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Abstract: The purpose of this study is to provide a model of e-learning learning 

environment based on organizational support and organizational communication of 

secondary school teachers in Hormozgan province. The research method was applied in 

terms of purpose, mixed in terms of data type (qualitative-quantitative) with sequential 

exploration strategy and descriptive-survey in terms of data collection time. The 

statistical population of the research in the qualitative section includes all teachers of 

the second-high school of Hormozgan province who were selected as the sample by 

stratified random sampling method. In this study, data collection was done by library 

method, and a researcher-made questionnaire (quantitative section) that experts 

confirmed the validity of the interview. In this study, two qualitative and quantitative 

sections were used to analyze the data. In the qualitative part of the coding, the results 

of the interview were performed and in the quantitative part, descriptive and inferential 

statistics (structural equation modeling, confirmation factor and t-statistic) were used. 

The results showed that the components of e-learning learning environment, in order of 

priority, include organizational acceptance of technology, planning perspective, 

support-relationship conditions, common aspiration, dynamic database, technology-

based learning, support-structural conditions and participatory learning. 

 

Keywords: E-learning, Organizational Technology Acceptance, Planning Vision, 

Supportive-Relational Conditions. 
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 مقدمه

در عصر اطالعات، مزیت اصلی در سرمایه دانش نهفته      

سررعت در ارا  است. دانش در دنیای پیشررتته امرر ب  ه

 اشرد. هرا مری ه مزیت رقا ت اصرلی سرابمان شدنلیتبد

 ییهاکنند مد تالش می ی خدمت محورهاامر به سابمان

های یادگیری الکتر نیکری  ره ااررا را ساخته   در محیط

صورت مستمر، تحرکات کار آ رند تا اب این راه  توانند  هدر

را تعا  ساخته، تجارب یادگیری تعاملی را در انروا   تیمی

مختلف اب طریق تقویت اس تعلق  ه سرابمان در اعارای 

منجرر  ره ایجراد  هراتیخرود،  ره دسرت آ رنرد. ایرن تعال

شود که  ررای ادگیری مشارکتی کارآمدی میییندهای آتر

شرده    یسرابمتناسب  ا تواه  ه  ظرایف شریلی نمعلما

)دراچینی  سابندتسهیل می یانتقا  دانش را  ه کارسابمان

آ ری در قررن  یسرت  یکر    تکامل سرعت ترن (.2014

ای یرادگیری   آمروبش یر  هرای ارترهگسترش شربکه

 اشرد. محریط محور می -ها پاسخگوضر رت  رای سابمان

ی یرر  سیسررت  اطالعررات ای الکتر نیکرریررادگیری ارترره

هرای در قالرب د ره معلمران در مردار الکتر نیکی  رین 

 .(2016.)تراست  اشدمدت    لندمدت میکوتاه

آ ری   تاررای گسررترده  ررا پیشرررتت ادیررد در تررن 

توانند  ا می مدار اینترنتی مر یان آموبشی   الکتر نیکی 

   اهدف کیفیت در تهیه  چهره  ه چهرههای ارتباط شبکه

 معلماناگرچه .ای کارکنان را توانمندتر سابند دانش ارته

ای تحت  ب تمرکز یادگیری  رر در محیط یادگیری ارته

توانند کنتر  کننرد امرا نیراب  ره پایه تجر یات خود را می

در اهررت  معلمررانامایررت ر ا ررط   امایررت سرراختاری 

 تقویت انگیزه در تحقرق آرمران مشرترا سرابمانی دارنرد

   .(2016)چنگ 

ای ر یررادگیری در ایررن  عررد محرریط یررادگیری ارترره

  علمرانمحرور م -الکتر نیکی  را تنها  رای آموبش مهرارت

گیرری آگاهانره سرابمانی   را گیرد اما  ا تصمی شکل نمی

اب طریرق  علمران هترین  اه مسیر درست یادگیری  ره م

هرا در یرادگیری کننرد   آنتاای الکتر نیکی انتخاب می

رسراند. یراری مری علمرانهردایت مشرترا متیمی پایا  ا 

، هنگامی اتفاق علمانالکتر نیکی  رای م یایادگیری ارته

الکتر نیکرری  ررا  یهررااتتررد کرره دانررش   رر پایرره ر شمری

 را آرمران مشرترا  ادیدترین ا زار ارتباطات الکتر نیکری

تعالی شیلی پردابش شود   طیفی اب رتتارها در یرادگیری  

راستا در محیط یادگیری  نیدر ا .(2016)پال   تیییر کند

گیرنرد  ، در دنیای تکنولوژی قررار علمان اید م الکتر نیکی

 ررای  علمراندر اا  تشویق مدر اقع، کشورهای پیشرتته 

الکتر نیکی  ا مشرارکت در  یاساخت اوامع آموبش ارته

 . اشرند تکنولوژی محور در محیط سابمانی  می یهاپر ژه

هرا   همکراری شربکه توانردیای مارتهاوامع یادگیرنده 

انداب، چشرر  علمررانای را ایجرراد کنررد کرره در آن مارترره

یادگیری تیمی، شرایط امایتی در ر ا ط   ساختار  اهدف 

 گذارنردرهبری خویش  ه اشتراا مری یهاییتوسعه توانا

. اگر  را تواره  ره دسرتا ردهای مفیرد علر  (2016)لیو  

-را نروعی اطرال  سرابمان ارتباطات، آموبش   پژ هش در

  یارسانی  ردانی ، در ایرن راسرتا، نگررش آمروبش ارتره

 یتریمهارت ادراکی   ارتباطی قو ،، دانش تنیالکتر نیکی

 را   ه دنبا  خواهد داشت. 

در سابمان  عال ه  ر نیاب  ره  یاهای یادگیری ارتهمحیط

اب دنیرای دیجیترا  در اهرت موردتواره قررار  یریگ هره

الکتر نیکی، نیابمند تواه  ره  یساختارها   ترایندها دادن

در  رقرار نمودن انسجام یرادگیری  علمانامایت ر ا طی م

)هریس  اشرندیدر محریط آمروبش سرابمانی  م  یاارته

ای الکتر نیکی، ، در محیط یادگیری ارته.  نا راین(2011

انداب  رای هدایت   یادگیری تمرام اعارای سرابمان  چش 

در  علمرانرتته است   در این محیط الکتر نیکی، مگشکل

مسیر مناسب آموبش سابمانی    ر اسا  تعالیرت مرن   

 رر  علمراندر انتقا  تجر ه    ه اشترا گذاری دانرش   م

شوند. ر ا ط سابنده سوق داده می پایه امایت ساختاری  

در محیط یرادگیری  علمانهای اصلی مهمچنین مسئولیت

 د ن تسرلط  علمانیکی، هدایت مشترا مای الکتر نارته

گیرد. در محیط یرادگیری ها شکل میرتتار سابمانی آن  ر

انداب ر شن،  رای دسترسی  ره ای الکتر نیکی، چش ارته

ریررزی مناسررب سررابمانی، راهبردهررای نرروین در  رنامرره
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 ر پایه آرمان مشترا می علمانارتباطات سابنده شیلی م

در  علمرانهای اصلی مئولیتمس (.2013)اتتیمیس   اشد

در قالب تعامل، سنجش   اربشیا ی الکتر نیکی در  مدار 

ای الکتر نیکی  را هردایت مشرترا محیط یادگیری ارته

در اهت کسب منا ع اطالعاتی شریلی    امایرت  علمانم

ای در مسریر آموبش ارتره ر یکرد ی  .د اشسابمانی می

 اشرد کره ن مرییاددهی   یادگیری الکتر نیکی در سرابما

هرای یادگیرنردگان در ارتباطرات سرابمانی   شریلی، گر ه

اطالعررات تنرری را اب طریررق مسرریر الکتر نیکرری مبادلرره 

  ی  رودن چند عرد ره  نگراه.  نا راین  ا تواه  ه کنندیم

   ارررس در محررریط سرررابمانی هاپاسررر  رررودن  عیسررر

ی در معلمرران د ره د م متوسررطه اسررتان ریپذتیمسررئول

ی الکتر نیکری تبیرین اارترهر رت یرادگیری هرمزگان ض

. همچنین  ا تواه ارتباطات الکتر نیکری  ررای خواهد شد

ی در المللررنی در پاسررخگویی   نگرراه  سرررعت هدسررتیا ی 

مرردار  متوسررطه اسررتان هرمزگرران توارره  رره یررادگیری 

ی الکتر نیکررری  ررررای معلمررران یررر  ضرررر رت اارتررره

ارره  رره چگررونگی  اسررت . در ایررن مقالرره تو ریناپررذااتناب

  علمانمی الکتر نیکی  رای اارتهاستقرار محیط یادگیری 

است   مد  پیشرنهادی  مدن رمدار  د ره د م متوسطه 

 رای رسیدن  ه این هردف مهر   را   دهندهلیتشکعوامل 

اسررت .  نررا راین ایررن  قرارگرتتررهسرررلواه ایررن پررژ هش 

 یاهمؤلفه بیر است : سؤاالتپژ هش کوششی در پاس   ه 

 انرد  کدم علمرانالکتر نیکری م یامحیط یادگیری ارتره

چگونره  علمانالکتر نیکی م یامحیط یادگیری ارتهمد  

  است

 روش کار

 ا ر یکرد آمیخته   یا ترکیبی  را  ر ش پژ هش ااضر     

تروان راهبُرد اکتشاتی متوالی اسرت  در  خرش کم ری مری

 یشرریرآبمایهررای  پررژ هش ااضررر را اب نررو  پررژ هش

اامعه آماری  خرش )توصیفی(   اب نو  پیمایشی دانست. 

کیفی پژ هش شامل خبرگان دانشگاهی   معلمان مدار  

متوسطه استان هرمزگان  ر پایه سا قه کار   مرتبه علمری 

های .  رای تعیین نمونه اشدیمی سابمانی موتق هاپست  

-این پژ هش   تعیین این گر ه اب خبرگان اب ر ش نمونره

ی هدتمند استفاده شد.  ا تواه  ه اینکره تصادت ری گیری 

انتخاب خبرگان  معلمان  ه صرورت  یرتصرادتی انتخراب 

اامعره شدند لذا ر ش نمونه گیرری هدتمنرد مری  اشرد. 

 یرهعبارت است اب کل یپژ هش ااضر در  خش کم یآمار

 معلمان مدار  د ره د م متوسطه استان هرمزگان  ود که 

ترمرو  تعرداد  ین. که طبق اشداده اب اد   مورگان استف

 در ن ر گرتته شد.  نفر 310 یاامعه آمار ینمونه  را

 گیرررینمونرره ر ش اب آمرراری هرراینمونرره انتخرراب  رررای

 نیرا درهمچنرین . شرد اسرتفاده نسربی ایطبقه تصادتی

محقرق ای پرسشنامه اب هاداده یگردآ رمن ور   ه پژ هش

اابه استفاده شرد اب کدهای ااصل اب مص  رگرتته ساخته

  د ره د م متوسرطه که  را ن رسرنجی اب معلمران مردار

های این های پرسشنامه، تکمیل شد. گویهاستان هرمزگان

عمرومی: در  هایپژ هش شامل د  قسمت است:الف( گویه

 تیرامععمومی هدف کسب اطالعرات کلری    هایا ؤس

ی پاسخگویان است. این قسمت شرامل پرنس سرؤا  شناخت

 ،«تحصریالت سرط » ،«انسریت»واردی ماننرد است   م

 «سررررن»   «شرررریلی سررررمت» ،«شرررریلی سررررا قه»

محقرق  تخصصری : پرسشرنامه های.ب( گویهاندشدهمطرح

الکتر نیکری. ایرن  خرش شرامل  یاارته ساخته یادگیری

 اشد. در طراای این  خش سعی شرده گویه  سته می 39

هرا  ررای پرسشرنامه هرایاست که تا ارد ممکرن، گویره

ها اب نرو   سرته   اب  اشد. این گویه دراقا لاسخگویان پ

 اشد. البم  ه ذکرر اسرت کره ای لیکرت میگزینه 5طیف 

آبمودنی اداگانه  30آلفای کر نباخ  ر ر ی  آبمودنپیش 

 سررؤاالتهمبسررتگی در نرری  شرران داد کررهنانجررام شررد   

یع ها توبمناسب است پرسشنامه نهایی  رای سایر آبمودنی

اطالعات در  خش کمری  لی تحلهیتجزشد.همچنین ر ش 

اتزار استفاده  ا نرم معادالت ساختاری یا یتکنی  مد  اب 

در  خش کیفی، مصراابه  اطالعات یآ رامع ا زارگردید. 

عمیق  ا خبرگان  وده است. در ا تدا پژ هشگر پس اب مر ر 

ی اارتررهاد یررات  رررای آشررنایی  ررا محرریط یررادگیری 
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نیکرری، اقرردام  رره تررد ین   اارررای مصرراابه نیمرره الکتر 

   خبرگان نمود.  ن رانصااب ا  اتتهیساختار

ی محیط یادگیری هامؤلفهدر انتها محقق پس اب استخراج 

اب مررر ر پیشررینه تحقیررق، ن رررات  ی الکتر نیکرریاارترره

 در رارهمصراابه  قیرطر ابرا نیرز  ن رانصاابخبرگان   

ی الکتر نیکری اارترهگیری ی استقرار محیط یرادهامؤلفه

اب  ن رانصاابی ن رات  ندامع تیدرنها   دریاتت نمود

اب اد یرات، مبنرای ترد ین  مستخرجی هامؤلفهمصاابه   

اسرت کره طرو  مردت  ذکرانیشراپرسشنامه قرار گرتت. 

 50الری  30میرانگین  رین  طور رهمصاابه  رای هر ترد، 

صرراابه توسررط م شرردهمطرحدقیقرره  رروده اسررت. مطالررب 

ی هامصرراابههمرره  تیرردرنهاشرردگان ضرربط گردیررد. 

 ر ر ی کا رذ پیراده شردند    اطالعرات البم اب  شدهضبط

   شردهی ندطبقهمیان مصراابه کلیره اترراد اسرتخراج   

 نیمرره مصرراابه اب . پررسه اسررتقرارگرتترر مورداسررتفاده

 مصرراابه اطالعررات ،خبرگرران اب یرر  هررر اب اتتهیسرراختار

 هراآن ر ی بمرانه  تحلیل   شده کدگذاری   یآ رامع

  ررا مرردا م مقایسرره قیررطر اب سرر س پررذیرتت. صررورت

 ترا گرتتنرد  قررار موردسرنجش خرود ابقبل  یهامصاابه

 مصراابه در ادیردی موارد)  رسند اشبا  االت  ه کهاین

 لی تحلهیتجز کیفی درر شهمچنین (. اشد نداشته  اود

  نیرراد( هداد ن ریرره) تئرروری گرانرردداطالعررات  رره ر ش 

اسررت.  تجریرره   تحلیررل در  خررش کیفرری  ررا  شرردهانجام

استفاده اب ر ش معادالت سراختاری    را اسرتفاده اب نررم 

  لیزر  انجام شده است. اتزار

 رای تعیین موثق  ودن داده هرا )کره در تحقیقرات کمری 

اب ر ش  ابکدگذاری  توسرط  ،معاد  پایایی   ر ایی است(

د. کلیه صفحات کدگرذاری ی  پژ هشگر دیگر استفاده ش

    اب های انجام شده در اختیار پژ هشگر دیگر قرار گرترت

ایشان درخواست شد ن رات خود را در مورد کدگذاری ها 

که نشران دهنرده میرزان تواترق  کاپاضریب  . اعما  نماید

  دسرت آمرده  86/0 ،  را ر راکدگذاری در د  مراله است

اسرت. همچنرین که نشان دهنده ثبات مطلوب کدکذاری 

اب ر ش  راب ینی اعاراا اسرتفاده  ، رای تعیین تأییدپذیری

(. کدگرذاری هرا   مرد  ١٣٩١ ،)اندر    همکرارانگردید 

    نهایی در اختیار سه نفر اب مصاابه شوندگان قرارگرتت

آنها ن رات خود را اعمرا  کررده   در نهایرت مرد  کلری 

رسشرنامه در  خش کمی، پایایی پ تحقیق را تأیید کردند. 

ابطریررق آلفررای کر نبرراخ مررورد سررنجش قرررار گرتررت    

 دسرت آمرده  (875/0 راسا  آن، پایایی کل پرسشنامه )

 یشرتر اسرت،  7/0کره اب مقردار که  ا تواه  ره ایرن است

 . اشد نا راین دارای اعتبار مناسب می

در اارای پژ هش، محقق تمام تالش خود را  ه کارگرترت 

مسرالل اخالقری تحقیرق را رعایرت تا مالا ات مر وط  ه 

  اشد:شرح ذیل می نماید. اه  این مالا ات  ه

درخواسررت همکرراری اب دانشررگاه هررا اهررت همکرراری  ررا 

 پژ هشگر.

کننده در تراینرد اارایری پرژ هش. آگاهانه  ودن مشارکت

ای  ود که چنانچه تردی تمایل  ه مشارکت گونهاین امر  ه

 شد.ار دعوت مینداشت، اب اتراد مایل  ه این ک

در تراینرد اارایرری پررژ هش، ا ترردا پژ هشررگر توضرریحاتی 

در اره موضو  پژ هش، اهداف، سؤاالت، اهمیت   ضرر رت 

داد    سرر س اب آنهررا تحقیررق  رره آبمررودنی هررا ارالرره مرری

 درخواست همکاری نمود.

ها نیاب  ه درج نرام   مشخصرات کدام اب پرسشنامهدر هیچ

 تردی نبود.

شرده هرای گردآ ریداری اب داده، امانرتدر پژ هش ااضر

 رعایت گردید.

کنندگان در ایررن تحقیررق،  رره اطالعرات تمررامی مشررارکت

 شود.داری میصورت محرمانه نگه

در انجررام تحقیررق ااضررر، رعایررت مرروابین اخالقرری  ررا 

ای  رود کره گونرهکنندگان  ه عمل آمد. این امرر  هشرکت

محل کار  ی مرااعره  عااً  رای مصاابه  ا تردی  ارها  ه 

شد    مواردی ه   ود که  ه علت عدم تمایل همکراری می

 شد.ترد دیگری اایگزین می اتراد،

شروندگان رعایرت نفس مصاابهتالش شد تا شأن   عرزت

 شود.
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ن ر گیری   اعمرا در ترایند مصاابه، سؤاالت  د ن اهت

 گردیدمطرح می

 پر پرروبا  ثبررت کررد ،یپژ هشرر اخررالق تیرررعا اهررت

 ثبرت دانشرگاه اخالق ی تهیکم در ۲۲۸۲35١۲٩۷١1۰۷

 .شد

 

 ها یافته

عامل  رار گرذاری  9طور خالصه سئواالتی که ر ی ه       

 است: ذیلشده اند مطا ق اد   

 عامل 9ری شده روی ذا. سواالت بارگ1جدول 

Table 1. Questions uploaded on 9 factors 
 گذاری ابعادمنا تناظر گویه ها تعداد گویه ها هاعامل

1 7 S1,S4, S5,S6,S7,S9,S10 روابطي -شرایط حمایتي 

2 6 S12,S13,S14,S15,S16,S17 ادگیری مشارکتيی 

3 6 S19,S20,S21,S22,S23,S25  ساختاری-شرایط حمایتي 

4 4 S27,S28,S29,S30 بانك اطالعاتي پویا 

5 6 S32,S34,S34,S36,S37,S38 ارمان مشترک 

6 4 S39,S41,S42,S44 پذیرش سازمان فن اور 

7 3 S45,S47,S49 ادگیری فن اوری محوری 

8 3 S51,S52,S55 چشم انداز برنامه ریزی الکترونیکي 

 

شدگی اتفاق اتتراده ها گ نتایس نشان داد در  رخی اب گویه

 رای رتع این مشرکل اب ر ش میانره  ررای  است   نا راین

هرای تمرام داده هرا اسرتفاده شرد  اایگذاری مقرادیر آن

رت اب های پرشناسایی داده من ور همفقوده اایگزین شد. 

گراف  اکس پالت استفاده شد کره نترایس نشران داد هریچ 

اکسرل  اترزارنرمهرا در داده پرتی  اود ندارد. عال ه  ر این

تفرا ت انحرراف معیرار هرر هرای  ری رای اذف آبمرودنی

د که نتایس آبمودنی در پاس   ه ی  پرسشنامه محاسبه ش

هرا  ره نشان داد انحراف معیار پاسر  هرر یر  اب آبمودنی

نیسرت    نرا راین هریچ   3/0ی پژ هش کمترر اب هاسؤا 

 تحلیل عاملی تالیدی مقیا  سنجش  آبمودنی اذف نشد.

 

الکتر نیکری در  یاعوامل مؤثر  ر محریط یرادگیری ارتره

یرل اسرتاندارد تحل یشده اسرت.  رار عرامل( اراله1نمودار )

عاملی تالیدی  رای سنجش قدرت  ین هرر عامرل )متییرر 

مشاهده آن در تمرامی گویره هرا پنهان(  ا متییرهای قا ل

آمده است.  نا راین ساختار عراملی دست ه 3/0تر اب  زرگ

 یاپرسشررنامه عوامررل مررؤثر  ررر محرریط یررادگیری ارترره

.  رای تحلیل عراملی تالیردی   گرددیم دیالکتر نیکی  تال

 tاستاندارد   آماره  یمعادالت ساختاری  ار عامل یا یمد  

های نیکرولی  ررابش همچنین شاخص .شده است.محاسبه

( 1  در اد   ) اندها نیز در  ابه موردقبو  قرارگرتتهمد 

 است. شدهدادهنشان 

 .  شاخص نیکوئي برازش2جدول

Table 2.  Fit goodness index 
 SRMR RMSEA GFI NFI NNFI IFI شاخص برازندگي

 0-1 <9/0 <9/0 <9/0 >08/0 >05/0 قبولمقادیر قابل

 94/0 98/0 97/0 93/0 072/0 044/0 شدهمقادیر محاسبه

 

مد  نهایی پژ هش  ر اسا  متییرهای اصرلی پرژ هش   

 شده است. معیارهای هرکدام مشخص
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 نتایج تائید مدل نهائي ارتباط بین متغیرها . 1نمودار 

Figure 1. Results of confirmation of the final model of the relationship between variables 

 پژوهش یهاهینتایج آزمون فرض. 3جدول 

Table 3.  Test results of research hypotheses 
 نتیجه عالمت tآماره  ضریب مسیر مسیر

 دیتائ + 23/9 81/0 وابطير -شرایط حمایتي ←الکترونیکي   یامحیط یادگیری حرفه

 دیتائ + 27/5 38/0 ادگیری مشارکتيی ←الکترونیکي   یامحیط یادگیری حرفه

 دیتائ + 57/6 47/0 ساختاری-شرایط حمایتي  ←الکترونیکي   یامحیط یادگیری حرفه

 دیتائ + 83/6 60/0 بانك اطالعاتي پویا ←الکترونیکي   یامحیط یادگیری حرفه

 دیتائ + 12/7 65/0 ارمان مشترک ←الکترونیکي   یاحرفه محیط یادگیری

 دیتائ + 91/9 90/0 یآورپذیرش سازماني فن ←الکترونیکي   یامحیط یادگیری حرفه

 دیتائ + 30/5 55/0 محور یآورادگیری فنی ←الکترونیکي   یامحیط یادگیری حرفه

 دیتائ + 70/9 85/0 یزیرانداز برنامهچشم ←الکترونیکي   یامحیط یادگیری حرفه

 

شود ضریب مسریر ( مشاهده می3طور که در اد  )همان

 رر شررایط  ای الکتر نیکریمحریط یرادگیری ارتره ریتأث

آمده اسرت.  را تواره  ره دست ه 81/0، ر ا طی -امایتی

آمده اسرت، دسرت ه 23/9 رای این ضرریب  tاینکه آماره 

،  96/1 [ر دامنره رای ایرن مسریر د tشده مقدار محاسبه

 توان نتیجه گرتت قرار نگرتته است،  نا راین می ] -96/1

 

یکی اب عوامل مؤثر  ر محریط  ر ا طی -که شرایط امایتی

، همچنین  اشد.می علمانم ای الکتر نیکی یادگیری ارته

 ر  ای الکتر نیکیمحیط یادگیری ارته ریضریب مسیر تأث

آمده است.  ا تواره  ره تدس ه 38/0، ادگیری مشارکتیی

آمده اسرت، دسرت ه 27/5 رای این ضرریب  tاینکه آماره 

،  96/1 [ رای ایرن مسریر در دامنره tشده مقدار محاسبه
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توان نتیجه گرترت قرار نگرتته است،  نا راین می ] -96/1

که یادگیری مشرارکتی  یکری اب عوامرل مرؤثر  رر محریط 

 اشرد. ضرریب مری معلمرانالکتر نیکی  یایادگیری ارته

 ر شرایط  ای الکتر نیکیمحیط یادگیری ارته ریمسیر تأث

آمده است.  ا تواه  ره دست ه 47/0، ساختاری–امایتی 

آمده اسرت، دسرت ه 57/6 رای این ضرریب  tاینکه آماره 

،  96/1 [ رای ایرن مسریر در دامنره tشده مقدار محاسبه

توان نتیجه گرترت قرار نگرتته است،  نا راین می ] -96/1

یکری اب عوامرل مرؤثر  رر  سراختاری -که شرایط امایتی 

 اشرد. مری معلمرانای الکتر نیکری محیط یادگیری ارته

 ر ای الکتر نیکی محیط یادگیری ارته ریضریب مسیر تأث

آمده است.  ا تواره  ره دست ه 60/0 ان  اطالعاتی پویا، 

آمده اسرت، سرتد ه 83/6 رای این ضرریب  tاینکه آماره 

،  96/1 [ رای ایرن مسریر در دامنره tشده مقدار محاسبه

توان نتیجه گرترت قرار نگرتته است،  نا راین می ] -96/1

که  ان  اطالعاتی پویرا یکری اب عوامرل مرؤثر  رر محریط 

 اشرد. ضرریب مری معلمرانالکتر نیکی  یایادگیری ارته

رمان آ ر   الکتر نیکی یامحیط یادگیری ارته ریمسیر تأث

 آمده است. دست ه 65/0مشترا، 

 12/7 رررای ایررن ضررریب  t ررا توارره  رره اینکرره آمرراره 

 رای این مسیر در  tشده آمده است، مقدار محاسبهدست ه

-قرار نگرتته است،  نرا راین مری ] -96/1،  96/1 [دامنه

یکی اب عوامل مؤثر  ر  توان نتیجه گرتت که ارمان مشترا

.  اشردیم  معلمرانالکتر نیکری  یاارترهمحیط یادگیری 

الکتر نیکری   رر  یاضریب مسیر محریط یرادگیری ارتره

آمده است.  ا تواه  ه اینکه دست ه 65/0رمان مشترا، آ

آمده اسرت، مقردار دسرت ه 12/7 رای این ضریب  tآماره 

 ] -96/1،  96/1 [ رای این مسیر در دامنه tشده محاسبه

توان نتیجه گرتت که ارمران ا راین میقرار نگرتته است،  ن

 یایکی اب عوامل مؤثر  ر محیط یرادگیری ارتره مشترا

محریط  ری. ضریب مسریر ترأث اشدیم معلمانالکتر نیکی  

الکتر نیکرری   ررر پررذیرش سررابمانی  یایررادگیری ارترره

آمده است.  ا تواه  ه اینکه آمراره دست ه 90/0، یآ رتن

t  آمده اسررت، مقرردار دسررت ه 91/9 رررای ایررن ضررریب

 ] -96/1،  96/1 [ رای این مسیر در دامنه tشده محاسبه

تروان نتیجره گرترت کره قرار نگرتته اسرت،  نرا راین مری

یکی اب عوامل مرؤثر  رر محریط  یآ رپذیرش سابمانی تن

  اشد. میمعلمان الکتر نیکی  یایادگیری ارته

 ر  الکتر نیکی یامحیط یادگیری ارته ریضریب مسیر تأث

آمده است.  ا تواه دست ه 55/0، محور یآ رادگیری تنی

آمده است، دست ه 30/5 رای این ضریب  t ه اینکه آماره 

،  96/1 [ رای ایرن مسریر در دامنره tشده مقدار محاسبه

توان نتیجه گرترت قرار نگرتته است،  نا راین می ] -96/1

ب عوامل مؤثر  ر محریط یکی ا محور یآ رکه یادگیری تن

 اشرد. ضرریب مریعلمران مالکتر نیکی  یایادگیری ارته

 ررر  الکتر نیکرری یامحرریط یررادگیری ارترره ریمسرریر تررأث

آمده است.  ا تواه  ه دست ه 85/0، یزیرانداب  رنامهچش 

آمده اسرت، دسرت ه 70/9 رای این ضرریب  tاینکه آماره 

،  96/1 [در دامنره  رای ایرن مسریر tشده مقدار محاسبه

توان نتیجه گرترت قرار نگرتته است،  نا راین می ] -96/1

یکی اب عوامرل مرؤثر  رر محریط  یزیرانداب  رنامهکه چش 

  اشد.می علمانم الکتر نیکی یایادگیری ارته

 گیریبحث و نتیجه

اراله مرد  محریط یرادگیری هدف اصلی این پژ هش      

یه امایت سرابمانی   ارتباطرات ی الکتر نیکی  ر پااارته

 اشد. همچنین هدف دیگر ما در کنرار میسابمانی معلمان 

را طه  ین متییرها، اراله پیشنهادها اهت ارتقای  شناسایی

 ا تواه  ه  موبشیآیادگیری الکتر نیکی در اوبه مدیریت 

 را  ررسری پیشرینه پرژ هش ،    اشرد.متییرهای مه  می

الکتر نیکری کرا ش  یاارترهمحیط یرادگیری  یهامؤلفه

شرده ، شررایط امایرت انجام یهایشده است . در  ررسر

( 2015 منرردب( )1392 هدا نررد)سرراختاری در مقرراالت 

شده اسرت. یرادگیری مشرارکتی   ( کشف2016نتولکی )

( 2014 کرارانزا)( 2016اپارسریو )کار گر هی در مقاالت 

 ( هماهنگی داشته است . پرذیرش سرابمان2013 ا  دید)

 کرارانزا)آ ر محرور در مقراالت تن یریادگیآ ر محور   تن

( مطا قرت داشرته 2016 نتولکی)( 2016ژانگ )(، 2014

اسرترانگا )ر ا طری  در مقراالت –است . شررایط امرایتی 
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( مطا قررت 2016نتررولکی )( 2016کررو   مرر )( 2015

( 2016یانسررن )دارد.ارمرران مشررترا نیررز در مقرراالت 

( 2016نترررولکی )( 2015چانرررگ )( 2016اپارسررریو )

 هماهنگی داشته است .

عال ه  ر نیراب  ره در سابمان  یاهای یادگیری ارتهمحیط

اب دنیرای دیجیترا  در اهرت موردتواره قررار  یریگ هره

الکتر نیکی، نیابمند تواه  ره  یدادن ساختارها   ترایندها

در  رقرار نمودن انسجام یرادگیری  علمانامایت ر ا طی م

)هریس  اشرندیمحریط آمروبش سرابمانی  مدر   یاارته

ای الکتر نیکی، در محیط یادگیری ارته .  نا راین(2011

انداب  رای هدایت   یادگیری تمرام اعارای سرابمان  چش 

در  علمرانگرتته است   در این محیط الکتر نیکی، مشکل

مسیر مناسب آموبش سابمانی    ر اسا  تعالیرت مرن   

 رر  علمراناشترا گذاری دانرش   مدر انتقا  تجر ه    ه 

شوند. ر ا ط سابنده سوق داده می پایه امایت ساختاری  

در محیط یرادگیری  علمانهای اصلی مهمچنین مسئولیت

 د ن تسرلط  علمانای الکتر نیکی، هدایت مشترا مارته

گیرد. در محیط یرادگیری ها شکل میرتتار سابمانی آن  ر

اب ر شن،  رای دسترسی  ره اندای الکتر نیکی، چش ارته

ریررزی مناسررب سررابمانی، راهبردهررای نرروین در  رنامرره

 ر پایه آرمان مشترا می علمانارتباطات سابنده شیلی م

 (.2013)اتتیمیس   اشد

 یامحرریط یررادگیری ارترره مررد  -ترعرری د م  سررؤا 

  ونه استچگ معلمان الکتر نیکی

  رره  ررا تواررهگفررت  ترروانیم سررؤا در پاسرر   رره ایررن 

 را ی کیفی   کمی در تصل چهرارم، هاداده لی تحلهیجزت

 (یفریشده در مرالره ا   )مرالره کتواه  ه مراال انجام

 انر    هیر رر پای  اارترهالگوی استقرار محیط یادگیری 

، ی الکتر نیکرریزیر رنامرره انداب، چشرر اطالعرراتی پویررا  

ی امرایتی هااسرتی، سسراختاری–ی امایتی هااستیس

، یادگیری مشرارکتی الکتر نیکری، رمان مشتراآ ،ر ا طی

 . اشدیم آ رتنپذیرش سابمان آ ر، تنی اارتهیادگیری 

. در ایرن شرودیمبیرر رسر   صورت ه نا راین مد  نهالی 

ی در عصرر   تعالرشد  من ور  همد ، ه  سویی در اهداف 

ی امایتی  ررای هااستیس، تواه  ه ارتباطات الکتر نیکی

ی الکتر نیکری ارتباطرات هاست یسشدن  زهیکان  متقویت 

ی   اارتررهی ریادگاسررتفاده اب تکنولرروژی در یرر ،آمرروبش

 سررابنهیبم توانرردیم آ رتررنی هاسررابمانادراا تشررکیل 

. در ی الکتر نیکی گرردداارتهگستردگی محیط یادگیری 

    هنگراماین مد  تواه  ا  ان  اطالعراتی پویرا   سریا  

ی الکتر نیکری مهیرا اارترهیادگیری  بمینه رشد تواندیم

 -1در پایران پیشرنهادات ذیرل ارالره مری شروند:    .سابد

در اهرت ارتقرای معلمران اندیشی های ه تشکیل کارگاه

 .تنا ری  هیموبش  ر پاآتفکر 

 ررابخورد اسرتفاده اب محرریط یررادگیری  لی تحلهیرتجز -2

  طور اب طریق نخبگان مدار  استان هرمزگانای در ارته

 در ریسر  مردیریت  -3مستمر مورد اربیا ی قرار گیرد . 

در اارایری کرردن تصرمیمات  مدار موبش الکتر نیکی آ

 -4مرورد تواره قررار گیررد . خرید تجهیزات الکتر نیکی 

  نخبگرران  معلمرران نرردی ن رررات   پیشررنهادات ا لویررت

العاده موبش الکتر نیکی  ا تشکیل کارگر ه   السات توقآ

ساختار الکتر نیکی   اینترنتری امرن  ری ه ب -5 اارا گردد.

 تواه شود .موبش الکتر نیکی آدر اهت تصمیمات 
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