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آموزش و تولید محتوا، ازجمله راه های دستیابی به فرهنگ اقتصاد مقاومتی می باشد. پژوهش حاضر درصدد 
بررسی نقش آموزش مجازی )تولید محتوا( بر ابعاد اقتصاد مقاومتی در وزارت ورزش و جوانان بوده است. 

با توجه به هدف تحقیق و اتفاق نظر جمعی از اس��اتید، این تحقیق مبتنی بر اس��تدالل ها و تحلیل های منطقی 
اقدام به ارائه الگویی نوین  کرده اس��ت که به مجموعه دانش در این حوزه می افزاید. پس می توان آن را از حیث 
روش، دارای روش شناس��ی توس��عه و از حیث اجرا از نوع تحقیق عملی یا مدل سازی پیمایشی دانست. در این 
تحقیق به منظور ارائه مدل اولیه، از روش مصاحبه اکتش��افی به موازات کتابخانه ای بهره گرفته ش��ده و س��پس با 

استفاده از پرسشنامه اقدام به اخذ نظر خبرگان شده است.
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یافته های پژوهش نش��ان می دهد که مقدار عددی )قطعی(FIS 1  کلی5/08 به دس��ت آمده است که با تطبیق 
دادن این عدد با تابع عضویت تعریف شده برای سیستم استنتاج فازی می توان آن را در حد متوسط دانست. این 
موضوع گویای آن است که آموزش مجازی بر ظرفیت سازمانی و بر همبستگی بین کارکنان و مدیران و بر کنترل 

مصرف و استفاده از تولید داخلی  تأثیر معناداری دارد.
بدین ترتیب می توان گفت که استفاده از روش های مختلف آموزشی برای فرهنگ سازی و نهادینه شدن مفهوم 
اقتص��اد مقاومت��ی در اذهان و در عمل، از ملزومات کاهش یا حذف ش��وک های اقتص��ادی وارد بر بدنه جامعه 
اس��ت. ازآنجا که نقش نیروهای انس��انی در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی بس��یار مهم است، آموزش صحیح و 
اصولی نیروی انس��انی و فرهنگ س��ازی و درونی کردن اهداف اقتصاد مقاومتی، از ارکان اساسی دستیابی به این 

اهداف به شمار می آید. 

واژگان کلیدی: آموزش مجازی،  اقتصاد مقاومتی، مدل سازی پیمایشی و وزارت ورزش و جوانان
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مقدمه
قرن بیس��ت و یکم، حرکت جوامع به س��مت دانایی محوری، مش��ارکت دانش و تح��ول در محورها و مفاهیم 
بنیادی��ن زندگ��ی از جمل��ه آم��وزش و تعلیم و تربی��ت ازلحاظ کمی��ت، کیفیت و س��رعت ارائه اس��ت. آموزش 
الکترونیکی، از شناخته ش��ده ترین محیط های یادگیری و آموزش در عصر اطالعات اس��ت که با فراهم س��اختن 
محت��وای آموزش��ی غنی، عالوه بر کمک به تدریس و یادگیری، در توس��عه پایدار جامع��ه اطالعاتی و نظام های 
آموزش��ی کش��ورهای مختلف نقش به س��زایی ایفا می کند. آموزش الکترونیکی، پیونددهن��ده فناوری و آموزش 
 
ً
اس��ت )مرادی و همکاران، 1394(. ظهور فناوری های پیش��رفته مجازی، به ویژه تکنولوژیstereo3D، اساس��ا

راه هایی را که سازمان ها براساس آن ها کارکنان خود را آموزش می دهند تغییر داده است )وونگ الئو1، 2015(. 
ب��رای ماندگاری در دنیای رقابت، هم س��ویی با ش��رایط عصر جدی��د، جهانی فکرکردن و جهان��ی عمل کردن و 
یافتن فرصت های الزم در جهت هرچه اثربخش تر ش��دن نظام آموزش��ی اس��ت. بنابراین، سازمان های آموزشی 
بای��د محی��ط را مورد تجزی��ه و تحلیل قرار دهن��د، تهدیدها و فرصت های مرتبط با س��ازمان را شناس��ایی کنند، 
امکانات و محدودیت های موجود را تشخیص دهند و مراجعان و افراد تأثیرگذار و تأثیرپذیر بر آن ها را بشناسند 
)دارابی، نیس��تانی و ببری، 1393(. در طلیعه دنیای فراپیچیده هزاره س��وم، تغییر ماهیت بازار اقتصاد و اش��تغال 
و دانش بر ش��دن آن، تنوع نیازهای آموزش��ی، گس��ترش انفجارگونه عل��م و فناوری و نیاز ب��ه بازآموزی و یاگیری 
مادام العمر به دلیل انفجار انتظارات، محدودیت منابع درمقایس��ه با رش��د روزافزون جمعیت و تقاضای فزاینده 
برای برخورداری از فرصت های آموزش��ی انعطاف پذیر، گسترش فرصت های آموزشی را به یکی از دغدغه های 
اصلی کشورها و دولت ها تبدیل کرده است. باتوجه به تغییرات سریعی که در محیط پیرامون درحال شکل گیری 
اس��ت، اج��رای نظام ه��ای مجازی به منظ��ور ارائه خدم��ات و فناوری های جدی��د در زمینه تدری��س و یادگیری 
به صورت یک نیاز اساس��ی مطرح ش��ده اس��ت. آموزش مجازی، مهم ترین کاربرد فناوری اطالعات اس��ت که 
درقال��ب نظام های مختلف مث��ل یادگیری رایانه مح��ور، یادگیری برخط، یادگیری ش��بکه محور و آموزش تحت 
شبکه ارائه می شود )فتحی واجارگاه، پرداختچی و ربیعی، 1390(. تولید محتوای استاندارد در آموزش مجازی، 
یک نیاز ضروری محس��وب می ش��ود. دنیای جدید آموزش از راه دور، ش��یوة تفکر جدیدی را می طلبد. ماهیت 
اجزای کلیدی برای تکمیل پیاده سازی یك نظام آموزشی از راه دور بیانگر آن است که مؤسسات تعیین  کنند یك 
فرآیند چگونه طراحی، ارائه، ادغام و پشتیبانی خواهد شد، اما متأسفانه اغلب مدیران این مؤسسات تمایل دارند 
که آموزش از راه دور را به صورت فرآیندی از خواندن، تکلیف، گزارش و ارس��ال آن ها بر روی وب قلمداد کنند. 
گرچه حرکت پرش��تابی به س��مت آموزش الکترونیکی آغاز شده، اما تعیین ابزارهایی برای اندازه گیری اثربخشی 
و مؤثربودن آن نیاز به خالقیت و نگرش��ی نو در تفکر اجتماعی و سیاس��ی به همراه پیش��رفت در تکنولوژی دارد. 
باتوجه به کمی ظرفیت پذیرش دانش��گاه ها و مراکز آموزش عالی در کش��ور و خیل عالقمندان به برخورداری از 
موهبت آموزش عالی، ایجاد سازوکارهایی که بتوان به مدد آن اهدافی چون آموزش در سطح گسترده، با کیفیت 
مطلوب و هزینه قابل قبول را تحقق بخش��ید، امری ضروری اس��ت. درواقع، استفاده گسترده از کامپیوتر در ارائه 

1. Wong Lau



 نقش آموزش مجازی بر ابعاد اقتصاد مقاومتی مبتنی بر سیستم های استنتاج فازی در وزارت ورزش و جوانان

96

کادمی��ك را می توان یکی از این راهکاره��ا در مراکز آموزش عالی ایران و جه��ان نام برد. اما باید  آموزش ه��ای آ
توجه داش��ت که اضافه کردن فناوری نوین به نظام آموزش��ی تنها براساس احساس نیاز عمومی و حرکت به سوی 
بهتر شدن، نباید صورت گیرد، بلکه توجه به بسیاری از جنبه های دیگر از جمله ساختار فرهنگی جامعه و میزان 
پذیرش آن از س��وی جوامع نیز الزامی اس��ت. درضمن باید تصویر روش��ن تری از اینکه ه��ر جامعه ای به کمك 
آموزش به دنبال چه چیز اس��ت، ارائه شود )صرافی نژاد، نجاریان و حقدوست؛ 1387(. تلقی از واژه اقتصاد در 
ح��وزه عل��م اقتصاد و از منظر آموزش و پ��رورش، در حیطه علوم تربیتی قرار دارد، ول��ی این علم ترکیبی، کاربرد 
عل��م اقتص��اد در نظام آموزش و پرورش را مورد توجه قرار می دهد و آموزش و پرورش را قادر می س��ازد تا ضمن 
به کارگی��ری منطق��ی یافته های علم اقتصاد، آموزش و پرورش باکیفیت را با قیمت ارزان در اختیار مردم قرار دهد 
و شرایطی را فراهم می سازد تا تربیت یافتگان آموزش و پرورش- یعنی انسان ها- با بهره گیری و تأثیر و تأثری که 
از آموزش و پرورش، محیط زیس��ت، بهداشت و تغذیه، اش��تغال و آزادی سیاسی و اقتصادی به عمل می آورند، 
خود را به منابع انس��انی و س��رمایه های انس��انی در جامعه تبدیل کنند. منابعی که خود در چرخه مستمر هدایت 
منابع جامعه به سوی توسعه و سعادت نقش اصلی را دارد و در راه وصول به توسعه پایدار و ضمن بهره گرفتن از 
فرهن��گ خ��ودی اقدام به تنظیم روابط منابع جامعه و زایش و پخش عناصر توس��عه در تمامی ابعاد می کند )دفتر 

مطالعات فرهنگی، 1383(. 
تنها انسان متحول شده به لحاظ فرهنگی برای تحقق توسعه اقتصادی کافی نیست. انسان نیازمند تخصص های 
تازه ای اس��ت و برای این کار باید آموزش های ویژه و مناس��ب داش��ته باش��د. آموزش ها باعث افزایش بهره وری 
نیروی انسانی در نظام اقتصادی شده و شتاب پیشرفت را افزایش خواهد داد. بنابراین نظام آموزشی عامل مهمی 
در فرآیند پیش��رفت اس��ت. منظور از نظام آموزش��ی، تمامی جریان رش��د و تعلیم و تربی��ت فکری و تخصصی 
افراد )مثال مدارس، دانش��گاه ها، آموزش ه��ای صنعتی، ضمن خدمت و...( اس��ت )طغیانی، 1394(. باتوجه 
به مطالب یاد  ش��ده، هدف از پژوهش حاضر، بررس��ی نقش آموزش مجازی برابع��اد اقتصاد مقاومتی مبتنی بر 

سیستم های استنتاج فازی در وزارت ورزش و جوانان است. 
بنابراین، به دنبال پاس��خ یه این س��وال هستیم که آیا آموزش مجازی با استفاده از سیستم های استنتاج فازی، بر 

اقتصاد مقاومتی در وزارت ورزش و جوانان تأثیر دارد؟ 
ادبیات پژوهش 
آموزش مجازی

آموزش غیرحضوری در دهه اول س��ال 1700 میالدی آغاز ش��د. بهره گیری از فناوری در امر آموزش از اوایل 
س��ال 1900 میالدی و آموزش مجازی از س��ال 1995 پ��ا گرفت. آموزش مجازی، ی��ک دوره آموزش آنالین با 
اس��تفاده از اینترنت اس��ت. این اصطالح اغلب به مدارس اینترنتی اشاره دارد و در آموزش عالی، آن  را »دانشگاه 
مج��ازی« می نامند. این نوع راهبرد آموزش��ی با عناوی��ن مختلف ازجمله آموزش مجازی، آم��وزش از راه دور، 
آم��وزش آنالی��ن، آموزش مبتنی ب��ر وب و آموزش الکترونیکی نامیده می ش��ود )صنایعی و س��لیمیان، 1392(. 
اصطالح آموزش الکترونیکی، همه ش��کل های یادگیری ازطریق فرایندهای مبتنی بر رایانه یا مولتی مدیا را دربر 
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دارد. آموزش الکترونیکی به استفاده از وسایل الکترونیکی گویند که به منظور تحویل محتوا ازطریق رسانه های 
الکترونیکی مثل اینترانت، اینترنت، اکس��ترانت، نوار صوتی یا نوار ویدئویی، ماهواره، تلویزیون و غیره با هدف 
یادگی��ری صورت می گیرد )عباس��یان، رضای��ی و نصرت ابادی؛ 1389(. س��ازمان مجازی به عن��وان یک پدیده 

تحقیقاتی درزمینه روابط بین سازمانی و نیز درون سازمانی درحال ظهور است )شخار1، 2006(.
مؤلفه های راه اندازی نظام آموزش مجازی

اهم مؤلفه های راه اندازی نظام آموزش مجازی عبارت اند از:
 1. زیرس��اخت فناوری: مشتمل بر سیستم های زیربنایی مخابرات )فیبرنوری، گیرنده های ماهواره ای، میکرو 
پردازش��گرها و غیره(، شبکه های اینترنت، س��رویس دهندگان خدمات اینترنتی، اتصال سیستم های آموزشی به 

سیستم های شبکه ای؛
 2. زیرساخت انسانی: راه اندازی نظام آموزش مجازی مستلزم کارکنان فنی و پشتیبانی، طراحان فنی و آموزشی، 
اعضای هیئت علمی، دانشجویان، برنامه ریزان و مدیران به عنوان کاربران و بازیگران اصلی نظام آموزش مجازی 
اس��ت. همچنین، داش��تن دانش گسترده ای از مهارت ها )آش��نایی با کامپیوتر، اس��تفاده از پردازشگرهای کلمه، 
س��یر علمی در وب به جای وب گردی بی هدف، آش��نایی با نرم افزارها، چندرس��انه ها، عیب یابی و عیب زدایی(، 
نگرش های جدید، تغییر ذهنیت و برداش��ت کلیه عوامل دس��ت اندرکار و بازسازی نقش ها، روابط و روش های 

انجام کار امری ضروری است؛
 3. زیرس��اخت پداگوژیکی: تغییر پارادایم یاددهی و یادگیری، تغییر از آموزش کنترل ش��ده کالسی به سیستم 
یادگیری خودس��رعتی ف��ارغ از محدودیت های زمانی و مکانی، س��بک های آموزش��ی جدی��د، اکولوژی جدید 
پداگوژیکی، حرکت از اس��تادمحوری به دانش��جومحوری، تغییر از تمرکز بر یادگیری بجای تمرکز بر یاددهی و 

روش های نوین آموزش و ارزیابی؛
 4. زیرس��اخت فرهنگی، اجتماعی و ارزش��ی: اش��اعه فرهنگ اینترنت گرایی، تربیت شهروند جهانی با حفظ 
ارزش های ملی و بومی، توجه به شکاف دیجیتالی و تالش برای توزیع عادالنه یادگیری و آموزش، آداب و رسوم 
شبکه ای، تغییر نقش اجتماعی آموزش عالی، رواج فرهنگ پداگوژیکی جدید )استقالل و خودگردانی دانشجو( 

به عنوان فرهنگ سازمانی غالب در محیط های یاددهی و یادگیری؛
 5. زیرس��اخت اقتص��ادی: تج��ارت الکترونیک��ی، درآمدزایی، روش ه��ای نوین تخصیص مناب��ع و بودجه، 
مدل های جدید تأمین منابع، بازاریابی و گسترش بازارهای آموزشی، اقتصاد بدون واسطه، بازده سرمایه گذاری، 
اقتصاد کالن، بازده غیرمس��تقیم )گسترش انتخاب ازنظر موضوع درس��ی، استاد، رسانه، قیمت، سرعت، سبک 

یادگیری برای دانشجو(؛
کید بر یادگیری سازمانی به جای یادگیری فردی، گسترش   6. زیرساخت مدیریت و رهبری: مدیریت دانش )تأ
راه هایی برای سهیم شدن و انباشته شدن دانش در یک سازمان و دستیابی به تخصص و مهارت کارکنان و تبدیل 
آن به شکلی که به آسانی در دسترس افراد دیگر نیز باشد(، اتخاذ راهبرد دوجانبه رقابت و همکاری، راهبردهای 
جدی��د مدیری��ت و رهبری ازجمله مدیریت مش��ارکتی، مدیریت پیش کنش��ی، پوی��ا و آینده پ��ژوه، رویکردهای      
1. Shekhar
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بین المللی و جهانی نگریس��تن به مس��ائل سازمانی، تدوین سیاست ها و خط مش��ی ها و قوانین اجرایی آموزش 
مجازی در زمینه های مختلفی چون حجم کاری، روش استخدام و جذب اعضای هیئت علمی، اعتبارسنجی و 
صدور جواز، مسائل معنوی، استانداردهای کمی و کیفی، تضمین کیفیت و اصالت و اعتبار اطالعات، اقدامات 

امنیت الکترونیکی و سیاست های کاربرد قابل قبول؛
 7. زیرس��اخت اداری و نظ��ام پش��تیبانی: نظ��ام اداری الکترونیکی و بدون کاغذ، نظام پش��تیبانی س��ازمانی، 

آموزشی و فنی برای دانشجو، استاد و کارکنان و دسترسی به منابع و خدمات دیجیتالی )نصیری، 1384(.
مزایای آموزش مجازی

آموزش الکترونیکی نس��بت به آموزش س��نتی دارای مزایای عمده ای است. آموزش الکترونیکی دارای مزایای 
اقتصادی، آموزشی، فرهنگی و زمانی است:

 الف( مزایای اقتصادی: مزایای اقتصادی شامل 1. کاهش هزینه های رفت  و آمد؛ 2. کاهش هزینه های تولید 
لوازم؛ 3. تحریر و متعاقب آن حفظ محیط زیست.

 ب( مزایای آموزش��ی: مزایای آموزش��ی عبارت اند از: 1. توجه به نیاز مخاطبان؛ 2. راحتی دسترسی به منابع 
مختل��ف؛ 3. ام��کان ثبت و ضب��ط فعالیت ها و برنامه ها؛ 4. پیگیری مس��تمر پیش��رفت تحصیل��ی؛ 5. ارائه و 
آماده سازی مدل های مختلف آموزشی؛ 6. خدمات تحصیلی و مشاوره ای برای دانشجویان؛ 7. افزایش نیروی 

انسانی مجرب همگام با فناوری اطالعات و ارتباطات.
 ج( مزای��ای فرهنگی: مزایای فرهنگی عبارت اند از: 1. جهانی بودن یادگیری الکترونیکی به دلیل اس��تفاده از 

اینترنت؛ 2. امکان ساخت اجتماع توسط افراد در محیط وب.
 د( مزایای زمانی: مزایای زمانی عبارت اند از: 1. به روز رسانی اطالعات با سرعت باال؛ 2. در دسترس بودن 

آموزش الکترونیکی به طور 24 ساعته.
 محدودیت های آموزش مجازی

 الف( محدودیت های آموزش مجازی از دید اقتصادی عبارت اند از: 1. هزینه باالی راه اندازی و اس��تفاده از 
تجهیزات رایانه ای؛ 2. باال بودن هزینه به کارگیری خطوط تلفن. 

ب( محدودیت ه��ای آموزش مجازی از دید آموزش��ی عبارت اند از: 1. کاف��ی نبودن دانش رایانه ای؛ 2. عدم 
دسترسی همه به رایانه و خدمات جانبی آن.

 ج( محدودیت های آموزش مجازی از دید فرهنگی عبارت اند از: 1. عدم آش��نایی با مدرس��ان به قوانین کپی 
رایت؛ 2. از بین رفتن تنوع فرهنگی )شاه بیگی و نظری، 1390(.

 کیان )1393( چالش های آموزش مجازی در دانش��گاه های ایران را در س��ه محور اصلی تربیت، خالقیت و 
روابط قدرت خالصه کرد. از نظر او، در محیط مجازی، به دلیل فقدان ارتباط رو در رو و الگوگیری دانش��جو از 
استاد و دیگران، زمینه تربیت چندان فراهم نیست. دانشجوی مجازی با امکان مشاهده واکنش های روزمره استاد 
و الگوگیری از سبک اخالقی و تربیتی او مواجه نمی شود. تمرکز آموزش ها بر حفظیات و عدم توجه به یادگیری 
سطوح باالتر، امکان پرورش خالقیت را تضعیف کرده، آموزش مجازی موجب دموکراتیک تر شدن روابط میان 
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اس��تاد- دانش��جو و دانشجو- دانشجو ش��ده، اما همچنان روابط با دانش��گاه و روابط میان استادان را در سطحی 
حداقل نگاه داش��ته اس��ت )کیان، 1393(. یکی از مهم ترین مس��ائلی که آموزش عالی ایران با آن مواجه است، 
عدم پاسخ گویی سیستم سنتی آموزش عالی به نیازهای واقعی جامعه در حوزه تولید علم و آموزش به طور مؤثر 
و کارآمد اس��ت. در این میان، با ناکارآمدی نظام کنونی، مبحث آموزش الکترونیکی به عنوان یک روش جدید، 
با مس��ائلی روبه رو اس��ت. موانع و مش��کالت توس��عه آموزش الکترونیک در جهان عبارت اند از: موانع ناشی 
از خط مش��ی های جامع آموزش��ی و برنامه ریزی، زیرساخت ها، زبان، ظرفیت س��ازی و امور مالی، چالش های 
پداگوژیکی، چالش های س��ازمانی، چالش های تکنولوژیک��ی. باتوجه به تحوالت اخیر جهانی و ورود به عصر 
اطالعات که در آن دانش باالترین ارزش افزوده را ایجاد می کند، به نظر می رسد که تنها با بهره گیری از آموزش 

الکترونیکی می توان از این چالش بیرون آمد  )باقری مجد و همکاران، 1393(. 
اقتصاد مقاومتی

اقتصاد مقاومتی اصطالحی است که در سال 1389 اولین بار ازسوی مقام معظم رهبری در دیدار با جمعی از 
کارآفرینان کشور مطرح شد. اقتصاد مقاومتی درحقیقت اقتصادی را ترسیم می کند که توانایی مقابله با شوک های 
واردش��ده ب��ر اقتصاد را دارد. چنین اقتصادی باید قابلیت انعطاف درش��رایط مختل��ف و توانایی عبور از بحران را 
داش��ته باش��د. برای دستیابی به چنین اقتصادی الزم اس��ت نگاه بلندمدت به سیاست های اقتصادی وجود داشته 
باش��د و زیرساخت های اقتصاد به گونه ای طراحی شود تا چارچوب کلی اقتصاد دربرابر انوع نامالیمات تقویت 
ش��ود. همچنین باید باتوجه به شرایط جاری اقتصاد کش��ور و تحریم های بین المللی تحمیل شده، سیاست های 
خاص و گاهی متفاوت از ش��رایط عادی اتخاذ ش��ود )دهقان پور، ش��فیعی و محمدی؛ 1394(. درواقع، اقتصاد 
مقاومت��ی بنیانی نظری و عملی برای مدل س��ازی گونه ویژه ای از اقتصاد اس��ت که فعاالن��ه خود را برای مواجهه 
با تحریم ها، بیش از پیش آماده س��اخته اس��ت )تراب زاده جهرمی، س��جادیه و سمیعی نسب؛ 1392(. می توان 
گفت که اقتصاد مقاومتی، یک رویکرد کوتاه مدت وهله ای و اقدامی صرفا تدافعی نیس��ت؛ این رویکرد نگرشی 

راهبردی در اقتصاد ایران دارد و یک اقدام فراگیر و همیشگی را شامل می شود )حشمتی موالیی، 1394(.
یم اقتصادی و انواع آن تحر

تحریم اقتصادی، یک اقدام قهرآمیز اقتصادی در س��طح بین الملل اس��ت که به دنبال تغییر رفتارهای سیاس��ی 
کشورها اتفاق می افتد. هدف از تحریم می تواند محروم کردن کشور موردنظر از دستیابی به بازار جهانی کاال و 
خدمات و س��رمایه و منزوی کردن کش��ور مورد نظر باشد. تحریم های اقتصادی را ازنظر موضوع، به چهار دسته 

تفکیک    می کنند:
• تحریم های تجاری: تحریم تجاری به  معنای محدودکردن دادوستد کشورها با کشورهای هدف و یا اشخاص 	

ه��دف یا به نوعی تحریم های صادراتی و وارداتی اس��ت. تحریم های مالی به حوزه بانک ، بیمه و بورس و یا 
همان بازار سرمایه برمی گردد.

• تحری��م مال��ی: تحریم های مال��ی به نوعی قوی ترین نوع تحریم ها هس��تند که می تواند جامع باش��د و حتی 	
تحریم های تجاری را هم دربر گیرد. بعضی از مثال های تحریم های مالی عبارت اند از: قطع روابط بانکی، 
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انسداد دارایی های اشخاص یا دولت ها در خارج از کشورها، قطع خدمات بیمه و غیره.
• تحریم مس��افرتی: به معنای این است که مس��افرت اشخاص خاصی را محدود کنند، چه به صورت زمینی و 	

چه به صورت هوایی و دریایی. یکی از مهم ترین ابزارهای تحریم های مس��افرتی صادر نکردن ویزا و رویداد 
برای آن اشخاصی است که درنظر گرفته شده اند. 

• تحری��م نظام��ی: درواقع تحریم ه��ای نظامی بخش هایی از تحریم ه��ای مالی و تجاری هس��تند که توانایی 	
نظامی یک فرد را هدف قرار می دهند )یلفانی، رضاکاظمی، مصدق؛ 1395(. 

ویژگی های اقتصاد مقاومتی
کید می کنن��د که این مجموعه سیاس��ت ها از  مق��ام معظم رهب��ری در تبیین ویژگی ه��ای اقتص��اد مقاومتی تأ
ویژگی های آرمانی بودن، مبتنی بر قانون اساس��ی و سند چشم انداز بودن، عدالت بنیان بودن، برآمدن از فرهنگ 
انقالبی و اس��المی برخوردار اس��ت که جلوه ای از نظام اقتصاد اسالمی را ترس��یم می کند. ویژگی هایی که نظام 

اقتصادی جمهوری اسالمی ایران دارد شامل موارد زیر است: 
اقتصادی صحیح و عادالنه برطبق ضوابط اس��المی؛ تأمین کردن نیازهای اساس��ی مسکن، خوراک، پوشاک، 
بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات الزم برای تشکیل خانواده؛ استوار بودن برپایه سه بخش دولتی، 
تعاون��ی و خصوص��ی با برنامه ری��زی منظم و صحیح و حمایت از مالکیت در هر س��ه بخ��ش دولتی، تعاونی و 

خصوصی به ویژه مالکیت شخصی اگر راه مشروع باشد )امیری طهرانی زاده، 1394(.  
اهمیت رجوع اقتصاد مقاومتی

جهت کلی الگوهای مدیریتی را سیاس��ت های کلی و اسناد باالدستی کشور مشخص می کند. درحال حاضر 
سیاس��ت کلی توسعه کش��ور از الگوی اقتصاد مقاومتی تبعیت می کند. دالیل اهمیت رجوع به اقتصاد مقاومتی 

در چهاردسته تقسیم بندی می شود: 
• اهمی��ت الگ��وی اقتص��اد مقاومتی: ل��زوم توجه به سیاس��ت های ابالغی توس��ط مقام معظم رهب��ری، لزوم 	

به روزرس��انی الگوهای مدیریتی کش��ور متناس��ب با ش��رایط فش��ار و تحریم، ضرورت تبیین عمومی مفهوم 
اقتصاد مقاومتی، تبیین ناکارآمدی الگوهای رایج توس��عه ای کش��ور ما و ضرورت داشتن نگاه بلندمدت در 

مواجهه با تحریم ها.
• پیامدهای نداشتن الگوی یا مبانی نظری: لزوم پرهیز از دوباره کاری ها و موازی کاری ها، ضرورت انسجام تمام 	

نیروها و دستگاه ها و هم جهتی کلی درجهت سیاست های کالن، لزوم جلوگیری از سردرگمی و افسردگی مدیران 
میانی کشور، ضرورت پمپاژ مستمر دغدغه و امید و جهت برای دستگاه های مختلف کشور.

• اهمیت تسلط مدیران به مفهوم اقتصاد مقاومتی: لزوم فهم کامل مدیران از اقتصاد مقاومتی، ضرورت پرهیز 	
از اقدامات ش��عاری و سطحی و لزوم گفتمان سازی و بومی س��ازی اقتصاد مقاومتی برای مدیران حوزه های 

مختلف کشور.
• نف��ی الگوهای توس��عه غربی برای پیش��رفت کش��ور: ضرورت نق��د همه جانبه عل��وم غربی در دانش��گاه ها 	

به خصوص در رشته های علوم انسانی، لزوم سرمایه گذاری برای تحقق جنبش نرم افزاری و اجتهاد علمی در 
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محیط های علمی، نقد مبانی مادی و غیرالهی علوم مبتنی بر جهان بینی غربی و ضرورت اس��تفاده از فلسفه 
و جهان بینی اسالمی برای تولید علم نوین )واعظی و فدایی، 1394(.

مؤلفه های اقتصاد مقاومتی
 ایده اقتصاد مقاومتی که اولین بار از جانب رهبر معظم انقالب مطرح شد، دارای چهار مؤلفه مهم است: 

• مفهوم اقتصاد مقاومتی: حفظ روند روبه رشد اقتصادی حتی در شرایط فشار، کاهش آسیب پذیری اقتصاد، 	
آسیب دیدگی و اختالل کمتر درمقابل ترفندهای دشمنان.

• کار ویژه های اقتصاد مقاومتی: ایجاد مقاومت اقتصادی دربرابر فش��ارها، تضمین رش��د اقتصادی در شرایط 	
جنگ اقتصادی دشمن، جلوگیری از ایجاد اخالل در رفاه عمومی، جلوگیری از بیکاری عوامل تولید و ایجاد 

شرایط اشتغال کامل، حل مشکالت مردم، دلگرمی مردم به نظام اسالمی.
• شرایط و الزامات اقتصاد مقاومتی: استفاده از همه ظرفیت های دولتی و مردمی، مردمی کردن اقتصاد، تحول 	

در شرایط اقتصاد از طریق اجرای سیاست های اصل 44، توانمندسازی بخش خصوصی، کاهش وابستگی 
ب��ه نفت، جایگزینی درآمدهای نفتی با غیرنفتی، بنیانگذاری کاره��ای اقتصادی برمبنای دانش، حمایت از 
تولید ملی، فعال کردن واحدهای تولیدی کوچک و متوس��ط، تعادل در مصرف و مدیریت مصرف، مبارزه با 
مفاسد اقتصادی، مدیریت درست منابع ارزی، مدیریت مصرف و فرهنگ سازی برای جلوگیری از اسراف، 
اس��تفاده حداکثری از زمان و منابع و امکانات، حرکت براس��اس برنامه و پرهیز از تصمیمات خلق الساعه و 

صیانت از وحدت و همبستگی. 
• ظرفیت ه��ای موج��ود برای اقتص��اد مقاومتی: وج��ود امکانات و ث��روت داخلی، مردم خ��وب، منابع مالی 	

موج��ود، منابع انس��انی موجود و ملت ج��وان، عدم بدهکاری جهانی، محوریت تفک��ر دینی و جهت گیری 
دینی و اسالمی در حرکت کشور، وجود مسئوالن معتقد به مبانی اسالم و انقالب و امید به توفیق الهی برای 

دستیابی به پیشرفت محسوس و عدالت چشم گیر. 
همچنین مؤلفه های اقتصاد مقاومتی را می توان به دو مؤلفه استراتژی های اقتصادی و زیرساخت های اقتصاد 

مقاومتی تقسیم کرد:
 ال��ف( مؤلفه اس��تراتژی های اقتصادی ش��امل مضامینی چ��ون: 1. جنگ نامتقارن اقتص��ادی )رصد و پایش 
سیاست ها و ابزارها، تاکتیک های دشمن، پدافندهای دشمن و پدافند درمقابل دشمن(؛ 2. تأمین نظری و عملی 
ب��ازوی اقتص��اد مقاومتی؛ 3. اقتصاد کارآفرینی؛ 4. حمایت از کار و س��رمایه ایران��ی )حفظ ارزش نیروی کار، 
نگاه صحیح به کار و کارگر و کارآفرین، پرورش نیروی جهادی، سیاس��ت اس��تغنای داخلی، حمایت از سرمایه 
و ثروت آفرین��ی، پرورش نیروی جهادی، سیاس��ت اس��تغنای داخلی و حمایت از س��رمایه و ثروت آفرینی(؛ 5. 
مردم س��ازی اقتصاد )نقش آفرینی بخش خصوصی، الزام همکاری دوجانبه مردم و مس��ئوالن، اطالع رس��انی و 
نقد وضعیت موجود اقتصاد ملی(؛ 6. ارتقای تولید ملی )مفهوم پردازی متناس��ب تولید و مفهوم سازی متناسب 
ارزش اف��زوده و راهبردهای ارتقای تولید ملی(؛ 7. مدیریت مصرف و جلوگیری از اس��راف؛ 8. جهاد اقتصادی 
)مفهوم پردازی جهاد و روحیه جهادی، برنامه ریزی جهاد اقتصادی و ارکان حرکت جهادی(؛ 9. توزیع عادالنه، 
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هوش��مندانه و هدفمن��د منابع و ثروت؛ 10. قطع وابس��تگی به نفت؛ 11. نگاه بلندم��دت به صادرات و مدیریت 
واردات؛ 12. اقتصاد دانش بنیان اقتدارآفرین. 

ب( مؤلفه ه��ای زیرس��اخت های اقتص��اد مقاومت��ی ک��ه ش��امل مضامین��ی چ��ون: 1. زیر س��اخت فرهنگی 
گاه س��ازی و گفتمان پیرام��ون اولویت های  )فرهنگ س��ازی ویژگی ه��ای نی��روی جهادی در فرهن��گ عمومی، آ
اقتصادی توس��ط نهادهای فرهنگی- رس��انه ای، ش��فافیت و عدالت در اطالع رس��انی، فرهنگ س��ازی مصرف، 
اس��تحکام معنویت و روح ایمان و تدین در جامعه(؛ 2. زیرس��اخت سیاس��ی- اجتماعی )اعتماد مس��ئوالن به 
جوانان و بسترسازی برای ورود آنان به عرصه های کالن کار و پیشرفت، حفظ اتحاد و انسجام ملی، دوری کشور 
و افکار عمومی از مس��ائل حاش��یه ای(؛ 3. زیرس��اخت تحقق تولید ملی )رفع موانع تحقق تولید ملی، مبارزه با 
مفاسد اقتصادی، قانون گذاری حمایتی، فرهنگ سازی در حوزه تولید و مصرف داخلی و ایجاد احساس امنیت( 

)رحمان پور، حسن پور و نصراصفهانی، 1395(. 
ابع��اد اقتصاد مقاومتی چابک عب��ارت اند از: 1. تأمین نیازهای مش��تریان؛ 2. حداکثر تعامل و همکاری؛ 3. 
مدیریت بهبود و مخاطرات؛ 4. تقویت نیروی انسانی و دانش )عباس آباد عربی، بابائیان پور و فکری، 1393(.

پیشینه  پژوهش
گریپ و س��وئرمن1 )2013(، در پژوهش��ی با عنوان »اثر آموزش بر بهره وری: انتقال آموزش ضمن خدمت از 
منظ��ر اقتصادی«، اثر آموزش ضمن خدمت را بر بهره وری از دیدگاه اقتصادی مورد بررس��ی قرار دادند. ایش��ان 
بیان   می دارند که تحقیقات درزمینه انتقال آموزش ضمن خدمت در محل کار، موضوع تحقیقات آموزشی شده 
است، اما بسیار به موضوع اقتصاد مربوط می شود. ادبیات اقتصاد نشان می دهد که مشارکت در آموزش هم برای 
کارگر و هم برای کارفرمایانش��ان، بسیار سودمند است. انتقال دانش و مهارت های آموخته شده در دوره آموزشی 
س��بب افزایش بهره وری کارگران می ش��ود. این پروژه تحقیقاتی ارتباط تحقیقات اقتصاد و آموزش را برای دنیای 
کس��ب و کار بهبود می بخش��د و هر دو بخش اقتصاد و آموزش می توانند از نتایج حاصل از این تحقیق اس��تفاده 

نمایند )گریپ و سوئرمن، 2013(. 
پس��راس 2 )2006( در مطالع��ه ای ب��ا عنوان »آموزش و پ��رورش در اقتصاد مبتنی بر دان��ش« بیان می  کند که 
مدیریت دانش اخیرا توجهات زیادی در سیستم اطالعات کامپیوتر را به خود جلب کرده و در صنعت، شرکت ها 
و دانش��گاه ها به طور مداوم درحال به دست آوردن منافع است و در ترکیب با مدیریت اطالعات، نقش اساسی در 
موفقیت تبدیل دانش فردی به دانش سازمانی دارد. افزایش اهمیت اقتصادی دانش که امروزه، ارتباط میان آموزش 
و پ��رورش، کار و یادگی��ری را بازتعریف می کند، نقش مدیریت دانش را کام��ال حیاتی می کند. هدف اصلی این 
مطالعه، ارائه روش های جدید دانش جهت توس��عه آموزش مدرن اس��ت. یافته اصلی این مطالعه این اس��ت که 
دانش می تواند به طور موفقیت آمیزی به توسعه آموزش در زمینه اقتصاد دانش بنیان کمک کند )پسراس، 2006(. 
جونز3 )2001(، در مقاله ای با عنوان »مدل عرضه دانش: چارچوبی برای توسعه آموزش و پرورش در اقتصاد 

1. Grip and Sauermann 
2. Psarras
3. Jones



فصلنامه علمے مطالعات راهربدی ورزش و جوانان

103

 شامره: 48  تابستان 1399  

جدی��د«، بیان می دارد ک��ه افزایش اهمیت اقتصادی دانش، بازتعریف مرزهای ش��رکت- ب��ازار، مقدمات کار و 
ارتباط بین آموزش کار و یادگیری اس��ت. این مقاله یک چارچوب جدید پیش��نهاد می دهد: مدل عرضه دانش، 
کمک می کند که افراد، شرکت ها و مؤسسات آموزشی پویایی تغییرات و الگوهای درحال ظهور تقاضای دانش 
و عرضه در بخش های مختلف اقتصاد را درک کنند. همچنین، به نهادهای آموزشی کمک می کند تا محصوالت 

و خدمات خود را با نیازهای دانش مصرف کنندگان مناسب کنند )جونز، 2001(.   
اخب��اری و قلی زاده )1394(، در مطالعه ای با عنوان »ثب��ات اقتصاد کالن در رویکرد اقتصاد مقاومتی«، بیان 
م��ی کنند ک��ه باتوجه به اعمال تحریم های بین المللی بر اقتصاد ایران و آث��ار منفی بی ثباتی اقتصاد کالن، اتخاذ 
راهکارهایی درجهت مواجهه با آن و بازگرداندن اقتصاد به مس��یر رش��د بلندمدت از اهمیت بس��یاری برخوردار 
است. یکی از راهکارهای اساسی، به کارگیری رویکرد اقتصاد مقاومتی در طراحی سیاست ها و برنامه ریزی های 
اقتصادی اس��ت. یافته های حاصل از پژوهش نشان می دهد که اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و دستیابی 
به نتایج آن، مس��تلزم برنامه ریزی در یک مسیر بلندمدت، هماهنگی تمام بخش ها و دستگاه ها و افزایش کارایی 
اقتصادی است. لیکن اقتصاد ایران با مشکالت ساختاری و زیربنایی مواجه است که می توان از طریق نهادهای 
فعال و هنجارهای عامالن اقتصادی، ارزش ها و رفتارهایی چون حس اعتماد، حس تعلق به اجتماع و ارزشمند 
ب��ودن فرهن��گ کار و تالش در حوزه ه��ای مولد را تقویت کرد و ب��ه نتایج قابل توجهی دس��ت یافت )اخباری و 

قلی زاده، 1394(. 
دارابی، نیس��تانی و ببری )1393( در پژوهش��ی که در دانشکده مجازی دانشگاه اصفهان انجام دادند، به دنبال 
شناس��ایی و اولویت بن��دی مؤلفه های برنامه ریزی راهبردی در آموزش مج��ازی بودند. نتایج حاصل از پژوهش 
ایشان نش��ان داد که مؤلفه های برنامه ریزی راهبردی شامل تفکر راهبردی، نظام اطالعات آموزشی، بازاندیشی، 
بازس��ازی س��اختارها و بازآفرینی دارای بیشترین نقش و بیش��ترین اهمیت بودند. همچنین درزمینه تحلیل نقاط 
قوت و ضعف و فرصت و تهدید، شناسایی نقاط قوت سازمان مهم ترین عامل در توسعه آموزش مجازی شناخته 

شد )دارابی، نیستانی و ببری، 1393(. 
صنایعی و س��لیمیان )1392( در مقاله ای عوامل مؤثر بر پذی��رش آموزش مجازی را مورد مطالعه قرار دادند. 
یافته های پژوهش نشان دادند که تأثیرات اجتماعی و کیفیت سیستم بر مزایای درک شده تأثیر دارند و اثر شرایط 
تس��هیالتی و خودکارآمدی بر س��هولت استفاده ادراکی و تأثیر درک سهولت استفاده بر فوائد درک شده نشان داده 
ش��د. همچنین اثر انگیزش، راحتی اس��تفاده ادراکی و مزایای درک شده به طور مس��تقیم، بر تمایل دانشجویان و 

تمایل رفتاری بر استفاده از یادگیری الکترونیکی پذیرفته شد )صنایعی و سلیمیان، 1392(.
بر اساس مطالعات کتابخانه ای و مبانی نظری برگرفته از پرسشنامه استاندارد آموزش الکترونیکی )اسماعیلی 
و همکاران، 1395( و اقتصاد مقاومتی فریده یوس��فی)1394( فرضیات پژوهش که ش��امل یک فرضیه اصلی و 

چهار فرضیه فرعی است به شرح زیر ارائه می شود:
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سوال  اصلی پژوهش
 آیا آموزش مجازی بر اقتصاد مقاومتی تأثیر گذار است؟ 

سواالت فرعی پژوهش 
• آیا آموزش مجازی بر ظرفیت سازمانی تأثیرگذار است؟	
• آیا آموزش مجازی بر همبستگی بین کارکنان و مدیران تأثیر گذار است؟	
• آیا آموزش مجازی بر کنترل مصرف  تأثیر گذار است؟	
• آیا آموزش مجازی بر استفاده از تولید داخلی  تأثیر گذار است؟	

باتوجه به سواالت درنظر گرفته شده، مدل مفهومی پژوهش به صورت شکل 1 استخراج گردید.

شکل 1: مدل مفهومی پژوهش

منبع: محقق ساخته

روش شناسی پژوهش
با توجه به هدف انجام این تحقیق و اتفاق نظر جمعی از اساتید وزارت ورزش و جوانان، این تحقیق مبتنی بر 
اس��تدالل ها و تحلیل های منطقی اقدام به ارائه الگوی نوینی  کرده که به مجموعه دانش در این حوزه می افزاید. 
پس می توان آن را از حیث روش دارای متدولوژی توسعه دانست و از حیث اجرا از نوع تحقیق عملی یا مدل سازی 
پیمایش��ی1 دانس��ت. امتیاز بارز به کارگیری منطق فازی در آن است که منطق فازی در تجزیه و تحلیل ها، امکان 
اس��تفاده از مجموعه گس��ترده ای از متغیرهای زبانی را فراهم می نماید و اس��تداللی تقریبی و شبیه آنچه در مغز 
انس��ان انجام می گیرد را ارائه می کند. نقش برجس��ته نظریه فازی در این میان به خصوص برای پژوهشگرانی که 
پیرامون مباحث علوم انس��انی تحقیق می کنند بس��یار حائز اهمیت است، زیرا محقق تنها با تشخیص متغیرها و 

1. Action Study
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مبان��ی نظری س��روکار دارد، کمتر درگیر فرایند پردازش تکنیك های تبدیل م��ی گردد، گزاره های منطقی مبتنی بر 
نظری��ه فازی را به طور مجزا وارد موتور اس��تنتاج فازی می نماید و بدون داش��تن دغدغ��ه تناقض آمیز بودن آنها، 

نتیجه نهایی را مشاهده می کند )مختاری و همکاران، 1388(.
گردآوری داده ها

مطالع��ه حاض��ر را می توان از منظر گردآوری اطالعات به صورت زیر ش��رح داد. در این تحقیق از س��ه روش 
اسنادی، دلفی و پیمایشی برای گردآوری اطالعات استفاده شده است. به عبارتی، نوعی تثلیث1 در روش وجود 

دارد )روشندل اربطانی، 1387(.
به منظور گردآوری اطالعات مورد نیاز جهت مبانی نظری تحقیق و در راستای تشکیل مدل مفهومی از روش 
اس��نادی و کتابخانه ای و بررس��ی جدیدترین مقاالت علمی و کتب اصلی اس��تفاده گردیده اس��ت. همچنین به 
منظور پاالیش و نهایی کردن مؤلفه ها، از تکنیك دلفی فازی در راستای اجماع نقطه نظر خبرگان بهره گیری شد.

در نهایت، از روش پیمایش��ی به منظور پیاده س��ازی الگوی طراحی شده در سازمان مورد نظر استفاده شد. در 
این تحقیق به منظور ارائه مدل اولیه از روش مصاحبه اکتش��افی به موازات کتابخانه ای بهره گرفته ش��د و سپس با 

استفاده از پرسشنامه اقدام به اخذ نظر خبرگان شده است. 
به طور کلی س��ه نوع پرسش��نامه در این تحقیق به کار گرفته شده است: پرسش��نامه اول در قالب تکنیك دلفی 
فازی جهت اس��تخراج مؤلفه ها طراحی ش��ده اس��ت. پرسش��نامه نهایی برای اندازه گیری مؤلفه ها )ورودی های 

FIS( در سازمان مورد مطالعه بوده که در قالب  19 سوال بسته طراحی، توزیع و جمع آوری شده است. 
جامعه و نمونه آماری

 (N) تحقیق حاضر از آنجا که نگرش سنجی نبوده، لذا نیازی به تعمیم نتایج حاصل از پژوهش به کل جامعه
ندارد. در حقیقت محدودیت دسترس��ی به خبرگان و امکان پاس��خ دهی آنها جامعه آماری را مش��خص می کند. 
جامعه آماری این تحقیق در فرآیند استخراج مدل مفهومی، اعتبارسنجی آن و همچنین طراحی سیستم استنتاج 
فازی شامل 15 نفر از خبرگان دانشگاهی و مدیران شاغل در وزارت ورزش و جوانان می باشد که دارای همه این 

ویژگی ها یا حداقل یکی از آنها باشند:
• دارای مدرك دکتری یا کاشناسی ارشد	
• دارای سابقه کار مدیریتی و اجرایی در حوزه مدیریت آموزش مجازی 	

برای پیاده سازی عملی مدل در سازمان مورد مطالعه و تکمیل پرسشنامه نهایی از خبرگان دانشگاهی استفاده 
شد.

فرآیند دستیابی به مدل مفهومی 
در تحقی��ق حاض��ر به منظور اجماع نظر خبرگان برای پاالیش و نهایی کردن ش��اخص ها از تکنیك دلفی فازی 

استفاده شد. شکل 2، الگوریتم اجرای روش دلفی فازی را نمایش می دهد.

1. Triangulation 
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شکل 2: الگوریتم اجراي روش دلفی فازی )منتظر و همکاران، 138۷(

در ای��ن پژوهش با توجه به ویژگی های یاد ش��ده برای اعضای گروه خبره در قس��مت جامع��ه آماری، اقدام به 
اجرای مراحل زیر شد:

یف متغیر زبانی   الف( تعر
از خبرگان خواس��ته ش��د تا از طریق متغیرهای کالمی نظیر خیلی کم، کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد موافقت 
خ��ود را اب��راز کنند.از آنجا که خصوصیات متفاوت افراد بر تعابیر ذهنی آنها نس��بت ب��ه متغیرهای کیفی اثرگذار 
است، با تعریف دامنه متغیرهای کیفی، خبرگان با ذهنیت یکسان به سوال ها پاسخ داده اند. این متغیرها با توجه 

به جدول 1 و شکل3 به اعداد فازی مثلثی تعریف شده اند.

شکل 3: تعریف متغیر زبانی )منتظر و همکاران، 138۷(
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جدول 1: اعداد فازی مثلثی و متغیرهای کالمی

عدد فازی قطعی شدهعدد فازی مثلثیمتغیرهای کالمی

0/9375)1،0.25،0(خیلی زیاد

0/75)0.75،0.15،0.15(زیاد

0/5)0.5،0.25،0.25(متوسط

0/25)0.25،0.15،0.15(کم

0/0625)0،0،0.25(خیلی کم

در جدول فوق اعداد فازی قطعی شده با استفاده از فرمول مینکووسکی به شکل زیر محاسبه شده اند:

4
mX α−β
+=   )1(

(Cheng & Lin, 2002)

در رابطه 1 منظور از X مقدار قطعی ش��ده عدد فازی، m عدد مثلثی مرکزی، β دامنه راس��ت و α دامنه چپ را 
بیان می کند.

نظرسنجی 
در این مرحله مؤلفه های انتخاب ش��ده به اعضای گروه خبره ارس��ال ش��ده و میزان موافقت آنها با هرکدام از 
مؤلفه ها اخذ ش��ده و نقطه نظرات پیش��نهادی و اصالحی جمع بندی ش��ده است. با توجه به نتایج میانگین فازی 

هرکدام از مؤلفه ها با توجه به روابط زیر محاسبه شده است:
n,...3,2,1i),a,a,a(A )i(

3
)i(

2
)i(

11 ==   )2(

)a
n
1,a

n
1,a

n
1()m,m,m(A
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1i

)i(
3

n

1i

)i(
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n

1i

)i(
1321ave ∑∑∑

===

==   )3(

(Cheng & Lin, 2002)

 اعتبارسنجی مدل مفهومی
ب��ه منظور س��نجش اعتبار، م��دل مفهومی الگو در ح��وزه تاثیر گ��ذاری آموزش مجازی در اقتص��اد مقاومتی 
پرسشنامه ای حاوی نوزده سوال طراحی شد و در اختیار 15 نفر از مدیران ورزشی در حوزه آموزش مجازی  قرار 
گرفت. سوال های پرسشنامه مذکور حاوی پیوستاری در بازه صفر تا 100 است که میزان موافقت پاسخ دهندگان 

را با الگوی طراحی شده به صورت درصد نمایش می دهد.
 از آنجا که هدف پژوهشگر در این بخش تنها سنجش اعتبار الگو بوده، از آمار توصیفی و بررسی شاخص های 
مرکزی و پراکندگی اس��تفاده ش��د. ساختار پرسشنامه به گونه ای است که از س��طوح پایین الگو به سمت سطوح 
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 در س��نجش اعتبار الگو ها، میزان تأیید 50 درصد به باال مقدار مناسبی 
ً
باال پرس��ش ها را مطرح می کند. معموال

محس��وب می ش��ود که در این پژوهش مبنای اعتبار الگو برای تمام س��واالت )زیر شاخه ها و الگو( موافقت 60 
درصد به باال در نظر گرفته شد. نتایج نهایی نقطه نظر خبرگان در جدول 2 مندرج است. 

طراحی سیستم استنتاج فازی1 (FIS) برای الگو
پس از طراحی الگوی مفهومی، در این بخش اقدام به طراحی سیس��تم اس��تنتاج فازی مبتنی بر دانش خبرگان 
ش��د. سیستم اس��تنتاج فازی، یکی از مهم ترین ابزارها برای شرایطی است که از دانش خبرگان استفاده می کنیم. 
سیس��تم استنتاج فازی، یك سیس��تم دانش محور است که می توان تجربه و دانش خبرگان را در آن به کار گرفت. 
هنگامی که اطالعات کامل و دقیقی از پدیده مورد بررس��ی در دس��ترس نیس��ت می توان بر مبنای منطق فازی و 

طراحی سیستم استنتاج فازی الگوی رفتاری پدیده ها را تحلیل و پیش بینی کرد. 

جدول 2: امتیاز شاخص های مدل از نظر خبرگان

یانسمیانگینشاخص ها انحراف معیاروار

77/35226/3015/04ظرفیت سازمانی1

73/70205/5015/82همبستگی بین کارکنان و مدیران2

70/65287/1016/94کنترل مصرف3

72/17313/2017/70استفاده از تولید داخلی4

طبق منطق فازی بر مبنای اطالعات محدود و نادقیقی که از یك پدیده موجود اس��ت قادر خواهیم بود روابط 
بی��ن متغیرها را شناس��ایی و پیش بینی نماییم. لذا در این پژوهش ب��ه دلیل عدم برخورداری از اطالعات دقیق در 
زمین��ه نقش آموزش مجازی در اقتصاد مقاومتی از سیس��تم های اس��تنتاج فازی برای ارزیابی آن اس��تفاده ش��ده 
اس��ت. در سیس��تم های اس��تنتاج فازی با مراجعه به خبرگان، نظرات تخصصی آنان در ب��اب متغیرهای الگو در 
قالب مجموعه ای از قواعد فازی اگر آنگاه2 دریافت می شود. این مجموعه به منزله موتور استنتاج عمل می کند و 
ورودی های این سیستم بر مبنای این موتور استنتاج ترکیب و منجر به نگاشت فضای ورودی به فضای خروجی 

می شود.
سیس��تم های استنتاج فازی دارای ساختاری دانش محور هس��تند که می توانند دانش بشری را بدون استفاده از 
تحلیل های کمی دقیق مدل کنند. در تحقیق حاضر به علت مواجهه با شرایط زیر می توان از سیستم های استنتاج 

فازی استفاده کرد: 
• امکان اس��تفاده همزمان از داده های س��خت و نرم و امکان تجمیع نظرات خبرگان و قواعد حاصل از 	

داده های تاریخی.

1. Fuzzy Inference System
2.  If- Then
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• نیاز همیشگی به روش های اثربخش برای به روز کردن توابع عضویت، در صورتی که در سیستم های 	
استنتاج فازی این مقادیر ثابت هستند. 

برای ارزیابی قابلیت ها یك FIS و چهار ANFIS-Sub طراحی شده است که شمای کلی آن به شکل زیر است:

شکل 4: نمای FIS کلی 
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همان طور که در ش��کل 4 مشاهده می ش��ود، به طراحی یك FIS اصلی پرداخته ایم ورودی های این FIS هر 
کدام یك Sub- FIS بوده که عبارت اند از: 

)A1) مؤلفه ظرفیت سازمانی FIS
FIS1 مؤلفه ظرفیت سازمانی دارای هفت ورودی است که عبارت اند از:

 A11 -در سازمان ما، اهداف در شرایط بحران اقتصادی در سطوح باالتر سلسه مراتب تعریف شده است.
 A12 -در س��ازمان ما، تصمیمات مهم مقابل ش��رایط بحران اقتصادی توس��ط مدیران عالی س��ازمان گرفته 

می شود.
 A13 -برنامه ریزی برای استفاده از امکانات موجود در سازمان در زمان بحران اقتصادی الزم است.

 A14 -سازمان در مقابله با مشکالت اقتصادی حاد غافلگیر نمی شود و توان خود را افزایش می دهد.
 A15 -مدیران در تصمیم گیری های س��ازمان در ش��رایط بحران اقتصادی، به تخصص و شایس��تگی کارکنان 

توجه می کنند.
 A16 -کارکنان در س��ازمان در مواقع مواجهه با مش��کالت اقتصادی حاد احس��اس می کنند سازمان به آنها 

امیدواری می دهد.
 A17 -در سازمانی بستری برای جذب فارغ التحصیالن فراهم شده است.

)A1( ظرفیت سازمانی :FIS شکل 5: نمای

A2 مؤلفه همبستگی بین کارکنان و مدیران FIS
FIS2 مؤلفه همبستگی بین کارکنان و مدیران دارای دو ورودی است که عبارت اند از:

زیرشاخص های مؤلفه همبستگی بین کارکنان و مدیران )A2( عبارت اند از:
A21- در سازمان ما، کارکنان و مدیران با همدیگر درباره انتظارات خود بحث می کنند.

A22- در سازمان مدیران در تصمیم گیری های خود با کارکنان مربوطه مشورت می کنند.
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 A2 مؤلفه همبستگی بین کارکنان و مدیران :FIS شکل 6: نمای

: A3 مؤلفه کنترل مصرف : FIS3
FIS3 دارای دو ورودی است که عبارت اند از: 

A31- سازمان ما مصرف را در همه بخش ها مدیریت می کند.
A32- در سازمان ما کارکنان باید هم در وقت و هم در هزینه ها از الگوی صحیح مصرف استفاده کنند.

A3  مؤلفه  کنترل مصرف FIS3 : شکل ۷: نمای

 A4: مؤلفه استفاده از تولید داخلی :FIS4
FIS4 نیز دارای هشت ورودی است که عبارت اند از:

A41- سازمان ما در بحران اقتصادی سعی می کند از امکانات داخلی سازمان استفاده کند.
A42- سازمان ما از تمام توانمندی ها و پتانسیل های کارکنان استفاده می کند.

A43- سازمان ما در خرید تجهیزات از کاالهای داخلی استفاده می کند.
A44- در مواقع عقب افتادن حقوق کارکنان از کارآیی آنها کاسته نمی شود.
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A45- افرادی که کارها را به روش های مختلف انجام می دهند، مورد قبول سازمان هستند.
A46- در سازمان افراد تشویق می شوند تا به روش جدید و خالق فکر و رفتار کنند.

A47- اگر کس��ی بخواهد روش های جدید انجام کارها را امتحان کند، به مقدار زیاد مورد حمایت مدیران 
قرار می گیرد.

A48- سازمان برای رفع مشکالت از سرمایه گذاران داخلی استفاده می کند.

A4 :  مؤلفه استفاده از تولید داخلی :FIS4 شکل 8: نمای

در تحقیق حاضر برای طراحی مدل اس��تنتاج فازی از داده هایی اس��تفاده می ش��ود که از دانش خبرگان برگرفته 
ش��ده اند. برای جمع آوری دانش خبرگان از پرسش��نامه هایی حاوی مقادیر مختل��ف متغیرها که به طور تصادفی 

ایجاده شده اند، استفاده گردیده است.
به طور مثال برای طراحی مدل FIS، از خبرگان خواس��ته ش��ده اس��ت که با توجه به مقادیر مختلف، تجربیات 
واقع��ی خ��ود یا دانش علمی  آنها را در مورد متغیر خروجی بیان کنند. در این راس��تا از پرسش��نامه های ش��فاهی 
)نوعی مصاحبه( استفاده شده که متغیرهای ورودی و خروجی آن در بازه صفر تا ده )10-0(تعریف شده اند که 

برای استخراج دانش خبرگان به طریق ساختار یافته تری عمل می کند. 
فرآیند طراحی سیس��تم استنتاج فازی جهت ارزیابی آموزش مجازی بر اقتصاد مقاومتی به طریق زیر صورت 

گرفته است.
یف توابع عضویت اولیه برای متغیرهای ورودی و خروجی سیستم استنتاج فازی الف(- تعر

مجموع��ه درجه ه��ای عضویت اعضای یك مجموعه فازی مانند A به ن��ام تابع عضویت مجموعه A خوانده 
می ش��ود. تابع عضویت یك مجموعه فازی نگاش��تی از اعضای مجموعه A در بازه [1و0] است؛ به گونه ای که 
[1و0] → A : y در حالت کلی هر تابعی که چنین نگاش��تی را پیاده کند، می تواند به عنوان تابع عضویت یك 

مجموعه فازی مورد استفاده واقع شود. در این مقاله از دسته توابع گوسین برای این منظور استفاده شده است.
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دلیل اس��تفاده از توابع گوسین، مشتق پذیر بودن تابع که الزمه سیستم های FIS است می باشد و همچنین این 
دسته از توابع به علت تغییر در پارامتر σ یا همان انحراف معیار قابلیت باز و بسته شدن را دارا هستند و در نتیجه 
می توانن��د اکثر مقادیر را پوش��ش دهند )راجر، 1997(. همچنین با توجه به مطالعات انجام ش��ده در تحقیقات 
مش��ابه در اکث��ر قریب ب��ه اتفاق مطالعات از توابع گوس��ین برای توابع عضویت در سیس��تم های اس��تنتاج فازی 

استفاده شده است. یك تابع عضویت گوسین به صورت زیر تعریف می شود:

))cx((pe)c,,x(gussian 2

σ
−

−×=σ

)4( تابع عضویت گوسین  
σ تعیین کننده میزان بازش��دگی تابع اس��ت. تابع گوس��ین دارای  در رابطه باال c نش��ان دهنده مرکز تقارن و 
منحنی هموار بوده و همچنین پارامترهای آن دارای قابلیت تعدیل با ویژگی های متغیر زبانی هستند. بازه تغییرات 
برای متغیرهای ورودی و خروجی نیز بین 10-0 تعریف ش��ده است. شکل 8 نمایانگر تابع عضویت اولیه برای 
متغیرهای زبانی ورودی ها و خروجی سیس��تم اس��تنتاج اس جهت ارزیابی آموزش مجازی بر اقتصاد مقاومتی 

است.

شکل 9: تابع عضویت اولیه جهت ارزیابی 

ب( ساختاردهی قوانین استنتاج فازی
مهم ترین بخش یك سیستم فازی، پایگاه قواعد آن است. این پایگاه قواعد، مجموعه ای از قوانین منطقی اگر- 
آنگاه اس��ت که منجر به نگاشت متغیرهای ورودی به متغیر خروجی می شود. روش های گوناگونی نظیر استفاده 
مس��تقیم از دانش خبرگان، روش خوشه یابی و روش عصبی- فازی برای این منظور استفاده می شوند. با توجه به 
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دالیل یاد ش��ده در بخش قبل و عملکرد منطقی سیس��تم های فازی در این مقاله از ابزار FIS استفاده شده است. 
در تحقیق حاضر از دانش خبرگان در حوزه آموزش مجازی جهت طراحی قوانین استنتاجی استفاده شده است. 
بدین منظور برای استخراج دانش خبرگان پرسشنامه ای حاوی ترکیب مقادیر مختلف برای متغیرهای ورودی تهیه 
ش��ده اس��ت. گفتنی اس��ت که تولید مقادیر مختلف به صورت تصادفی صورت گرفته و از خبرگان خواسته شده 
است که با در نظر گرفتن این مقادیر برای متغیرهای ورودی و با توجه به تجربیات واقعی یا دانش علمی شان در 

مورد متغیر خروجی قضاوت کنند.
جدول 2، نحوه جمع آوری اطالعات برای طراحی قوانین اس��تنتاجی FIS مذکور را نمایش می دهد. )منظور 

از Ei خبره i ام است(

جدول 2: جدول استخراج داده ها جهت طراحی قوانین استنتاجی

FIS خروجیFIS ورودی های

AA3       A4A2A1

پ��س از جم��ع آوری اطالعات از خبرگان، ناگزیر به دس��ته بندی داده های عددی جهت مدل س��ازی سیس��تم 
اس��تنتاج هستیم. هدف دس��ته بندی، مشخص کردن گروه های طبیعی داده ها از مجموعه بزرگی از داده هاست تا 

شکل کلی از رفتار سیستم را تشکیل دهد.
شکل10 پایگاه قواعد Sub-fis مؤلفه استفاده از تولید داخلی که دارای هشت ورودی است )شکل 8( را نشان 
می دهد. این پایگاه قواعد که از تکنیك subractive clustering حاصل ش��ده، ش��امل پانزده قاعده اس��تنتاجی 
است که منجر به نگاشت مقادیر مختلف هشت ورودی به خروجی سیستم یعنی مؤلفه استفاده از تولید داخلی 

می شود. بدیهی است که با تغییر داده ها، میزان خروجی این پایگاه نیز تغییر می یابد.
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شکل 10: پایگاه قواعد مؤلفه استفاده از تولید داخلی

گفتنی است که برای تمامی FIS های طراحی شده، قواعد فازی به شیوه ای که بیان شد، ساخته شده است که 
در این جا به دلیل اجتناب از تکرار و طوالنی شدن گفتار از بیان آن خودداری می شود. 

نمودار 1، تأثیر تغییرات متغییر A11 یکی از ورودی های سیس��تم اس��تنتاج طراحی ش��ده )ظرفیت سازمانی( 
جهت ارزیابی را نشان می دهد. روند افزایشی مؤلفه A1 مشاهده می شود.

 

نمودار 1: تأثیر تغییرات متغییر شرایط بحران اقتصادی بر ظرفیت سازمانی
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 FIS در ادامه برای تفسیر بیشتر، از نمودارهای سه بعدی استفاده می کنیم که سطح تصمیم گیری آنها به وسیله
طراحی شده ایجاد شده است. شکل 11، نمای سه بعدی منحنی مؤلفه همبستگی بین کارکنان و مدیران با درنظر 
گرفت��ن A21 و A22 ب��ه عنوان ورودی ها را نش��ان می دهد که در آن طول و عرض منحنی دو تا از ش��اخص های 
انعطاف یعنی A21و A26 بوده و ارتفاع آن نشان دهنده مؤلفه همبستگی بین کارکنان و مدیران کل است. ساختار 
ای��ن منحنی ها به گونه ای اس��ت که تأثی��ر مقادیر دوتایی متغیره��ای ورودی را بر یك مؤلف��ه خروجی به نمایش 

می گذارد.

شکل 11: منحنی مؤلفه همبستگی بین کارکنان و مدیران با درنظر گرفتن A21 و A26 به عنوان ورودی ها

همان طور که در ش��کل 11 مش��هود اس��ت در صورتی که A21 و A22 هر کدام به ماکزیمم مقدار خود یعنی 
عدد 10 دست بیابند، در این صورت انعطاف نیز به میزان ماکزیمم خود نزدیك می شود. 

ج( انبوهش Aggregation تالی های برش یافته
د(غیرفازی )دیفازی(  نمودن مقادیر

برای اجرای نقش آموزش مجازی در اقتصاد مقاومتی  احتیاج به پانزده ورودی است که با نوشتن لینك، ارتباط 
بی��ن Sub- FISه��ا و FIS اصلی برقرار و با واردکردن ورودی های ردیف اول، میزان خروجی سیس��تم اس��تنتاج 

فازی  محاسبه می شود. 
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شکل 12: پایگاه قواعد مؤلفه ظرفیت سازمانی

جدول 3 : مقادیر ورودی و خروجی مؤلفه ظرفیت سازمانی

A17A16A15A14A13A12A11مؤلفه ظرفیت سازمانی

4.5833.33.72.93.133.863.26
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شکل ۷: پایگاه قواعد مؤلفه کنترل مصرفشکل 6: پایگاه قواعد مؤلفه همبستگی بین کارکنان و مدیران

جدول 4: مقادیر ورودی و خروجی مؤلفه همبستگی بین کارکنان و مدیران

A22A21مؤلفه همبستگی بین کارکنان و مدیران

4/583/863/26

جدول 5: مقادیر ورودی و خروجی مؤلفه کنترل مصرف

A32A31مؤلفه کنترل مصرف

5/022/93/4
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شکل 8 : پایگاه قواعد مؤلفه استفاده از تولید داخلی

جدول 6: مقادیر ورودی و خروجی مؤلفه استفاده از تولید داخلی

A48A47A46A45A44A43A42A41مؤلفه استفاده از تولید داخلی

53/63/263/862/63/63/263/862/6

شکل 9: پایگاه قواعد FIS قابلیتهای کلی
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جدول ۷: مقادیر ورودی و خروجی FIS  کل

مؤلفه استفاده از تولید FIS  کل
داخلی

مؤلفه کنترل مصرف
مؤلفه همبستگی بین 

کارکنان و مدیران
مؤلفه ظرفیت سازمانی

5.0855/024/585/02

مقدار عددی )قطعی(FIS 1  کلی 5/08  محاس��به ش��ده اس��ت که ب��ا تطبیق دادن این عدد ب��ا تابع عضویت 
 متوسط (medium) دانست.

ً
تعریف شده )شکل 8( برای سیستم استنتاج فازی می توان  تقریبا

نتیجه گیری
بی ثباتی اقتصاد کالن موجب نااطمینانی فعاالن اقتصادی از تحوالت آینده می ش��ود. اقتصاد ایران نیز در ادوار 
مختلف، ش��وک های اقتصادی را تجربه کرده اس��ت: اعمال مقررات جدید و تعرفه ها و یا تحریم ها که حاصل آن 
انحراف از س��ازوکار بازار بوده اس��ت،  جنگ و کاهش قیمت نفت و کاهش ذخایر خارجی کش��ور و در آخر شوک 
ناشی از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها- که این عوامل تنش زا درصورت درنظر نگرفتن سیاست های اقتصاد 
مقاومتی، ریس��ک آس��یب پذیری اقتصاد هنگام مواجه با ش��وک ها را افزایش می دهند. در این صورت، اس��تفاده از 
روش های مختلف آموزش��ی جهت فرهنگ س��ازی و نهادینه ش��دن مفهوم اقتصاد مقاومتی در اذهان و در عمل از 
ملزومات کاهش یا حذف ش��وک های اقتصادی وارد بر بدنه جامعه اس��ت. از طرف دیگر، حرکت از آموزش های 
سنتی به آموزش مجازی نیاز به تغییر اساسی در سازماندهی و مدیریت سازمان های ورزشی دارد. همچنین اقتصاد 
مقاومتی س��بب افزایش اش��تغال، افزایش رفاه عمومی، توسعه اقتصادی می شود و ازآنجا که نقش نیروهای انسانی 
در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی بس��یار مهم اس��ت، آموزش صحیح و اصولی نیروی انس��انی و فرهنگ س��ازی و 
درون��ی ک��ردن اهداف اقتصاد مقاومتی، از ارکان اساس��ی دس��تیابی به این اهداف می باش��د. الزمه انجام آموزش 

صحیح و اصولی، وجود نیروی انسانی خبره و توانمند و با انگیزه در کنار مدیران صادق و باانگیزه و تواناست. 
ب��رای دس��تیابی به اه��داف اقتصاد مقاومتی و خروج از وابس��تگی ب��ه بیگانه، فعالیت و هم��کاری روز افزون 
گاه به مسائل داخلی و خارجی،  گاه به مس��ائل روز و نیز آ رس��انه ها در انجام این مهم، وجود رهبری خردمند و آ
برنامه ریزی های بنیادین در راس��تای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، جهت گیری تمامی فعالیت های یک کشور 
در راس��تای دس��تیابی به این اهداف، انجام پژوهش های متعدد در زمینه های مختلف در راستای اهداف اقتصاد 
مقاومتی، انجام صرفه جویی های اقتصادی و همس��و ش��دن برنامه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، آموزشی 
و مذهبی با برنامه های اقتصاد مقاومتی اس��ت. در راس��تای آموزش به خصوص آموزش مجازی، وجود امکانات 
و دان��ش الزم در زمین��ه نحوه اس��تفاده و به کارگیری امکانات، وجود نیروی انس��انی باانگی��زه و امکان همکاری 
بخش های مرتبط جهت استفاده آسان و بی نقص از امکانات شبکه های اینترنت، اینترانت و ... ضرورت دارد. 

1.  crisp
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