواهان استفاده از آن شدند. سرعتبه، ها و مؤسسات تحصیلیپوهنتونبسیاری 

شررد بازار آموزش آنالین، باال رفتن  شرری از  یهایدگیچیپامروزه با بلوغ و ر شررتری مدارینا شرردت رقابت در آن،  م و افزایش 

تا  بحرانی و مبرم تبدیل شرده اسرت. موفقیت در این سیستم مانند هر سیستم االالعاتی دیگر مسرللهموفقیت در این عرصره به یک 

سرتفادهحد زیادی به رضرایت  سرتگی دارد که  کنندها سرتفاده، تمایل تیدرنهاو به عواملی ب سرتفاده از  کنندگانا  هاآنرا به ادامه ا

صرر االالعات،  ۀنیدرزمتغییرات  نیترمهمیکی از . افزایش خواهد داد سرتادانتقال پارادیم از آموزش در ع شرجو  ا محوری به دان

شرردیممحوری  سررترش با سررت کمک قابل توجهی به گ سررته ا سررایر  یهاآموزش. ظهور آموزش آنالین توان شررجو محور و  دان

شررری کنرد.  یهراتیرفعرالتغییرات در  سرررتفرادهگفرت تمرکز بر  توانیم رونیازاآموز شررردر ارزیرابی  کننردگرانا آموزش  یاثربخ

شررده کمک کند. تحقیقات درباره به محققان برای پ تواندیمالکترونیکی  سرروال مطرح  سررب به   الوربهاالالعاتی،  یهاسررتمیسررا

؛ باشردیم یهاسرتمیسربرای ارزیابی موفقیت این  فاکتورها نیترمهم، یکی از اسرتفاده کنندگانکه رضرایت  دهدیمواضر  نشران 

بستگی دارد که بتواند نیازهای دلی آموزشی مُ یسازادهیپگفت که موفقیت آموزش آنالن تا حدی زیادی، به  توانیم نیبنابرا

 قرار دهد. توجه موردیادگیرندگان و اهداف آموزشی آنان را 

سررر خط همه  سررانهاین روزها که مبارزه در برابر ویروس کرونا  سرر یهار سررت، رهبران  صرراد داده ا سرری یجهان را به خود اخت ا

شران در برابر این ویروس جهانگیر گزارش  هارسرانهدر برابر  روزه همهکشرورها  شررفت  صرحی و پی ؛ دهندیمدر مورد وضرعیت 

سررتان  سرری و ده ها عوامل داخلی دیگر یسرر یهاتنشروی اما در افغان شرردن این ؛ چرخدیما تأثیر ویروس  هابحثاما محوری 

 را به حاشیه رانده است. هاخانواده یهاچالشکرونا به نظام آموزشی و 

شرررگاهویروس کرونا همه مکاتب و  سرررازمان ملل، این ویروس  یهادان سرررت. بر بنیاد گزارش  دنیا را در حالت تعطیل آورده ا

شرور مکاتب و  166قرار داده و  نهیقرنطاز جمعیت جهان را در  سرومکی شرگاهک سرترش  یهادان شران را برای محدود کردن گ

سررتهاین ویروس  سررتان  .اندب سررال تعلیمی  18000 یهادروازهشرریوع این ویروس در افغان به روی  1399مکاتب را پیش از آغاز 

دولتی و خصروصری را مؤسرسره تحصریالت عالی پوهنتون و  169 یهادروازهو  آموزگار 203021و  آموزدانشمیلیون  9بیش از 

 .1فارسی( یسیبیبمنبع: سایت نمود )دانشجو بسته  388191به روی 

 
1 Bbc.com/Persian/blog-viewpoints 
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آموزش الکترونیکی اقدام به  یهادورهامروزه بسیاری از پوهنتونها و مؤسسات تحصیالت عالی معتبر در سط  جهان، از الریق 

 اخذشدهتفاوتی با مدارک  گونهچیهو این دیپلوم از نظر اعتبار  نمایندیماعطای دیپلوم لیسانس، فوق لیسانس و حتی دکتورا 

 (.2: 1398شیری و صفی اقدام، ندارند )حضوری  یهادورهدر 

نیا آموزشی دیجیتالی نموده است. دنیایی که نهادهای مسؤل ناگهانی وارد د الوربهنظام آموزشی افغانستان را  آمدهشیپوضعیت 

 ه و آشنایی درست ندارند.و مردم با آن تجرب

با حضور داشت رئیس   را سیستم مدیریت آموزش تحصیالت عالی 17/2/1399وزارت تحصیالت عالی افغانستان به تاریب 

  .2را افتتاح نمودندجمهور کشور الی جلسه آنالین 

به روش گروهی همزمان با استفاده  دانشگاه آریا برای اولین بار در افغانستان اعالم نمود که به تاریب سوم حمل دروس آنالین    

ی سیستم آموزش و سیستم سازادهیپبا  2015ال نمود. دانشگاه آریا الکترونیک سازی را در س را آغاز از نرم افزار گوگل میت

سیستم  2020سیستم حاضری و سیستم مدیریت خوابگاه و در سال  2019سیستم منابع بشری، در سال  2018مالی آغاز، در سال 

 (.6: 1399گزارش دانشگاه آریا، است )مدیریت کتابخانه و سیستم امتحانات آنالین را آماده و پیاده نموده 

 

 پیشینه تحقیقمبانی نظری و 

نیاز به  آنالینآموزش  یهایژگیووارد ادبیات آموزش گردید،  1990گسترده از اواسط دهه  الوربهاصطالح آموزش آنالین، 

ضرای زیادی را برای  سربیادگیری در جوامع مدرن را برآورده و تقا سرت.  وکارک سرات آموزش عالی ایجاد نموده ا سر ها و مؤ

شرری از الریق  توانیمآموزش آنالین را  صررورت تعرین نمود: انتقال محتوای آموز ، انترنت مانندالکترونیک  یابزارهابه این 

 (.2009)لی و همکاران،  هایدیسو  هاونیزیتلوصوتی و ویدیویی،  ینوارها، یاماهواره یهاشبکه

سررهم را در  یهاسررتمیسرر باره در شررده انجامدر میان مطالعات و تحقیقات  شررتری  آموزش آنالین، مدل پذیرش تکنالوژی بی

سرت. این مدل بیان  هاآنرضرایت کاربران  یریگاندازهو همچنین  هاسرتمیسراین  یاثربخشرارزیابی موفقیت و  شرته ا  کندیمرا دا

سرررتفر کننردهنییتع یفاکتورها، تکنرالوژی یابزارهاو نگرش افراد به  باورهاکه  سرررط افراد می اده از تکنردر پذیرش و ا الوژی تو

 را تکنالوژیکی یهابرنامهو تمایالت بر اسرتفاده از  هانگرش، باورهامثل  ییرهایمتغد. این مدل، مبنایی را برای تشرری  تأثیر شراب

 .(2008)شاهین و شلی، کندیمفراهم 

سررایی  توانیمیکی از مطالعاتی که  شررنا سرری و  سرریر برر شررمؤثر بر  یفاکتورهاآن را اولین گام در م شرری نهادها یاثربخ ی آموز

شران داد که انعطاف پذیری یتحت و سری ن سرت، نتایج این برر شرجویان دان ضرایت دان سرانه یابزارهاب و ر و توانایی ایجاد  یار

 
2 https://mohe.gov.af   
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. یارسرانه یابزارهایک محیط آموزشری تعاملی نقش بیشرتری در تعیین رضرایت دانشرجویان دارد تا سرهولت و تناوف اسرتفاده از 

 (2009 )آربا،

شرررنهراد نمودنرد کره عوامرل 2010وو و همکرارانش )از اوترارخرانی و دالوری  قولنقرلبره   کننردهنییتع( یرک مردل تحقیقراتی را پی

شرجویان را در سریسرتم آموزش آنالین ترکیبی بر اسراس تلوری شرناختی اجتماعی بررسری  تجربی  یهاافتهی. کندیمرضرایت دان

محتوایی، تعامل  یهامشرخ ی کمپیوتر، انتظارات عملکردی، قابلیت کارکرد سریسرتم، اثربخشر -که خود دهندیمتحقیق نشران 

 (.55: 1391اوتارخانی و دالوری، باشند )یمرضایت  کنندهنییتعولیه و اقلیم یادگیری، عوامل ا

براره 2011یودو و همکرارانش ) عره خود در  سرررنجش کیفیرت  203( در مطرال یراالت متحرده، یرک ابزار  شرررجوی آنالین در ا دان

شررامل چهار بُ یهاسررتمیسررخدمات  شررنهاد نمودند که  ضررمین، همدلی، پاس دهی و محتوای آموزش آنالین را پی صررلی ت عد ا

شرجویان مجازی و تمایل و نیت رفتاری  تیسراوف سرت، به الوریکه مؤلفه کیفیت خدمات بر رضرایت دان در آینده تأثیر  هاآنا

 .گذاردیم

سرال  سری مزایا و معایب آموزش الکترونیکی برای  1398شریری و اقدام در  شران  هاسرازمانبه برر سرات پرداختند. نتایج ن سر و مؤ

و کارکنان بیشرتر از معایب آن باشرد؛  هاسرازمانی آنالین الزم اسرت که مزایای آن برای ی سریسرتم یادگیرسرازادهیپداد که برای 

سرررتفراده از این  وگرنره نرابرانخواهرد بود صررررفرهبرهبرای ارتقرا  آموزش مقرون  حرلراها برای مردنظر قرار دادن و حرل این  نی؛ ب

شرررکالت برایرد بره تمرام ابعراد یرادگیری آنالین  یرادگیری، کیفیرت تولیرد محتوای الکترونیکی و ی مردیریرت هراسرررتمیسررر ازجملرهم

 (.10: 1398شیری و اقدام، داشت )ی مبذول اژهیوی اجرا و مدیریت آموزش توجه هاروش

 

 آموزش آنالین
سررت که هر نوع آموزش و یادگیری که از الریق انترنت و   شررود؛  صررورتبهآموزش آنالین به این معنی ا الکترونیکی انجام 

صرالح. گرددیماالالق  شراره دارد که  ییهاآموزشرا اولین بار کراس وضرع کرد و آن، به انواع  این ا نت برای آموزش از انترا

سرتفاده یادگیرو  سرته کندیمی ا سرت و آن را یادگیری فعال و هوشرمندانه دان . مایر به تعرین مفهومی آموزش آنالین پرداخته ا

سررترش ضررمن تحول در فرایند یاددهی، یادگیری، در گ سرراختن فرهن   که  رتباالات االالعات و ا تکنالوژیو تعمیق و پایدار 

 .(342: د 1390)علی نژاد، نقش اساسی و محوری دارد

صرین  عنوانبهیک تکنالوژی یا محصرول، بلکه  عنوانبهیادگیری آنالین نه  یادگیری  یهاتیمحدودو  شرودیمیک فرایند تو

سررت و او در این فرایند خود نیاز دنالین مدلی با محوریت فرد یاسررنتی حمحدودیت زمان و مکانر را ندارد آموزش آ گیرنده ا

فرصرت مناسربی برای تنظیم میزان و سررعت یادگیری دانشرجو . همچنین سرازدیم برالرفرا تشرخی  داده و آن را  اشیآموزشر

 (343-342: ص  1390. )علی نژاد، سازدیم ریپذانعطافخود دارد که آن را برای وی 
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سررال سررلیمانی  شرری با عنوان نگاهی بر تعامل در محیط یادگیری الکترونیکی، تعامل در آموزش الکترونیکی  1387در  در پژوه

شرته و عدم تعامل در محیط یادگیری از الکترونیکی را باعث کاهش انگیزه یادگیرنده در ادامه  تردهیچیپرا  سرنتی دا از آموزش 

 (.32: 1387سلیمانی، ند )دایمدوره آموزشی و کاهش موقعیت یادگیری او 

 

 انواع آموزش الکترونیکی:

شررای  افالین: خودآموزیادگیری الکترونیکی به روش  -1 سرتفاده از  و فردی در  در این روش فرد یادگیرنده با ا

سرررک،  کرهیدرحرالمنرابع یرادگیری مراننرد پرایگراه داده یرا یرک کمپیوتر  سرررت بره کمرک دی صرررل نی بره  DVDو یرا  CDبره انترنرت مت

 .کندیممحتوای دروس دسترسی پیدا 

شرررای  آنالین:  خودآموزروش  -2 صررر برادر این روش فرد یرادگیرنرده از الریق آنالین و در  بره انترنرت بره منرابع و  الات

 .کندیممحتوا دسترسی پیدا 

 کو در یر براهم زمرانهمدر این روش گروهی از یرادگیرنردگران : زمران میرادگیری الکترونیکی بره روش گرو ی  -3

راً و از الریق کنفرانس مبتنی بر متن یا ویدیو کنفرانس یا چت صوتی یا نوشتاری و اخی شوندیممشخ  به انترنت متصل  زمان

 .کنندیمارتباط برقرار  باهمی اجتماعی هاشبکههم از الریق 

بره روش گرو ی  -4 یر: زمران م نرایرادگیری الکترونیکی  نره در  مرا  نرت ا مرانکدر این روش نیز افراد از الریق انتر  ز

شرررخ ؛ بلکه در  سرررال ایمیل و به کمک هازمانم یکدیگر ( با LMS) یریادگی مدیریتی یهاسرررتمیسررری مختلن از الریق ار

 ارتباط برقرار می کنند.

 

 :و مزایای آن الکترونیکیآموزش 

شررجویان می شرری و منابع متعددی که روی خط ااز مواد آم الکترونیکیهای آموزش توانند در محیطدان  ؛نترنت وجود داردوز

نترنتی برای قرار کنند. الگوی محیط یادگیری اخود ارتباط بر آنالین با اسراتیدتوانند از الریق بیاموزند. به عالوه دانشرجویان می

، حالنیا با. علوم انسانی)الب و..( وجود دارداست و محدودیتی برای رشته  استفادهقابلدانشگاهی و اکادمیکی  یهارشتهتمام 

ضرروعات از الریق این  ضرروعات دیگر ارائه  هاطیمحبرخی مو ضرروشرروندیمبهتر از مو عات نظری با این روش . برای مثال، مو

ضروعات عملی شرتری دارند تا مو ضروعات عملی از راه  یکردهایرواما ؛ سرازگاری و هماهنگی بی جدیدی نیز برای تدریس مو

 (109: د 1394)شهرکی پور،  ساخته است. ریپذامکاندور این امر را 
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ضررروری یرادگیری خردمرات آ یهراطیمحیرک محیط یرادگیری از  عنوانبرهنترنرت ا سرررتآموزش ح . دیرنمرایمفراده را نالین نهرایرت ا

سرررتفرادهانترنت به  صررریل خود را انتخاف کند و  دهدیم را امکران این کننردها سرررتادبا  حالنیدرعتا مکران و زمان تح سرررایر  ا و 

 صنفی شرکت کند. تعدادی از مزایای آموزش آنالین برای دانشجویان دارد: یهابحثدانشجویان تعامل داشته باشد و در 

 آزادی مکان تحصیل؛ •

 آزادی زمان تحصیل؛ •

 آموزش شخصی؛ •

 ارتباط مستقیم همه دانشجویان با استاد؛ •

 ؛کنندیمکه دیگران مطرح  یسؤاالتبهره بردن از  •

 (109: د 1394)شهرکی پور، هانهیهزکاهش  •

 

 تحقیق:ی  اهیفرض

 :فرضیه اصلی -1

 دانشجویان از خدمات آنالین دانشگاه آریا رضایت دارند. رسدیمبه نظر 

 :فرعی ی اهیفرض -2

 بُعد تکنالوژیکی با رضایت دانشجویان رابطه دارد. رسدیمبه نظر  .1

 بُعد استاد با رضایت دانشجویان رابطه دارد. رسدیمبه نظر  .2

 بُعد کیفیت با رضایت دانشجویان رابطه دارد. رسدیمبه نظر  .3

 :روش تحقیق

تعیین میزان رضایت دانشجویان از خدمات دروس آنالین دانشگاه  باهدفاز نوع توصیفی بوده و  کاربردی این پژوهش     

 بعد ازاز الریق گوگل فرم توزیع،  هاپرسشنامه. باشدیم یاپرسشنامه هاداده یآورجمعآریا به انجام رسیده است. ابزار 

 قرار گرفت. لیوتحلهیتجزگردیده و مورد  SPSS 26 افزارنرموارد  یآورجمع

 ی:ریگنمونهروش 

تصرادفی بوده  صرورتبهی تحقیق حاضرر ریگنمونهدهد. روش تشرکیل میدانشرجویان دانشرگاه آریا این تحقیق را جامعه آماری 

 SPSS( دانشرجو انتخاف و پرسرشرنامه از الریق گوگل فرم توزیع، سرپس وارد نرم افزار 300که با اسرتفاده از جدول مورگان به )

 گردید. 26

 مدل مفهومی پژو ش:
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  ا:یافته

 ( آمار توصیفی پاسب دهندگان1جدول)

 فیصدی فریکونسی نام متغیر فیصدی فریکونسی نام متغیر

تی
برا
خا
ی م
 ها
که
شب
از 
ده 
تفا
اس

 

 28.7 86 اتصاالت

ت
سی
جن

 

 

 مرد

 45.4 89 اقتصاد

 37.2 73 انجنیری 21 63 سالم

افغان 

 بیسیم

68 22.7 
 حقوق

34 17.3 

 19.3 58 روشن

 زن

کمپیوتر 

 ساینس

53 51 

 19.2 20 الب 8.3 25 ام تی ان

س 
رو
ه د
ل ب
صا
ر ات
بزا
ا

ین
نال
آ

 

 29.8 31 حقوق 77 231 موبایل

سیستم عامل  16 48 لپ تاپ

برای اتصال 

 به صنن

 19.7 59 ویندوز

 74 222 اندورید 7 21 تبلیت

IOS 19 6.3 

 

تن از دانشکده  65تن از دانشکده انجنیری،  73تن از دانشکده اقتصاد،  89دانشجو  300دهد که از میان نشان می( 1جدول )نتایج 

به ترتیب از  اکثریت دانشجویان .باشندیمتن از دانشکده الب  20تن از دانشکده کمپیوتر ساینس و  53حقوق و علوم سیاسی، 

رضایت از 

خدمات تدریس 

 آنالین

 بُعد تکنالوژی

 بُعد محتوا

 بُعد استاد

 بُعد کیفیت

 مفهومی تحقیق( مدل 1شکل)
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برای اتصال به دروس آنالین از موبایل استفاده  نموده وام تی ان استفاده سیمکارت اتصاالت، افغان بیسیم، سالم، روشن و 

 کردند. می

 

 ؟کنندیم تدریس روشی چه به اساتید شما، درسی ی اصنف در( 2جدول)

 دانشکده
Frequen

cy 
Perce

nt 
Valid 

Percent 
Cumulativ
e Percent 

 و پاورپاینت و صوت با Valid اقتصاد

 درسی سالیدهای

89 100.0 100.0 100.0 

 2.7 2.7 2.7 2 صوت با تنها Valid انجنیری

 و پاورپاینت و صوت با

 درسی سالیدهای

71 97.3 97.3 100.0 

Total 73 100.0 100.0  

 کمپوتر

 ساینس

Valid کتاف از تصاویری و صوت با 

 منابع و ها

35 66.0 66.0 66.0 

 و پاورپاینت و صوت با

 درسی سالیدهای

18 34.0 34.0 100.0 

Total 53 100.0 100.0  

 کتاف از تصاویری و صوت با Valid الب

 منابع و ها

20 100.0 100.0 100.0 

 و پاورپاینت و صوت با Valid حقوق

 درسی سالیدهای

65 100.0 100.0 100.0 

تصاویری از کتابهای منابع درسی استفاده می از سالید های درسی، صوت و  دهد که اکثریت اساتید( نشان می2جدول )نتایج 

 نمایند.

 آموزشی، روش این در شما درسی سؤاالت فیصد چند( 3جدول )

 شد؟ داده پاسخ استاد توس 

 دانشکده
Frequen

cy 
Percen

t 

Valid 
Percen

t 

Cumulat
ive 

Percent 
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 Valid 51-75 9 10.1 10.1 10.1 اقتصاد

76-100 80 89.9 89.9 100.0 

Total 89 100.0 100.0  

 Valid 0-25 22 30.1 30.1 30.1 انجنیری

26-50 23 31.5 31.5 61.6 

76-100 28 38.4 38.4 100.0 

Total 73 100.0 100.0  

 کمپوتر

 ساینس

Valid 51-75 53 100.0 100.0 100.0 

 Valid 51-75 20 100.0 100.0 100.0 الب

 Valid 51-75 65 100.0 100.0 100.0 حقوق

ها در این روش آموزشی ، نسبت به سایر دانشکدهدهد که اکثریت سواالت دانشجویان دانشکده اقتصاد( نشان می3جدول )

 شد.پاسب داده می

 رسید؟ اتمام به و آغاز شده مشخص ساعت در شما صنف آیا( 4جدول )

 دانشکده
Frequenc

y Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

 83.1 83.1 83.1 74 بلی Valid اقتصاد

 95.5 12.4 12.4 11 نخیر

 100.0 4.5 4.5 4 تقریباً

Total 89 100.0 100.0  

 100.0 100.0 100.0 73 بلی Valid انجنیری

 کمپوتر

 ساینس

Valid ً100.0 100.0 100.0 53 تقریبا 

 100.0 100.0 100.0 20 تقریباً Valid الب

 100.0 100.0 100.0 65 تقریباً Valid حقوق
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اکثر که  دهدیمنتایج در مورد اینکه ساعات درسی مشخ  شده در زمان معیین آغاز و اتمام شده است، نشان  (4جدول )

گردید. ولی دروس دانشکده حقوق، الب زمان معیین شروع و ختم می که ساعات درسی در دروس دانشکده اقتصاد و انجنیری

گرفت یا زودتر جلسه ختم شد)معموالً یا در ابتدای جلسه تأخیر صورت میو کمپیوتر ساینس در زمان معیین شروع و ختم نمی

 شد(.می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دهد که بین رضایت دانشجویان از خدمات تدریس آنالین و بُعد کیفیت، بُعد محتوا، نتایج ضریب همبستگی اسپرمن نشان می

 بُعد استاد و بُعد تکنالوژیا رابطه مثبت و معنی دارد وجود دارد. 

( ضریب الفای 5جدول )

 کرونباخ

Cronbach's 
Alpha 

N of 
Items 

.814 11 

بدست آمده، بناً اعتبار پرسشنامه در  0.814که مقدار الفای بدست آماده  دهدیمضریب الفای کرونباخ نشان  (5جدول )نتایج 

 حد خوبی قرار دارد.

 

آزمون  (6جدول ) 

 فریدمن
 Mean Rank 

رضایت از خدمات 

 تدریس آنالین

 بُعد تکنالوژی

 بُعد محتوا

 بُعد استاد

 بُعد کیفیت

 منبع: یافته های تحقیق
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 3.83 بُعد تکنالوژی

 2.92 بُعد محتوا

 3.48 بُعد استاد

 3.55 بُعد کیفیت

( به بُعد 3.83رتبه )که باالترین اوسط  دهدیمنشان  هارتبه. مقایسه اوسط دهدیممتغیرها را نشان  یبندرتبهجدول فوق وضعیت 

عامل بر میزان رضایت دانشجویان به ترتیب بُعد تکنالوژی، بُعد کیفیت،  نیترمهمتکنالوژی اختصاد دارد. بدین معنی است که 

 .باشدیمبُعد استاد و بُعد محتوا 

( آمار توصیفی آزمون 7جدول)

 فریدمن

N 300 

Chi-Square 693.960 

df 3 

Asymp. Sig. .000 

 

بودن بدین  داریمعنقرار دارد.  0.05( است که در سط  خطای کمتر از 693.690جدول فوق مجذور کای بدست آمده برابر با )

 است. داریمعنعوامل مؤثر بر میزان رضایت دانشجویان،  یبندرتبهمعنی است که 

 توان بهره گرفت.ای مییک نمونه برای سنجش میزان رضایت دانشجویان از خدمات تدریس آنالین دانشگاه از آموزن تی

همانگونه که مشاهده می شود تنها میانگین نمونه شاخ  بُعد کیفیت و  بُعد استاد از میانگین نظری باالتر است. این امر منجر به 

 عدم رد فرض صفر شده که رضایت دانشجویان از شاخ  نامبرده را نشان می دهد.

 ( آزمون تی یک نمونه ای8جدول)

 N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 

 042. 735. 2.66 300 بُعد تکنالوژی

 024. 415. 2.80 300 بُعد محتوا

 049. 845. 3.14 300 بُعد استاد

 057. 989. 3.25 300 بُعد کیفیت
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در جدول زیر آمده است. نتایج میزان رضایت دانشجویان از خدمات تدریس آنالین با استفاده از آزمون تی یک نمونه ای     

اما باال  (P<0.05)دهد که علیرغم تفاوت معنی داری میان میانگین نمونه و میانگین نظری وجود داردنتایج آزمون نشان می

بودن میانگین نمونه نسبت به میانگین نظری منجر به رد فرض صفر می شود و نشان دهنده رضایت باالی دانشجویان از خدمات 

 دانشگاه آریا می باشد.تدریس آنالین 

 ( آماره آزمون تی یک نمونه ای9جدول)

 شاخص  ا
 آماره

-T Pآماره  µ میانگین نتیجه
Value 

میزان رضایت دانشجویان از خدمات 

 تدریس آنالین
175.05 252 46.474- 0.541 

رد فرض 

 صفر

 

 :گیرینتیجه

آموزش آنالین الزم  یسازادهیپ، نظارت و کنترول دقیق است تا مؤثر و اقتصادی باشد. برای یزیربرنامهآموزش آنالین نیازمند 

برای ارتقا  آموزش مقرون و  حلراهاستفاده از این  وگرنهاست که مزایای آن برای اداره و کارکنان بیشتر از معایب آن باشد، 

با ا هزینه خیلی گزاف نسبت به سایر رقبا خویش آغاز نموده دانشگاه آریا سیستم تدریس آنالین را ب نخواهد بود. صرفهبه

  .ک نهاد خصوصی مقرون و به صرفه نیستپیاده سازی این سیستم در ی هاهای بهتر به منظور مدیریت هزینهموجودیت گزینه

های الب، حقوق و علوم سیاسی، اقتصاد، انجنیزی و کمپیوتر ( تن از دانشجویان دانشکده300در تحقیق حاضر پرسشنامه به )

های مخابراتی اتصاالت و افغان ساینس توزیع گردید. نتایج نشان داد که اکثر دانشجویان به منظور فراگیری دروس از شبکه

ده می نمودند. نتایج آزمون ضریب همبستگی نشان داد که بین بُعد تکنالوژی، بُعد محتوا، بسیم با استفاده از موبایل خویش استفا

بُعد استاد و بُعد کیفیت رابطه مثبت و معنی دار وجود داشته و از دیدگاه دانشجویان مهمترین عامل بر میزان رضایت ایشان به 

یان از خدمات تدریس آنالین دانشگاه آریا رضایت دارند. از ای نشان داد که دانشجورود. نتایج آزمون تی یک نمونهشمار می

یکی از مشکالت موجود سد راه آموزش الکترونیک در افغانستان سرعت پایین انترنت شبکه های مخابراتی به دید دانشجویان 

  رود، که این خود تأثیر مستقیم باالی میزان رضایت دانشجویان از خدمات تدریس آنالین دارد.شمار می
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