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 Purpose: The present research was conducted with the aim of 

identifying and evaluating the components of the mooc-based model 

for the training of municipal employees. 

Materials and Methods: the aforementioned research is 
fundamental-applied in terms of its purpose; In terms of data, it is a 

mixed method (first qualitative and then quantitative) with an 

exploratory approach, and in terms of the implementation of the 
research in the qualitative phase, it is of the content analysis type, 

and in terms of the nature and type of study in the qualitative 

dimension, it is conventional content analysis, and in terms of the 
implementation of the research in the quantitative phase, it is a 

cross-sectional survey. The statistical population of the research in 

the qualitative part included 15 experts, experts and specialists. To 

determine the sample size in this section, a non-random, purposeful 
sampling method was used. In the quantitative part, the statistical 

population included employees in the queue units and headquarters 

of Tehran Municipality, who were selected in total 60 people. The 
tools of the qualitative part were semi-structured interviews, and in 

the quantitative part, researcher-made questionnaires were used. 

The validity and reliability of the measurement tool was discussed 

and confirmed. (In order to analyze the data in the qualitative part, 
the coding method derived from conventional content analysis 

method was used, and in the quantitative part, factor analysis and 

structural equation modeling were used. 
Findings: The results of the research showed that the components 

of the Mooc model include, including, goals, audience 

determination, needs assessment, feasibility, title selection, title 
type, platform selection, content, support, interactive platform, 

audience engagement, were the evaluation strategy and the 

components affecting it included information technology, 

management, scientific/professional qualification. 
Conclusion: The implementation of MOK educational model in the 

municipality can have a significant impact on the performance of 

employees. The implementation of these courses by improving the 

literacy level of municipal employees in each job unit they are 

working in will make them better define their job and show better 

efficiency and effectiveness. 
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 موک بر مبتنی الگوی های مولفه ارزیابی و شناسایی

 شهرداری کارکنان آموزش برای

 1 عقبائی سحر
 دانشگاه جنوب، تهران واحد تربیتی، علوم گروه ،دکتری دانشجو

 . ایران تهران، اسالمی، آزاد
 

 *2 بابایی گل مریم
 آزاد دانشگاه جنوب، تهران واحد تربیتی، علوم گروه استادیار،
 (.مسئول نویسنده) ایران تهران، اسالمی،

 
 3آبادی شاه محمدرضا

 انتهر واحد آزاد دانشگاه علمی هیات تربیتی، علوم گروه استادیار،
 .ایران تهران، اسالمی، آزاد دانشگاه جنوب،

 
 چکیده

 الگوی های مولفه ارزیابی و شناسایی هدف با حاضر پژوهش: هدف
 .ستا پذیرفته انجام شهرداری کارکنان آموزش برای موک بر مبتنی
 کاربردی؛-بنیادی هدف، نظر از مذکور پژوهش :ها روش و مواد

 رویکرد با( کمی سپس و ابتداکیفی)  آمیخته روش ها ازنظرداده
 لیلتح ،ازنوع کیفی مرحله در پژوهش اجرای ازنظر و است اکتشافی

 وایمحت تحلیل بعدکیفی در مطالعه نوع و وازنظرماهیت است محتوا
 مقطعی پیمایشی کمی، مرحله در پژوهش اجرای ازنظر و است عرفی
 نظران، صاحب شامل کیفی، بخش در پژوهش آماری جامعه.  است

 نمونه حجم تعیین برای. بود نفر 15 تعداد به متخصصان و خبرگان
. دش استفاده هدفمند تصادفی، غیر گیری نمونه روش  از بخش این در
 صف واحدهای در کارکنان شامل آماری جامعه نیز کمی، بخش در
 انتخاب نفر60 تعداد مجموع در که بودند تهران شهرداری ستاد و

 کمی شبخ در و  ساختاریافته نیمه  مصاحبه کیفی، بخش ابزار. شدند
 زاراب پایایی و روایی. شد استفاده ساخته محقق پرسشنامه ابزار از

ادهد تحلیل و تجزیه منظور به. )شد تایید و رگفت قرا سنجش مورد
 تحلیل روش از برگرفته کدگذاری روش از کیفی بخش در ها

 و عاملی تحلیل از  کمی، بخش در و شد استفاده عرفی محتوای
 .است شده استفاده ساختاری معادالت مدلسازی

 تشکیل هایمولفه که داد نشان پژوهش از حاصل نتایج: ها یافته
 نیازسنجی، مخاطب، تعیین اهداف، شامل، شامل، موک الگوی دهنده
 محتوا، فرم، پلت انتخاب عنوان، نوع عنوان، انتخاب سنجی،امکان

 بودند یارزشیاب راهبرد مخاطب، درگیرسازی تعاملی، بستر پشتیبانی،
 مدیریت، اطالعات، فناوری شامل آن بر اثرگذار هایمولفه و

 .بودند ایحرفه/ علمی صالحیت
 تواند می شهرداری در موک آموزشی الگوی اجرای: گیری نتیجه

 با هاهدور این اجرای. باشد داشته معنادری تاثیر کارکنان عملکرد بر
 مشغول که شغلی واحد هر در شهرداری کارکنان سواد سطح ارتقای

 غلش از بهتری تعریف ضمن آنها شود، می باعث باشندف می کار به
 .دهند نشان خود از نیز بهتری اثربخشی و کارآیی خود،

 اطالعات، فناوری موک، بر مبتنی آموزش: کلیدی های واژه
 تهران شهرداری مدیریت،

 
 05/10/1399: افتیدر خیتار
 20/02/1400:  رشیپذ خیتار
 m_golbabaee@azad.ac.irنویسنده مسئول: * 

 
 مقدمه

منابع انسانی یکی از عوامل حیاتی برای بقای سازمانها هستند. مفهوم 
مدیریت منابع انسانی بر نقش و اهمیت نیروهای ماهر و مستعد در 

و تمـام سعی خود را در جهت به کارگیری، سـازمان اسـتوار اسـت 
بهسازی و نگهداری و کاربرد منـابع انسـانی بـه کار می بندد تا از 
توانمندی های آن برای ایجاد یک سلسله جریانات مـوثر تولیـدی، 
خدماتی و رفاهی و در نهایت اداره سازمانی مسـتحکم و دسـتیابی 

شده به نحو مطلوب بهـره  بـه آرمـان هـا و اهداف واالی پیش بینی
گیـرد. صاحب نظران اخیراً عملکرد شغلی را به دو بعد عملکرد 
وظیفه ای و عملکـرد زمینـه ای تقسیم کرده اند. عملکرد وظیفه ای 
مربوط به مسئولیت هایی است کـه در برگـه مسئولیت ها و وظایف 
کارکنان ثبت شده است و با وظایف محوله کارکنان در ارتباط 

ست. اما عملکرد زمینه ای مربوط به رفتارهایی است کـه بقـای ا
شـبکه سـازمانی و اجتماعی و جو روانشناختی که وظایف فنی را 

 (.1احاطه کـرده اسـت را شامل می شود)
ارزیابی عملکرد کارکنان فرصتی را به وجود می آورد تا مدیر 
سازمان بتواند رفتار شغلی کارمند را بازسازی کند. مدیران نیز دارای 
مافوق هایی هستند که توسط آنها عملکردشان مورد بررسی قرار می 
گیرد تا ضمن مشخص شدن نقاط قوت و ضعف مدیر، در جهت 

و تمهیدات الزم صورت پذیرد بهبود و ارتقای سطح عملکرد ا
سازمانها میتوانند با ایجـاد زمینـه و بسـتر مناسـب زمینـه مسئولیت 
پذیری بیشتر افراد را فراهم کنند. حضور فضایی توام با احترام و 
قدردانی نسبت به زیردستان، به کارگیری اصول عدالت سازمانی، در 

و با وجدان، نظر گرفتن تشویق و تقدیر برای کارکنان اخالقی 
اهمیت دادن به کار اصولی و درست و ترویج ارزشهـا و اصول 
اخالقی در سازمانها عاملی در جهت ایجـاد مسـئولیت پذیری بیشتر 

(. حیاتی ترین 2و در نهایت عملکرد شغلی محسوب می شـوند )
مسئله در هر سازمانی عملکرد شغلی آن است و یکی از متغیرهایی 

ز کشورهای توسعه یافته مورد توجه زیادی است که در بسیاری ا
قرار گرفته است.روان شناسان عملکرد شغلی را محصول رفتارهای 
انسانی می دانند و معتقدند انگیزه ها و نیازها،در عملکرد افراد و در 
نهایت رشد و توسعه ی اقتصادی تاثیر دارند. همچنین باور بر این 

 است که برپایه ی آن است که عملکرد شغلی یک سازه ی ترکیبی
کارکنان موفق از کارکنان ناموفق از طریق مجموعه ای از مالکهای 
مشخص قابل شناسایی هستند.آموزش کارکنان معنای وسیع و گسترده 
ای دارد و تنها معنی کارآموزی، کارورزی و یا مترین عملی در یک 
زمینه بخصوص را در بر نمی گیرد، بلکه دامنه آن به قدری وسیع 
می شود که از فراگیری یک حرفه و فن ساده شروع می شود و به 
احاطه ی کامل بر علوم و فنون بسیار پیچیده، ورزیدگی در امور 
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                  و همکاران عقبائی سحر  380

 1400بهار ، 1، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

سرپرستی و مدیریتی در سازمان های دولتی و صنعتی و بازرگانی و 
همچنین به چگونگی رفتار و برخوردهای مناسب در مقابل مسائل 

فرهنگی محیط پایان میدهد. بنابراین انسانی، اقتصادی، اجتماعی و 
ضروری است که آموزش هایی ارائه شود که ضمن تغییر نگرش و 
بینش فرد در بعد مثبت آن و انطباق فرد با سازمان، توانسته باشد در 
کارایی و انجام موفق وظایف محوله نیزمفید واقع شود. امروزه با 

 ان پذیر شدهپیشرفت تکنولوژی آموزشها به صورت مجازی هم امک
است، نتیجه آموزش باید کسب مهارتهای مورد نیاز شغل باشد و 
رسیدن به این هدف مستلزم تالش و کوشش در قبل، در حین و بعد 

 (.3از آموزش است )
توجه به آموزش کارکنان در راستای رسیدن به عملکرد بهتر، دغدغه 

ه خود به (، در مطالع5بسیاری از سازمانها است. فرزان و همکاران )
این نکته اشاره می کنند و عنوان می کنند که این عملکرد با استفاده 

دوره  مخفف 1از سامانه های مبتنی بر موک بهینه می شوند. موک
است که صدها  یآموزش کردیرو کی انگریاست و نما 2نیباز آنال

 ایدن یدر هر جا نیآنال یهاد به دورهزسایرا قادر م پژوههزار دانش
یکه نشان مشواهد زیادی وجود دارد . بپیوندند گانیو به طور را

شواهد کند. البته بزرگی ایجاد می در آموزش تحول موکدهد 
قابل توجه است ها در درجه اول موک یآموزش یمربوط به اثربخش

به اتفاق  بیقر تیدهد که اکثرینشان م یکل یآمارها چراکه
 (.5)روند.  یکنار ماز ادامه کار ها دوره نیقبل از اتمام ا پذیراندانش

پژوهشها نشان می دهند عدم استفاده از دوره های موک بر یاددهی 
و یادگیری کارکنان، عملکرد آنها، رضایت شغلی و عدالت آموزشی 
تاثیر می گذارد. این در حالی است که استفاده از دوره های موک 

ر بین کارکنان از هر نظر می تواند ضمن ارتقای سطح سواد فناورانه د
ایشان را قوی سازد تا بتوانند عملکرد بهینه ای از خود نشان دهند . 
همچنین می تواند باعث ایجاد تحول در سیستم کاری و در نهایت 

 (. 6رضایت شغلی کارکنان گردد)
تجربه ای که از بررسی برخی سازمانها در ارتباط با استفاده از موک 

ی شهای مسائل آموزدر حیطه ییهاچالشکه بدست آمد، نشان داد 
و سازمانی، مسائل مدیریتی، مسائل فناورانه، مسائل روش تدریس و 
آموزش، مسائل طراحی واسط کاربری، مسائل پشتیبانی منابع و 

دارند. همچنین برای تحقق  وجودمسائل ارائه منابع و ارزیابی 
 ای،حرفه –های علمی راهکارها در حیطه ،آموزش مبتنی بر موک

 راحی،ط و منابع پشتیبانی و مدیریتی ارتباطات، و اطالعات فناوری
. در نهایت بررسی وضعیت آموزش شده اندزشیابی شناسایی ار و اجرا

ضعف و مشکالت  سازمانهای ایرانی نشان دهندهمبتنی بر موک در 
 (. 7است)مشهودی 

 
 مبانی نظری و پیشینه پژوهش

 آموزش 
عبارت است از کوشش نظام مند به منظور  3آموزش ضمن خدمت

هماهنگ کردن آرزوها، عالیق و نیازهای آتی سازمان، در قالب 
_________________________________ 

1 MOOC: Massive Open Online Courses 

2 Course Open Online Course 

کارهایی که از افراد انتظار می رود. با وجود این، به هر نحوی که 
بخواهیم آموزش ضمن خدمت را تعریف کنیم جوهره اصلی آن در 

ی کارکنان و همه سازمانها و نهادها عبارت است از افزایش کارای
ایجاد سازش با محیط و در نتیجه، افزایش مهارت. اما کارکنان یک 
سازمان با توجه به میزان گستردگی مؤسسه، عمدتا از لحاظ گروه 

 .(8های مختلف اجتماعی و اقتصادی هستند )
آمــوزش ضــمن،خـ ـدمت در حقیقــت دانــش جدیــدی را در 

دهد. دردنیای معاصر، بیش از ســبد آموزش های قبلی فرد قرار می 
هر زمان دیگر بقاء و دوام سـازمانهـا در گرو تعامل بین روشهای 
اجرای کار در سازمان با تغییر و تحـوالت و نـوآوری هـا 
فراسـازمانی است. کلید اصلی این تعامل در استفاده از مکـانیزم 

اصوالًآموزشهای  .مـؤثر آمـوزش ضـمن خـدمت کارکنـان اسـت
ن خدمت را جزآموزشی های مداومی میتوان تصور کرد که ضم

انسانهـا برای ایفای نقش مؤثر در روابط شغلی و به طور کلی روابط 
  .(9اجتماعی به آن هانیازمندند)

آموزش مجازی شکل تکامل یافته آموزش الکترونیکی است که 
  بهصرفاًگیرد. تماماً در محیط اینترنت و شبکه جهانی وب انجام می

گذراندن یک دوره ی خاص از طریق کامپیوتر اطالق نمی شود. این 
نوع آموزش به شیوه های جدید ادغام منابع، تأثیرات متقابل، افزایش 
عملکرد و فعالیتهای ساخت یافته آموزش گفته میشود و وسیله ای 
برای یادگیری از راه دور است. در واقع آموزش مجازی یک روش 

موزش دهنده و آموزش گیرنده این فرصت آموزشی است که برای آ
را فراهم می کند که در عین حال که از نظر زمان و مکان از هم 
دور هستند، فاصله ی آموزشی موجود را با وسایل مناسب 
تکنولوژیک پر کنند. دوره های آموزشی که برای استفاده در 

نام  طراحی میشوند، اصطالحاً دوره های مجازی 4آموزش آنالین
(. آموزش و یادگیری از دور تالشی در جهت پایان 9گیرند )می 

بخشیدن به جدائی حوزه تحصیالت با کار و زندگی و مادام العمر 
باشد. آموزش و یادگیری از دور جدایی منبع کردن یادگیری می

آموزش با منبع یادگیری است  . وزارت آموزش وپرورش آمریکا 
ه است:یادگیری ازراه یادگیری ازراه دور راچنین تعریف کرد

دورشامل همه فناوریها وحمایتهایی است که درجست وجوی 
یادگیری مادام العمر برای همه است واشاره دارد بهدروسی که 
ازطریق تلویزیون ،ماهواره ،اینترنت ،به طریق مکاتبه ای ارائه می 

 (.10شود )
 (: 11آموزش از راه دور دارای محاسن زیادی است از جمله)

وسعت و گستردگی آموزش: تعداد زیادی از افراد آموزش می . 1
 بینند.

پذیری مکان مطرح . مکان آموزش: گستردگی مکان و انعطاف2
شود و از سوی دیگر است. مکان آموزش به میل فراگیر انتخاب می

 گیرد.مکانهای زیادی تحت پوشش قرار می

3- In-servicese training 

4 -on line education 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 is

la
m

ic
lif

ej
.c

om
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             3 / 15

https://islamiclifej.com/article-1-1419-fa.html


 381 ... موک بر مبتنی الگوی های مولفه ارزیابی و شناسایی  

Journal of Islamic Life Style  Volume 5, Issue 1, Spring 2021 

ای این . زمان آموزش: منعطف بودن زمان آموزش حسن بزرگی بر3
شود. از طرف دیگر سرعت و زمان یادگیری در شیوه محسوب می

 اختیار فراگیر است و محدودیت زمانی وجود ندارد.
توان . فقدان محدودیت در سن: در این شیوه کلیه سنین را می4

 آموزش داد.
ی افراد را بدون قید و بند در پذیرش، . انعطاف در پذیرش : همه5

 تواند در برگیرد.می
. صرفه جویی اقتصادی: هزینه مستقیم هر فراگیر بسیار کمتر از 6

آموزش سنتی است. یک برنامه آموزشی تعداد زیادی از افراد را زیر 
 تر از آموزشدهد. با اینکه تهیه برنامه گاه پرهزینهپوشش قرار می

سنتی است، اما به دلیل گستردگی کارگاههای زیر پوشش، هزینه 
متر از آموزش سنتی است. از سوی دیگر یک سرانه هر فراگیر ک

 تواند، استفاده شود. برنامه تهیه شده بارها می
. فراوانی برنامه: حق انتخاب برای فراگیر بسیار است. فراگیر 7

 تواند براساس شرایط خود برنامه خاص و دلخواه را انتخاب کند. می
وانی فرا . تطبیق برنامه آموزشی با نیازها: به دلیل گستردگی و8

تواند بر مبنای نیازهای خویش برنامه های آموزشی، فراگیر میبرنامه
 دلخواه خود را انتخاب کند.

. آزادی عمل فراگیر: فراگیر کنترل فرایند آموزش را در دست دارد. 9
در زمینه محتوای برنامه، نحوه فراگیری، سازمان آموزشی، مواد، 

خاب فراگیر بسیار است. وسیله ارتباطی و روشهای تدریس حق انت
تواند نیمه وقت مطالعه کند یا درحین انجام شغل آموزش ببیند. می

 در این شیوه اقتدار و خودرهبری فراگیر فراوان است.
. تعهد نسبت به بزرگساالن: آموزش از راه دور متعهد است که 10

به فراگیران بزرگسال کمک کند تا بر موانع آموزشی به خصوص 
غلبه کنند. با این شیوه درهای آموزش به روی  آموزش سنتی،

 شود.بزرگساالن باز می
. آموزش محرومان: با استفاده از این شیوه افراد بی سواد، نوسواد، 11

اند، گروهها و اقشاری کسانی که اعتماد به نفس خود را از دست داده
اند،زندانیان و کسانی که اجتماعی ضعیف -که از لحاظ اقتصادی

توانند به نها در آموزش رسمی و سنتی محدود است، میحضور آ
توسعه آموزش خود بپردازند. از این رو، این شیوه آموزش 

 مسئولیتهای اجتماعی دارد.
های آموزشی . انعطاف در برنامه آموزشی: برخالف برنامه12

متداول و سنتی که برای سهولت کار مؤسسه آموزشی، معموالً برنامه 
آموزش از راه دور برنامه در اختیار فراگیر است  سالیانه است، در

 شود.و مطابق با نیاز و امکانات او تنظیم می
باآموزش ازدورفرهنگ یادگیری ازسنت گوش دادن منفعل 
دانشجودرکالس درس به فرهنگ خواندن فعال وکدگذاری 
وکدبرداری درهرزمان وهرمکان انتقال پیداکرده است وحاکی 

 (12ور است )ازاثربخشی آموزش ازد

_________________________________ 
1    Massive Open Online Courses 

2   Reuse 

3   Revise 

در فارسی با ترجمه تحت اللفظی درس باز آنالین بزرگ یا 1 موک
دروس آنالین فراگیر شناخته می شود. اما فارغ از نام بلند و گیج 
کننده آن، می توان موک را دروس آنالینی دانست که به صورت 
آزاد برای تعداد زیادی از متقاضیان ارائه می شوند. تقریبا از اواخر 

، این مدل تحصیل وارد نظام آموزشی برخی از دانشگاه 2008سال 
های بزرگ و معتبر امریکا شد و رفته رفته دانشگاه هایی نظیر 
برکلی، استنفورد، ام آی تی، هاروارد و غیره هم به آن پیوستند. در 
این طرح، دروس به صورت آنالین و از طریق اینترنت، به داوطلبانی 

وند از آنجایی که ثبت نام در این دروس، از سراسر جهان ارائه می ش
آزاد و خارج از مراسم معمول در دانشگاه ها و مراکز آموزشی 
معمول است، داوطلبان می توانند از سراسر جهان در دروس مورد 
عالقه خود شرکت کنند و بدون اینکه شهریه ای بپردازند به صورت 

 از آنجایی که رایگان و یا با حداقل هزینه ثبت نام، شرکت کنند.
این دروس به صورت آزاد و باز ارائه می شوند می توانند همزمان 
تعداد بسیار زیادی از داوطلبان را بپذیرند برخی از این دروس ممکن 

 .است صدها و یا هزاران دانشجو داشته باشند

موک ها یا همان دوره های آنالین آزاد گسترده به صورت رایگان 
رائه می دهند. به طوری که بسیاری از آموزش های آنالین را ا

دانشگاه های معتبر در نهایت تن به آموزش آنالین دادند. این 
پیشرفت ها موجب ایجاد بحث هایی حول ارزیابی و اعتبار آن شده 

 (. 13است)
در تعریف موک ها باید ابتدا منظور و معنای هر یک از مفاهیم 

 سترده، آنالین، باز وتشکیل دهنده آن را تعریف کنیم که شامل: گ
 دوره است.

 شرکت تعداد دهنده نشان گسترده موک، های دوره در: گسترده
 دوره در کنندگان شرکت تعدا که طوری به. است دوره در کنندگان

به ثبت  موارد برخی در است و نفر طور معمول صد به موک های
عداد ت باالی ظرفیت به گسترده. رسیده است نیز نفر هزار 150 نام

 بین اصلی چالش واقع در. دارد اشاره موک های دوره در یادگیران
 با یمحتوا کنندگان، شرکت باالی تعداد میان مناسب تعادل یافتن

  .(14است ) کنندگان شرکت فردی نیازهای و باال کیفیت

 هنقط هر از ها دوره این به دسترسی به اشاره آنالین اصطالح: آنالین
 همچنین و همزمان ارائه برای اینترنت به اتصال طریق از جهان از

. اردد کنندگان شرکت میان ارتباط و متقابل کنش ایجاد و ناهمزمان
ارند د را مستقیم ارتباط امکان کنندگان شرکت ها دوره از برخی در

(15. ) 
 و 4ترکیب ،3اصالح ،2مجدد استفاده بعد چهار شامل بودن باز: باز

 ارائه به مفاهیم این موک، های دوره زمینه در. است 5مجدد توزیع
 تمام در کنندگان شرکت از زیادی تعداد برای یادگیری تجربه یک

 سطح و ایدئولوژی درآمد، سن، مکانی، موقعیت از صرفنظر جهان
 هزینه یا و ورود شرایط گونه هیچ بدون. دارد اشاره آنها تحصیالت

 به «باز» همچنین. باال کیفیت با آموزشی به دسترسی برای هایی

4   Remix 

5   Redistribute 
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                  و همکاران عقبائی سحر  382

 1400بهار ، 1، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 عنوان به. باشد می نیز 1آزاد آموزشی منابع آوردن فراهم معنای
 و ها سخنرانی ویدئو پاورپوینت، ارائه دوره، های یادداشت مثال،

 (.16ارزیابی ها )
با بررسی پیشینه پژوهشی، می توان به چندین پژوهش اشاره کرد. 

(درتحقیقی پذیرش سیستمهاى آموزش الکترونیکى مبتنى 19) ییتقوا
زنجان استان  شهرداریبروب در آموزش ضمن خدمت کارکنان 

نتایج به دسـت آمده نشان داد که خودکارآمدى .بررسی کردند
اینترنت به طور قابل توجهى با پذیرش رفتـارى اسـتفاده از یادگیـرى 

ت از طریق عوامل الکترونیکى مبتنى بروب در آموزش ضمـن خدم
درک سودمندى و درک سهولت استفاده ارتباط مثبت دارند. عامل 
انگیزه ى استفاده، تأثیر منفى قابل توجهى بر پذیرش رفتارى از طریق 
عامل درک سهولت استفاده دارد. ادراک سودمندى و درک سهولت 
استفاده از دالیل اصلى براى پذیرش اینگونه سیستمها در آموزش 

(، مقاله ای با 18. همچنین، جعفری و همکاران)ت هستندضمن خدم
 در تدوین الگوی مفهومی برنامه آموزشی مبتنی بر موک ها هدف،

. جامعه آماری شامل متخصصان حوزه فناوری ارائه نمودندآموزش 
آموزشی و فناوری های آموزش بودند که با استفاده از رویکرد نمونه 

نفر، اشباع نظری  14اختاریافته با گیری هدفمند و با مصاحبه نیمه س
در داده ها حاصل گردید. برای به دست آوردن اعتبار و روایی داده 
ها از روش مرور خبرگان غیر شرکت کننده در پژوهش استفاده 
گردید. نتایج نشان داد مقوله محوری مطالعه حاضر الگوی برنامه 

ای آموزشی آموزش است که در چهار بعد هدف، محتوا، روش ه
یادگیری و ارزشیابی تحلیل شد. این عناصر برنامه آموزشی -یاددهی

ن ای بر مبنای شرایط علی قرار دارد و به راهبردهایی منجر می گردد.
شرایط و فرایند منجر به پیامدهایی در برنامه آموزشی آموزش می 
شود. مجموعه این کنش و واکنش ها در بستر و زمینه ای صورت 

ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدات، زمینه های می پذیرد که قوت 
(، در 19)2. منیزیز و همکارانالزم را برای این امر فراهم می آورند

مقاله ای دوره های موک در آموزش از دیدگاه دانشجویان را مورد 
 یمبتن یمتدولوژ کیبر  یمبتن مقاله نیا بررسی و تحلیل قرار دادند.

 اتیاز تجرب یفیک لیو تحل هیاست و تجز یمجاز یبر مردم نگار
که در دانشگاه  یانیدانشجو 56دانشگاه در مورد درک  ینوآور

 یفناور" لی( مشغول به تحصای)اسپان لیدر سو دیپابلودو اوالو
دهد  ینشان م جینتا .شود ی، دنبال متندهس "اطالعات و ارتباطات

اد آز ینوع دوره ها ارائه گسترده آن، دسترس نیا تیمز نیکه مهمتر
که شب جادیو ا یریو تصو یبه م  بصر گانیرا یآن و امکان دسترس

به  مربوط یشرکت کننده است. نقاط ضعف اصل انیدانشجو نیدر ب
 نو ارتباط اندک با معلما سیتدر یسنت یها روش یابیدرس و ارز

(، مقاله ای با عنوان تأثیر دوره 1)3واسوداو . (19است) و آموزگاران
ش را ارائه نمود. نتایج نشان می دهد که دوره های موک در آموز

های موک ابزاری برای آموزش مداوم و غیر رسمی است که به 
خودی خود از ارزش باالیی برخوردار است. موک ها در حقیقت با 
_________________________________ 

1   OER: open educational resources 

2 Meneses, E. L., Cano, E. V., & Mac Fadden, I 

3 Vasudev, A 

همکاری موسسات آموزشی و سیستم ها و سایر شرکای کشورهای 
مایت در حال توسعه کار می کنند که اطمینان حاصل کنند که ح

الزم که هزینه ای واقعی داشته باشد مطابق با محتوا و تحویل و 
به  دوره های موکتوان از  یمالزامات فرهنگی و اقتصادی است. 

استفاده کرد که در  ختهیآم یریادگیبرنامه  کیدر  یعنوان ابزار
نسبت به آنچه در  یشتریتوانند به اطالعات ب یآن دانش آموزان م

 موک دوره های از یاریسبکنند. دایپ یشود دسترس یکالس ارائه م
روند که استفاده  یم نیدو سال وجود دارند و سپس از ب ای کیفقط 

ره دو ریاستفاده مجدد در سا یباز برا یاز آنها به عنوان منابع آموزش
(، در مقاله ای به 20)4زینگ .(1)شود یبرنامه ها محدود م ایها 

حی موک بر عملکرد و پایداری بررسی تأثیرات ویژگی های طرا
دانش آموزان پرداخت. در این مطالعه به بررسی ویژگی های کلی 
دوره های موک در مقیاس وسیع و برای تعیین کمیت تأثیر این 
ویژگی های دوره در عملکرد دانش آموزان پرداخته شده است. با 

اده فاستفاده از تئوری آموزش آنالین مبتنی بر وب، این مطالعه با است
به معنی تجزیه و تحلیل بیش از  kاز خوشه بندی دو مرحله ای 

دانش آموز ثبت نام کرده بودند،  300000موک که حدود  200
انجام گرفت و سه الگوی ویژگی های دوره را در بین موک ها 

و آزمون های آماری  MANOVAمشخص گردید. آزمون 
 صیل و نمراتپیگیری نشان داد که این الگوها بر میزان ترک تح
 (. 20پیشرفت دانشجویی تا درجات آماری متفاوت است)

 
 مواد و روش ها

است. روش  5شناسی مطالعه حاضر مبتنی بر رویکرد ترکیبیروش
کاربردی است ازنظرداده ها  -پژوهش حاضر ازنظر هدف ، بنیادی

روش آمیخته ) ابتداکیفی و سپس کمی( با رویکرد اکتشافی است و 
ازنظر اجرای پژوهش در مرحله کیفی ،ازنوع تحلیل محتوا است 
وازنظرماهیت و نوع مطالعه در بعدکیفی تحلیل محتوای عرفی است 

 در مرحله کمی، پیمایشی مقطعی است .  و ازنظر اجرای پژوهش
بخش اول جامعه اماری کیفی، اسناد مرتبط شامل کتب، مقاالت، 
پایان نامه ها و .. بودند که در بخش ادبیات پژوهش از آنها استفاده 

نظران صاحب  شد. در بخش دوم کیفی، جامعه آماری شامل مصاحبه
نفر برای  15د ، خبرگان و متخصصان ) مدیریت آمورشی( که تعدا

شناسایی ابعاد و مولفه های آموزش مبتنی بر موک انتخاب و 
 مصاحبه نیمه ساختار با انها صورت پذیرفت .  جامعه آماری بخش

کمی شامل کارکنان در واحدهای صف و ستاد شهرداری تهران بودند. 
ابزار پژوهش در بخش کیفی، مصاحبه  نیمه ساختاریافته با 

کاران سیستم های آموزشی و در بخش کمی، متخصصین و دست اندر
به  یفیابزارسنجش دربخش ک ییروا پرسشنامه محقق ساخته بود. 

) اجماع دادها، اجماع پژوهشگران( به دست  هیمدد اجماع دو سو
در بخش کمی، از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد آمده است. 

نیمه  مصاحبهگویه بود که برگرفته از ادبیات نظری و  67که دارای 

4 Xing, W 

5 . Mixed approach  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 is

la
m

ic
lif

ej
.c

om
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             5 / 15

https://islamiclifej.com/article-1-1419-fa.html


 383 ... موک بر مبتنی الگوی های مولفه ارزیابی و شناسایی  

Journal of Islamic Life Style  Volume 5, Issue 1, Spring 2021 

ساختار یافته با خبرگان  بود و در اختیار کارکنان صف و ستاد 
شهرداری تهران قرار گرفت. این پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت 

های امتیازی مورد سنجش قرار گرفت. در این پرسشنامه، مولفه 5
 نییتعگویه(، 3) اهدافتشکیل دهنده الگوی موک شامل، 

گویه(،  3ی)سنجامکانگویه(،  3)یازسنجینگویه(،  3)مخاطب
 4)پلت فرم انتخابگویه(،  3)عنوان نوعگویه(،  3)عنوان انتخاب
گویه(،  3ی)تعامل بسترگویه(،  3ی)بانیپشتگویه(،  3ی)محتوگویه(، 

گویه(  3ی)ابیارزش راهبردگویه(،  3) مخاطب یرسازیدرگگویه(،  3)
گویه(،  10)عاتاطال یفناورهای اثرگذار بر آن شامل بودند و مولفه

گویه( بودند. به  10ی)ا/ حرفهیعلم تیصالحگویه(،  10)تیریمد
منظور تجزیه و تحلیل دادها روش کدگذاری برگرفته از روش 
تحلیل محتوای عرفی بود در تحلیل داده های کیفی مراحل مختلف 

 آن طی شده است.
 

 یافته ها
های دادهآوری یافته ها ی توصیفی نشان داده است که برای جمع

نظران، خبرگان و متخصصان ) نفر از صاحب  15بخش کیفی با 
مصاحبه شد که مشخصات مصاحبه شوندگان  مدیریت آمورشی( ،

در جدولی در فصل سوم قابل مشاهده می باشد. همچنین در بخش 
سال  50تا  40بین  %37سال،  40زیر  %32آزمودنی،  60کمی، از بین 

ها مرد و از آزمودنی %59. همچنین،  سال داشتند 50باالی  %31و 
 %32سال،  10تا  5ها بین از آزمودنی %17زن بودند. سابقه کار  41%
سال بود.  20باالی  %10سال و  20تا  15بین  %41سال،  15تا  10بین 

 سازمان %38، ساختمان و یمعمارها از آزمودنی %35واحد کاری 
ی شهر یطرحها و یشهرساز کل اداره %27و  تهران شهر ینوساز
 بود. 

 

 یافته های استنباطی 
 موک بر یمبتن یالگو یهامولفه یافته های مربوط به سؤال پژوهش: 

 کدامند؟ یشهردار کارکنان آموزش یبرا
برای پاسخ به این سوال از کدگذاری نظری و با استفاده از 

و تجزیه  برای ایحرفه افزاری، که نرمMAXQDA1افزارنرم
 ترکیبی و کیفی هایروش توسط شده گردآوری هایداده تحلیل

 دهایواح تا بود الزم اول گام است، استفاده شد. بدین ترتیب که در
 شود. شناسایی معنایی

 
 هاحاصل از مصاحبهابر کلمات  1شکل 

 
 شوندگانمصاحبه هایپاسخ از حاصل اولیه معنایی واحدهای: 1 جدول

 واحد معنایی
 مربوطه یآموزش رانیمد عهده بر موکها در محتوا هیته

 .مخاطب با میمستق ارتباط امکان
 اطالعات یفناور از استفاده یبرا کارکنان خدمت ضمن آموزش

_________________________________ 
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 رانیمد توسط مو هایدوره ارائه نهیزم در  عادالنه یرفتارها توسعه و حفظ
 کارکنان ازین اساس بر اهداف میتنظ

 موکها استقرار یچگونگ مورد در نفعانیذ از ینظرسنج
 .متفاوت زمانها در موکها از تیحما امکان

 ها دوره ارائه یچگونگ مورد در مخاطبان با مشورت
 موک یاجرا یبرا یشهردار یافزار نرم ازین یبررس
 .وب صفحات یظاهر شکل یدائم یبررس

 یشهردار در اطالعات یفناور ستمیس یاجرا یها نهیهز موقع به پرداخت
 اطالعات یفناور عصر با متناسب و نینو یرهبر یسبکها  از استفاده

 زمان از نهیبه استفاده ییتوانا
 موک اهدف بودن مشخص

 موک نوع انتخاب در یدسترس تیقابل
 یشهردار یواحدها  رانیمد توسط  کاربران ازین به توجه با موک نوع انتخاب

 موک یاصل مخاطبان ییشناسا
 یشهردار تیریمد عهده بر اطالعات یفناور در یگذار هیسرما تیریمد

 اعتماد اساس بر  منابع  مناسب عیتوز
 ها دوره یاجرا در یا حرفه اخالق از نیمدرس یبرخوردار

 موکها مناسب یمحتو ارائه به نسبت تیریمد تیحساس و تعهد
 مخاطب با یافزار سخت و یافزار نرم ارتباط نحوه یبررس
 موکها یاجرا در( کارکنان) مخاطبان کردن ریدرگ

 یشهردار در یکاربرد یافزارها نرم از ینگهدار
 بعد یها دوره یزیر برنامه  بر تسلط و ها دوره نیمدرس منظم یبازخوردها ارائه
 باال تیامن یدارا و مطرح یهایسینو برنامه یرو دوره  ارائه
 یطیمح طیشرا و ازهاین منابع، هیپا بر یمحتو ارائه

 کارکنان تیصالح به توجه با خدمت جبران اساس بر یآموزش عدالت یبرقرار
 مکان و زمان نظر از ها، ره دو یبرگزار امکان یبررس
 کارکنان و نفعانیذ نظر با یابیارزش یها وهیش نیتدو
 یشهردار فناورانه مشکالت تیریمد

 دوره بهبود یراهکارها مورد در مخاطبان، مشورت
 کارکنان یخارج و یداخل یازهاین با یفناور تطابق
 (کارکنان) کاربران نظر از موکها عنوان تیمقبول به نسبت یبررس
 سازمانها ریسا در شده شناخته یفرمها پلت در موک ارائه

 یشهردار در اطالعات یفناور یراهبرد سند وجود
 .یموضوع دانش یسازمانده و دیتول به ها دوره نیمدرس تسلط
 (تهران یشهردار کارکنان) یاصل مخاطبان ازین اساس بر ها دوره یمحتوا یطراح

 .موکها ارائه در پاسخ و پرسش مناسب یفضا جادیا
 موک یمحتو یحت و عنوان و موک نوع به راجع فراخوان
 یشهردار در الزم یفناور رساختیز از محافظت

 یشهردار در وضوح و یدرست به یفناور یندهایفرا و روابط جادیا
 یتخصص کارگروه و یجمع خرد از استفاده با مناسب عنوان انتخاب

 ها دوره از استفاده جهت فناورانه امکانات کردن فراهم یبرا تیریمد تالش
 موکها در کارکنان تعامل امکان جادیا

 کارکنان و خود  مهارت ،ییتوانا به ها، دوره نیمدرس بودن واقف
 جدید هایتئوری و عقاید ها،یافته با خود دانش قضاوت تطبیق، توانایی و خود یفن دانش روزآمدسازی در ها دوره نیمدرس یکارآمد
 عنوان ارائه در یغاتیتبل یشگردها از استفاده

 اجرا از قبل موک یابیارزش ندیفرا یآشکارساز
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 موکها یمحتو متمر یابیارز
 موک یآموزشها نوع با ارتباط در نفعانیذ نوآورانه یرفتارها توسعه و حفظ
 یعلم یپژوهشها از استفاده با موکها اداره به ها دوره نیمدرس تسلط
 اطالعات یفناور منابع آسان ارائه
 فشرده و مدت کوتاه شکل به ، خاص مخاطب یبرا خاص یها حوزه در موکها یاجرا
 ها دوره یاجرا در مقررات و تیرعا و یقانونمند به نسبت تیریمد تالش
 موکها عملکرد به نسبت تیریمد تعهد

 آنها با ارتباط برقراری ران،یمد و کارکنان  اظهارنظرهای به دادن گوش ،(بیان قدرت)کردن عرضه در ها دوره نیمدرس  مهارت
 شده ارائه یامکانات یبرا یحاتیتوض همراه به فرم پلت کی ارائه
 یشهردار یواحدها رانیمد توسط شده ارائه یموکها از یبانیپشت

 مربوطه یهایریگ میتصم در ها دوره نیمدرس شجاعت
 موک یها دوره مخاطبان ازین یبررس

 نیمدرس توسط ها دوره در العمر مادام یریادگی شعار از استفاده
 شبکه از یافزار نرم یبانیپشت

 ها دوره عملکرد از مستمر یابیارزش
 یشهردار نیقوان اساس بر موکها ارائه اهداف میتنظ

 یشهردار در ها دوره یبرگزار امکان یبرا الزم منابع صیتخص
 یباالدست اسناد اساس بر دوره یابیارزش

 زمانی) اشباع حد به رسیدن و معنایی واحدهای کدگذاری از بعد
 جدیدی کدهای یا مقوالت، جدید هایمصاحبه یا متن تحلیل از که
 شدند بندیمقوله یکدیگر به کدها مشابهت اساس بر(، نیاید دست به
بر اساس  .شدند پدیدار کیفی هایداده از مقوله 15 در نهایت و

کدگذاری محوری فراهم شد. های جدول قبل، زمینه مفاهیم و مقوله
های حاصل از در مرحله آخر از فرایند تحلیل کیفی حاضر، یافته

تجزیه و تحلیل، حول محور هدف اصلی قرار گرفت و با پیوند دادن 
کدها )کدگذاری باز(، مفاهیم )کدگذاری محوری( مشخص شد. 

ها آغاز گردید )کدگذاری ها با استخراج مفاهیم و مقولهتحلیل داده
ربط و تکراری حذف گردیدند که های بیباز( و مفاهیم و مقوله

ع ها، فراوانی و منبنتایج کدگذاری باز و همچنین کد مصاحبه کننده
 آمده است. 2ها در جدول مربوط به هریک از مقوله

 

 نیمه ساختاریافته: لیست کلیه مفاهیم استخراج شده از تکنیک مصاحبه 2جدول 

 سازه

کدگذاری 
محوری 
 )مؤلفه(

 کد مصاحبه شونده منبع کدگذاری باز )شاخص(

ابعاد و مولفه های 
مبتن

 ی
ک برا

بر مو
 ی

ش کارکنان شهردار
آموز

ی)عوامل 
تشکیل دهنده(

 

 اهداف

 مشخص بودن اهدف موک
 و درتاج

 (1397)رجبیان
I10, I6, I5, I1, I7 

 I13, I14, I15 مصاحبه بر اساس قوانین شهرداریتنظیم اهداف ارائه موکها 

 مصاحبه تنظیم اهداف بر اساس نیاز کارکنان
I12, I5, I14, I2, 

I11 

تعیین 
 مخاطب

 و درتاج شناسایی مخاطبان اصلی موک
 ،(1397)رجبیان

I3, I4, I11, I5 

نظرسنجی از ذینفعان در مورد چگونگی استقرار 
 موکها

درتاج و 
 (،1396همکاران)

I12, I8, I3 

 مشورت با مخاطبان در مورد چگونگی ارائه دوره ها
 و درتاج

 ،(1397)رجبیان

I10, I9, I1, I18, 

I11 

 نیازسنجی
 ,I6, I8, I10, I17 مصاحبه بررسی نیاز مخاطبان دوره های موک

I4 
طراحی محتوای دوره ها بر اساس نیاز مخاطبان اصلی 

 I10, I8, I1, I3, I4 مصاحبه شهرداری تهران()کارکنان 
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 ,I3, I1, I5, I14 مصاحبه بررسی نیاز نرم افزاری شهرداری برای اجرای موک

I16 

 سنجیامکان

بررسی امکان برگزاری دو ره ها، از نظر زمان و 
 مکان

 ,I11, I7, I10, I3 مصاحبه

I10 

 درتخصیص منابع الزم برای امکان برگزاری دوره ها 
 شهرداری

 I10, I8, I1, I3, I4 مصاحبه

بررسی نحوه ارتباط نرم افزاری و سخت افزاری با 
 مصاحبه مخاطب

I11, I7, I10, I3, 

I10 

انتخاب 
 عنوان

انتخاب عنوان مناسب با استفاده از خرد جمعی و 
 I10, I8, I1, I3, I4 (2014لیم و همکاران ) کارگروه تخصصی

مقبولیت عنوان موکها از نظر بررسی نسبت به 
 (2013دنن و چوهان ) کاربران )کارکنان(

I3, I1, I5, I14, 

I16 

 ,I11, I7, I10, I3 مصاحبه استفاده از شگردهای تبلیغاتی در ارائه عنوان

I10 

 نوع عنوان

انتخاب نوع موک با توجه به نیاز کاربران  توسط 
 I6, I1, I13 (1394)امتی و توسلی  مدیران  واحدهای شهرداری

 مصاحبه قابلیت دسترسی در انتخاب نوع موک
I11, I7, I10, I3, 

I10 
اجرای موکها در حوزه های خاص برای مخاطب 

 خاص ، به شکل کوتاه مدت و فشرده
کوانویچ و همکاران 

(2019) 

I8, I3, I15, I12, 

I2 

انتخاب 
 پلت فرم

برای ارائه یک پلت فرم به همراه توضیحاتی 
 امکاناتی ارائه شده

 I4, I2, I8, I15, I9 مصاحبه

ارائه  دوره روی برنامه نویسیهای مطرح و دارای 
 امنیت باال

کوانویچ و همکاران 
(2019) I8, I2, I19, I1 

ارائه موک در پلت فرمهای شناخته شده در سایر 
 مصاحبه سازمانها

I11, I1, I15, I8, 

I6 

 ,I6, I8, I10, I17 مصاحبه ظاهری صفحات وب.بررسی دائمی شکل 

I4 

 محتوی

تهیه محتوا در موکها بر عهده مدیران آموزشی 
 I10, I8, I1, I3, I4 مصاحبه مربوطه

 I6, I9, I3, I5 مصاحبه ارائه محتوی بر پایه منابع، نیازها و شرایط محیطی

 I4, I2, I8, I15, I9 مصاحبه ارزیابی متمر محتوی موکها

 پشتیبانی

پشتیبانی از موکهای ارائه شده توسط مدیران 
 واحدهای شهرداری

کوانویچ و همکاران 
(2019) 

I5, I11, I4, I13 

 (1394امتی و توسلی ) امکان حمایت از موکها در زمانها متفاوت.
I1, I2, I11, I7, 

I15 
 I8, I7, I11, I18 (1394امتی و توسلی ) پشتیبانی نرم افزاری از شبکه

 بستر تعاملی

 I4, I2, I8, I15, I9 مصاحبه ایجاد امکان تعامل کارکنان در موکها

 I8, I2, I19, I1 مصاحبه ایجاد فضای مناسب پرسش و پاسخ در ارائه موکها.

 ,I11, I1, I15, I8 مصاحبه امکان ارتباط مستقیم با مخاطب.

I6 

درگیرسازی 
 مخاطب

 مصاحبه راهکارهای بهبود دورهمشورت مخاطبان، در مورد 
I6, I8, I10, I17, 

I4 

 I10, I8, I1, I3, I4 (1394امتی و توسلی ) درگیر کردن مخاطبان )کارکنان( در اجرای موکها
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فراخوان راجع به نوع موک و عنوان و حتی محتوی 
 I6, I9, I3, I5 مصاحبه موک

راهبرد 
 ارزشیابی

 I4, I2, I8, I15, I9 مصاحبه نظر ذینفعان و کارکنانتدوین شیوه های ارزشیابی با 

 I8, I2, I19, I1 مصاحبه ارزشیابی دوره بر اساس اسناد باالدستی

 مصاحبه آشکارسازی فرایند ارزشیابی موک قبل از اجرا
I11, I1, I15, I8, 

I6 

ابعاد و مولفه ها
 ی

مبتن
 ی

ک برا
بر مو

 ی
ش کارکنان شهردار

آموز
ی )عوامل 

اثرگذار(
 

فناوری 
 اطالعات

 وجود سند راهبردی فناوری اطالعات در شهرداری
فیس نیک و همکاران 

(2016) 
I6, I7, I5, I7 

ایجاد روابط و فرایندهای فناوری به درستی و وضوح 
 در شهرداری

 I10, I3, I18, I2 (2013دنن و چوهان )

مدیریت سرمایه گذاری در فناوری اطالعات بر عهده 
 مدیریت شهرداری

فیس نیک و همکاران 
(2016) 

I7, I5, I1, I7 

 نگهداری از نرم افزارهای کاربردی در شهرداری
پاتیسون و رابینز 

(2015) 
I11, I8, I4, I9 

 I4, I2, I6 مصاحبه محافظت از زیرساخت فناوری الزم در شهرداری
 I4, I2, I8, I15, I9 مصاحبه ارائه آسان منابع فناوری اطالعات

پرداخت به موقع هزینه های اجرای سیستم فناوری 
 اطالعات در شهرداری

 I8, I2, I19, I1 مصاحبه

آموزش ضمن خدمت کارکنان برای استفاده از 
 فناوری اطالعات

پاین و همکاران 
(2009) 

I11, I1, I15, I8, 

I6 

 مصاحبه مدیریت مشکالت فناورانه شهرداری
I6, I8, I10, I17, 

I4 

 I10, I8, I1, I3, I4 مصاحبه تطابق فناوری با نیازهای داخلی و خارجی کارکنان

 مدیریت

عادالنه  در زمینه ارائه  یرفتارهاحفظ و توسعه 
 های مو توسط مدیراندوره

معینی کیا و همکاران 
(1395) 

I6, I9, I3, I5 

 I2, I1, I10, I7 مصاحبه توزیع مناسب  منابع  بر اساس اعتماد
برقراری عدالت آموزشی بر اساس جبران خدمت با 

 I10, I6, I5, I1, I7 (2014لیم و همکاران ) توجه به صالحیت کارکنان

تالش مدیریت نسبت به قانونمندی و رعایت و 
 مقررات در اجرای دوره ها

 I13, I14, I15 مصاحبه

 نوآورانه ذینفعان در ارتباط یحفظ و توسعه رفتارها
 با نوع آموزشهای موک

 مصاحبه
I12, I5, I14, I2, 

I11 
استفاده از  سبکهای رهبری نوین و متناسب با عصر 

 I3, I4, I11, I5 مصاحبه فناوری اطالعات

 I12, I8, I3 مصاحبه تعهد مدیریت نسبت به عملکرد موکها
تعهد و حساسیت مدیریت نسبت به ارائه محتوی 

 مناسب موکها
 ,I10, I9, I1, I18 مصاحبه

I11 
تالش مدیریت برای فراهم کردن امکانات فناورانه 

 جهت استفاده از دوره ها
 ,I6, I8, I10, I17 مصاحبه

I4 

 I10, I8, I1, I3, I4 مصاحبه ارزشیابی مستمر از عملکرد دوره ها

صالحیت 
علمی/ 

 ایحرفه

واقف بودن مدرسین دوره ها، به توانایی، مهارت  
 ,I6, I8, I10, I17 مصاحبه و کارکنانخود 

I4 
تسلط مدرسین دوره ها به تولید و سازماندهی دانش 

 موضوعی.
پاین و همکاران 

(2009) 
I10, I8, I1, I3, I4 
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تسلط مدرسین دوره ها به اداره موکها با استفاده از 
 پژوهشهای علمی

پاتیسون و رابینز 
(2015) 

I3, I1, I5, I14, 

I16 
 دانش کارآمدی مدرسین دوره ها در روزآمدسازی

 با خود دانش قضاوت تطبیق، توانایی و فنی خود

 جدید هایتئوری و ها، عقایدیافته
 I2, I6, I10, I14 مصاحبه

 ,I11, I9, I10, I14 مصاحبه توانایی استفاده بهینه از زمان

I5 
 کردن)قدرت عرضه مدرسین دوره ها در  مهارت

کارکنان و   اظهارنظرهای به دادن گوشبیان(، 
 آنها با ارتباط مدیران، برقراری

 I6, I1, I13 مصاحبه

ارائه بازخوردهای منظم مدرسین دوره ها و تسلط بر  
 مصاحبه برنامه ریزی دوره های بعد

I11, I7, I10, I3, 

I10 
استفاده از شعار یادگیری مادام العمر در دوره ها 

 توسط مدرسین
معینی کیا و همکاران 

(1395) 

I8, I3, I15, I12, 

I2 
 I12, I3, I2, I8, I2 مصاحبه شجاعت مدرسین دوره ها در تصمیم گیریهای مربوطه
برخورداری مدرسین از اخالق حرفه ای در اجرای 

 مصاحبه دوره ها
I7, I3, I9, I12, 

I17 

شاخص )گویه(  67دهد که از میان تحلیل نشان مینتایج حاصل از 
ی اصلی قابل شناسایی است. بر اساس ادبیات، مولفه 15موجود، 

 اند.گذاری شدهنام 4های موجود در جدول پیشینه و نظریه

 

 

 موجود هایهینظر و نهیشیپ ات،یادبهای شناسایی شده بعد از استفاده از : مولفه3جدول 
 هیگو تعداد مولفه متغیر

 عوامل تشکیل دهنده

 3 اهداف
 3 تعیین مخاطب

 3 نیازسنجی
 3 سنجیامکان

 3 انتخاب عنوان
 3 نوع موک

 4 انتخاب پلت فرم
 3 محتوی
 3 پشتیبانی

 3 بستر تعاملی
 3 درگیرسازی مخاطب

 3 راهبرد ارزشیابی

 عوامل موثر
 10 اطالعات فناوری

 10 مدیریت
 10 ایصالحیت علمی/ حرفه

برای ارزیابی و اولویت بندی مولفه های شناسایی شده، با استفاده از 
 tتوان به بررسی مدل پرداخت. با مقایسه مقدار مدل درونی می

توان به تائید یا رد مدل محاسبه شده برای ضریب هر مسیر، می
 1.96بزرگتر از  tپرداخت. بدین سان، اگر مقدار قدر مطلق آماره 

بیشتر  tو در صورتی که مقدار آماره  %95گردد، در سطح اطمینان 

معنادار است.  %99گردد، ضریب مسیر در سطح اطمینان  2.58از 
پژوهش در حالت معناداری ضرایب در  نتایج آزمون مدل مفهمومی

 در خط یرو بر شده نوشته اعدادشکل زیر نشان داده شده است. 
 مانه که آنها یدوتا انیم ونیرگرس معادله از حاصل بتا بیضرا واقع
 یذاررگیتاث ر،یمس بیضرا مطلق قدر به توجه با. است ریمس بیضر
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 شانن آن یباال عدد و فلش با گرید ریمتغ یرو بر رهایمتغ از کی هر
مدلهای ارائه شده تاثیرگذاری عوالم شناسایی شده بر  .است شده داده

 الگوی آموزش مبتنی بر موک را نشان می دهد. 
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: مدل ساختاری پژوهش در حالت ضرایب مسیر2شکل 

 
 (t value: مدل ساختاری پژوهش در حالت اعداد معناداری )3شکل 

 
برای هر مسیر  tگر مقدار اعداد موجود بر روی مسیرها، نشان

باشد. برای بررسی معنادار بودن ضرایب مسیر، با توجه به اینکه می
است، در نتیجه همه مسیرها  1.96قدرمطلق همه ضرایب بزرگتر از 

 معنادار هستند. %95در سطح 

 نتیجه گیری

افزایش تقاضا از طرف بازار برای آموزش مهارت های متناسب 
ارزش های »نیازهای دائمآ متغییر صنایع، خدمات و تجارت، غلبه 

  را افزایش داده است سازمانهادر « ارزش های سنتی»بر « کاربردی

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 is

la
m

ic
lif

ej
.c

om
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                            13 / 15

https://islamiclifej.com/article-1-1419-fa.html


 391 ... موک بر مبتنی الگوی های مولفه ارزیابی و شناسایی  

Journal of Islamic Life Style  Volume 5, Issue 1, Spring 2021 

ها ناگزیر شده اند برای تامین بودجه، گسترش فعالیت ها و سازمان
تی و غلبه بازار، سازمان و ساختار خود را و بقا خود در شرایط رقاب

هر چه بیشتر بسوی فعالیت های اقتصادی و تجاری و شرایط متناسب 
 منطبقاین نیاز، سازمان شهرداری نیز با توجه به  روز تغییر دهند.

تغییر جامعه، تغییر نیازهای اجتماعی بر نیازهای جدید مبتنی بر 
های منابع ای آن، محدودیتروند جهانی شدن و مولفه هشهروندان و 

آموزش مادام العمر، استفاده از  و البته، نیاز به فراگیر بودن آموزش 
فناوریهای جدید به خصوص در عرصه فناوری آموزشی و اطالعات 
و ارتباطات، الگوهای مبتنی بر هوش مصنوعی و شبکه عصبی و 

ع که با تجمیرا در دستور کار خود قرار داده است حقیقت مجازی 
مزیتهای قابل کسب از فناوریها و ابداعات بتواند بر محدودیتها غلبه 
کند. شناخت این پدیده ها در قالب تحلیل استراتژیک مبتنی بر 

. در نهدید، فرصت، قوت و ضعف آن موک  صورت خواهد گرفت
ای نسبتاً جدید است که در چند سال اخیر مورد توجه موک، پدیده

ود شهای آموزشی گفته می. موک به دورهقرار گرفته است سازمانها
صورت برخط و از طریق اینترنت به داوطلبانی از سراسر  که به

. چالشهای موجود بر سر راه ایجاد موک ها در شوندجهان ارائه می
 و آموزشی سازمان شهرداری شامل، وجود چالش در برنامه ریزی

نیازسنجی درست، عدم  فناورانه، مسائل مدیریتی، مسائل سازمانی،
 رائها مسائل و منابع پشتیبانی کاربری، مسائل واسط طراحی مسائل
یک روش  می باشند. بی شک ارائه دوره های موک ارزیابی و منابع
و موفق آموزشی است که برای دستیابی به اهداف عالیه آن  دجدی

نیاز به تداوم، زمان و ارتقای دسترسی به رایانه و اینترنت در کل 
واحد شهرداری، شود در ابتدای ورود به  باشد. توصیه میه میجامع

شکالت تا بتوان م ارائه شود کارکنانآشنایی با رایانه و اینترنت برای 
ع مرتفبرای کارکنان ناشی از ارتباط با سایت آموزش از راه دور را 

همانطور که در نتایج پژوهش حاضر نیز بدان اشاره شد اجرای نمود. 
ی موک در شهرداری می تواند بر عملکرد کارکنان الگوی آموزش

ها با ارتقای سطح سواد تاثیر معنادری داشته باشد. اجرای این دوره
کارکنان شهرداری در هر واحد شغلی که مشغول به کار می باشندف 
باعث می شود، آنها ضمن تعریف بهتری از شغل خود، کارآیی و 

در کل در سازمانهایی که به اثربخشی بهتری نیز از خود نشان دهند. 
امر آموزش از طرق جدید مانند ارائه دوره های موک اهمیت می 
دهند، کارکنان هر لحظه در صدد کسب اطالعات و راهکارهای 
عملی جدید به منظور دستیابی به بهره وری بهتر هستند و اینگونه 
سازمانها از ویژگی پویایی، بالندگی، خالقیت در جهت ایجاد 

اثربخش در درون و بیرون سازمان و تعامل با محیط  تحوالت
اجتماعی برخوردارند. کیفیت در اجرای دوره های آموزشی موک، 
می تواند بر تعهد کارکنان شهرداری نسبت به سازمان خود و 
همچنین جلوگیری از تحلیل رفتن ذخیره دانشی و مهارتی موجود در 

 شهرداری کمک کند. 
 هش می توان چندین پیشنهاد ارائه داد:بر اساس یافته های پژو 

اهداف اجرای موک با توجه به نیاز ذینفعان تدوین گردد. بدین 
منظور کارگروهی متشکل از برنامه ریزان آموزشی، مدرسین دوره 
 ها و مدیران شهرداری تهران تشکیل و در این مورد تصمیم بگیرند.

 داده شود.هدف از اجرای موک برای تمام ذینفعان دیگر توضیح 

باید مخاطب مورد نظر موک توسط برنامه ریزان آموزشی شهرداری 
معین گردد تا برنامه درسی مربوط به آنها تدوین گردد. بدین منظور 
سرپرست واحدهای شغلی در شهرداری طی جلساتی، اطالعات مورد 

 نیاز را به برنامه ریزان اموزشی بدهند. 

ینی که ارتباطات موثری با برای شناخت مخاطب، استفاده از مدرس
دیگران برقرار می کنند، ترجیحا افراد نخبه شهرداری تهران، مفید 

 است. 

در ابتدا ارزیابانی از خود شهرداری تهران مامور گردند تا نیاز 
شهرداری را برای داشتن موک ارزیابی کنند. این ارزیابان از کارکنان 

 بخش مدیریت اموزشی شهرداری باشند. 

کنان شهرداری طی برگه های نظر سنجی نسبت به تشکیل از کار
 کالس و برگزاری دوره ها پرسیده شود. 

امکان پیاده سازی موک در شهرداری توسط ارزیابان داخلی و 
 مدیران رصد شوند.

عنوان مناسب بر اساس نیاز کارکنان واحدهای شغلی در شهرداری 
 باشد.

از عناوین جذابی به منظور عالقه مندی و ترغیب کارکنان استفاده 
 شود. 
 و یهته شده ارائه امکاناتی برای توضیحاتی همراه به فرم پلت یک

 .گیرد قرار ذینفعان اختیار در

 دارای و های مطرحبرنامه روی تا کنند تالش هاارائه دهندگان دوره
 . کنند موک را ارائه باال امنیت
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