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  چکیده

 نینو يها يو استفاده هدفمند از فناور نیآموزش آنال يها میپارادا حیتا با شناخت صح کوشد میپژوهش  نیا
بستر محقق ساخته و توسعه دهد. پژوهش حاضر از منظر هدف،  نیرا در ا نانهیوزش کارآفربتواند اهداف آم تال،یجید

 یابی به روش مدل یانجام شده است. بخش کم یفیو ک یکم ي در دو مرحله ،یمتوال کردیبا رو ختهیو روش آمي کاربرد
شهر هاي  دانشگاه دیاز اسات يجامعه آمار انیازم 1399در تابستان با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته  ،يمعادالت ساختار

که با استناد به ،عاتاطال ينور) و کارشناسان حوزه فناور امیپ ،یآزاد اسالم ان،یعلم و صنعت، فرهنگ ،یدبهشتیتهران (شه
متناسب انتخاب شدند، در  صیبا تخص يا ساده و طبقه یتصادف يریگ نمونه وهینفر به ش 115ها  آن نیفرمول کوکران از ب

 سیمتقاطع از ماتر راتیتاث یبا بررس تیعدم قطع يها و حالت ها شرانیپ ییشناسا ،یسیونویسنار کردیبا رو یفیبخش ک
 يها افتهی یانجام شده است. در روش کم ،1399ی در پاییز گلوله برف کیخبره، با تکن 15نظر  ماعاج يبرمبنا يدیعوامل کل

بر  تالیجیو سواد د نیآنال يریادگی طیمح نانه،یآموزش کارآفر ،يمندسازهوش  مولفه 4 میمستق ریتاث دییپژوهش ضمن تا
 ،يساز یآموزش، شخص نینو وهی(ش ثرمو شرانیپ 5  ییبا شناسا رانیا یدر قلمرو مکان نیآنال نانهیتحقق آموزش کارآفر

تمل با استفاده از نرم افزار مح يوهایو نگارش سنار ییهمه جانبه به منابع) به شناسا یو دسترس سیها، ادغام تدر چت ربات
  شد. جهینت ندهیو احتمال وقوع در آ يسازگار نیشتریبا  ویسنار 4پرداخته است که  زاردیوویسنار

  
  آموزش آنالین، آموزش کارآفرینانه، آینده پژوهی، سواد دیجیتال ، هوشمندسازي :هاي کلیدي واژه
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  مقدمه
محبـوب   یسـم یبـه مکان آنالین آموزش  هوشمندسازي و افزایش سواد دیجیتال،گسترش با 

آمـوزش  عمدتا،  .)Mohammadyari & Singh, 2015(استشده  لیتبد يدر حوزه آموزش فرد
ي  نحـوه هـاي کـارآفرینی و    کارآفرینانه با هدف ارائه دانش کارآفرینی، انتقال مهارتو نگرش 

همچنـین،  ). erg,2021Mob( سـت ا اي مورد توجه قـرار گرفتـه   به طور فزاینده ،اندازي مشاغل راه
هـوش مصـنوعی، بـراي پشـتیبانی از آمـوزش و       و مانند رایانش ابري نوین دیجیتال هاي فناوري

، 2020در سـال   ،از طرفی ).Holinska et al, 2019(شود مییادگیري کارآفرینانه آنالین استفاده 
 بـه پژوهان  دانش یبایدست دیجیتال در يها يفناور ازاستفاده  گر لیتسه یري ویروس کرونا،گ همه

مطرح  ،در سطح جهان يانتخاب راهبرد کیعنوان  به و توانست گشتهآنالین  خدمات آموزش
هاي حاکم بـر حـوزه    شناخت صحیح پارادایمو  آنالین گسترش آموزش ).Li et al, 2020( دوش

  .)Bao, 2020است. (بیشتري ضرورت داراي آموزش 
 ,Gill(شـده اسـت     در نظـر گرفتـه  قتصاد کشور محرك رشد اعنوان  به نانهیآموزش کارآفر

 50ایـران در بـین    ،1398، در سال دانشگاه تهران گزارش دانشکده کارآفرینی تناداسبه  ).2019
(دانشـگاه   ام قـرار دارد  26%) در جایگـاه  7/10کشور بر حسب شاخص کارآفرینی نوپا (با نرخ 

ــق گــزارش  ،همچنــین ).1399تهــران دانشــکده کــارآفرینی،  ــانی  2019ســال طب ــان جه ــده ب دی
سال آتـی   3جدید خودشان در %، مردم ایران در صدد راه اندزي کسب و کار9/37کارآفرینی،

کشور فعال عضو این کنسرسیوم پژوهشی، در این شاخص در جایگـاه   50هستند. ایران در میان 
کــه  )1399، بــان جهـانی کـارآفرینی ایـران    دیـده (یـازدهم قـرار دارد کـه جایگــاه خـوبی اسـت     

  است. نمودهضرورت توسعه آموزش کارآفرینانه را در این کشور بیشتر 
از جملـه   ،هاي توسـعه کشـور   مهر برنادکارآفرینی  تجاري سازي دانش و به اهمیت با توجه

هـاي   فنـاوري گسترش همچنین توجه به و  )ها توسعه کارآفرینی در دانشگاه(طرح توسعه کاراد 
بـا اتخـاذ   ضروري اسـت تـا    ،یوندهاي اجتماعی در عصر حاضرارتباطات و پدیجیتال و افزایش 

منظـور تسـریع در    هاي کارآفرینی و استفاده از بستر آنالین، به رویکرد مناسب در تلفیق آموزش
هــاي کارآفرینانــه بــراي متقاضــیان،  انتقــال و تســهیل در فراگیــري دانــش کــارآفرینی و آمــوزه 

 پـر واضـح   پـژوهش، با مـروري بـر ادبیـات    باشیم. پژوهان، کارآفرینان و صاحبان مشاغل  دانش
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آمـوزش کارآفرینانـه را در کشـور      هاي نوین دیجیتال مـی توانـد   مندي از فناوري بهرهکه  است
منظـور توسـعه    ارتقا دهد. از اینرو، این پژوهش با بررسی و شناخت الزامات آموزش آنالیـن بـه  

دارد؛ تـا ضـمن    اي آینده پژوهانه اقدام مـی کارآفرینی، در قلمرو مکانی ایران به تدوین سناریوه
گیـري و تلفیـق    هـاي در حـال شـکل    هـاي نـوین دیجیتـال و هوشمندسـازي     مندي از فناوري بهره

کارآفرینانه، به تدوین راهبردهاي اجرایی در ایـن زمینـه بپـردازد.     ها با مبانی آموزش کارآمد آن
هاي نـوین   آنالین مبتنی بر فناوري بر این اساس، هدف این پژوهش، تحقق آموزش کارآفرینانه

 دیجیتال در ایران با رویکرد سناریونویسی است.

 پژوهشمروري بر مبانی نظري و پیشینه 
 جدیـد،  يهـا  يآور اسـتفاده از فـن   بـا  آمـوزش  ي توسعهدر سراسر جهان،  :1هوشمند سازي

ن یـ ا در، يارذگـ  هیسـرما  افـزایش  با این رویکرد مبـادرت بـه   ها دولتگرفته و مورد توجه قرار 
در هـوش   شـرفت یپهـاي جدیـد ازجملـه     آوري توسـعه فـن  . )Buckner, 2011( انـد  کـرده حوزه 
 رییـ امکـان تغ  کـه  بـوده همـراه   يریادگیآموزش و  يبرا ي نوها و چالش ها فرصتبا ی، مصنوع

 & Stefan( کنـد  مـی  فـراهم  را  یموسسات آمـوزش عـال   یداخل يو معمار تیدر حاکم یاساس

Sharon, 2017.( يرا در راســتا یعیتحــوالت ســر ،بــه حــوزه آمــوزش یهــوش مصــنوع ورود 
آگاهانـه   يهـا  يریگ میتصم يمنبع قدرتمند برا کی هوش مصنوعی .زند یرقم م يهوشمندساز
آنهـا   لیـ و تحل هیـ تجزو  ها داده، که از طریق اجماع کالن بوده يریادگدر یبهتر  جیو گرفتن نتا

منجربـه   توانـد  یمـ  و مـی باشـد  بسـیار مهـم    آمـوزش  دید درمنظور استخراج بینش و دانش ج به
تـوان بـه    از جملـه نتـایج آن مـی    ).Pedro et al, 2019( گردددر حوزه آموزش  تالیجیانقالب د

ش و کـاه  4گیـري محتـواي هوشـمند    ، شـکل 3هـا  ، بکارگیري ربات چـت 2گسترش اینترنت اشیا
 از اشـکال  یکیبه  توان یرا م ایاش نترنتیا ) اینترنت اشیا:1(: در آموزش را اشاره داشت 5تکرار
هوشـمند را بـا    يهـا  کیـ تکنتوانـد   کـه مـی   برشـمرد  یکـ یالکترون يریادگی شرفتیپ ي درفناور

                                                        
1 Make smart 
2 Internet of Things (IOT) 
3 chatBot 
4 Smart content 
5 Reduce repetition 
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اسـتفاده   .),Abbasy & Quesada, 2017 2019; Soni( ی تلفیق کندکیالکترون يریادگیهاي  روش
اسـتادان در نظـارت بـر     فـه یظو نیگزیجـا  توانـد  ینـه تنهـا مـ    نیـ در آموزش آنال يفناور نیاز ا

گیري از ساختار اینترنت  با بهره کند، یآنان را حل م یمشکل ضعف آگاه بلکهشود،  رانیفراگ
 هـا:  ) ربات چـت 2()؛ Lin et al, 2020( کرد يریجلوگ ی،خصوص میحر ضاز نق توان اشیاء می

بلـوغ  نـدي از  م بهـره  ابـه افـراد کمـک کنـد تـا بـ       توانـد  یم یهوش مصنوع تیربات چت با قابل
 نیا .)Chrisinger, 2019دانش پژوهان را با دقت پاسخ دهد ( يها پرسش ،ي حاصل شدهآور فن

را  يعـاد  يخارج از کالسها انیپاسخ دانشجو توانند یم یمجهز به هوش مصنوع يها چت بات
محتـواي  "تواند براي تهیـه   همچنین می هوش مصنوعی فناوري هوشمند: ) محتواي3(؛ بدهد زین

طیف گسترده اي  ،هوشمند و محتوا به شکل ترکیب عناصراي که با  بگونه مفید باشد "شمندهو
 هوش کاهش تکرار:)4(؛ )Han & Xu, 2020; Kumar, 2019(دهاي جدید را ایجاد کن از فرصت

) Kumar, 2019(کمـک کنـد   يریادگیـ متناسـب بـا    يفـرد  کـرد یبه اتخاذ رو تواند یم یمصنوع
ه و بر این مبنا کـاهش تکـرار در فرآینـد آمـوزش     کرد يساز یا شخصر يریادگاي که ی بگونه

  ).Cox et al, 2019شود( حاصل 
فناوري اطالعات وارتباطات، ابزاري اسـت کـه تعامـل انسـان را از     : محیط یادگیري آنالین

هـا تـاثیر    هاي تکنولوژیکی و محاسباتی ایجاد کـرده و رشـد عظـیم آن    هطریق استفاده از دستگا
). Sharma et al, 2020منظر آمـوزش و یـادگیري در سـه دهـه گذشـته داشـته اسـت(        عمیقی بر

هـاي   بنابراین، محیط یادگیري آنالین را به عنوان یک ساختار که از طریق اجراي انواع فنـاوري 
هـاي   از دوره بسیاري اند. کند، تعریف نموده آموزشی و ارتباطی، فرایند یادگیري را پشتیبانی می

هاي مدیریت یادگیري جهـت اثربخشـی محتـواي دوره و از رابـط      ررو از سیستمدانشگاهی رود
درصـد از محتـواي    80هاي آنالین حداقل  نمایند. با این حال، کالس کامپیوتر محور استفاده می

 & Allenشـوند (  و معموالً شامل جلسات چهره به چهره نمی دادهدوره را بصورت آنالین ارائه 

Seaman, 2011(. ط یـادگیري آنالیـن، یـادگیري مشـارکتی آنالیـن، روشـی اسـت کـه         در محی
کنـد کـه محـیط یـادگیري      هـا بیـان مـی    کنـد. پـژوهش   تحول دانش را براي فراگیران تسهیل می

آنالین در یادگیري مشارکتی آنالین، تعامالت اجتماعی آنالین، دسترسی همه جانبه بـه منـابع،   
محیط آنالین،  :یادگیري مشارکتی آنالین) Litt et al, 2020( :)1باشد( داراي اهمیت بسیاري می
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هاي یـادگیري مشـترك را بـا هـم منطبـق کـرده و مشـارکت را افـزایش          ها و استراتژي تاکتیک
شود که افراد دانش خود را در مورد مفاهیم با بحث، نقد و اشتراك  دهد؛ همچنین باعث می می
ذارند. فراگیران در محیط آنالین بـه طـور   ها در یک محیط اجتماعی آنالین به اشتراك بگ هاید

 ,Szteinberg et al( شـود  مشترك میتري با محتوا درگیر شده و این خود باعث یادگیري  عمیق

دهـد تـا طیـف     یادگیري آنالین، این فرصت را می محیط :تعامالت اجتماعی آنالین) 2(؛ )2020
ت و ارزیابی، یادگیري و بازخورد ها را در راستاي همکاري، آموزش، نظار از استراتژي وسیعی

باعـث   به بیانی دیگر .تواند تعامالت اجتماعی را افزایش دهد به همتایان خود به کارگیرند و می
گیري تعامالت اجتماعی آنالین شده کـه ایـن خـود یـک چـارچوب جدیـد بـراي تفکـر          شکل
محـیط یـادگیري آنالیـن     :جانبه به منـابع  دسترسی همه) 3(؛ )Litt et al, 2020( باشد ترمی جامع

جانبه به منابع و اطالعات را براي فراگیـران و شـکل جدیـد از جامعـه، خالقیـت،       دسترسی همه
اسـت. بـا اسـتفاده از      سازي و همکـاري را امکـان پـذیر کـرده     بازي، کنشگري اجتماعی، شبکه

ته باشـند و  توانند در هر لحظه و در هرمکانی به اطالعـات دسترسـی داشـ    محیط آنالین افراد می
  ).Litt et al, 2020به راحتی دریافت کنند(را هاي مورد نیاز  آموزش

 یتـال یجیافـراد در سـنتز منـابع د    یینگـرش و توانـا   ،یآگـاه  1تـال یجیسواد د سواد دیجیتال:
کپارچـه ی ت،یریمـد  ،یدسترسـ  ،ییسـا شنا يبـرا  تـال یجیاستفاده مناسب از ابزارها و امکانـات د 

 يو برقـرار  يا اصطالحات رسـانه  جادیا د،یو ساخت دانش جد لیتحل و هیتجز ،یابیارز ،يساز
به انواع سواد مرتبط با اسـتفاده از   تالیجیامروزه سواد د .)Martin, 2005(است گرانیارتباط با د

افزار است که توسـط   افزار و سخت شامل نرم ها يورآ فن نیاشاره دارد. ا تالیجید يها يآور فن
 & Mohammadyari(. شـود   اسـتفاده مــی  يریادگیــ ایـ و  یتمــاعاهـداف اج  يمتخصصـان بــرا 

Harminder, 2015(و  یآموزش عـال  نیب یدر سطح جهان وجود دارد که شکاف ی. نگاه مشترک
بـه منظـور رفـع     یموسسـات آموزشـ   )Prensky, 2001(شـکل گرفتـه اسـت    21قرن هاي  مهارت

تلفیـق شـوند    اسـند و بـا آن  را بشن تـال یجیگرفتـه در سـاحت د   شـکل  ریمسـ  موجود بایدشکاف 
)Cervi et al, 2020( 2دیجیتـال، متـاثر از دیـدگاه ریـدکر     مرجـع سـواد   يها از مطالعه چارچوب 

                                                        
1 Digital literacy 
2 Redecker 
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رسیم کـه مـی تـوان     ) به ابعاد تاثیرگذار سواد دیجیتال بر آموزش می2020(1) و تهجدرو2017(
، مهارت 3منابع دیجیتال توسعه ،2ادغامی توسعه بعد ترسیم کرد که آن ابعاد شامل: 4ها را در  آن

شامل تعامـل و   :) توسعه ادغامی1(باشد:  می 5، توانمندسازي فراگیران دیجیتال4تدریس دیجیتال
بـا   یکـ یالکترون يریادگیـ  نهیدر زم تالیجیسواد داي که  ؛ بگونهمدرس است يحرفه ا يهمکار

، یدغام ارتباطات سازمانا یی، توانايتعامل حرفه ارویکرد ادغام منابع و آموزش اهمیت دارد و 
 ,Tejedor, 2020; Cervi et al(خواهـد داشـت   را در پـی و توسـعه   نیو تمـر  يحرفـه ا  يهمکار

از تعامـل   تیـ حما يبـرا  یکـ یالکترون يریادگیـ به منـابع   ازین :توسعه منابع دیجیتال) 2(؛ )2020
سـطح   .اسـت  نـوین  سنگ بنـاي اصـلی آمـوزش    ،منابع آموزش دیجیتالضروري است،  نیآنال

در منـابع   یشـ یبازاند ، بنابراینکند ها سرعت نوسازي آموزشی را تعیین می ساخت و کاربرد آن
 ,Tejedor, 2020; Liu et al( است گریابعاد د گسترشکمل ي، اهمیت داشته و مریادگیمتداول 

در  يزیـ ر برنامـه  ی وبـا طراحـ   يریادگیـ  يهـا  ياسـتراتژ  ) مهارت تدریس دیجیتـال: 3()؛ ;2019
 جـاد یرا ا یمناسـب  یتـال یجیسـواد د  تـال، یجید يهـا  يآور ابزارهـا و فـن   يریادگیمختلف  مراحل

 بیمتخصصان آموزش، تخصص در انتخاب و ترک تالیجید تیدر صالح یاصل ولفهم؛ کنند یم
 یغنـ فنـاوري  از نظـر  است که  ایپو یتالیجید طیمح کی جادیا يبرا یآموزش یکیمنابع الکترون

 ,Tejedor( کنـد  یمـ  نیرا تضـم  یآموزش عال ، کیفیتجهیزش و در نتباالتر آمو تیفیک وشده 

2020; Malik et al, 2018 بـا در نظـر گـرفتن ابعـاد      ) تواندمندسازي فراگیـران دیجیتـال:  4()؛
بلکـه   تـال یجید يریادگیـ  يهایتبه منابع و فعال ینه تنها دسترس تال،یجیمربوط به توسعه سواد د

 ,Tejedor(کنـد  مـی  نیهـا را تضـم   آن یتالیجید يها تیصالح و پرورش رانیفراگ يتوانمندساز

2020.( 
تحصیلی   ، در دو دهه گذشته به عنوان یک زمینه6آموزش کارآفرینانه :آموزش کارآفرینانه

هاي خاصی نیز در مورد  اند که نگرانی گسترده در حال ظهور بوده است و محققان مطرح نموده
                                                        

1 Tejedor 
2 Integrated development 
3 Digital resource development 
4 Digital teaching skills 
5 Empowering digital learners 
6 Entrepreneurial education 
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از تاکید حـوزه آمـوزش    ی وجود دارد. در حال حاضرهاي آموزش مناسب براي کارآفرین مدل
مطـرح شـده اسـت.    انتقادهـاي متعـددي    ،نسبت به یادگیري مند نظام کارآفرینانه بر رویکردهاي

هـاي   هاي مدیریت سنتی در موقعیت نویسندگان معتقدند که چنین رویکردي، استفاده از تئوري
ا آن روبروست به درسـتی بشناسـد یـا تعریـف     تواند واقعیتی را که کارآفرین ب کارآفرینانه، نمی

دهد که آموزش کارآفرینانه بر  نتایج حاصل از تحقیقات نشان می ).Higgins et al, 2013( نماید
نوین تفکر، نگرش کارآفرینانه، بهبود ساختار اقتصادي و قصد کارآفرینانه تاثیر قابـل  هاي  شیوه

آموزش کارآفرینانه منجـر بـه    :هاي نوین تفکر شیو) Alshebami et al, 2020( :)1( ردداتوجهی 
 Higgins et( شـود  هاي جدید آموزشی و یادگیري در نظام تربیت و پرورش فراگیران مـی  هشیو

al, 2013(  هـاي بـزرگ    موجب پرورش تفکر نوآورانه مـورد نیـاز در مقابلـه بـا چـالش     همچنین
آفرینانه به طـور قابـل تـوجهی    .آموزش کار)Montiel et al, 2020( شود حوزه کسب و کار، می

، و اجتمــاع ، اقتصــاد، فرهنــگيهــاي آمــوزش، یــادگیر نحــوه رفتــار و تفکــر مــا را در حــوزه 
آمـوزش   :نگـرش کارآفرینانـه  ) 2(؛ )et al, 2020 Cleland( دهـد  تکنولـوژي و غیـره تغییـر مـی    

 انـدازي  راهسـیل  شود و نگرش کارآفرینانه بر پتان کارآفرینانه باعث ایجاد نگرش کارآفرینانه می
توان نتیجه گرفت کـه نگـرش کارآفرینانـه، در آینـده      یک کسب و کار موثر است. بنابراین می

 :بهبود ساختار اقتصادي) 3(؛ )Alshebami et al, 2020( باشد شغلی افراد بسیار داراي اهمیت می
و بـه جامعـه   هاي اقتصادي نقش مهمـی دارد   فرینانه در ایجاد ثبات در فعالیتآهاي کار آموزش

کند تا با ایجاد محصوالت و خدمات با کیفیت جدید به عنوان محـرك   جوان آینده کمک می
د. آموزش کارآفرینانه بـا ایجـاد دیـدگاه کارآفرینانـه منجـر بـه       ورشد اقتصادي در نظرگرفته ش

 :قصـد کارآفرینانـه  ) 4(؛ )Alshebami et al, 2020شـود (  بهبود ساختار اقتصادي و نوآوري مـی 
آمـوزش   ، همچنـین از سـوي دیگـر   نقـش دارد  نانهیموزش کارآفرآبر توسعه  آفرینانهصد کارق

 فراگیـران بـه   توانـد  یمـ و  بخشـد  یرا بهبود مـ  ینیو قصد کارآفر ینیکارآفر ییتوانا نانهیکارآفر
 ,Barba-Sánchez( کننـد  تیریمـد  يکمک کند تا کسـب و کـار خـود را بـه طـور کارآمـدتر      

Atienza-Sahuquillo, 2018.(  
 در نانــهیکارآفر يکردهــایو توسـعه رو  تیــتقودر راسـتاي   کارآفرینانــه آنالیــن: آمـوزش 

تـوان بـا    مـی  یآموزشـ  دیجد يها وهیتفکر و ش نینو يها وهیبه رشد ش ازین ،يریادگیآموزش و 
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نوین، زمینه تحقق آموزش کارآفرینانه در بستر آنالین را به عنوان یـک  هاي  فناوريبکارگیري 
تـوان طـرح    شناسایی، کشف و اقدام به بهره برداري کرد، در این خصـوص مـی   اسبفرصت من

توسـعه  بـه   توانـد  یمـ  ،آمـوزش  مندسـازي نقـش هوش  يفـا یاد، جودر حل مشکالت موکه  کرد
هــایی کــه درگســترش آمــوزش  بــروز زمینــه .)Lin et al, 2020(دیــفزایب زیــن نیــآمــوزش آنال

یی و یـا  نـا یچشـم ب ) 1(: بعد طـرح اسـت   5دا کند در تواند موضوعیت پی کارآفرینانه آنالین می
هـا،   نگـرش  کشـف و تجزیـه و تحلیـل احسـاس بـا هـدف شناسـایی خودکـارِ         :1چشم هوشمند

هـاي اساسـی نسـبت بـه یـک موجـود خـاص ماننـد یادگیرنـدگان و منـابع            احساسات و ذهنیـت 
ژوهان را تجزیـه  تواند بیان صورت و وضعیت رفتار بدن دانش پ چشم بینایی می .یادگیري است

بهتـر از   ،پژوهـان در معـرض خطـر    دانـش  ینـ یب شیدر پـ  یمصـنوع  یشبکه عصـب ، و تحلیل کند
  ؛ )Waheed et al, 2020; Han et al, 2020; Lin et al,2020( کنـد  یموجـود عمـل مـ    يهـا  مـدل 

کـرد،   تـوان یـادگیري را شخصـی سـازي     بـا کمـک هـوش مصـنوعی مـی      :2يساز یشخص) 2(
شخصی سازي است،  مبتنی بر داده بزرگ و مبتنی بر هوش مصنوعیچارچوب شخصی سازي 

 Cox et al(تگزینه اي براي بهبود فرایند یادگیري براي یک محـیط آمـوزش الکترونیکـی اسـ    

2019; Alkurd et al, 2020( ؛)نیبزرگ در آموزش آنال يها داده لیتحل :کالن داده لیتحل) 3 
حـوزه   هـاي بدسـت آمـده از    انـواع داده از داده کاوي ).Cerezo et al, 2020( دارد یینقش بسزا
 لیـ دل). Waheed et al, 2020(کنـد  آموزشی پویا کمک می هاي به توسعه روشآنالین آموزش 

اطالعـات پنهـان مربـوط بـه      ییو شناسا لیو تحل هیقادر به تجز ياست که داده کاو نیامر ا نیا
را بـه خـود    يادیـ زمـان ز  یم دسـت دشـوار اسـت و در صـورت انجـا     اریخود داده است، که بسـ 

یـادگیري پیشـرفته، تصـمیم    هـاي   تولید شـده توسـط سیسـتم عامـل    هاي  داده ،دهد اختصاص می
ـ ) 4(؛ )Salloum et al. 2020(گیري پایدار مبتنی بـر داده را امکـان پـذیر کـرده اسـت       یريادگی

تحصـیالت خـود    را بـه بـازیگر اصـلی    انپژوه یادگیري فعال به دنبال این است که دانش :فعال
بـا   انیطـور گسـترده در دسـترس دانشـجو     را بـه  ی، مطالب آموزشـ نیآنال يها دوره. تبدیل کند

 يبـرا  نـده یفزا ازیـ ن کیـ  نیمختلـف قـرار داده اسـت. بنـابرا     يهـا  هـا و سـبک   نـه یهـا، زم  ییتوانا
                                                        

1 Smart vision 
2 Personalization 
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Malah et-Al ( وجود دارد. یکیالکترون يریادگی يهاستمیدر س يفرد يها با تفاوت يسازگار

al, 2020, Segal et al, 2019 مهـم   يهـا  از مولفـه  یکـ یعدالت آموزش  ی:آموزش عدالت) 5()؛
مـورد اهمیـت    نیرنشـ یدر منـاطق دورافتـاده و فق   انتمرکز بر آموزش دانش پژوه شود، یم یتلق

ساخت شـبکه  زیر  دیدانش پژوهان از عدالت آموزش برخوردار شوند، با نیا نکهیا يبرااست. 
 نیرنشـ یبـه دانـش پژوهـان در منـاطق فق    در ایـن صـورت    ،شـود  اندازي راهدست  دور قدر مناط
آمـوزش را   يبرابـر بر این مبنـا،  و  بدست آورند مناسب يریادگی طیمح کیتا شود  میکمک 
 .)Harel, 2017اد(ارتقا دتوان  نیز می

  . جدول پیشینه تجربی پژوهش1جدول 
  نام محقق/سال  عنوان پژوهش هاي پژوهش یافته

کارکنـان بـه عنـوان عامـل  ياخت عوامل مؤثر در توانمندسازشن
موجب  ینیکارآفر يها تیدر بهبود و توسعه فعال ییبنـا ریز

و توسعه  يدانش و فناور دیتول رآمد،کا یپـرورش منـابع انسان
  گردد. یم ینیکارآفر

 يبراساس سبک رهبر یپژوه ندهیارائه مدل آ
 يها هتوسعه دانشگا کردیگرا با رو تحول

 نیکارآفر

ي و محمدیعل(
  )1400همکاران، 

هاي یادگیري دیجیتال یک فضاي یادگیري مجازي  سیستم عامل
ها می توانند در آن تعامل داشته  و دانشگاهها  است که شرکت

  باشند.

با کارآفرینی از طریق بستر ها  اتصال دانشگاه
یادگیري دیجیتال: الزامات عملکردي و 

  نش مبتنی بر آموزشتبادل داهاي  فعالیت
Linzalone et al, (

)2020  

 در بیشتر تاثیرو  آموزشهوش مصنوعی می تواند براي بهبود 
 کاربران استفاده شود.  رايآموزش الکترونیکی ب

درك ادراك کاربر نسبت به هوش مصنوعی 
)AIیادگیري الکترونیکی را فعال می کند ( (Kashive, 2020)  

اي شبیه سازي محیط واقعی است. استفاده از هوش مصنوعی بر
مطالعه و تمرین کارآفرینی امکان  دراین یک رویکرد جامعه را 

  کند. پذیر می
 & Ratten)  ویروس کرونا و جامعه آموزش کارآفرینی

Vanessa, 2020) 

جدید براي تقویت خدمات هاي  می توانن از این فناوري
 آموزشی و ارزش تجاري استفاده کنند.

بر سناریو براي تصور مجدد  رویکرد مبتنی
آینده آموزش عالی که دانشجویان را براي 

 آینده کار آماده می کند
(Ahmad, 2019) 

طور خاص براي کارآفرینان طراحی  به تواند می آنالینآموزش 
هاي جوانان در این  عنوان ابزاري براي تقویت توانمندي و به ودش

وزش رسمی ناکافی زمینه و به ویژه در کشورهایی با سیستم آم
 .مورد استفاده قرار گیرند

آموزش الکترونیکی به عنوان ابزاري براي 
 توانمندسازي کارآفرینی

(Radović et al, 
2017) 

بر  ینیبه کارآفر دیو نگرش اسات نانهیکارآفر یدرس يمحتوا
 انیدر م تالیجید ینیبه کارآفر شیو گرا نانهیکارآفر يها یژگیو

  .تاثیر داردا ه دانشگاه انیدانشجو
بر  یدروس تخصص يمحتوا ریتأث یبررس
  انیدانشجو تالیجید ینیکارآفر شیگرا

(اکبري وهمکاران، 
1392( 

آموزش کارآفرینانه آنالیـن، چـارچوب مفهـومی    انجام شده در حوزه  يها پژوهشی بررس
گیـري آمـوزش کارآفرینانـه آنالیـن،      پژوهش را شـکل داده و معـرف آن اسـت کـه در شـکل     

هـاي هوشمندســازي، آمـوزش کارآفرینانـه، محــیط     ال رابطـه مسـتقیم معنــادار بـین مولفـه    احتمـ 
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هـا   ها و گویـه  یادگیري آنالین و سواد دیجیتال وجود دارد. شناسایی سهم تاثیر هریک از مولفه
هاي پیشـران   تواند در تحلیلِ قطعیت وقوعِ حالت گیري آموزش کارآفرینانه آنالین می در شکل

ید جامعی را منتقل کند. این مساله مـی توانـد در تـدوین سـناریوهاي راهبـردي بـه       به خبرگان د
سـوابق   منظور ارتقاي آموزش کارآفرینی در آینده کشور موثر واقع شـود. همچنـین بـا بررسـی    

 آنالیـن  نانـه یکارآفر آمـوزش ، مشـخص شـد کـه اوال    منظور شناخت شکاف نظـري  به پژوهش
 تیـ با توجه بـه اهم  اًیثانعی در این حوزه در دسترس نیست؛ ادبیات جامو  بودهنوظهور  یمفهوم

 نیارتبـاط بـ   نیشـ یپ يهـا  درپـژوهش  نـده، یحـال و آ  هاي نوین دیجیتال در زمان کاربرد فناوري
کمتـر مـورد توجـه قـرار گرفتـه و در       هاي نـوین دیجیتـال   آموزش کارآفرینانه آنالین و فناوري

 در صـدد حاضـر  پـژوهش  بنـابراین،  . بـوده اسـت  ایران مورد توجـه پژوهشـگران ن   قلمرو مکانی
هـاي نـوین دیجیتـال در ایـران بـا       چگونگی تحقق آموزش کارآفرینانه آنالین مبتنی بـر فنـاوري  

  رویکرد سناریونویسی است.
  
  
  

  . چارچوب پژوهش مبتنی بر ادبیات پژوهش1شکل 

  شناسی روش
رینانه آنالیـن، مبتنـی   به منظور تحقق آموزش کارآف پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردي

آمیخته با رویکرد متوالی، انتخـاب   ،هاي نوین دیجیتال در ایران است، روش پژوهش بر فناوري
پـژوهش از دو روش کمـی و کیفـی اسـتفاده کـرده اسـت کـه در زمـان انجـام          شده است. این 

ثیر روابـط  منظور شناسایی میزان تا و تایید فرضیات بههاي کمی  آوري داده ابتدا به جمعپژوهش 
تحلیل کیفی اطالعات به  متغیرها بر یکدیگر و بهره مندي از نتایج حاصل از روش کمی، جهت

  پردازد. پیشبینی سناریوهاي محتمل آینده می برايها  منظور ادغام یافته
 ، و بـه همبسـتگی -از نظر ماهیت توصیفیاین پژوهش در بخش کمی  :روش پژوهش کمی

ی بـا اسـتفاده از نـرم افـزار     حـداقل مربعـات جزئـ    کردیبا رو يمعادالت ساختار یابی روش مدل
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پرسشنامه محقق سـاخته  ابزار گردآوري پژوهش،  انجام شده است، 31اس نسخه  ال اسمارت پی
 5و دربرگیرنـده   اي لیکـرت تنظـیم شـد    این پرسشنامه در طیـف پـنج گزینـه    است.الکترونیکی 

سوال را شامل شـده اسـت.    60ده که مجموعا سوال بو 3گویه و براي هرگویه  20مولفه اصلی، 
هـاي شـهر    دانشـگاه  حوزه فناوري اطالعـات و کـارآفرینی   جامعه آماري این پژوهش از اساتید

دانشگاه شهیدبهشتی، دانشگاه علم و صنعت، دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه آزاد اسـالمی،  تهران (
. شایان ذکـر  دریس آنالین بوده اند، مشغول به ت1399-1398هاي  ) که در سالدانشگاه پیام نور

آمـوزش کـارآفرینی بـه     در کنار دوره اصـلی،  ها دانشگاه، ره کهاد کارآفرینیاست که طبق دو
در را و یـا دروس رشـته کـارآفرینی    درس ایـن  کـه   يدیاسـات دهنـد. لـذا،    رائـه مـی  دانشجویان ا

کارشناسـان  چنـین،  انـد. هم  مخاطب پژوهش قـرار گرفتـه   کردند یم سیتدرمزبور هاي  دانشگاه
ــرکت   ــه در ش ــات ک ــاوري اطالع ــوزه فن ــش  ح ــاي دان ــان  ه ــوزه بنی ــرم در ح ــعه ن ــزار و  توس اف

انتخاب  ،) فعالیت دارندآي کن، پادرو، فراگستر و یاساندر شهر تهران( 2تی هاي آي زیرساخت
گیـري   روش نمونـه جامعه آماري پـژوهش اسـت کـه بـا اسـتفاده از      نفر  810شده است. حدوداً 

گیـري   استفاده شـد. درواقـع، در نمونـه   ، اي با تخصیص متناسب طبقه ت تصادفی ساده وصور به
هـا متناسـب بـا حجـم      شده از طبقـه  هاي انتخاب سعی شد حجم نمونه بندي تصادفی ساده با طبقه

بر اساس سابقه کار انجام شد که مجموعا چهـار طبقـه حاصـل گردیـد،      بندي  . طبقهها باشد طبقه
کـار بـا    سـال سـابقه   15تا  10%، طبقه دوم با 33کار با درصد فراوانی  سال سابقه 10تا 5طبقه اول 

% و طبقـه چهـارم   20کار با درصد فراوانی  سال سابقه 20تا  15%، طبقه سوم با 37درصد فراوانی 
جـدول اعـداد   % و درنهایـت بـا درنظـر گـرفتن     10کار با درصـد فراوانـی    سال سابقه 25تا  20با 

بر اساس فرمول کوکران با میزان  خاب نمونه تصادفی ساده از هر دسته اقدام شد.، به انتتصادفی
نفر تعیین شد.همچنین بـا درنظرگـرفتن احتمـال عـدم      115ي پژوهش  حجم نمونه ،08/0خطاي 

صورت تصادفی بین اعضـاي نمونـه توزیـع     پرسشنامه به 150ها، تعداد  بازگشت برخی پرسشنامه
مـورد   117درصـد کـه در نهایـت     83نرخ بازگشت  ،ه دریافت شدپرسشنام 124شد. در نهایت 

 .آنها قابل استفاده بودند

                                                        
1 SmartPLS3 
2 IT 
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  سازگاري درونی متغیرها (روایی همگرا و پایایی ترکیبی). 2جدول 

افـزار   لـت سـاختاري و نـرم   الشوده از روش تحلیل معا هاي مطرح براي آزمون مدل و فرضیه
میـانگین  دهنده آن اسـت کـه    . نتایج حاصل نشاناستفاده شده است 3اس نسخه  ال اسمارت پی

 هـا  زهروایی سـا ي  که تایید کننده/. بوده و 5ها باالتر از  شده براي تمامی سازه دریافتواریانس 
، همچنین/. است. 7باالتر از نیز /. و پایایی ترکیبی 7ها باالتر از  . آلفاي کرونباخ براي سازهاست

روایی واگرا مورد تأیید بوده و نتایج  ،3جدول با توجه به  باشد. ها نیز مورد تایید می پایایی سازه
 .استدهد، ابزار پژوهش از روایی و پایایی معتبري برخوردار  نشان می ذیل

  ماتریس سنجش روایی واگرا. 3جدول 
هوشمندسازي   مولفه

  آموزش
آموزش 

  کارآفرینانه
سواد 

 دیجیتال
محیط 
 آنالین

آموزش 
  کارآفرینانه آنالین 

          /.946  هوشمندسازي آموزش
        /.922  /.521  آموزش کارآفرینانه

      /.86  /.430  /.511  سواد دیجیتال
    /.852  /.456  /.553  /.611  محیط آنالین

  /.929  /.611  /.611  /.611  /.611  آموزش کارآفرینانه آنالین
مدل پژوهش و ابزار مطالعه در این قسمت، آینده نگاري است، که از  ی:فیک پژوهش روش

روش ترکیبی براي انجام پژوهش استفاده شده اسـت، و درصـدد کشـف احتمـاالت و تصـاویر      

  آلفاي کرونباخ  تی آماره  بارعاملی  گویه  مولفه
>0.7  

  پایایی ترکیبی
)CR>0.7(  روایی واگرا  

  هوشمند سازي
  035/17  814/0  اینترنت اشیا

  523/19  828/0  ربات چت  896/0  914/0  927/0
  075/12  736/0  محتواي هوشمند

  841/6  605/0  کاهش تکرار
محیط یادگیري 

  آنالین
  368/42  892/0  یادگیري مشارکتی

  868/5  919/0  تعامالت اجتماعی  727/0  848/0  877/0
  062/48  593/0  دسترسی همه جانبه

  لسواد دیجیتا
  66/20  850/0  توسعه ادغامی

  575/31  889/0  توسعه منابع دیجیتال  0.741  0.805  0.878
  572/17  821/0  مهارت تدریس دیجیتال
  11.173  712/0  توانمندسازي دیجیتال

  آموزش کارآفرینانه
  276/22  /.862  نوین تفکرهاي  شیوه

  276/14  773/0  نگرش کارآفرینانه  854/0  896/0  936/0
  945/3  402/0  بهبود ساختار اقتصادي

  754/20  838/0  قصدکارآفرینانه

  آموزش
  کارآفرینانه آنالین 

  107/21 847/0  چشم بینایی

947/0  921/0  864/0  
  061/25  864/0  شخصی سازي

  649/17  815/0  تحلیل کالن داده
  24/10  697/0  یادگیري فعال

  887/5  541/0  عدالت آموزشی
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ویسی عدم قطعیـت مطـرح شـده توسـط شـوارتز      باشد. در این قسمت رویکرد سناریون آینده می
)Schwartz, 1991ها  شده است. شناسایی پیشرانعنوان رویکرد اصلی پژوهش در نظر گرفته  ) به

هاي عدم قطعیت با بررسی تاثیرات متقاطع از ماتریس عوامـل کلیـدي برمبنـاي اجمـاع      و حالت
سـنجیده شـده اسـت، انتخـاب      6.1.21نظر خبرگان، با استفاده از نـرم افـزار میـک مـک نسـخه      

خبرگان مرتبط با پژوهش بر اساس معیارهاي حاصل از ادبیـات، پیشـینه و تجربـه تـیم پـژوهش      
هـاي   منظور شناسایی حالت صورت گرفت. این کار با تکنیک گلوله برفی به صورت هدفمند به

ه میـزان  قطعیت جهت تدوین سناریوهاي محتمل آینده انجام شد. تدوین سـناریو بـا محاسـب    عدم
 2هـاي ریسـک و هـدف بـه کمـک نـرم افـزار سـناریوویزارد         هاي قطعیت در پیشران تاثیز حالت

هـاي   پژوهـان فعـال در ایـران از دانشـگاه     گرفت. خبرگانی از اساتید هیات علمـی و آینـده   شکل
جهـت مشـارکت در    1399و علـم و صـنعت در پـاییز     (ره)شهید بهشتی، بین المللی امـام خمینـی  

نامـه و   ر این پژوهش دعوت شدند، ارتبـاط بـا خبرگـان از طریـق ارسـال دعـوت      بخش کیفی د
 25ساختاریافته انجام شده است، از میان  صورت آنالین طی مصاحبه نمیه ها به احصاء نظرات آن

نفـر در انجـام ایـن پـژوهش بـا تـیم نگارنـده         15نفر که براي این این پـژوهش دعـوت شـدند،    
ت تالش شد افرادي به عنـوان خبـره انتخـاب شـوند کـه، داراي      همکاري داشتند.شایان ذکر اس

ــی مــرتبط در حــوزه    فعالیــت ــین ســوابق اجرای ــوزش و همچن ي  هــاي پژوهشــی، تــدریس و آم
نوین دیجیتال، آموزش آنالین،کارآفرینی و شناخت صحیح قلمرو مکانی پـژوهش  هاي  فناوري

ریس متقـاطع و سـناریو نویسـی    در بخـش کیفـی براسـاس مـات    ها  داشته باشند. روش تحلیل داده
مقـدار از   نیـ شـد. ا  درصد 76پروتکل مصاحبه برابر با  يو محتوا يصور ییروا ازیامتاست که 

پروتکـل   یـی رو روااز ایـن   .)Chin, 1998( باشـد  یمـ  یمطلـوب  اری)، مقـدار بسـ  1998( 3نینظر چ
الت تاثیرِ متقابل براي سنجش پایایی در پاسخگویی به سوا .ردیگ یقرار م ذیرشمصاحبه مورد پ

روایی و پایـایی   نتایج حاصل از آلفاي کرونباخ استفاده شد،عوامل کلیدي بر یکدیگر از طریق 
 به شرح زیر است: در بخش کیفی

                                                        
1 MicMac 6.2.1 
2 Scenario Wizard 
3 Chin 
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  در پروتکل کیفیهمگرا و پایایی  روایی. سنجش 4جدول 

ها یافته  
در دو بخش، کمـی و کیفـی   شناختی پژوهش  اطالعات جمعیت :الف) توصیف جمعیت شناسی

  ، آورده شده است.5در جدول شماره 
  شناسی پژوهش عیتم. اطالعات ج5جدول 

  58-51  51-44  44-37  37-30    سن  ردیف  مونث  مذکر    جنسیت  ردیف

1  
  33  82  فراوانی  روش کمی

2  
  12  16  53  34  فراوانی  روش کمی

  %11  %13  %46  %30  درصد  %29  %71  درصد
  1  7  6  1  فراوانی  روش کیفی  4  11  فراوانی  روش کیفی

  %6.5  %47  %40  %6.5  درصد  %27  %73  درصد
  25-20  20-15  15-10  10-5    سابقه کار  ردیف  دکتري  ارشد    تحصیالت  ردیف

3  
  73  42  فراوانی  روش کمی

4  
  11  23  43  38  فراوانی  روش کمی

  %10  %20  %37  %33  درصد  %63  %37  درصد
  2  6  5  2  فراوانی  روش کیفی  10  5  فراوانی  روش کیفی

  %13  %40  %34  %13  درصد  %67  %33  درصد

هـاي مطالعـه تمایـل بـه      دهد کـه داده  نشان می ،6له از جدول نتایج حاص ها: ب) توصیف شاخص
  د.نرمال بودن دارن

  هاي توصیفی متغیرها شاخص. 6جدول 
 کشیدگی چولگی  معیار انحراف  میانگین  ردیف

  -354/0  -643/0  794/0  642/3  هوشمندسازي آموزش
  -368/0  -618/0  762/0  783/3  آموزش کارآفرینانه

  643/1  /.779  ./742  718/3  سواد دیجیتال
  /.892  - /.680  /.642  529/3  محیط آنالین

  - /.235  - /.614  /.639  621/3  آموزش کارآفرینانه آنالین
  

تمـامی مـوارد   کـه  شـود   مشخص می ،7باتوجه به جدول شماره کمی:  ارزیابی برازش مدلج) 
  . است 96/1 و مقدار عددي آن بیشتر از حاکی از برازش قوي براي مدل پژوهش

  . ارزیابی برازش مدل کمی7 جدول
  نتیجه  ضریب  معناداري  مسیر ساختاري  اثر

اثرات 
  مستقیم

  تایید  350/0  336/21  آموزش کارآفرینانه آنالین          هوشمندسازي آموزش
  تایید  202/0  646/5  آموزش کارآفرینانه آنالین    آموزش کارآفرینانه     

  تایید  215/0  987/4  فرینانه آنالینآموزش کارآ           سواد دیجیتال
  تایید  267/0 105/13  آموزش کارآفرینانه آنالین        محیط یادگیریآنالین     

در تمامی سواالت   
میزان انطباق سواالت با مدل     مورد بحث

 مقدماتی پژوهش

  8/3  میانگین نطرات طیف لیکرت  روایی  15  تعداد نفرات پاسخ دهنده  پایایی
  00/76  امتیاز روایی  914/0  آلفاي کرونباخ
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 راتیتـاث  لیـ تحل سیمـاتر  در در حالـت کیفـی:  هـا   مولفـه  يو اثر گـذار  يریاثرپذ یبررسد) 
 نیشـتر یبـا ب ، دفهـ و  سـک یر يهـا  مولفـه  ،گریکـد یها بر  دار مولفه وزن ریتاث با بررسیمتقاطع، 

ي شـمال شـرق     ي بـر یکـدیگر، شـناخته شـد کـه در محـدوده      گذارریو تاث يرذیپریدرجه از تاث
 ،هـا  چـت  ربـات  ي،سـاز  یشخصـ  ،آموزش نینو وهیشماتریس حالت قرار گرفته است و شامل: 

  است. همه جانبه به منابع یو دسترس سیتدر مادغا
  
  
  

  . مدل پژوهش درحالت ضرایب استاندارد واعداد معناداري2شکل 
  

ها با تجمیـع   طعیت وقوع هریک از این پیشرانهاي ق در بررسی حالت ذ) سناریوهاي ارائه شده:
افـزار سـناریوویزارد صـورت     نظرات پنـل خبرگـان در امتیـاز سـنجی متقـاطع بـا اسـتفاده از نـرم        

سناریو محتمل رسانده است کـه داراي بیشـترین سـازگاري و احتمـال      4پذیرفت و محقق را به 
  ئه شده است.ارا 8جدول وقوع در آینده را داراست، تشریح سناریو ها در 

  . تشریح سناریوهاي چهارگانه8جدول 
امتیاز 
دسترسی همه جانبه به  ها ربات چت شیوه نوین تفکر ادغام تدریس سازي شخصی  سناریو

 منابع
شاخص 
 سناریو

49  
توسعه داده 

کاوي/برخورداري تحلیل 
مناسب از اطالعات با 
توجه به رشد انفجاري 

 ها داده

دغام ارتباطات ا
سازمانی/همکاري 

ثیرگذاري تعاملی و تا
  بر روي دیگران

فرینی فردي کارآ
سازمانی/طراحی مجدد 
فرآیندها و ایجاد سیستم 

 پویا در نظام آموزش

هوش مصنوعی 
/جواب دهی خودکار 
و هوشمند به سواالت 

 پزوهان دانش

 دولت الکترونیک/
یکپارچگی دولت، ادغام 

هاي  عمودي و افقی پورتال
 اطالعاتی

1 

48  
توسعه داده کاوي/ 

شناسایی الگوهاي نو از 
 برانرفتاري کار

توسعه مهارت کاربران/ 
انعطاف متمرکز بر 

در  کار تیمی و پذیري
 پژوهان میان دانش

کارآفرینی فردي 
 سازمانی/ایجاد تفکر

 پژوهان نوآور در دانش

مصنوعی/  هوش
باالبردن تعامل کاربران 

نظام آموزش با 
 هاي دیجیتال سیستم

حضور  دولت الکترونیک/
 يسازکپارچهیدر شبکه، 

 نظام آموزش و دانش پژوهان
 یاملعت ياه  یژگیو قیطر از

2 

47  
کثرت منابع/ افزایش 

اشتراك اطالعات 
آموزشی در بسترهاي 

 آنالین

ارت کاربران/ توسعه مه
هاي  تحلیل کالن داده

شکل گرفته و تببین 
استراتژي بر مبناي 

 محتوا دیجیتال

نو/ هاي  گسترش فناوري
نظارت بر کارکنان 

از طریق حسگرها  آموزش
گیري توسط  و تصمیم

 الگوریتمهاي پیچیده

هوش مصنوعی 
/شخصی ساز ارتباط و 
کاهش حضور مداوم 

انسان در فرآیند 
 آموزش و یادگیري

دسترسی به منابع بین المللی/ 
حق دسترسی آزاد به 

 اطالعات
3 

47  
جهان وطنی/ شناخت 
همفکران بین المللی و 

 هاي کاري تشکیل گروه

توسعه مهارت کاربران/ 
برقراري تعامالت بین 

 المللی

کارآفرینی فردي 
سازمانی/ تکمیل دانش 

و  1باز بصورت متن
مندي از تجارب بین  بهره

 المللی

وعی/ هوش مصن
برقراري مزیت چند 

زبانه بودن میان 
کاربران آموزشی به 
منظور ارتباطات بین 

 المللی

دولت الکترونیک/ دولت، 
  کننده بستر ساز و هماهنگ

گرا  تعامل آنالین وخدمات 
میان کاربران داخلی و بین 

 المللی

4 

                                                        
1 Open source 
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  گیري   بحث و نتیجه
به شناسـایی   و ضرورت استگذار أثیر ت ریزي راهبردي منابع برنامههاي نوآورانه در  فناوري

کنـد، در ایـن    را ایجاد مـی ا، تغییرات و تهدیدات احتمالی آینده و راهبردهاي توسعه ه ران پیش
بـا   در آینـده  نـه هاي انجام شده معرف آن است کـه سـاختار آمـوزش کارآفرینا    تحلیل پژوهش

، امکـان تحقــق  بســتر آنالیـن  منـدي از  هـاي نـوین دیجیتــال و بهـره    ريتمرکـز و تاکیـد بـر فنــاو   
 ، تـاثیر پـژوهش  هـاي  هفرضـی  وبررسـی ادبیـات    بـا  ،در این راسـتا  داشت.تري را خواهد  گسترده
 برل هوشمندسازي، آموزش کارآفرینانه، محیط یادگیري آنالین و سواد دیجیتا  مولفه 4مستقیم 

که مویـد نظریـات، پـدرو و    ،شـد  تاییددر قلمرو مکانی ایران آموزش کارآفرینانه آنالین  تحقق
ــاران( ــروي(2019همک ــدور(2020)، س ــی(2020)، تج ــاران( 2020)، ی ــت و همک ) و 2020)، لی

ــاران (  ــایگینز و همک ــت )2013ه ــدار   . اس ــه مق ــاملی ب ــترین بارع ــاثیر  336/21بیش ــریب ت و ض
 است.متوجه هوشمندسازي 35/0

تـوان   مـی ، به طور کامل ارائـه شـده اسـت    7 در جدولکه محتمل  يسناریوچهار با توجه به
توسـعه بسـترآموزش    ،)2020و همکـاران(  1نزالـون یل ید نظریهسناریو اول با تائنتیجه گرفت که، 
هـاي   سیسـتم  ده ازدر آموزش کارآفرینانه آنالیـن بـا اسـتفا    مندي افزایش بهره دیجیتال به منظور

طولی و عرضی  ادغام ،فرآیندهاي نظام آموزشی بهبود و بازیابیهوشمند و همچنین گوي پاسخ
یـد  سـناریو دوم بـا تائ  سـازد.   را محقـق مـی  هـا   مندي از کـالن داده  امکان بهرهو  سازمانیساختار 

هاي آموزش آنالیـن را   )، فهم و افزایش ادراك کاربران در تعامل با سیستم2020(2ه کشیوینظر
هـوش  نشـان مـی دهـد کـه،      ،)2020(3راتـن و ونسـا   با تایید نظریـه ، سناریو سوم ،هدنشان می د
بکـارگیري  بـا  نگـرش کارآفرینانـه   افـزایش   وقعـی  شـبیه سـازي محـیط وا    در راستايمصنوعی 

، مـورد  سـازي آمـوزش   اطالعات، اشتراك اطالعات و شخصی ها، افزایش دسترسی بهگر حس
جهـانی سـازي   ، در راسـتاي  )2020(4با تایید نظریه کودیل ،سناریو چهارم. گیرد استفاده قرار می

                                                        
1 Linzalone 
2 Kashive 
3 Ratten & Vanessa 
4 Caudill 
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منظور مندي از منابع بین المللی به  براي بهره یآنالین را فرصت مناسبآموزش، ساختار آموزش 
  .دهد توسعه می، ارتقاي سطح نگرش کارآفرینانه

یـن  آموزش آنالکه بیشترین امتیاز سازگاري عوامل محیطی در آینده توسعه  اول در سناریو
 فناوري و اسـتفاده بهینـه از  رشدتوجه به  در نگاه اول، بیانگر، استدریافت کرده را کارآفرینانه 

آئین نامه اجرایی تحقـق   ا توجه بهب ضرورت موضوع .است هاي حکمرانی حوزه اسیمقدر ، آن
 ،الکترونیـک  ضوابط فنـی اجرایـی توسـعه دولـت     اداري و عالی دولت الکترنیک مصوب شوراي

هـاي   نگاه به توسعه فناوري . در این راستا،شود دریافت میاطالعات  فناوري عالی ورايمصوب ش
حـی مجـدد   ارکـه ایـن موضـوع مسـتلزم ط    بود دمتصور خواهـ  ي مطلوب آیندهنوین دیجیتال در 

 دیجیتــال، نظیــر هــاي وريمنــدي حــداکثري از ابعــاد فنــا فرآینــدهاي ســازمانی بــه منظــور بهــره
کشـف  میـع اطالعـات بـه منظـور     اي کـه تج  هبگونـ  ؛ها است ن دادهمصنوعی و تحلیل کال هوش

روابـط معنـادار و تحلیـل اطالعــات تجمیـع شـده و بازتـاب هوشــمند نتـایج در پاسـخگویی بــه         
توسعه کارآفرینی که  همچنین .پذیر خواهد بود امکانهاي هوشمند  ت باتسواالت در قالب چ

، قابلیت همسـو  مورد تاکید است کشوررم توسعه قانون برنامه چها "21"و  "48"به استناد مواد 
هـاي موجـود عوامـل     که با در نظر گرفتن قطعیـت دولت الکترونیک را دار بوده  سازي با تحقق

توسـعه بهینـه و کارآمـد آمـوزش کـارآفرینی       امکان رشد، ،اول محیطی مورد بحث در سناریو
   سازد. آنالین را مصور می

  پیشنهادها
مطالعات ) 1( :شود یم شنهادیپ ،ینیگران حوزه آموزش و کارآفر وهشو پژ استگذارانیس به

در تحـوالت   پیشران موثرشناسایی شـده  5اي در زمینه الزامات عملی، تقویت و توسعه  جداگانه
هـاي   هـاي مسـتخرج از فنـاوري    تکنولوژي )2زش کارآفرینانه آنالین صورت گیرد؛ (آینده آمو

کرده و میزان تأثیر آن هـا را در بهبـود و گسـترش آمـوزش     بررسی  نوین و نه ففقط دیجیتال را
به تاثیر مداخله گر تعامالت بـین المللـی،   ) 3نالین سنجیده و اولویت بندي کنند؛ (کارآفرینانه آ

و شــناخت الگوهــاي رفتــاري نــو از کــاربران را بــه منظــور ارتقــاي ســطح  دولــت الکترونیــک 
    .نی آنالین، مورد بررسی قرار دهندکارآفری
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