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ARTICLE INFO ABSTRACT 

Article type: 
Research Article 

 

Global credibility and national development in any society is rooted in its 

educational and social principles. Also, the phenomenon of globalization of 

technological developments has simultaneously led to transformation and 

intelligence in education and the discussion of the development of social capital is 

raised at the macro level and at the micro level within educational organizations. The 

current research aims to investigate the structural role of smart education on the 

creation and development of social capital, with a qualitative research method of a 

systematic review in the latest literature of research conducted in the statistical 

community: Experiences and researches conducted in the field of smart education 

and social capital have been reviewed with meta-composite method in data analysis 

and by analyzing the data through a systematic review based on the aggregation of 

the counted codes, it includes 34 codes in the characteristics section, 28 codes in the 

technology section, 5 codes in the enabling and facilitating factors section, and 11 

clusters in intelligent education and based on the results, the two-way 

communication between both components leads to the development of smart 

education and social capital. 
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دة یه پدی ریشهه در اوهول آموزشهی و اجتیهاعی آن دارد. هی نهی       ا جامعهاعتبار جهانی و توسعة ملی در هر 
منجر به دگرگونی و هوشهیندی در آمهوزش شهده و بحه       زمان هم طور  بهحوالت فناوری نیز ت شدنی جهان

ی آموزشهی مطهرش شهده اسهت.     هها  سهازمان خرد در درون  در سطحسرمایة اجتیاعی در سطح کالن و توسعة 
 بررسی نقش ساختاری آمهوزش هوشهیند بهر ایجهاد و توسهعة سهرمایة اجتیهاعی، بها         هدف باپژوهش حاضر 

، در به روزتری  ادبیات مرتبط مهی باشهدوجامعة آمهاری آن    مند نظامی روش تحقیق کیفی از نوع مرور بکارگیر
 هها  دادهاجتیاعی است. تحلیل ة یسرماآموزش هوشیند و نة یزمگرفته در  ی وورتها پژوهششامل: تجارب و 

کهد   34شهامل   ه حصاشدهبااستفاده از روش فراترکیب و از طریق مرور سیستیاتیک مبتنی بر  تجییع کدهای ا
خوشهه در   11و  ه و تسههیلگر  توانیندسهاز کد در بخش عوامل  5کد در بخش فناوری،  2۸ها،  در بخش ویژگی

آموزش هوشیند توسعة میان هر دو مؤلفه به  دوجانبهآموزش هوشیند می باشد. بر اساس نتایج حاوله ارتباط 
 .دشو یمو سرمایة اجتیاعی منتهی 

 کلیدواژه:
 هوشیند، آموزش 

 سرمایة اجتیاعی، 
 فناوری.

سرمایة  مدیریت .سرمایة اجتیاعی توسعةبررسی نقش ساختاری آموزش هوشیند در ایجاد و (. 1402) محیدی ترکیانی، احسان؛ فرجی، امی  ؛زاده، سارا الیاسی ؛خنیفر، حسی  استناد:
 . 61-47( 1) 10، اجتیاعی
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 49           و ديگرانخنيفر  / سرماية اجتماعي توسعةبررسي نقش ساختاری آموزش هوشمند در ايجاد و 

 مقدمه
 در یورافن و علم تحوالت پیشرفت و کارها میتقس و تعییق و فرایندها نزدیک ارتباط طریق از بشری تیدن مترقی ةتوسع روند
 و روان ةتوسع حال   یع در و ردیگ یم وورت موجود علوم بهبود و تعالی طریق از فناوری و علیی پیشرفت است. وقوع حال
 ای  .دشو یم اختالل دچار است، قبلی یها دهیا از متفاوت که ،اساسی یها شرفتیپ با گاهی فناورانه ةتوسع و شناختی علوم منظم

 هب است. بشر عیومی زندگی یها نهیزم از یا گسترده طیف در رفتهکار هب مهندسی و فناوری در انقالب فقرات ستون اکتشافات
 در آن معرفی و 1۸ قرن دوم ةنیی در بخار ماشی  اختراع .است شده  تجربه بشریت تاریخ در ونعتی انقالب چهار ،یکل طور 

 شناخته ونعتی انقالب اولی  که است ماشینی تولید به دستی تولید از گذار ةدهند نشان ونقل حیل و تولید ونعت بزرگ مقیاس
 ،الکتریکی المپ آن اولی اختراعات که 1۹14 تا 1۸70 سال از الکتریکی انرژی ورود ابمصادف  انقالب ونعتی دوم .شود یم

 ةنتیج در 1۹۸0 ةده در سوم ونعتی انقالب (.Rymarczyk 2020: 186) بود مونتاژ خط و ،داخلی احتراق موتور ،گرامافون
 زمانی ةدور آن در که تکنولوژیکی فرایندهای ،اتیکرب و ،اتوماسیون ،اینترنت ،ها انهیرا .داد رخ دیجیتال فناوری فزایندة گسترش
 مبتنی چهارم ونعتانقالب  .ندشد 1چهارم ونعتی انقالب کنولوژیکیت و علیی پیشرفت بعدی ةمرحل اساس و پایه ،یافتند توسعه

 ةکارخان مانند مفاهییی مؤثر اجرای که است 5رباتیک یها یفناور و ،4وایرلسی ارتباطات 3،اشیا اینترنت ،2مصنوعی هوش بر
 گذشته یها یفناور با اساساً شدن یتالیجید یکنون ةمرحل .سازد یم میسر را ۸هوشیند شهر و ،7هوشیند  یتأم ةزنجیر ،6هوشیند
 فیزیکی یها حوزه بی  تفاوت شدن محو به که است تحوالتی فرایند مقیاس و عیق در ییها شرفتیپ شامل و است متفاوت
 در را بشر زندگی عیومی کیفیت جهان کنونی هوشیندی (.Schwab 2016: 14) انجامد یم انسان گیزند بیولوژیکی و دیجیتالی

 ارتباطات ،رباتیکی تولید ،اتوماسیون مثبت آثار دلیل به روزمره زندگی آسایش و مدیریت و دهد یم افزایش ها عروه هیة
 آموزش در حتی که تأمی  می شود ذاتی ودیتمحد و خطا کیتری  با ییها یفناور منزلة به مصنوعی هوش و ،وایرلسی
 یبررس قابل نوی  تحول در که است ضرورتی آموزش مهم بسیار پیامدهای از یکی مثابة به اجتیاعی سرمایة ةتوسع .استگر جلوه
 سرمایة و ،دیجیتال تحول هوشیند، آموزش نظری مبانی سپس و بیان نظر مد ةمسئل ابتدا حاضر پژوهش در .است تأمل و
 سرمایة ةتوسع و ایجاد در هوشیند آموزش ساختاری نقش فراترکیب کیفی روش از یریگ بهره با و شود یم بررسی جتیاعیا

 .دشو یم یریگ جهینت آن از و بح  ها افتهی دربارة انتها در و ردیگ یم قرار کنکاش مورد اجتیاعی

 مسئله بیان
 تقاضا هی نی  و اجتیاعی سرمایة روزافزون اهییت جهان در نگیفره و ،آموزشی ،اجتیاعی ،اقتصادی ةگسترد تحوالت قوعو

 ،خالقیت برای را جدیدی الزامات الدیجیت های فناوری ةگسترد معرفی .کند یم تأیید را انسانی ةسرمای نگهداری جهت
 یها سازمان نامطیئ  و هپی ید یها طیمح در فعالیت به مجبور که افرادی برای فردی میان تاارتباط و ،انتقادی تفکر ،دکنترلیخو

 رقابتی محیط در که ییها حرفه برای العیر مادام یادگیری (.Kenova & Lisenkova 2019: 20) کند می ایجاد هستند امروزی
 انسانی ةسرمای دائیی تشکیل به جوامع نیاز گفت توان یم بنابرای  .است شده مبدل بقا جهت فیهد به دنکن می فعالیت دیجیتالی

 با مرتبط کارایی پارامتر در نوی  یها یستگیشا ةتوسع و آموزش .است ناپذیر اجتناب چالشی وظایف یده سازمان اوول تغییر و
 در چه وکارها کسب در چه ،چهارم انقالب موج امروزه (.Manakhova et al. 2019: 393) اند کننده  ییتع عوامل اجتیاعی سرمایة
 ابری، رایانش هیانند هایی فناوری با شبکه یها دستگاه ترکیب شامل که شود می شناخته ۹هوشیند ونعت عنوان تحت ،آموزش

                                                            
1. the fourth industrial revolution 

2. intelligent factory 

3. internet of things 

4. wireless communication 

5. robotics technologies 

6. intelligent factory 

7. smart supply chain 

8. smart city 

9. smart industry 
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 (.Mittal et al. 2017: 1350) باشد هوشیند یرساختیز چنی  شود می باع  که است مصنوعی هوش و ،داده کالن لیوتحل هیتجز
 قرار تأثیر تحت نیز آموزش و آموزشی های سیستم و بازیگران بلکه تولیدی یها ستمیس تنها نه ونعتی یها انقالب ةواسط به

 1چهارم ونعتی انقالب با ما و است دیجیتالی کامالً تولید سیستم یک به شدن تبدیل حال در ونعت حاضر حال در گرفت.

 تغییرات شده باع  رویداد ای  .شود یم شامل نیز را آموزشی های سیستم و آموزش و کار نیروی که مواجهیم (4.0 )ونعت
 که آینده کار نیروی .گیرد قرار یبررس مورد است، وقوع حال در فرایندی که ،آینده کار نیروی های مهارت و آموزش در لیاحتیا
 ریتأث (.Mittal et al. 2017: 1351) شود می مواجه تر یا شبکه و ،تر یمجاز خودکارتر، ،تر یجهان دنیای با هستند فعلی آموزان دانش
 خود آموزشی و اجتیاعی ماهیت لیدل به ها سازمان نوع ای  و است انکار غیرقابل یا دهیپد زشیآمو یها سازمان بر فناوری

 در (.1401)الیاسی زاده و جعفری،سازند یم جاری خود اجتیاعی و یررسییغ روابط در هم و عیلکردی ساختار در را هوشیندی
 مفهوم بنابرای  .شود یم اجتیاعی سرمایة در تقلیل و 2ژگونیوا ایجاد به منجر اعضا تعامالت و ارتباطات بودن ضعیف آموزش نظام

 است. ناپذیرانکار ه نیادی  ،فرهنگی فیزیکی، مالی، انسانی، از اعم ه سازمانی یها هیسرما وجوه  هیة کنار در 3اجتیاعی سرمایة
 و پور ناطق تحقیقات جیله از ؛است هگرفت وورت دیگر یها مؤلفه با آن ارتباط و اجتیاعی سرمایة زمینة در نیز متعددی تحقیقات

 مؤثر عوامل کشف و شناخت (.201۸) تاپلو و نافیا الدی  (،13۹5) قاسیی (،13۹۹) پور حیدری (،13۹0) زنگنه (،13۸4) یروزآبادیف
 در ملی ةعتوس و آموزش اهداف به دستیابی طرفی از و بینجامد جامعه بیشتر نسجاما و آن ةتوسع به تواند می اجتیاعی سرمایة بر
 ،یکپارچگی قبیل از ه هوشیند آموزش خاص یها یژگیو به توجه با .است اجتیاعی ةیسرما یندهایفرا و ها رساختیز تقویت گرو

 لیتشک توانایی بالدرنگ، بازخورد ،ییپاسخگو ،یآور تاب ،یعاطف تیحیا مشارکت، ،یداریپا ،یریپذ انعطاف ،یریپذ تطابق
 مفاهییی دربرگیرندة آموزش نوع ای  رسد یم نظر به (Ayse et al. 2022: 4) است شده اشاره تلفمخ تحقیقات در که ه ها انجی 
 مفهوم یک اجتیاعی سرمایة دیگر طرف از دارد. را اجتیاعی سرمایة تسهیل قابلیت مشترک و ثابت محیط از فراتر که است
 بی  ارتباطات شبکة به وابسته اجتیاعی سرمایة توسعة و یریگ شکل عبارتی به ؛است اجتیاعی ارتباطات بکةش به وابسته مرکب
 آموزشی یها نظام در اعضا تعامالت و ارتباطات بودن فیضع (200۹) تائویل زعم  به .است اجتیاعی گروه یا جامعه یک اعضای

 اجتیاعی سرمایة سعةتو و ایجاد وضعیت که دیآ یم پیش اساسی سؤال ای  بنابرای ، .شود اجتیاعی سرمایة تقلیل موجب تواند یم
 و ابزارها، ،ها یفناور ،ها وهیش جدیدتری  از هوشیند آموزش که آنجا از بود؟ خواهد وورت چه به هوشیند آموزش یها نظام در
 حداکثر به فراگیران برای را فعال یادگیری یها فروت تواند یم که ه برد یم بهره آموزشی خدمات مؤثرتر ارائة برای ها کیتکن

 توسعة آیا دارد، ثابت فیزیکی محیط به کیی وابستگی و است متنوع و ریمتغ آموزش نوع ای  محیط حال   یع در و هبرساند
 سرمایة ةکنند فیتضع هوشیند آموزش سیستم برعکس، ،یا بود خواهد اجتیاعی سرمایة ةارتقادهند و محرک هوشیند آموزش
 اجتیاعی سرمایة ةتوسع و ایجاد در هوشیند آموزش پتانسیل و نقش است الزم فوق سؤاالت به پاسخ برای ؟شد خواهد اجتیاعی
 اجتیاعی سرمایة توسعة و ایجاد در را هوشیند آموزش نقش توان یم تحقیق ای  با و است حاضر پژوهش هدف که دشو بررسی
 مثبت یها یژگیو هوشیند آموزش متعدد مثبت یها یژگیو دأییت ضی  تواند یم حاضر تحقیق نتایج ،بنابرای  .کرد مشخص
 جهت هوشیند آموزش از استفاده برای را انریگ میتصی و انزیر برنامه بیشتر یمند بهره موجبات و کند تبیی  نیز را آن اجتیاعی
 آورد. فراهم اجتیاعی سرمایة توسعة قبیل از اجتیاعی مثبت تغییرات ایجاد

 نظری مبانی

 هوشمند آموزش

 ها روش  یتر مطیئ  و  یمؤثرتر و جدیدتری  از امروز الکترونیکی آموزش و است کشور ره پایدار توسعة در اولی رک  آموزش
 و افراد برای یفرد منحصربه مزایای و فواید الکترونیکی آموزش نوی  سیستم است. سازمانی و فردی یها آموزش توسعة در

 یا ها یفناور جدیدتری  کاربردهای به 4هوشیند زشآمو (.13۹۹ آوری بخت و )نیرومند دارد هیراه به آموزشی مراکز و ها سازمان

                                                            
1. the fourth industrial revolution (Industry 4.0) 

2. overturning 

3  . social capital 

4. smart education 
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 خدمات مؤثر ارائة برای و دارد اشاره مشترک وورت  به پیشرفته آموزشی یها کیتکن و ابزارها و ها وهیش با هوشیند یها یفناور
 فرایند فتووی برای است مفهومی هوشیند آموزش (.Gabriela 2018: 558) توانیندند هوشیند یها یفناور ای  آموزشی
 یها فروت رساندن حداکثر به برای اطالعات عصر در نوآورانه آموزشی ابزارهای و ها روش آن در که جدید کامالً یادگیری
 آموزشی محیط (.Lytrace et al. 2018: 10) شود یم گرفته کار هب آموزان دانش خالقیت افزایش و یبردار بهره و فعال یادگیری
 در مختلف آموزان دانش اقدامات و تجربیات و یادگیری فرایند کردن فعال برای را فناوری مختلف تارتباطا و اطالعات هوشیند

 و آموزش لیتسه موجب ینترنتیا و یا انهیرا یها یفناور یریکارگ به با هوشیند آموزش در یکیالکترون یریادگی .ردیگ یم بر
 است. حاضر حال در ها یفناور  یتر پراستفاده از یکی رانیفراگ یابر مکان و زمان موانع برداشت  با  یهی ن و شود می یریادگی

 هیکاران و )دانشیندی است گذاشته یفراوان ریتأث یکیالکترون یریادگی یریکارگ به و دهاستفا ةنحو بر زین طیمح راتییتغ یبرخ
 شئون ةهی بر آن یرگذاریتأث و تارتباطا و اطالعات یورافن ،13۹0سال در وپرورش آموزش وزارت دستورالعیل بر بنا (.1400
 یها طرش از یکی و است گشوده رانیا تیترب و میتعل نظام در را یآموزش یها طرش از یدیجد ةدرواز آموزش، ژهیو به ،یزندگ
 و میتعل ندیفرا تیفیک یرتقاا منظور به و جهان در یریادگی و یاددهی یندهایفرا ابداع یبرا ارتباطات و اطالعات یفناور یآموزش
 آموزشی فرایندهای باید هوشیند آموزشی ةسسؤم یک بنابرای  .است آمده وجود به رسانه نهاد از هوشیندانه یریگ بهره با تیترب
 دانشگاه که اند آن بر (13۹4) زاده حس  و طالب .سازد سو هم اطالعات فناوری تحوالت با را آموزشی مدیریت یها وهیش و

 مراکز و مدارس .است دانشگاهی فرایندهای هیة در ارتباطات و اطالعات فناوری یریکارگ هب و سازی مدرن معنای به هوشیند
 زمینه هیی  در .اند شده ساختار تجدید یادگیری فرایندهای و دانشجویان و آموزان دانش یساز آماده برای هوشیند آموزشی
 (.Markoe Hayes et al. 2014: 66) شوند یم تغییر دستخوش اجرایی فرایندهای و ،آموزشی منابع آموزشی، کارکنان

 دیجیتال تحول

 ریتأث تحت را آموزش حتی کار، زندگی، توجه شایان طور  به که است تغییراتی جیله از کرد ظهور اطالعات عصر در که مفهومی
 ،دیجیتال تحول و تاطالعا فناوری دارد. متعدد یها فیتعر ،شود یم مطرش وکارها کسب در اغلب که ،دیجیتال تحول داد. قرار
 فرهنگ را آن توان می و است فرهنگی و فکری نظام یک ،باشد الگوها از یا مجیوعه و یافزار سخت سیستم یک اینکه از قبل
 آمده اوطالش ای  ذیل ،دیجیتال تحول پژوهشگر (،13۹7) زنجانی شامی تیسا وب در .(۹513 نژاد سلطانی) نامید 1اطالعات تولید
 اینترنت است. 2 یآفر تحول یها یفناور محوریت با کشور یک یا سازمان یک عیلکرد در شگرف تغییری الدیجیت تحول :است
 و ،مصنوعی هوش داده، تحلیلگری ،4افزوده و مجازی واقعیت اجتیاعی، یها رسانه موبایل، های اپلیکیش  ،3ابری رایانش اشیا،
 .ستنده  یآفر تحول یها یفناور انواع  یتر مهم از 5چی  بالک

 اجتماعی سرمایة

 بکةش آن اجتیاعی ساختار که شده تلقی کارکرد و محتوا و ساختار بعد سه دارای که است مرکب مفهوم یک اجتیاعی سرمایة
 زمانی ،اجتیاعی سرمایة .است اجتیاعی متقابل عیل آن کارکرد و ،اجتیاعی هنجارهای و اعتیاد آن محتوای ،اجتیاعی ارتباطات

 Adler) شود واقع مفید بحران آثار کاهش برابر در سازی آماده در تواند می ،شود دیده ها سازمان و افراد اجتیاعی ةکشب مثابة به که

& Kwon 2002: 20.) سرمایة اقتصادی، سرمایة به را آن و گرفت نظر در امکانات منبع نوعی را سرمایه 1۹74 سال در 6بوردیو 
 افراد از گروهی یا فرد یک در که است مجازی و واقعی منابع مجیوعه اجتیاعی سرمایة .کرد تقسیم اجتیاعی سرمایة و ،فرهنگی

 سرمایة (.Bourdieu 1974: 35) است یافته تجیع شده نهینهاد شیوب کم ارتباط و آشنایی پایدار یةدوسو یها شبکه طریق از
 ها مقوله ای  .هاست مقوله از یا مجیوعه ةرندیگدربر بلکه ؛نیست واحدی مقولة و دشو یم تعریف خود کارکرد طریق از اجتیاعی

                                                            
1. generate information 

2. disruptive technologies 

3. cloud computing 

4. virtual and augmented reality 

5. block chain 

6. Pierre Bourdieu 
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 یها کنش ةکنند لیتسه ها آن هیة و هستند اجتیاعی ساختارهای وجوه برخی از متشکل ها آن هیة ؛دارند مشترک عنصر یک
 یعنی ،است یزایای خاویت دارای سرمایه انواع دیگر هیانند اجتیاعی سرمایة هستند. افراد( از گروهی یا )فرد کنشگرها از معینی
 (.Coleman 1994) نیستند یدسترس  قابل اجتیاعی سرمایة نبود در که اهدافی ؛سازد یم میک  را مشخصی اهداف به دستیابی
 قدرت، روابط مناسب، اجتیاعی های سازمان هدفیند، های سازمان قبیل از ه گوناگون یها شکل در اجتیاعی سرمایة سبب بدی 

 د:ان مشترک ویژگی دو در هیگی که دشو یم ظاهر ه انتظارات ،وظایف خبری، انسیلپت ،ثرؤم یجزاها و هنجارها
 شود یم ظاهر اجتیاعی ساختارهای وجوه از یکی منزلة  به اجتیاعی سرمایة. 

 رهایساختا در خود اهداف به دستیابی در را ها آن که هستند منبعی منزلة به اجتیاعی سرمایة از استفاده به قادر کنشگرها 
 (.Coleman 1994) دهد یم یاری یاعیاجت

 است گفتنی باب ای  در کند.  می نیایان اقتصادی رونق و سیاسی ثبات در را خود اثر جیعی کنش طریق از اجتیاعی مشارکت
 توافق بر داللت که ،اجتیاعی انسجام معنای به انسجام است. جامعه آگاهی ارتقای اجتیاعی مشارکت تحقق منظور به اول شرط
 لتعام از تراکیی بیانگر و اند وابسته دیگر یک به یتعهدات ةواسط  به افراد آن در که است یوضعیت مبی  ،دارد جامعه اعضای یجیع
 سرمایة سطوش هیة در که است یعنصر و ساالرانه مردم های ارزش پرورش و اجتیاعی تعاون لگریتسه اعتیاد ت.اس جامعه در

؛ 13۹4 هیکاران و )آروی  هاست رابطه کارآمدی شرط و دارد حضور ه سازمانی بی  ،گروهی ی ب فردی، بی  روابط شامل ه اجتیاعی
 سرمایة ةحوز اندیشینداندیدگاه  در را هیکاری و مشارکتو  انسجام ةمؤلف سه توان یم یکل طور  به .(13۹7 هیکاران و حسنی

 .کرد مشاهده 1 جدول در موجودتأیید  ةدرج با اجتیاعی

 (Song 2016) اجتیاعی سرمایة پردازان هینظر زعم  به اجتیاعی سرمایة دابعا .1 جدول

 نظر صاحب انسجام مشارکت اعتماد
 1۹۹6 ایونز *  *
 1۹۹7 الپرتا   *
 1۹۹۸ کلی  *  *
 1۹۹۹ نایرون * * *
 2000 پاتنام * * *
 2001 ولکاک *  *
 2002 آل و کریشنافرانسیس * * *
 2003 زاک ناک   *
 2004 یاسن   *
 2005 روتیستی  *  *
 2006 بجنسکو   *

 شپژوه تجربیپیشینة  
 مطالعاتو گسترة  حوزه ای  در لعاتمطا روند ابتدا، مند قاعده روش یک اساس بر پژوهش،پیشینة  در منابع به پرداخت  از پیش
 ای  تغییرات روند ترند گوگل افزار نرم زا استفاده با نخست بخش در گیرد. می قرار توجه مورد حوزه ای  علیینقشة  و داخلی

مطالعه  اولی مقاالت تاشد  رود علیی معتبر مجالت علوم وزارت مرجعسامانة  به مراجعه با بعدمرحلة  در و بررسی مطالعات
 الس پنج در ،ترند گوگل جوگرو جست موتور در اجتیاعی سرمایة و هوشیند وپرورش آموزشة دواژیکل جویو جست اساس بر .شود
 2در نیودار و  1ر نیودا درکشورها  بر اساسی و طورکل بههوشیند  وپرورش آموزشواژه  یوجو جستروند  جهان، سرتاسر در ریاخ

هی نی  مجیوعه مقاالت علیی در هر کشورها ارائه شده است،  بر اساسی و طورکل بهروند جستجوی کلیدواژه سرمایه اجتیاعی 
 .باشد یمقابل مشاهده  1 ل شیارهدر شک الذکر فوقوسیع  ی حوزهدو 
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 به تفکیک کشورها 2021تا  2016 یها وپرورش هوشیند در سال آموزش دواژةیکل یوجو روند جست. 1نمودار 

  
 به تفکیک کشورها 2021تا  2016 یها در سال سرمایه اجتیاعی دواژةیکل یوجو روند جست. 2نمودار 

  
ی در پرتال نشریات علیی و پایگاه اسکوپوساجتیاع ةیآموزش و سرماهای  در حوزة یمجیوعه مجالت علی. 1شکل   

 موجود مطالعات از معدودی موارد ،اجتیاعی سرمایة و هوشیند آموزش ارتباطزمینة  در پژوهشگرانگستردة  تحقیقات طبق
 با ارتباطشان و اجتیاعی سرمایة و هوشیند آموزشزمینة  در مجزا وورت  به نیفراوا مطالعات اما .اند کرده بررسی را رابطه ای 
 با عنوان (1401) جعفری و دهزا الیاسیمقاله ی  به توان می وورت گرفته تحقیقات میان از .است یدسترس  قابل ها مؤلفه سایر
 نوی  یها یفناور اثرگذار نقش بر اره کرد کهاش «انیدانشجو اجتیاعی سرمایة شیافزا در  یآفر تحول یها یفناور نقش یررسب»
 هنجار عامل سه (1400) شهیکاران و سارویی بابایی تحقیق اساس بر. بردند پی دانشجویان میان در اجتیاعی سرمایة شیافزا بر
 دیتأک مورد تربیش اعتیاد عامل. دارند فناوری پذیرش در مهیی نقش اجتیاعی سرمایة فرعی مضامی منزلة  به شبکه و اعتیادو 

 را افزوده واقعیت و اشیا اینترنتو  آموزشی یها یفناور (1400) فیضی و رونقی هی نی . است هگرفت قرار شوندگان مصاحبه
 بهبود برای کلیدی عنصر یک را آموزش (13۹۸)ش هیکاران و نیا طیب. دانند یم هوشیند دانشگاه یک در اهییت بیشتری  دارای
 (13۹۹) محی. کنند یم معرفی ،اجتیاعی سرمایة از معیاری مثابة به ،اجتیاعی یها یبزهکار برخی کاهش یا اجتیاعی سرمایة
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 انسجام، اعتیاد، جیله از ه اجتیاعی سرمایة یها مؤلفه تقویت و ایجاد در را عالی آموزش مراکز و مؤسسات و ها دانشگاه نقش
 و مثبت اثر دارای را ابتدایی ةدور آموزش (13۹4) شهیکاران و سیدنورانی کرد. بررسی ه تییی آموزش ،گروهی کار مشارکت،
 پایه ةدور دهد یم نشان نتایج نیز آموزش مختلف سطوش اثر بررسی در .دانند یم ایران در اجتیاعی سرمایة میزان بر معنادار
 اثر اجتیاعی سرمایة روی پایه آموزش از کیتر 2۹/0 یبضر با عالی آموزش و دارد اجتیاعی سرمایة ایجاد در را اثر بیشتری 

 در. اند افتاده جا یاجتیاع روابط در قاًیعی یفکر یةسرما یها شهیر دارند یم اذعان (2022)ش هیکاران و آیسه هی نی  .گذارد یم
 هم ییبسزا ریتأث دیجیتالی ولتح ندکن یماعالم  (2021) دمیدوا و بالوگ« چهارم ونعتی انقالب بافت در اجتیاعی سرمایة» ةمقال
 یریگ هیه از پس مالحظات  یتر مهم (2021) شهیکاران و هیل است. داشته اجتیاعی سرمایةتوسعة  بر هم عیومی زندگی بر
 در روان سالمت دادن قرار اولویتدر  برای سیستیی یها ینابرابر و نژادپرستی رفع برای استعیارزدایی را آموزشی سیستم در

 روابط ساخت  و آموزش در نوی  یها یفناور کارگیری هب و ،اجتیاعی سرمایة افزایش آموزش، جدید یها مدل یجادا و مدارس
 در خانواده کانون و خانوادگی روابط ( انجام داد2020) آنگ هیو که دیگری تحقیق در. دنکن می عنوان طبیعی جهان با متقابل
 شد. معرفی اساسی نقش دارای وپرورش آموزش و اجتیاعی سرمایة تولید در کودکی اوایل

 پژوهش ابزار و روش
 است. فراترکیهب رویکرد با پیشینه مند نظام مرور آن دادن انجام ةشیو و کیفی روش به بنیادی یها پژوهش نوع از حاضر پژوهش
 ،«لیفراتحل» هی هون ییها واژه با فرامطالعه اما .شده برده نام لیفراتحل از بیشهتر روش ایه  به اشاره برای تاکنون

 ردیگ یم بر در را مفاهیم ای  ةهی فرامطالعه واقع در .ستا متفاوت 2«فراروش» و ،1«هفرانظهری» )فراسهنتز(، «فراترکیهب»
 ،لیفراتحل: اسهت اوهلی قسهیت چههار شهامل فرامطالعه گفت توان یم یکل طور به بنابرای  (.13۹0 هیکاران و )سههرابی
 فراترکیب از توان یم کیفهی یها داده ترکیب برای ،ها پژوهش نتایج یبند جیع و تحلیل با هدف .فراترکیب ،هفرانظری ،فهراروش
 استفاده اسنادی و ای کتابخانه مطالعات های روش از اطالعات یآور جیع برای بنابرای  (.13۹۹ هیکاران و یخ الی) کرد استفاده
 فرایند ،3مندلی افزار نرم در منابع جایگزینی از پس .شدند انتخاب و پاالیش مناسب منابعِ پیشینه مندِ نظام مهرور طریهق از و شد

 مرحله چند در داده یها گاهیپا در وجو جست از حاول منابع و مندلی افزار نرم در شده گردآوری منابع میان از انتخاب و ارزیابی
 منابع با مقایسه در بهودن تکهراری وهورت در دهدا پایگاه هر در وجو جست نتایج 4غربالگری ةمرحل در گرفت. وورت
 به دسترسی امکان نبود دلیل به نیز منابعی شدند. حذف قبلی یها گاهیپا در وجو جست نتایج هی نی  و مندلی در شده یآور جیع
 به اول گام در پژوهشگرکه  دهد یم نشان 2 شکل .شدند حذف بعد، مراحل در استفاده و ارزیابی جهت ،ها آن کامل مت 
 و، Scopus، Science of Web اسهتنادی یساز هینیا یها گاهیپا در ترتیب به معتبر جوگرو جست موتورهای در جوو جست

Ebsco یها گاهیپا هی نی  و Jstor، Elsevier، Wiley، Sage، Springer ،و Proquest  عبارات با وجو جستو Smart 

education-Social capital-Education in social capital است پرداخته. 

 
 اتخاذشده در مقاله یشناس روش کیشیاتتصویر . 2شکل 

                                                            
1. meta-theory 

2. meta-method 

3. mendeley 

4. screening 

https://civilica.com/search/paper/k-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%20%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%20%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C/
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 در و گرفت وورت بودن معتبر و بودن التی  جهت از اولیه غربالگری ،مرتبط مقاالتچکیدة  و عنوان اساس بر دوم، گام در
 .شد بررسی اجتیاعی سرمایة و هوشیند آموزش با ارتباط یافت  جهت غربالگری اولمرحلة  ازبرگرفته  مقاالت مت  کل سوم گام
 .شدند انتخاب معتبر علیی گزارش و مقاله 17 مرحله  یا از  پس

 اجتیاعی سرمایة ةتوسع در هوشیند آموزش یساختار نقش :بود رو هروب اساسی یپرسش اب پاسخ دنبال به حاضر پژوهش
 هدفای   بابود  هوشیند آموزش در تسهیلگر یا توانیندساز عوامل و ها یفناورو  ها یژگیو بررسی برای  نوشتار  تیرکز چیست؟

 .کرد بررسی اجتیاعی سرمایة ةتوسع و ایجاد بر را هوشیند آموزش از حاول یساختاربند ریتأث بتوان که

 پژوهش یها افتهی
 در 1تسهیلگر عوامل و ها یفناورو  ها یژگیو قالب در هوشیند آموزش ساختار رو، پیش پژوهش در منتخب منابع بررسی از پس
 دیگر یک با ها آن از برخی که است هوشیند آموزش یها یژگیو از فهرستی 2 جدول شد. تدوی  ها یبند خوشه و ها جدول قالب
 زمینه ای  در ثابتی 2یشناس یهست هیچ ازیردهند.  یمها  آن بهدیگری  ناوی ع محققان دیگر یا دارند هیپوشانی و شوند یم ادغام
 و لیوتحل هیتجز از حاول نتایج .رندیگ یم شکل معنایی قرابت اساس بر ها یبند خوشه های جدول دوم سطح در سپس. ارددن وجود
 هوشیند آموزش مفهوم از ییها یژگیو شناخت بهه را مها مفهاهیم، و  یمضام و کهدها شهامل ،پهژوهش ایه  در ها داده ترکیب
 (یها یژگیو) مفاهیم و مضامی  و کدها .شود می منتج آن از تهری جهامع و جدیهد یبند وورت و تصهویر و توویف که رساند می

 .است شهده داده نشهان 2 جدول در شده شناسایی

 هوشیند آموزش یها یژگیو یبند خوشه و ها یژگیو. 2 جدول

 یبند خوشه هوشمند آموزش یها یژگیو ردیف
 3مجدد یریکارگ به 1۸ تنوع 1

 همکاری: قابلیت

 محور شبکه ،اطالعات تناسب

 مشارکتی ،4یکپارچگی ،شده عیتوز ،رمتیرکزیغ

 ماژوالریتی:
 تنوع ترکیب، قابلیت

 زمینه: از آگاهی

 بازمنبع ،حیور اهداف ،تالیجید حضور ی،خودآگاه

 فردی:توسعة 

 عاطفی حیایت محور، یادگیرنده خودکاری، خودآگاهی،

 ماهیت:
 دقت، پاسخگویی، چابکی، مطیئ ، یداری،پا سازگاری، ،یریپذ اسیمق ،یریپذ انعطاف

 بودن یچندوجه عیلی، و معنایی محتوای بازتابندگی، آور، تاب

 هوشمند: کنترل
 یادگیری، ماشی  هوشیندی، ،یریپذ اسیمق چابکی، فعال، رباتیک، اتوماسیون،

 یریپذ انعطاف خودمختاری، ارتباط، دقت، ،یریپذ تطابق پاسخگویی،

 6یرمتیرکزغ 1۹ 5دیجیتال حضور 2

 آور تاب 20 ماژوالریتی 3

 شده توزیع 21 پذیری مقیاس 4

 بازتابندگی 22 7زمینه از آگاهی 5

 بازمنبع 23 ۸پذیری تطابق 6

 محور یادگیرنده 24 خودمختاری 7

 یادگیری تجارب بهبود 25 ۹پذیری انعطاف ۸

 عاطفی حیایت 26 خودکاری ۹

 فردیتوسعة  27 10خودآگاهی 10

 عیلی و معنایی محتوای 2۸ محور کهشب 11

 ترکیبی یادگیری 2۹ مشارکتی 12

 وریح اهداف 30 اطالعات تناسب 13

 چندوجهی یادگیری محیط 31 یکپارچگی 14

 12چابک 32 11ترکیب قابلیت 15

 13پاسخگو 33 بازخوردمدار 16

 دقیق 34 مطیئ  17

                                                            
1. Facilitating factors 

2. ontology 

3. reusability 

4. integrity 

5. digital presence 

6. decentralize 

7. context awareness 

8. adaptability 

9. flexibility 

10. asset self-awareness 

11. composiability 

12. agility 

13. responsiveness 
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 هوشمند آموزش های فناوری بندی خوشه و هوشمند های فناوری. 3 جدول

 یبند خوشه هوشمند آموزش فناوری
 :اطالعات هوشمند مدیریت فناوری بر مبتنی آموزش 20 هوشیند کنترل 1

 ،یساز مدل هوشیند، تجهیزات عیلیاتی،برنامة  ،ها رابط و ها انجی 
 ساز هیشب

 :پایداری
 کارایی انرژی،ذخیرة 

 :افزوده ارزش

 اینترنت افزوده، واقعیت ،1مجازی اقعیتو مجازی، فناوری هولوگرام،
 2اشیا

 :ها داده لیوتحل هیتجز
 ،ها داده تحلیل، یساز مدل مستیر، پیگیری فعال، آماری، کنترل فرایند
 هوشیند مواد ،ینیب شیپ داده، کالن

 دانش مدیریت ،یساز هیشب ،ینیب شیپ تحلیل

 هوشمند: نتایج
 ،یساز هیشب ،درنگ یب طارتبا یادگیری، ماشی  آماری، کنترل فرایند
 ،یآور تاب پیگیری، داده، کالن هوشیند، تجهیزات هوشیند، سنسور
 مجدد کاربرد

 

 3فناوری بر مبتنی مدیریت 21 انرژیذخیرة  2

 دانش مدیریت تکنیک 22 هوشیند 3

 آموزشی یافزارها نرم 23 4سایبری امنیت 4

 الکترونیک یها کتاب 24 5هولوگرام 5

 اشیا اینترنت 25 ها داده سریع/ ارتباط 6

 افزوده واقعیت 26 داده کالن 7

 6عیلیاتی یزیر برنامه 27 فیزیکی زیرساخت ۸

 پیشرفته زیرساخت ۹

 یبعد سه چاپ 10

 رایانش ابری 11

 هوشیند سنسور 12

 بزرگ یها داده لیوتحل هیتجز 13

 کننده ینیب شیپ یها داده لیوتحل هیتجز 14

 یساز دلم 15

 یساز هیشب 16

 7ینیب شیپ 17

 یادگیری تجهیزات 1۸

 هوشیند مواد 1۹

 

 هوشیند آموزش لگریتسه و توانیندساز عوامل. 4 جدول

 ۸مقررات و قانون

 ۹نوآور و متحول وپرورش آموزش

 سازمانی ترکیب

 آموزش گرانلتریف

 شناسان روان و یزیر برنامه متخصصان

 یریگ جهینت
 کاره ب مترادف وورت به تسهیلگر عوامل و ها یفناور و ها یژگیو از برخی دهد یم نشان فوق های جدول و منتخب مقاالت مرور
 یا ها خوشه موارد، تلخیص و تسریع و بهتر درک جهت .ندشو یم ادغام گرید یک با بهتر نتایج کسب برای حتی و روند یم

 است گفتنی .دهد یم جای خود در را ها آن از ترکیبی یا مشابه یها یفناور و اه یژگیو که است شده گرفته نظر در ییها مقوله
 ریتأث و هوشیند آموزشزمینة  در مشترک درک به دستیابی اهییت و موضوع ذاتی پی یدگی دلیل به کدها بی  موجود هیپوشانی

 شامل: ؛استشده  احصا خوشه شش ندهوشی آموزش یها یژگیو بخش در .است اجتیاعی سرمایة بر آن احتیالی یریرپذیتأث و
 کههستند  ضروریاتی بیانگرها  یک از ای  خوشه هر .هوشیند کنترل ،فردی ةتوسع ،زمینه از یآگاه ،ماژوالریتی ،هیکاری قابلیت

                                                            
1. VR 

2. IOT 

3. it-based production management 

4. cyber security 

5. hologram 

6. operations planning 

7. predictive analytics 

8. law and regulations 

9. innovative education 
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 هویت داشت  زمینه، از آگاهی ةخوش در .دنریگ یم بر در را وپرورش آموزش جوانبهیة  آموزشی سیستم فیزیکی توان از فراتر
 آگاهی در مستتر مفاهیم .دشو یم هوشیند آموزش در آگاهی تأمی  موجب است ذاتی دیجیتال حضور از برگرفته که فرد منحصربه

 رسیدن جهت فعلی وضعیت )توویف وضعیت هوشیند(، آموزش فیزیکی توویف )جهت 1محیط یا مکان عبارت است از: زمینه از
 بخش در .کند شناسایی را طشیشرا و نیازهاو  ها تیاولو موقع به بتواند دبای که هوشیند آموزش زمان و ،خودآگاهی( به

 ،افزوده ارزش ،پایداری ،اطالعات هوشیند مدیریت کرد: اشاره توان یم هنپنجگا یها یبند خوشه به هوشیند آموزش یها یفناور
 پی یده محیط تأثیرات مقابل در تواند یم آموزش ،هوشیند آموزش در چابکی کد اساس بر .هوشیند نتایج ،ها داده لیوتحل هیتجز
 ها بحران و نوسانات ،یریپذ اسیمق قابلیت از برخورداری با ،موقع به و مناسب پاسخ دادن جهت ها بحران و بالیا وقوع زمان ژهیو به
 قدرتی بازوهای عنوان به که استامکاناتی  و ،راهبردها مکانیسم، افراد، شامل تسهیلگر عوامل 4 جدول در .کند مدیریت را
 ةیسرما اهداف و آموزشی اهداف زمان هم طور به وبرسانند  تعادل به را دوم بخش یها خوشه و اول بخش یها خوشه توانند یم
 ةتوسع و ایجاد با هوشیند آموزش ارتباط است ضروری مقاله از بخش ای  در کنند. حصول قابل را آموزشی یها سازمان جتیاعیا

 قابل ها جدول در و گرفت وورت مقاله ای  در منابعة جانب هیه بررسی از پس که ،توجه قابل موضوعشود.  ی تبی اجتیاعی سرمایة
 ساختار در هوشیند آموزش .است اجتیاعی سرمایة و هوشیند آموزش ةمؤلف دو هر میان دوسویه تأثیر وجود است، مشاهده
 عاطفی، حیایت مشارکت، پایداری، ،یریپذ انعطاف ،یریپذ تطابق یکپارچگی، هی ون ییها یفناور و ها یژگیو دارای خود وجودی
 بعد سه وجود تسهیلگر و توانیندساز عوامل بخش درویژه  به .ستها انجی  تشکیلو  بالدرنگ، بازخورد پاسخگویی، ،یآور تاب
؛ (2022آیسه و هیکاران،) شناختی و یا رابطه و ساختاری بعد جیله از ه اجتیاعی سرمایة نظران واحب تأیید مورد و اولی
ناهاپیت و نظر) طبق .است اساسی و الینفک بخشی  (احترام اعتیاد، مشارکت،) یا رابطه ةطیح ةبدن درخصوص  به

 در هیکاری ایجاد برای مهیی منبع و است ضروری ها سازمان در دانش ترویج جهت اجتیاعی سرمایة (1۹۹۸:250گوشال،
 اجتیاعی سرمایة سطح که هستند رقبایی از تر موفق دارند باالتری اجتیاعی سرمایة که ییها سازمان که  یطور ؛ است سازمان

 تعامالت برقراری و آموزش جهت ابزاری هوشیند آموزش در موجود فناوری (.13۹3 هیکاران و زاده رسول) دارند یتر  ییپا
 ایجاد با ،هوشیند آموزش و فناوری .دشو یم معرفی مکانی و زمانی محدودیت بدون ها شهیاندمبادلة  و مشارکتیو  اجتیاعی
 سرمایة ایجاد به مکانی و زمانی یها تیمحدود بر غلبه و ،اطالعات جریان تسهیل اجتیاعی، یها شبکه ةتوسع و تعامل نوِ اشکال
 و گذرد یم موزشآ گلوگاه از ،اجتیاعی سرمایة ژهیو به ،جوامع در سرمایه انواع ةتوسع و ایجاد فرایند .دشو یم منجر اجتیاعی
 به ،هوشیند آموزش .است اجتیاعی سرمایة ةدهند توسعه و مولد نقطه،  یتر یعال تا خود فرایندینقطة   یتر ییابتدااز  ،آموزش
 و کند یم فراهم اجتیاعی سرمایة  ةتوسع جهت مساعدتری بستر تکنولوژیکی، و جهانی تغییرات با گام هم و نوی  راهکاریمنزلة 

 موجب دوجانبه تأثر و تأثیر ای  .ردیگ یم کاره ب ودمد  می خود ساختار وندر در را اجتیاعی سرمایة یجزئ و کلی دابعا طرفی از
شکل  در ساختاری بخش در اجتیاعی سرمایة و هوشیند آموزش ةیدوسو ارتباط .دشو یم مطالعه مورد ةمؤلف دو هر تعالی و توسعه

 .است مشاهده و یبررس  قابل 3

                                                            
1. enviroment 
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 اجتیاعی ةیسرما ةتوسع و ایجاد در هوشیند آموزش یساختار نقش مفهومی لمد. 3 شکل

  شنهادیپ
 .دشو یم ارائه ییها شنهادیپ اجتیاعی سرمایة ةتوسع بر وشینده آموزش رگذاریتأث و مثبت نقش و حاوله نتایج به توجه با

 آگاهی یریکارگ به با آموزشی یها نسازما در یا مشاوره خدمات انسجام. اعتیاد، دانش، یگذار اشتراک میزان ةتوسع 
 هوشیند. آموزش یکاربرد نظام در زمانی و وضعیتیو  فیزیکی

 دانش. مدیریت و یادگیرنده سازمان اهداف به دستیابی جهت ها سازمان در هوشیند آموزش یها رساختیز تقویت 

 سریع تحلیل و ثبت جهت یااش اینترنت و مصنوعی هوش و چی  بالک یها تیقابل با هوشیند آموزش یریکارگ به 
 ایجاد و افراد واکنشی و اخالقی خطاهای میزان کاهش و چابکی ایجاد هدف با ،کاربران فیزیولوژیکی و رفتاری یها داده

 .نفعان یذ و کنشگران بی  مناسب رفتاری الگوهای

 فرایند تسریع جهت مؤثر راهکاری ،اجتیاعی سرمایة موجود پتانسیل توسط آموزشی نظام در تحول فرهنگ تقویت 
 .آموزشی سیستم در هوشیندی

 ها سازمان در اجتیاعی روابط ةتوسع در تسهیلگر و هوشیندسازی یها تهیکی تشکیل. 

 هوشیند. آموزش ةتوسع بر ناظر و تسهیلگر مردمی یها تهیکی تشکیل 

 یریکارگ به با آموزشی نظام در یاجتیاع ةیسرما و ،یآور تاب اعتیاد، مشارکت، فکری، هم و اطالعات تبادل میزان ارتقای 
 در هوشیند آموزش کنشگران ةهی میان گوو گفت یها اتاق عنوان با مجازی فضاهای ایجاد مانند نوی  یها یفناور

 متاورس.

 فرایند با تطابق ایجاد جهت هوشیندی، اساس بر اجتیاعی یها هینظر و یادگیری یها هینظر مجدد مهندسی و بازنگری 
 دن.ش هوشیند جهانی

 سازمان. رسیی چارت در هوشیند اجتیاعی سرمایةتوسعة  واحد ایجاد 
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 منابع
 )موردی آور بر تاب دیزلزله با تأک سکیر تیریبر مد یاجتیاع یةسرما ریتأث یبررس» (.13۹7امیر فرجی؛ شهرام بذرافک  ) آروی ، محیود؛

 .24ه 1ص ، (1)5 ی،ا و منطقه یشهر یها پژوهش و مطالعات ،«شهر تهران( ۹ ةمطالعه: منطق
، هیایش «انیسرمایة اجتیاعی دانشجو شیدر افزا  یآفر تحول یها ینقش فناور یبررس(. »1401جعفری ) محیدباقرزاده، سارا؛  الیاسی
 دانشگاه تهران..3ی سرمایة اجتیاعی، الیلل  یب

ی نوی  ها یفناورعامل سرمایة اجتیاعی در پذیرش واکاوی تأثیر (. »1400بابایی سارویی، مصطفی؛ ابوالفضل دانایی؛ سید محید زرگر )
 .1۸2ه  15۹، ص 3، ش مطالعات ملی، «: فناوری واقعیت افزوده(مطالعه موردی )ا رسانه
، یو علوم اجتیاع ی،شناس روان ،یعلوم انسان یالیلل  یکنفرانس ب ،«رانیا یاسیس ةسرمایة اجتیاعی در توسع» (.13۹4حسی  ) حسنی،

 .رانی، اتهران
با استفاده از  یکیالکترون یریادگی ستمیس کی یطراح(. »1400ی )نیمعی؛ علی فاطیه آقاپور آران ه؛پرماحیدر  ؛میمر انشیندی،د

 .تهران تال،یجیدانشگاه تهران د ةجشنوار  ی، اول«ییدر وب معنا یشناس یهست
بررسی نقش نظم آموزش از راه دور در ایجاد سرمایة »(. 13۹3ی )الله فرج مهران ؛ محیدرضا سرمدی؛رستگارپور ، بهزاد؛ حس زاده رسول
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