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Abstract 
Porpose: The main purpose of this research is to identify the components of improving 

the electronic professional learning environment of managers in Bandar Abbas oil refinery. 

Method: In terms of the purpose, the present research is a fundamental research type and 

in terms of the method, it is a qualitative research method. The data collection tool includes 

interviews. The statistical population of the present study are experts in the field of e-

learning. Purposive sampling method was used to select sample people. For data analysis, 

thematic analysis, fuzzy Delphi was used in the qualitative section. 177 primary codes 

have been extracted and categorized in the form of 21 categories. The value of kappa index 

was calculated as 0.781, which is at the level of valid agreement. In the following, the 

fuzzy Delphi approach was used to screen the indicators and identify the final indicators. 

Then the designed questionnaire was provided to 15 experts in this field and after 

calculating the CVI, all indicators were confirmed. Finally, factor analysis was used to 

extract the main components. 

Findings: The results of the Kizer-Meir-Olkin sampling adequacy index of 0.914 have 

been obtained, which indicates that the research data can be reduced to a number of basic 

and fundamental factors and the sample size is also sufficient. 

Conclusion: Also, the result of Bartlett's test (2787) which is significant at the error level 

of 0.01, shows that there is a good correlation between the indicators within the factor. 

After conducting an exploratory factor analysis, the findings of the research showed that 

21 indicators of this research can be summarized on 9 general factors, which are: 

"educational factors", "organizational", "environmental", "managerial", "economic" 

respectively. ", "individual" communication, "technology" and "learning standardization" 

are named. 
 

Keywords: e-learning, thematic analysis, learning environment. 
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Identifying the components of improving the electronic professional learning 

environment of managers 

Introduction: The evolution of technological speed in the 21st century and the expansion of 

professional learning and training networks is a necessity for responsive organizations. Therefore, 

nowadays, organizations try to build models and implement them in electronic learning environments, 

so that they can continuously activate teamwork movements, and strengthen interactive learning 

experiences in various ways. To get a sense of belonging to the organization in their members. These 

activities lead to the creation of effective collaborative learning processes that are tailored for employees 

according to their job duties and facilitate the transfer of knowledge to organizational work (Daraghichi 

2014). With the new advancement in technology and the wide electronic space on the Internet, 

educational trainers of organizations can empower employees with face-to-face network 

communication and with the aim of quality in providing professional knowledge (Trust 2014). The 

evolution of the speed of technology in the 21st century and the expansion of professional learning and 

training networks is a necessity for response-oriented organizations. Electronic professional learning 

environment is an electronic information system between employees and managers in organizations in 

the form of short-term and long-term courses (Willems 2019). Although the employees in the online 

professional learning environment can control the concentration of learning based on their experiences, 

they need the support of relationships and the structural support of the managers in order to strengthen 

their motivation in realizing the common organizational goal. The main goal of this research is to 

identify the components of improving the professional learning environment. It is an electronic manager 

in The Bandar Abbas oil refinery. 

Materials and methods: In terms of the purpose, the present research is a fundamental research type 

and in terms of the method, it is a qualitative research method. The data collection tool includes 

interviews. The statistical population of the present study are experts in the field of e-learning. Purposive 

sampling method was used to select sample people. For data analysis, thematic analysis, fuzzy Delphi 

was used in the qualitative section. 177 primary codes have been extracted and categorized in the form 

of 21 categories. The value of kappa index was calculated as 0.781, which is at the level of valid 

agreement. In the following, the fuzzy Delphi approach was used to screen the indicators and identify 

the final indicators. Then the designed questionnaire was provided to 15 experts in this field and after 

calculating the CVI, all indicators were confirmed. Finally, factor analysis was used to extract the main 

components. 

Results and discussion: 177 primary codes are categorized into 21 categories. According to the results 

of the table, the evaluation category ranks first with 23 code repetitions, management and leadership 

ranks second with 17 codes, and content and resources ranks third with 12 codes. In the following, 

Kappa index was used to measure the reliability of the designed model. In this way, another person (one 

of the elites of this field) has classified the codes into concepts without knowing how to integrate the 

codes and concepts created by the researcher. Then the concepts provided by the researcher have been 

compared with the concepts provided by this person. Finally, according to the number of similar 

concepts and different concepts, the Kappa index has been calculated. The researcher has created 21 

concepts and another person has created 23 concepts, of which 18 concepts are common. The Kappa 

index value was calculated as 0.781, which according to Table 4 is at the level of valid agreement. In 

the following, the fuzzy Delphi approach was used to screen the indicators and identify the final 

indicators. Experts' views on the importance of indicators have been collected. Also, in this study, 

triangular fuzzy numbers have been used to fuzzify the experts' point of view. 
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The results of the Kizer-Meir-Olkin sampling adequacy index of 0.914 have been obtained, which 

indicates that the research data can be reduced to a number of basic and fundamental factors and the 

sample size is sufficient. 

Conclusion: Also, the result of Bartlett's test (2787) which is significant at the error level of 0.01, shows 

that there is a good correlation between the indicators within the factor. After conducting an exploratory 

factor analysis, the findings of the research showed that 21 indicators of this research can be summarized 

on 9 general factors, which are: "educational factors", "organizational", "environmental", "managerial", 

"and economic" respectively", "individual communication", "technology" and "learning 

standardization" are named. Bandar Abbas Oil Refining Company seeks to identify the components of 

establishing an electronic professional learning environment for managers. Which takes place in the 

network environment and in which a set of multimedia, transmedia and remote communication 

technologies are used. In the electronic professional learning environment, a virtual perspective has 

been formed for the guidance and learning of all members of the organization. And in this electronic 

environment, employees are led in the appropriate way of organizational training based on regular 

activity in transferring experience and sharing knowledge with managers based on structural support 

and constructive relationships. 

Keywords: e-learning, thematic analysis, learning environment. 
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 چكیده

در   رانیمد یکیالکترون یحرفه ا یریادگی طیارتقاء مح های¬مولفه ییپژوهش، شلللناسلللا نیا یهدف اصلللل هدف:

 نفت بندرعباس است. شگاهیپاال

 یمحسلللو  م یفیک قیو از نظر نوح روش، روش تحق یادیبن قاتیحاضلللر از لحاد هدف، از نوح تحق قیتحق :روش

 یریادگیپژوهش حاضلللر،گبرگان حوزه  ی. جامعه آمار   باشلللد ¬یها شلللامص مصلللاحبه م   آوری دادهگردد. ابزار جمع

ستند. از روش نمونه  یکیالکترون ست  یهدفمند برا یریگه  صیحلها از تداده صیتحل یشد. برا  فادهانتخا  افراد نمونه ا

.  اند¬شده  یمقوله استخراج و دسته بند   11در قالب  هیکد اول 111استفاده شد.     یفیدر بخش ک یفاز یدلف ک،یتمات

غربال  یمعتبر قرار گرفته اسللت. در ادامه  برا توافق سللط  در که شللد محاسللبه 181/4 با برابر کاپا شللاگ  مقدار

 شده در  یاستفاده شده است. سپس پرسشنامه طراح        یفاز یدلف کردیاز رو یینها یهاشاگ   یها و شناسائ  شاگ  

از  تیشد. در نها  دتأیی ها¬تمام شاگ   CVIحوزه قرار گرفت و پس از محاسبه   نیدر ا نینفر از متخصص   11 اریاگت

 استفاده شده است. یاصل یهاها مؤلفهبه منظور استخراج عامص یعامل صیتحل

ست که         41910نیاولک-ریم-زریک یریگنمونه تیشاگ  کفا  جینتا نتایج: شان دهنده آن ا ست که ن ست آمده ا بد

 ست.ا تیدر حد کفا زیو حجم نمونه ن باشدیم یادیو بن ییربنایز یهاعامص یبه تعداد صیقابص تقل قیتحق یهاداده

 نیکه ب  دهد یاسلللت، نشلللان م داریمعن 41/4 ی( که در سلللط  گطا  1181آزمون بارتلت )   جه ینت نتیجه گیری: 

ستگ  یهاشاگ   شاف  یعامل صیوجود دارد. پس از انجام تحل یگوب یداگص عامص همب شان   یها افتهی ،یاکت پژوهش ن

عوامص  »ز: ا تند عبار  بی عوامص به ترت   نیهسلللتند که ا    یقابص تلخ   یعامص کل   9 یپژوهش رو نیشلللاگ  ا 11داد 

ش  صاد »،  «یتیریمد» ،«یطیمح» ،«یسازمان » ،«یآموز ساز   »و  «یتکنولوژ» ،«یفرد» یارتباط» ،«یاقت ستاندارد   یا

 .شودیم ینامگذار «یریادگی
 

 .یریادگی طیمح ک،یتمات صیتحل ،یکیالکترون یریادگی کلیدی: واژگان
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 مقدمه

عت فن     مص سلللر کا یکم و  بیسلللت و آوری در قرنت

ای یادگیری و آموزش یک    های حرفه  گسلللترش شلللبکه  

سازمان    سخگو ضرورت برای  شد. از اینرو   محور می -ها پا با

سازمان  ساگته و در  کنند مدلها تالش میامروزه  هایی را 

تا از این        محیط به اجرا درآورند  یک  یادگیری الکترون های 

را فعال  راه بتوانند بصلللورت مسلللتمر، تحرکات کار تیمی   

عاملی را در انواح مختلز از        یادگیری ت جار   سلللاگته، ت

طریق تقویت حس تعلق به سازمان در اعضای گود، بدست  

یت    عال ند. این ف یادگیری         آور ندهای  به ایجاد فرای ها منجر 

شللود که برای کارکنان با توجه به مشللارکتی کارآمدی می

ار  سازی شده و انتقال دانش را به ک  وظایز شغلی متناسب  

سهیص می    شرفت  با (.1410)دراقیچی  سازند سازمانی ت  پی

 در الکترونیکی گسلللترده فضلللای و آوریفن در جدید  

 ارتباط با توانندمی هاسللازمان آموزشللی مربیان اینترنتی

 تهیه در کیفیت هدف با و صللورت به صللورت هایشللبکه

 تراسلللت) سلللازند  توانمندتر  را کارکنان   ایحرفه  دانش

ست  قرن در آوری فن سرعت  تکامص(. 1410   و یکم و بی

  یک آموزش، و یادگیری ایحرفه هایشللبکه  گسللترش 

 محیط. باشدمی محور - پاسخگو هایسازمان برای ضرورت

  اطالعات سلللیسلللتم یک الکترونیکی، ایحرفه یادگیری

  بقال در هاسازمان  در مدیران و کارکنان بین الکترونیکی

شد )ویلمز  می بلندمدت و مدت کوتاه هایدوره   (.1419با

 و  تحت  ایحرفه  یادگیری  محیط در کارکنان   اگرچه 

 نترلک توانندمی را گود تجربیات پایه بر یادگیری تمرکز

 مدیران ساگتاری  حمایت و روابط حمایت به نیاز اما کنند

شترك  آرمان تحقق در انگیزه تقویت جهت در   سازمانی  م

  فن پذیرش با سازمان  یک در(. 1410دربرگ  وان) دارند

سته  شامص  الکترونیکی ایحرفه یادگیری اوری، شک  ه  یصت

 است  محور برنامهای حرفه ارتباط در متخصصان   از دهنده

  یادگیری جهت سازمانی  ساگتار  در بهبود و تغییر اداره که

 مسلللتقیم غیر طور به که باشلللندمی دارا را الکترونیکی

 جونز و هریس) «سلللاگت  گواهد  مند  بهره را کارکنان  

 جهت  در الکترونیکی ای حرفه  یادگیری  محیط (.1414

ستیابی  برای کارکنان سازمانی  آموزش نگاری آینده  هب د

  سللازمانی دانش تهیه در متقابص روابط و پویایی و رشللد

 تقویت اصلللی عامص تحولگرا رهبری. اسللت گرفته شللکص

  ازمانس در الکترونیکی حرفه یادگیری محیط توانمندسازی

ست  شد  جهت در و گالقیت منظور به تحولگرا رهبری. ا   ر

  ورتص به را الکترونیک یادگیری محیط کارکنان، ای حرفه

)سلللاالری جائینی و همکاران    کنند  می دنبال  ای حرفه 

یت    بهبود 11 قرن در. (1044 عال   یادگیری  -یاددهی  ف

 ارتباطات جهت در آوری فن از اسللتفاده به نیاز کارکنان،

  ایفض  و آوری فن در جدید پیشرفت  با. است  مفید سازنده 

سترده  شی،  مربیان اینترنتی و الکترونیکی گ   ازمانس  آموز

  با و صورت  به صورت  های شبکه  ارتباط با توانند می ها

یت  هدف  یه  در کیف فه  دانش ته نان    ای، حر  را کارک

  ماهیت درك برای (.1419سازند )وو و همکاران   توانمندتر

 به  کلی طور به  را ها آن باید   ای، حرفه  یادگیری  محیط

نافع  های انجمن عنوان فت  نظر در مشلللترك م   که  گر

صالح،  کشز،  سازمان  یک پیشرفت  برای راهایی شیوه    و ا

  ایجاد پایان گط که اسللت این مهم نکته. کنندمی برقرار

سازمان  ایحرفه یادگیری جامعه   نتایج بهبود بر تمرکز در

فه  یادگیری  محیط. باشلللد  می فراگیران یادگیری  ای حر

ست  به برای الکترونیکی یادگیری درقالب  قالانت آوردن د

  استفاده مورد سازمان در جدید فنی ومهارت دانش سریعتر

ستلزم  این اما گیردمی قرار ستی  درك م   وقوح نحوه از در

باط  مایتی  ارت تاری   ح یداری    برای سلللاگ  محیط این پا

 (.  141۲ لیو) باشدمی

 عملکرد باای حرفه یادگیرنده جوامع رسللدمی نظر به

  و تغییر تحقیق، یادگیری،  برایهایی  ظرفیت  دارای» باال 

 دارای سللازمان هر(. 141۲ کروتکا) باشللندمی «نوآوری

 هایمؤلفه و ارکان از یکی که است،  اساسی   هایزیرساگت 

صلی  سان    آن ا شنا ستند  باتجربه کار  الانتق وظیفه که ه

 در را فراگیران    مهللارت  افزایش   و بینش    ایجللاد  دانش، 

 مدیران. دارند عهده به سلازمان  در اموزش نظام چارچو 

 الکترونیکی سازیفعال در تغییراتی اعمال گواهان ایحرفه

شرفت  ستند  یادگیری در ایحرفه پی  دارطرف تکنولوژی. ه
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 محیط سلللاگتار تغییر به ایحرفه پیشلللرفت از حرکت

نت ) اسلللت الکترونیکی یادگیری   محیط در(. 141۲ کی

 برای تنهللا را الکترونیکی یللادگیری ایحرفلله یللادگیری

هارت  آموزش نان   محور-م ما  گیردنمی شلللکص  کارک   با  ا

 رست د مسیر  وجه بهترین با سازمانی  آگاهانه گیریتصمیم 

 تخا ان الکترونیکی فضللای طریق از کارکنان به یادگیری

شترك  هدایت با پایا تیمی یادگیری در هاآن و کنندمی  م

 رایب الکترونیکیای حرفه یادگیری. رساند می یاری مدیران

  هایروش پایه بر دانش که افتدمی اتفاق هنگامی مدیران،

یدترین    با  الکترونیکی طات    ابزار جد با   با  الکترونیکی ارت

 از طیفی و شللود پردازش شللغلی تعالی مشللترك آرمان

ها   تار ند  تغییر یادگیری  در رف  محیط در(. 144۲فام ) ک

  ولوژیتکن دنیای  در کارکنان،   باید   الکترونیکی یادگیری 

شورهای  واقع، در گیرند قرار شرفته  ک شویق  حال در پی  ت

  اب الکترونیکیای حرفه آموزش جوامع ساگت  برای مدیران

  سازمانی  محیط در محور تکنولوژیهای پروژه در مشارکت 

ند   می نگ  ) باشللل نده   جوامع(. 1411چ فه  یادگیر ای حر

 در که کند ایجاد را ایحرفه همکاری وها شللبکه تواندمی

 رد حمایتی شرایط  تیمی، یادگیری انداز، چشم  مدیران آن

سعه  هدف ساگتاربا  و روابط  گویش رهبریهای توانایی تو

شتراك  به ستاوردهای  به توجه با اگر. گذارندمی ا   مفید د

  نوعی را سلللازمان  در پژوهش و آموزش ارتباطات،   علم

سانی اطالح ستا،  این در بدانیم، ر   ایحرفه آموزش نگرش را

 ریقویت ارتباطی و ادراکی مهارت فنی، دانش الکترونیکی،

 (.  1414هریس. )داشت گواهد بدنبال را

 نیاز بر عالوه سازمان  درای حرفه یادگیری هایمحیط

 قرار توجه مورد جهت در دیجیتال دنیای از گیری بهره به

 هب توجه نیازمند الکترونیکی، فرایندهای و ساگتارها  دادن

سجام  نمودن برقرار در مدیران روابطی حمایت   یادگیری ان

 چنگ،) باشللندمی سللازمانی آموزش محیط در ایحرفه

 در مدیران اصللی  هایمسلئولیت ( 141۲ افتمیک ؛1411

 رد الکترونیکی ارزشیابی و سنجش تعامص، قالب در سازمان

 مشللترك هدایت با الکترونیکی ایحرفه یادگیری محیط

سب  درجهت کارکنان  حمایت و شغلی  اطالعاتی منابع ک

شد می سازمانی    آموزش رویکرد یک(. 141۲ افتمیک،) با

 در الکترونیکی یادگیری  و یاددهی  مسلللیر در ایحرفه 

 ارتباطات در یادگیرندگان هایگروه که باشلد می سلازمان 

 مسلللیر طریق از را فنی اطالعات شلللغلی، و سلللازمانی

  یرییادگ محیط هایموفقیت. کنندمی مبادله الکترونیکی

 هب تواندمی شده  کسب  فنی هایمهارت بکارگیری تکرار در

سیله  داریمعنی طور شد  قالب در مدیران بو   با ایحرفه ر

 ان،همکار و داراقیچی آنکا) گیرد قرار تأثیر تحت کیفیت

  یافزایهم الکترونیکی، ایحرفه یادگیری محیط در(. 1410

  رویکردهای با سازمانی یاددهی و یادگیری مسیر در آگاهانه

 محیط در(. 141۲ افتمیک،) باشللدمی همیاری و تعاملی

 فرآینللدهللای   بر  تمرکز    الکترونیکی       ایحرفلله  یللادگیری  

متناسللب با  . باشللدمی آوریفن تقویت طریق از یادگیری

به           جه  با تو ید و همچنین  چه طرح گرد جاد    آن عدم ای

ری الکترونیکی پاالیشللگاه نفت یادگی یمحیط سللاگتارهای

ا  هبه ثمر رسللیدن تالشو همچنین از آنجاییکه  بندرعباس

یادگیری الکترونیکی  بسللترهایبرای ایجاد و پیاده سللازی 

منوط به  ،مدیران و پرسللنصآموزش  بمنظور ارتقای سللط 

مرحله  مدیریت صللحی  آن هم در مرحله تکوین و هم در

دارد که مربوط به  یاقضللائاتاسللتقرار اسللت. مرحله تکوین 

ست گذاری و انتخا ، و نیز ترکیب       سیا ستراتژی،  تعیین ا

اسللت. اما  مناسللب صللحی  منابع برای اسللتقرار سللیسللتم 

قاء        ها حفظ و ارت نه تن له بهره برداری  ها و   درمرح دوره 

باشلللد، بلکه کارآمدی آن نیز از          ها برنامه   باید مورد نظر 

یادگیری   محیطی  اسلللتقرار و طراحی الگویدغدغه های    

با اتکای به نظریات      باشلللد.  سلللازمان می در  الکترونیکی

 آموزش در ارتباط با تدوین و ارائه  متخصلللصلللان مدیریت

قاء الگوی  فه    ارت یادگیری حر ن ، ایای الکترونیکیمحیط 

سی می       سا سوال ا سخ به این  شد که پژوهش به دنبال پا  با

ای محیط یادگیری حرفه   ارتقاء  مدل مناسلللب به منظور    

گونه  چ الکترونیکی مدیران در پاالیشلللگاه نفت بندرعباس       

شینه پژوهش          می سی پی سوال برر سب با این  شد؟ متنا با

ای ( در مقاله1044) مرادی رکابدارکالییدهد که نشان می

ارائه مدلی از یادگیری الکترونیک جهت آموزش       به عنوان 
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 ای منابع انسللانی در دانشللگاه الکترونیکی و توسللعه حرفه

سللراجی ، شللمس مورکانی  ،عباسللی کسللانیاند. رداگتهپ

ابزارهای    ای به عنوان ( در مقاله  1۲98) رضلللایی زاده و

یادگیری الکترونیکی         یادگیرندگان در محیط  یابی  ارزشللل

در پژوهشللی تحت ( 1۲91)ناظری و همکاران اند. رداگتهپ

سی عوامص مؤثر بر یادگیری   ی الکترونیکای حرفهعنوان برر

(  1۲9۲)اند. جانقربانپرداگتههای علوم پزشللکی در رشللته

یاده سلللازی     به عنوان پ  ایحرفه یادگیری  در پژوهشلللی 

در پژوهشلللی با    (1۲9۲اند.  رفیعی ) پرداگته  الکترونیکی

امص  تحول و تکای الکترونیکی سامانه یادگیری حرفه عنوان 

در بررسللی تحقیقات گارجی اند. پرداگته فناوری اطالعات

کاران )   نیز،  تان و هم له   1411مسللل قا با عنوان  ( در م ای 

اند. امبر و  دور پرداگته راه از آموزش سلللیسلللتم ارزیابی

-COVID ای با عنوان اپیدمی( در مقاله1414همکاران )

  و مانیز توسعه  الکترونیکی؟ یادگیری تقویت عنوان به 19

 فهومم زمینه پس برابر در اتریشی  دانشگاه  یک در تأثیرات

اند. کومار باسلللاك،   الکترونیکی پرداگته  یادگیری  آمادگی 

گر )      بالن مقللاللله 1418وتو و    ای بللا عنوان آموزش    ( در 

  و مفهومی     تعریز   : یللادگیری   و آموزش -ام الکترونیکی،      

یص  ته تطبیق تحل کانوال )   ی پرداگ ند.  عه      (1411ا طال در م

یادگیری            پذیرش  مص موثر بر  ناسلللایی عوا به شللل گود 

چ کوالکترونیکی در کشللورهای در حال توسللعه پرداگتند. 

مدل یاددهی برای یادگیری  »در پژوهشی با عنوان  (141۲)

سالمت حرفه   توجه اب بنابرایناند. پرداگته« ای الکترونیکی 

ضرورت پژوهشی در رابطه    و اهمیت شده،  ارائه مطالب به

 دمشللهو  مدیران الکترونیکی حرفه ای یادگیری با محیط

ست  سایی      پژوهش از هدف لذا. ا شنا ضر،    مولفه های حا

 ت.اس مدیران الکترونیکی حرفه ای یادگیری محیط ارتقاء

 

 مواد و روش ها

 یکاربرد قاتیتحق نوح از هدف، لحاد از حاضر  قیتحق

  محسلللو   ختلله ی آم ، روش تحقیق     روش نوح  نظر   از و

  ،بخش کیفی در حاضلللر پژوهش یآمار جامعه .گرددیم

گبرگان یادگیری پاالیشلللگاه نفت بندرعباس الکترونیک          

باشلللد. در تحقیق حاضلللر رویکرد هدفمند در انتخا   یم

ز گیری انمونه کیفی تحقیق اسللتفاده شللده اسللت و نمونه

صاحبنظران در این پژوهش تا زمان رسیدن به نقطه اشباح 

نفر انتخا  شدند. همچنین   11نظریانجام شد و در نهایت  

  شلللگاه یپاال در بخش کمی جامعه آماری پژوهش مدیران     

نفر گزارش  1144تند. حجم جامعه هسللل بندرعباس نفت

ضر  پژوهش یآمار نمونه شد.  از جدول   دوم مرحله در حا

 یآمار جامعه بین از تصللادفی سللاده روش به مورگان و 

نفر برآورد شللد. روش  ۲44که حجم نمونه  .شللد انتخا 

در . سلللاگتارمند بوده اسلللت ها مصلللاحبهگردآوری داده

ها از تحلیص تم،  پژوهش حاضلللر برای تجزیه و تحلیص داده

  شپژوه این درفراتحلیص و دلفی فازی استفاده شده است.    

ضایت  اگذ شامص  اگالقی موازین ضمین  آگاهانه، ر  حریم ت

 تکمیص زمان همچنین. شللد رعایت رازداری و گصللوصللی

  ها، سللؤال تمامی تکمیص به تأکید ضللمن ها پرسللشللنامه

  و زمان هر در پژوهش از گروج مورد در کنندگان شرکت 

  داده اطمینان آنها به و بودند مختار فردی اطالعات ارائه

  رعایت کامالً نیز امر این و میماند محرمانه اطالعات که شد

  اگللالق کللد بللا حللاضلللللر  پللژوهللش . شلللللد

IR.IAU.TMU.REC.1401.781 شد ثبت. 

 

 یافته ها

له، محقق  این در عه  مرور با  مرح  های  داده مجمو

کد باز را از میان مفاهیم موجود  111شده تعداد   گرداوری

  کدگذاری ها شناسایی شده است. سپس در در     در مصاحبه 

 در معنادار چهارچوبی در هم از جدا هایمقوله  محوری،

  ویژه ها، به  آن میان  روابط و گیرند می قرار یکدیگر  کنار 

 در. شود می ها، مشخ  مقوله سایر  با محوری مقوله رابطه

سترواس  پارادایم از محوری کدگذاری برای تحقیق این   و ا

 تاس  منسجم  چهارچوبی پارادایم این. شد  استفاده  کوربین

 را هامقوله میان احتمالی روابط توانمی آن کمک به که

سبتاً  فهم امکان دیگر طرفی از و داد قرار سنجش  مورد  ن

 مرحله این از هدف کند؛می فراهم را نظر مورد پدیده جامع

 رد شده  تولید های طبقه بین رابطه کدگذاری، برقراری از

https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=299953
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=299953
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=62050
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=62050
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=62050
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=87238
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  پارادایم مدل اساس بر عمص است، این باز کدگذاری مرحله

  فرآیند که کند می کمک پرداز نظریه به و شود  می انجام

 .دهد انجام آسانی به را نظریه ایجاد

 یمحور یکدگذار .1جدول

Table 1. Axial coding 

 مقوله کد باز

 و رهبری مدیریت
  ،ایجاد فهم شایسته و اثربخش از نظام یادگیری الکترونیکی ،همنواختی اهداف و راهبرد هادر راستای پیاده سازی یادگیری الکترونیکی

 تعریف و بکارگیری ساختار سازمانی و چارچوب تصمیم گیری جدید یا محدودیت با محوریت یادگیری الکترونیکی 

 استاندارد
زشی و توصیف ابرداده های آموزشی، فراهم سازی استاندارد های باالی آمو، حرفه ای یا نقش حرفه ای آموزش دهندگانتوجه به الزام 

  ت با باالترین استانداردهای ممکنتجدید نظر در استاندارد ها و تطابق فعالیت های یادگیری الکترونیکی و مدیری

 رویکردها
پیامد  نگاه به کیفیت بخشی با رویکرد کمال گرایی با توجه بهتوجه به بازگشت سرمایه گذاری، با نگاه به کیفیت بخشی با رویکرد ارزشی 

 یابی به یک سطح ثیات و استحکام بی عیب جهت دست

اجتماعی، فرهنگی، 

 ارزشی

تر سازی رنده و بستحقق عملی جامعه یادگی ،تغییر نقش اجتماعی یادگیری در جهت تربیت شهروند جهانی با حفظ ارزش های ملی و بومی

 دگیری الکترونیکی در قبال جامعهالزام و تعهد حرفه ای یا ،توسعه ملی پایدار در جهت در جهت دستیابی به توسعه همه جانبه

منطقه ای و بین 

 المللی

ند در حیطه مرتتوانا سازی سازمان در رقابت با رقبای قدای، بستر سازی گسترش یادگیری الکترونیکی در سطح بین المللی و منطقه 

  هانی در عصر کنونی )عصر اطالعات(همگامی با پیشرفت های جیادگیری الکترونیکی، 

 خدمات و پاسخگویی
الزارم پاسخگویی و رضایت مشتری به خواسته  ،خدمات مدیریت شده در جهت عرصه خدمات کیفی در همه سطوح یادگیری الکترونیکی

 استقرار پودمان اطالعات یادگیری الکترونیکی  ،های ذینفعان یادگیری الکترونیکی در داخل و خارج

 محتوا و منابع
 درسیارزیابی کیفیت اطاالعات از جهت تناسب محتوای مواد ی مناسب و سازگار با استاندارها، توجه به واسط های کاربردی و شما

 حی شده برای یادگیری الکترونیکیآموزش طرا

 یادگیرنده
ی ید، استقرار سیستم شخصیادگیرنده محوری و پذیرش نقش های جد یادگیرنده و شفاف سازی انتظارات، تحلیل نیاز ها و ویژگی های

 حمایت یادگیری و کمک به بازسازی شناختی فراگیر  سازی شده،

 تدریس

 ،فراهم کردن ابزار های پشتیبانی از تدریسولوژی و پداگوژی های جدید آموزش، تلفیق تکنسازی الگوی یادگیری الکترونیکی،  فراهم

فراهم سازی محیط متناسب یادگیری  ،یادگیری ترکیبی ،مهارت آموزی ،سازماندهی یادگیری ،استفاده از نظریه های یادگیری متنوع

 کترونیکیارائه مناسب برنامه یادگیری ال ،تجزیه و تحلیل و طراحی برنامه درسی یادگیری الکترونیکی ،توسعه یادگیرنده ،الکترونیکی

 آموزش و پرورش
و بازسازی  دگرگونی ،غنی سازی آموزشی الکترونیکی منتهی به کیفیت، یادگیر ،دسترسی متقاضیان به خدمات آموزش الکترونیکی

 و پژوهشگری در مدیران الزام پژوهش ،الگوهای سنتی آموزش عالی

 علمی و فرهنگی
 زیرساخت های فرهنگی و ،مدیریت دانش ،به روزرسانی دانش ،سامانه پویا و مدیریتی علمی و پایدار –سرعت بخشی به تولید دانش 

 رواج فرهنگ پداگوژی جدید اسب ب یادگیری الکترونیکی،متن

 سازمانی مدرسان

ب با ارتباطات انسانی متناس ،استفاده از مدرسان سازمانی با انگیزه ،شایستگی کنشگران انسانی ،مدیریت استاد بر محتوا و داده ها

ز واحد های نرم استفاده بهینه ا ،تغییر نقش استاد متناسب با یادگیری الکترونیکی ،ارایه خدمات الزم به استادان ،یادگیری الکترونیکی

 حمایت از مدرسان سازمانی ،ینه ایحذف بازدارنده های شخصی، نگرشی، و زم ،افزاری

 ارزیابی مشارکتی  ،ارزشیابی مداوم ،بکارگیری ارزشیابی تلفیقی گیری الکترونیکی،ارزیابی کارایی یاد ارزشیابی

 تعامالت
ستراتژی ، استفاده از ابکارگیری ابزارهای تعامل ،فراهم سازی کنش متقابل اجتماعی ،بکارگیری ابزارهای تعامل یادگیری لکترونیکی

 مدیریت تعامالت یادگیری ،بکارگیری پودمان ارتباطاتهای تعامل، 

اداری و نظام 

 پشتیبانی
 پشتیبانی اجرایی ،پشتیبانی فنیی الکترونیکی، پشتیبانی سازمانی، پشتیبانی سامانه مدیریت یادگیر

 اقتصادی
تجارت در بازار  ،تخصیص بودجه ،روش های نوین تامین و تخصیص منابع و بودجه ،صرفه جویی ،سرمایه گذاری منابع قابل توجه

 کارایی هزینه و تعهد سازمانی ،یادگیری الکترونیکی

 فناوری
بتنی بر رویکرد م ،ارایه برنامه متناسب با پیش بایست های فناوری ،استفاده مناسب از قابلیت های فاوا ،سامانه های زیربنایی فناوری

 توجه به الیه های فناوری شامل مشتریان، و ارایه ،فناوری

 کاری شناختی، تعامل تعهد روان های ها، ویژگی قبلی، مهارت تحصیلی، تجارب پیشینه ویژگی افراد

 متنوع منابع به یابی دست ابزارهای بودن اینترنت، دسترس زیرساخت تکنولوژی، کیفیت دهنده، کیفیت یاد حمایتی، مهارت محیط زیرساختی عوامل

 مطلوبیت
 الکترونیکی، زمان یادگیری به ساعته، اشتیاق 42 خدمات، دسترسی از ها، مطلوبیت دوره خانه، اثربخشی از بیرون فعالیتهای فراوانی

 مناسب

 ها، کنترل آزمون بودن دهنده، شفاف یاد جدید، دانش مطالب آموختن چرایی از فراگیران الکترونیکی، آگاهی محتوی دهی سازمان سازماندهی
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  باال نشان  در جدول محوری کدگذاری از حاصص   نتایج

ست    داده شاهده می  .شده ا کد   111گردد همانگونه که م

نتایج  طبق اند. مقوله دسللته بندی شللده 11اولیه در قالب 

تکرار کد در رتبه اول  1۲با تعداد  یابیجدول مقوله ارزشللل

در رتبه دوم   11با تعداد کد  یو رهبر تیریباشللد، مد یم

 کد در رتبه سوم قرار دارد. 11باشد و محتوا و منابع با   یم

 از طراحی شللده مدل پایایی سللنجش در ادامه به منظور

ستفاده  کاپا شاگ    شخ   که، طریق است. بدین  شده  ا

ش  دیگری )از  ادغام نحوه از اطالح ته( بدوننخبگان این ر

سط  شده  ایجاد مفاهیم و کدها سته  به اقدام محقق، تو  د

 ارائه مفاهیم اسللت. سللپس کرده در مفاهیم کدها بندی

سط  شده  سط  شده  ارائه مفاهیم با محقق تو  فرد این تو

 مفاهیم تعداد به توجه با نهایت اسلت. در  مقایسله شلده  

شابه  شده  ایجاد شاگ   شده  ایجاد مفاهیم و م  متفاوت، 

 1۲ دیگر و فرد مفهوم 11 است. محقق  شده  محاسبه  کاپا

 مشترك  مفهوم 18 تعداد این از که اند کرده ایجاد مفهوم

ستند. مقدار  سبه  181/4 با برابر کاپا شاگ   ه  شد  محا

 گرفته معتبر قرار توافق سط   در 1 جدول به با توجه که

  ها و شلللناسلللائیاسلللت. در ادامه  برای غربال شلللاگ   

های نهایی از رویکرد دلفی فازی اسللتفاده شللده   شللاگ 

ها  اسللت. دیدگاه گبرگان در زمینه میزان اهمیت شللاگ 

گردآوری شلللده اسلللت. همچنین در این مطالعه نیز برای 

ستفاده    فازی  سازی دیدگاه گبرگان از اعداد فازی مثلثی ا

 شده است.

سللازی دیدگاه گبرگان پیرامون هر شللاگ  در  فازی

 نمایش داده شده است: 1جدول 

 

 هااز شاخص کیهر یپنل خبرگان برا دگاهید یساز ی. فاز4جدول

Table 2. Fuzzification of the opinion of the expert panel for each of the indicators 

 

قادیر           فازی زدائی شلللده م نداد  فازی و برو یانگین  م

شاگ   ستانه در    مربوط به  ست. حد آ ها در دو راند آمده ا

ست. مقدار فازی      1این تحقیق مقدار  شده ا در نظر گرفته 

مورد قبول است و هر شاگصی که     1زدائی شده بزرگتر از  

هیچ  در دور دوم شللود. داشللته باشللد رد می 1امتیاز کمتر 

ای برای پایان راندهای  ف نشد که این گود نشانهسوالی حد

1خبره  شاخص 4خبره   3خبره   2خبره   5خبره   ...خبره   ..خبره   13خبره   12خبره   51خبره    

C1 (6, 7, 8) (7, 8, 9) (6, 7, 8) (6, 7, 8) (8, 9, 9) (8, 9, 9) (4, 3, 2) (6, 7, 8) (8, 9, 9) (7, 8, 9) 

C4 (5, 6, 7) (8, 9, 9) (6, 7, 8) (8, 9, 9) (8, 9, 9) (6, 7, 8) (5, 6, 7) (7, 8, 9) (8, 9, 9) (6, 7, 8) 

C3 (8, 9, 9) (6, 7, 8) (6, 7, 8) (5, 6, 7) (7, 8, 9) (5, 6, 7) (7, 8, 9) (7, 8, 9) (6, 7, 8) (5, 6, 7) 

C2 (6, 7, 8) (8, 9, 9) (8, 9, 9) (5, 6, 7) (7, 8, 9) (5, 6, 7) (5, 6, 7) (7, 8, 9) (8, 9, 9) (5, 6, 7) 

C5 (8, 9, 9) (7, 8, 9) (8, 9, 9) (5, 6, 7) (6, 7, 8) (7, 8, 9) (1, 4, 3) (7, 8, 9) (7, 8, 9) (6, 7, 8) 

C6 (5, 6, 7) (8, 9, 9) (8, 9, 9) (8, 9, 9) (5, 6, 7) (7, 8, 9) (1, 1, 1) (7, 8, 9) (8, 9, 9) (6, 7, 8) 

C7 (5, 6, 7) (6, 7, 8) (5, 6, 7) (7, 8, 9) (6, 7, 8) (8, 9, 9) (2, 5, 6) (8, 9, 9) (5, 6, 7) (6, 7, 8) 

C8 (5, 6, 7) (8, 9, 9) (6, 7, 8) (8, 9, 9) (8, 9, 9) (6, 7, 8) (5, 6, 7) (7, 8, 9) (8, 9, 9) (6, 7, 8) 

C9 (5, 6, 7) (8, 9, 9) (5, 6, 7) (8, 9, 9) (5, 6, 7) (7, 8, 9) (2, 5, 6) (6, 7, 8) (6, 7, 8) (8, 9, 9) 

C11 (8, 9, 9) (8, 9, 9) (5, 6, 7) (8, 9, 9) (8, 9, 9) (7, 8, 9) (5, 6, 7) (6, 7, 8) (5, 6, 7) (6, 7, 8) 

C11 (6, 7, 8) (6, 7, 8) (6, 7, 8) (6, 7, 8) (8, 9, 9) (5, 6, 7) (6, 7, 8) (6, 7, 8) (7, 8, 9) (5, 6, 7) 

C14 (6, 7, 8) (7, 8, 9) (5, 6, 7) (8, 9, 9) (8, 9, 9) (6, 7, 8) (1, 1, 1) (8, 9, 9) (6, 7, 8) (5, 6, 7) 

C13 (5, 6, 7) (8, 9, 9) (5, 6, 7) (8, 9, 9) (6, 7, 8) (8, 9, 9) (1, 4, 3) (5, 6, 7) (5, 6, 7) (8, 9, 9) 

C12 (8, 9, 9) (6, 7, 8) (5, 6, 7) (8, 9, 9) (6, 7, 8) (7, 8, 9) (6, 7, 8) (8, 9, 9) (7, 8, 9) (8, 9, 9) 

C15 (5, 6, 7) (6, 7, 8) (5, 6, 7) (7, 8, 9) (7, 8, 9) (7, 8, 9) (2, 5, 6) (7, 8, 9) (5, 6, 7) (8, 9, 9) 

C16 (8, 9, 9) (8, 9, 9) (6, 7, 8) (6, 7, 8) (5, 6, 7) (5, 6, 7) (1, 4, 3) (8, 9, 9) (6, 7, 8) (7, 8, 9) 

C17 (6, 7, 8) (7, 8, 9) (8, 9, 9) (7, 8, 9) (6, 7, 8) (7, 8, 9) (3, 2, 5) (7, 8, 9) (6, 7, 8) (7, 8, 9) 

C18 (8, 9, 9) (6, 7, 8) (6, 7, 8) (8, 9, 9) (8, 9, 9) (6, 7, 8) (1, 4, 3) (6, 7, 8) (6, 7, 8) (5, 6, 7) 

C19 (5, 6, 7) (7, 8, 9) (7, 8, 9) (6, 7, 8) (7, 8, 9) (5, 6, 7) (5, 6, 7) (8, 9, 9) (5, 6, 7) (6, 7, 8) 

C41 (7, 8, 9) (7, 8, 9) (6, 7, 8) (5, 6, 7) (7, 8, 9) (8, 9, 9) (8, 9, 9) (8, 9, 9) (7, 8, 9) (6, 7, 8) 

C41 (8, 9, 9) (7, 8, 9) (6, 7, 8) (7, 8, 9) (7, 8, 9) (7, 8, 9) (1, 4, 3) (8, 9, 9) (8, 9, 9) (7, 8, 9) 
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یان دلفی آن      پا دلفی اسلللت. بطور کلی یک رویکرد برای 

اسلللت که میانگین امتیازات سلللواالت راند اول و راند دوم  

صورتیکه اگتالف بین دو مرحله از      شوند. در  سه  باهم مقای

ستانه گیلی کم )  صورت    8/4حد آ شد در این  ( کوچکتر با

  اننیاطمی برا وشود. در ادامه جی متوقز میفرایند نظرسن

 یریگ اندازه جهت نحو نیبهتر به ابزار سللواالت نکهیا از

(  CVI) محتوا ییروا شلللاگ  از شلللده، یطراح محتوا

ستفاده  شاگ   . شد  ا   CVIحداقص مقدار قابص قبول برای 

شاگ      19/4برابر با  ست و اگر  گویه ای کمتر از  CVIا

باشلللد آن گویه بایسلللتی حذف شلللود. برای تعیین  19/4

CVI         شده در اگتیار شنامه طراحی  س شنامه، پر س  11پر

فت و پس از    نفر از متخصلللصلللین در این حوزه قرار گر

 ها تأیید شد.تمام شاگ  CVIمحاسبه 

یا      که پی ببریم آ مه برای این ی  ها دادهتوان یمدر ادا

مربوطه را به چندین عامص تقلیص دهیم یا گیر از دو آزمون  

نه      یت نمو فا اولکین و آزمون -میر-گیری کیزرشلللاگ  ک

کرویت بارتلت اسللتفاده شللده اسللت. در تحلیص عاملی از   

ا استفاده شده    هعامصبرای استخراج   یاصل  یهامؤلفهروش 

شلللود  یممشلللاهده  14که در جدول  همان طوراسلللت. 

یت     فا نه شللللاگ  ک  910/4اولکین -میر-گیری کیزرنمو

ست که        شان دهنده آن ا ست که ن ست آمده ا ی  هادادهبد

ادی  ی زیربنایی و بنیهاعامصتحقیق قابص تقلیص به تعدادی 

ست. همچنین،    یم شد و حجم نمونه نیز در حد کفایت ا با

  4141( که در سلللط  گطای   1181نتیجه آزمون بارتلت )   

شان    معنی ست، ن شاگ  دهد کیمدار ا های داگص ه بین 

ستناد به     ستگی گوبی وجود دارد. در ادامه و با ا عامص همب

با عنوان       جدول زیر  تایج سلللتون دوم    Extractionن

که مجموح  یم مص  توان پی برد  شلللده ی اسلللتخراجها عا

به چه میزان تغییرات هر شلللاگ  را تبیین    اند توانسلللته 

 کنند.  

شان    تربزرگویژه دارای مقدار  عامص 9دهد یمنتایج ن

مانند. به عبارت دیگر      یمهسلللتند و در تحلیص باقی     1از 

شنامه    شاگ   س عامص زیربنایی قرار  9یر تحت تأثهای پر

ند بیش از  یمعامص    9دارد. این  درصلللد از تغییر  81توان

 پذیری )واریانس( متغیرها را توضی  دهند.

 استخراج شده یهاانسی. تعداد عامل ها و کل وار3جدول

Table 3. The number of factors and the total variances extracted  

 عامل ها
 یهاول یژهو یرمقاد

 عاملهای مقادیر مجموعه

 چرخش از بعد استخراج شده

 تجمعیدرصد  درصد واریانس مقادیر ویژه درصد تجمعی درصد واریانس مقادیر ویژه

1 9/847 26/795 26/795 3/256 16/256 16/256 

4 1/768 8/219 55/412 4/916 13/888 31/322 

3 1/413 5/747 61/921 4/193 9/968 21/314 

2 1/149 2/914 65/823 1/818 8/614 28/942 

5 1/884 2/414 71/125 1/578 7/513 56/238 

6 1/773 3/679 73/742 1/567 7/261 63/897 

7 1/689 3/483 77/117 1/536 7/315 71/414 

8 1/615 4/949 79/936 1/355 6/254 77/662 

9 1/566 4/696 84/634 1/123 2/968 84/634 

 

نشللان می دهد که هر عامص توانسللته   ۲نتایج جدول 

چند درصلد از واریانس مجموعه متغیرها را تبیین کند. در  

جدول،   یک          11گروجی  باالتر از  با ارزش ویژه  مص  عا

شللاگ    11اسللتخراج شللده اسللت. بنابراین از مجموح   

ارزش ویژه   عامص مفهومی تقلیص داد.    11توان آنها را به   می

 1140۲و ارزش ویژه آگرین عامص  ۲101۲نخسللتین عامص 

می باشد.
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 )ماتریس عامل های چرخش یافته( . عوامل شناسایی شده و بار عاملی هر متغیر2جدول

Table 4. Identified factors and factor load of each variable (rotated factor matrix)  

 های شناسایی شده عامل 

 1 4 3 2 5 6 7 8 9 

C1 619/1         562/1  

C4 6851/         381/1  

C3 786/1          

C2  738/1         

C5  764/1         

C6  543/1      715/1    

C7   771/1        

C8   649/1        

C9 374/1   771/1        

C11 545/1    765/1       

C11 353/1    566/1       

C14     785/1   316/1    

C13 369/1    651/1  816/1      

C12      657/1     

C15 345/1      629/1     

C16     289/1  316/1  712/1  317/1   

C17   589/1     781/1  271/1   

C18        749/1   

C19        213/1   

C41      235/1    712/1  

C41     765/1  391/1    756/1  

دهد یمیافته اجزا را نشان ماتریس چرگش 0در جدول 

که شامص بارهای عاملی هر یک از متغیرهای باقی مانده 

باشد. متغیرهایی که در هر عامص بار یمپس از چرگش 

بارعاملی  عاملی باالیی دارند نشان داده شده است.

کمتر بوده است حذف گردیده  ۲/4متغیرهایی که از مقدار 

است تا باعث کاهش روایی سازه نشود. همچنین هر متغیر 

در عاملی که بارعاملی بیشتری دارد در نظر گرفته شده 

است.پس از انجام تحلیص عاملی اکتشافی، یافته های 

عامص  9شاگ  این پژوهش روی  11پژوهش نشان داد 

عامص  9هستند یا به عبارتی بر روی این  کلی قابص تلخی 

بارگذاری شده است با توجه به انتظار پژوهشگر و محتوای 

سواالت: عامص اول در برگیرنده آیتم هایی در گصوص 

باشد به همین پرورش، استاد می و مباحث: تدریس، آموزش

شود. عامص دوم نامگذاری می« عوامص آموزشی»دلیص عامص 

 هایی در گصوص مباحث: ارزشیابی، اداریدر برگیرنده آیتم 

پشتیبانی، سازماندهی است به همین دلیص عامص  نظام و

شود. عامص سوم در برگیرنده آیتم نامگذاری می« سازمانی»

 و المللی، علمی بین و ای هایی در گصوص مباحث: منطقه

ارزشی است به همین دلیص  فرهنگی، فرهنگی،اجتماعی،

شود. عامص چهارم در می نامگذاری« محیطی»عامص 

 رهبری و برگیرنده آیتم هایی در گصوص مباحث: مدیریت

« مدیریتی» و رویکردها است به همین دلیص عامص 

شود. عامص پنجم در برگیرنده آیتم هایی در نامگذاری می

گصوص مباحث: اقتصادی و زیرساگت است به همین دلیص 

در شود. عامص ششم نامگذاری می« اقتصادی»عامص 

 و هایی در گصوص مباحث: گدماتبرگیرنده آیتم
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« یارتباط»پاسخگویی و تعامالت است به همین دلیص عامص 

هایی در شود. عامص هفتم در برگیرنده آیتمنامگذاری می

افراد و مطلوبیت است به همین  گصوص مباحث: ویژگی

شود. عامص هشتم در نامگذاری می« فردی»دلیص عامص 

منابع و  و هایی در گصوص مباحث: محتواآیتمبرگیرنده 

نامگذاری « تکنولوژی»فناوری است به همین دلیص عامص 

هایی در گصوص می شود. عامص نهم در برگیرنده آیتم

مباحث: استاندارد و یادگیرنده است به همین دلیص عامص 

 شود. نامگذاری می« استانداردسازی یادگیری»

 

 و نتیجه گیری بحث

 مولفه دنبال شناسایی یش نفت بندرعباس بهشرکت پاال

 رانمدی الکترونیکی ای حرفه یادگیری محیط استقرار های

 درآن و پیونددمی وقوح به شبکه محیط در که .باشدمی

 و ایفرارسانه ای،چندرسانه هایفناوری از ایمجموعه

در محیط  .شودمی گرفته گدمت به دور راه از ارتباطات

انداز مجازی  برای ای الکترونیکی، چشمیادگیری حرفه

هدایت و یادگیری تمام اعضای سازمان  شکص گرفته است. 

و در این محیط الکترونیکی،کارکنان درمسیر مناسب 

آموزش سازمانی  و براساس فعالیت  منظم در انتقال تجربه 

و به اشترك گذاری دانش و مدیران بر پایه حمایت 

شوند. همچنین سوق داده می تاری وروابط سازندهساگ

ای های اصلی مدیران در محیط یادگیری حرفهمسئولیت

فتار ر الکترونیکی، هدایت مشترك کارکنان  بدون تسلط بر

 ایگیرد. در محیط یادگیری حرفهسازمانی آنها شکص می

ریزی انداز روشن، برای دسترسی به برنامهالکترونیکی، چشم

ازمانی، راهبردهای نوین در ارتباطات سازنده مناسب س

. باشدشغلی مدیران و کارکنان بر پایه آرمان مشترك می

متناسب با نتیجه بدست آمده، نتایج با برگی از تحقیقات 

عظیمی  (، 1۲9۲(، رفیعی)1۲9۲)پیشین از جمله جانقربان

(، 141۲(،کوچ )1411(،  استر )1411(، کانوال ) 1۲91)

(،نتولکی 141۲(، ژانگ )141۲(، تراست )141۲اپاریسیو )

( همسو 1994( و سنگه )1991(، چارلز هندی )141۲)

باشد. بر اساس نتایج حاصص از این تحقیق پیشنهادهای می

ها ارائه دهنده آموزش الکترونیکی ارائه می زیر برای سازمان

گردد. توصیه می گردد اطالعات و محتوای سیستم های 

ی، ویژگی های همچون جامع بودن، بروز یادگیری الکترونیک

گردد در بودن و مرتبط بودن را دارا باشند. پیشنهاد می

طراحی سیستم یادگیری الکترونیکی مواردی از قبیص 

سازماندهی و پشتیبانی مناسب، پاسخگویی سریعتر و ارئه 

گدمات راهنمایی در سیستم یادگیری الکترونیکی در نظر 

ساگتی از جمله کم بودن پهنای گرفته شود. مشکالت زیر 

باند و کندی اینترنت از جمله مواردی است که باعث کاهش 

شود برای بهره مندی شود توصیه میبهره وری سیستم می

بیشتر از فناوری های جدید آموزشی ابتدا امکانات زیر 

ساگتی مناسب آن ایجاد گردد و سیستم طوری طراحی 

به آن دسترسی داشته  گردد که مدیر قادر باشد به سهولت

باشد، به سهولت بتواند از آن استفاده کند، زمان پاسخگویی 

به گواسته کاربر سریع باشد و جهت جذابیت بیشتر سیستم 

امکان شخصی سازی نیز وجود داشته باشد. تعدادی از 

مدیران آشنایی کار با سیستم را ندارند که یکی از راههای 

دمات راهنمایی در سیستم افزایش این آگاهی، قرار دادن گ

یادگیری الکترونیکی است، البته برای حص این مشکص، 

راههای دیگری نیز وجود دارد که مواردی چون برگزاری 

کالسهای آموزشی برای کار با سیستم و افزایش آگاهی 

مدیران از جمله این موارد هستند. قرار دادن امکاناتی برای 

واند تیران در سیستم میتعامص مدیران با اساتید و سایر مد

ز از جمله نقاط ضع به ارتقاء سط  کیفیت گدمات بینجامد.

 پژوهش می توان به محدود بودن جامعه آماری به گبرگان

اشاره کرد. همچنین  بندرعباس نفت پاالیشگاه یادگیری

موضوح جامع و کاربردی پژوهش را می توان از نقاط قوت 

 پژوهش دانست.
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