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 تبین تاثیر سرمایه اجتماعی بر مشارکت زنان در هوشمندسازی شهر تهران

 

 منصوره نیکو گفتار-بهرام بیات  -اکرم ناصری فر

 

 چکیده

در   امروزه هوشمندشدن ابعاد مختلف زندگي بشر از موضوعات مبتال به اكثريت جوامع بشري است كه مورد توجه فراوان قرار گرفته است

در    ،زنان به عنوان يکي از گروههاي اجتماعي و تاثیر گذار در استفاده از تکنولوزي جديد مورد توجه هستند  شدن راستاي هوشمندسازي

در حوزه هوشمند سازي مشاركت مردمي در آن يکي از .به دغدغه اي براي ساختارهاي مديريتي تبديل شده است زندگي جمعي شهرها 

چون موقعیت زنان . مشاركت زنان براي دستیابي به توسعه سیاسي و اقتصادي ضروري استد ضمانت هاي نیل به موفقیت ارزيابي مي شو

هدف . .مشاركت پذير تر هستند در جامعه عمیقاً تحت تأثیر شرايط و سطوح توسعه در كشورها است، هرچه كشورها توسعه يافته تر باشند

بر مشاركت زنان در هوشمند سازي شهر تهران است كه  با روش پیمايش  و با جامعه آماري كلیه زنان  تاثیر سرمايه اجتماعيمقاله تبیین 

نفر   413با روش نمونه گیري خوشه اي تعداد  كه در سراي محالت فعال هستند نیز مي باشد لذا  تهران 1و  7سال به باالي مناطق  81

فرضیه ها از نظريه هاي مشاركت، سرمايه اجتماعي، نظريه شبکه ايي بهره  براي تبیین نظري موضوع و استخراجانتخاب شده است

  .گرفته شده است

يافته هاي تحقیق نشان مي دهد كه متغیرهاي شبکه هاي اجتماعي و سودمند انگاري هم به طور مستقیم و هم به شکل غیر مستقیم 

( هوشمندسازي)د اجتماعي فقط به طور مستقیم بر متغیر وابستهمتغیر اعتما. تأثیر گذار مي باشند( هوشمندسازي)بر متغیر وابسته

مي باشدو تأثیر كل متغیر  178/0همچنین تأثیر كل متغیر اعتماد اجتماعي بر متغیر هوشمندسازي شهر برابر . تأثیر گذار مي باشد

اري بر متغیر هوشمندسازي شهر و تأثیر كل متغیر سودمندانگ.مي باشد 148/0شبکه اجتماعي بر متغیر هوشمندسازي شهر برابر 

  .مي باشد 374/0برابر 

  سودمند انگاري-هوشمند سازي ، اعتماد ، ، شبکه هاي اجتماعي، سرمايه اجتماعي :کلید واژه ها
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 مقدمه 
بر . امروزه هوشمندشدن ابعاد مختلف زندگي بشر از موضوعات مبتال به اكثريت جوامع بشري است كه مورد توجه فراوان قرار گرفته است 

اساس روند رسوخ و سیطره هوشمندي بر زندگي جوامع مي توان از عصر هوشمند سخن به میان آورد كه اين مهم با خود ويژگي ها و 

 . ي بشر به ارمغان آورده و در آينده در سطح گسترده تري اين ارمغان توسعه خواهد يافتالزامات بسیاري را برا

يکي از موضوعات محوري هوشمند سازي و هوشمند شدگي در عصر حاضر هوشمند شدن شهرها و بويژه كالن شهرهاست كه ضرورت 

از اركان اصلي  وشهروندان امکان تبادل اطالعات بین اجزاي شهرورود به آن از جمیع جهات اهمیت روزافزوني پیدا مي كند به نظر مي رسد

هاي مشاركت پذيري توجه شده است مؤلفه  بهتوسعه اجتماعي،  يتمحور باشهر پايدار هوشمند در. كردن شهر هوشمند است عملیاتي

گر به فراهم آوردن موقعیت ديهوشمند و در جامعه (زنان)و رشد و نقش مؤثر شهروندانمشاركت آوردن موقعیت  فراهمچگونگي و

 .پردازد مي نیز  باالخص زنانمندي از يک زندگي سالم و با كیفیت براي شهروندان  بهره

شود اما تجربه همه شهرهايي كه به شهر هوشمند دست باست و شهر بايد آماده فرآيند تحول  فراواني هاي شهر هوشمند نیازمند زيرساخت

 هوشمند شهر كه رساند مي نتیجه اين به را ما اند داشته بسیاري هاي تالش حوزه اين در كه انديشمنداني و نخبگان با صحبت يا و اند يافته

 كه داشت دنخواه درشهر را الزم كارآييي هوشمند  ها زيرساخت تکنولوژي وامکانات  زماني يعني ست،ا همگاني مشاركت نیازمند

 .كنند برقرار مؤثري ارتباط  هوشمند شهر نوع ازآن جوامع شهروندان و ساكنین شهر با اين مقوله آشنا شوند و با فرهنگ 

 .يکي از الزامات مهم در حوزه هوشمند سازي شهرها، موضوع سرمايه اجتماعي در میان مردم براي مشاركت در هوشمند سازي است
ساختار اجتماعي است كه براي افراد و سازمانهاي مالک آن زمینه اي را فراهم مي كند كه موانع و سرمايه اجتماعي ويژگي و خاصیت 

 .مشکالت فرا روي خود را با كاهش هزينه تعامالت مرتفع نمايند

اظ كمي و سرمايه اجتماعي به طور خالصه شامل سرمايه و منبع حاصل از نهادها ،  روابط وهنجارهايي است كه كنش اجتماعي را به لح

تفاهم   اعتماد ،: هاي فعال در بین مردم است  اي از ارتباط سرمايه اجتماعي شامل مجموعه(. 4: 8413چلبي و مباركي ،. )دهند مي كیفي شکل

 .سازد هاي مشتركي و رفتارهايي كه پیوند اعضا يک شبه و اجتماع همیارانه انساني فراهم مي متقابل و ارزش

 

  شناسی روش

 

در  هوشمندساازي شاهر تهاران انجاام گرفتاه      بر مشااركت زناان    تبیین تاثیر سرمايه اجتماعيور با هدف واكاوي و شناسايي تحقیق حاض

حجام نموناه    . تهاران ماي باشاد    1و  7ساال منااطق    81جامعه آماري تحقیق كلیه زنان بااالي  . روش انجام تحقیق  پیمايش  مي باشد. است 

امعاه آمااري انتخااب شاده     نفر است كه  بر اساس روش نمونه  گیري خوشه اي و با استفاده از فرمول كوكران از میاان ج  413تحقیق  تعداد  

 ماورد تجزياه و تحلیال قارار گرفتاه       spssاست اطالعات مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه اي محقق ساخته جمع آوري و از طريق نرم افازار  

 . است

 

 چهارچوب نظري
توانند آن را از طرياق پیوناد باا يکاديگر و باا توجاه باه         ها مي داند كه افراد و گروه جیمز كلمن سرمايه اجتماعي را ، سرمايه و منابعي مي ا

در تعريفي ديگر سرمايه اجتمااعي كلیات رواباط اجتمااعي در درون ساازمان ياا        (coleman,8441). میزان و شدت ارتباط خود بدست آورند

برخاي از محققاان    (calbrese,400::873). زمان است كه سطوحي از اعتماد الزم است تا بافت اجتماعي سازمان را حفظ نمايدبدون وجود سا

هاا باه دسات     ها و ياا ساازمان   ها، شبکه كنند كه كنشگران به واسطه ارتباط با ديگر اعضاء در گروه نیز اين عبارت را به عنوان منبعي تعريف مي
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تعاريف مختلفي از سرمايه اجتماعي توسط انديشمندان مختلف در اين حاوزه اراهاه شاده اسات كاه در كال، باا         (smith,4001 :3). آورند مي

هاا و دركاي    هاي ارتباطي، هنجارهاا، ارزش  اي از شبکه توان اين مفهوم را مجموعه بندي نظرات ابراز شده توسط محققان در اين زمینه مي جمع

شناساان عمادتاً در    در تعريف ايان مفهاوم جامعاه   . كند گروهي را جهت كسب منافع متقابل تسهیل مي بینگروهي و  دانست كه همکاري درون

هاي فردي براي كانش موفاق، ارتباطاات مشااركتي و پیونادهاي       هايي نظیر اعتماد بین مردم و اجتماع، احساس تعلق، افزايش توانايي شاخص

داناد كاه در رواباط خاانواده و      اي از مناابعي ماي   ، سرمايه اجتمااعي مجموعاه  جیمز کلمن .النظر هستند اجتماعي، براي سرمايه اجتماعي متفق

وي اين منابع براي افاراد مختلاف     به عقیده. سازمان اجتماعي محلي وجود داشته و براي رشد اجتماعي يا شناختي يک كودك يا جوان مفیدند

وي معتقاد  ( 33: :841فیلاد،   colman,8441. )نساني كودكاان و جواناان ايجااد كنناد    توانند امتیاز مهمي را براي توسعه سرمايه ا متفاوتند و مي

است سرمايه اجتماعي عبارت از ارزش آن جنبه از ساختار اجتماعي است كه بعنوان منابعي در اختیار اعضاء يک گاروه ياا ياک ساازمان قارار      

ر نظريه خاود، سارمايه انسااني را هادف غاايي مطارح كارده و سارمايه         همچنین وي د. گیرد تا بتوانند به اهداف و منافع خود دست يابند مي

هاا   كند و با استفاده از اين مفهوم به دنبال شناخت نقاش هنجارهاا و ارزش   اجتماعي را بعنوان ابزاري براي رسیدن به سرمايه انساني قلمداد مي

 .هاي انساني شود قويت سرمايههاي اجتماعي بود تا از اين طريق بتواند موجب ت در داخل خانواده يا شبکه

هاا،   هاي زندگي اجتماعي نظیار شابکه   اي از ويژگي پردازان حوزه سیاست، سرمايه اجتماعي را مجموعه بعنوان يکي از نظريه رابرت پوتنام

اي مؤثرتر، اهداف مشترك خود را تعقیب كرده و در نهايات، باا اتحااد     سازد تا به شیوه كنندگان را قادر مي داند كه مشاركت هنجارها واعتماد مي

از نظر وي اعتماد و ارتبااط متقابال اعضااء در شابکه باه      . (11: :841فیلد، :Putnam,844. )و تعاون به اهداف خود نايل شوند مبتني بر اعتماد

توانند راه را براي نیل باه مناافع متقابال هماوار نمايناد و       هاي اعضاي جامعه موجود است و همین عناصر مي عنوان منابعي هستند كه در كنش

 . شود سطح فردي و در سطح ملي مطرح مياين منافع فراتر از 

دهد تا شبکه پاياداري از رواباط كام     داند كه به يک فرد يا گروه اجازه مي ، سرمايه اجتماعي را مجموعه منافع مادي يا معنوي ميپیربورديو

 (. 48: :841فیلد،  bourdieu & wacquant,8444)و بیش نهادينه شده بر اساس آشنايي و شناخت كامل را در اختیار داشته باشند   

از نظر وي اين شکل از سرمايه حاصل جمع منابع بالقوه و بالفعلي است كه نتیجه مالکیت شبکه با دوامي از روابط نهادي شاده باین افاراد    

حصاول  آياد و م  از نظر وي اين سرمايه در طول زمان و تالش افاراد جامعاه باه دسات ماي     . تر عضويت در يک گروه است و به عبارت ساده

مادت   گذاري فردي يا جمعي، آگاهانه يا ناآگاهانه است كه به دنبال تثبیت يا بازتولید روابط اجتماعي است كاه مساتقیماً در كوتااه    نوعي سرمايه

اقتصاادي  سارمايه  : تواند در قالب سه شکل مختلف ظاهر شود  به اعتقاد بورديو، سرمايه مي(.8414پور،  شارع. )يا بلندمدت قابل استفاده هستند

سرمايه فرهنگي كه تحت شرايط خاصي قابل تبديل باه سارمايه اقتصاادي    . شود كه قابل تبديل به پول بوده و در شکل حق مالکیت نهادينه مي

شود و باالخره سرمايه اجتماعي كه تحت شرايط خاصي قابل تبديل باه سارمايه اقتصاادي باوده و      بوده و در شکل مدارج تحصیلي نهادينه مي

بورديو در تعريف خود عالوه بر معرفي اشکال مختلف سرمايه، ايان نکتاه را   ( همان منبع)است در شکل اصالت و شهرت نهادينه شود ممکن 

اي از ياک جامعاه در ارتبااط مساتقیم باا خصوصایت آن حاوزه         سازد كه تسلط هر شکلي به خصوصي از سرمايه در حوزه نیز خاطرنشان مي

 (gerhards, 8441:114). اجتماعي قرار دارد

 (8414پور،  شارع. )بندي نمود توان به دو گروه عمده تقسیم هاي مربوط به سرمايه اجتماعي را مي به طور كلي نظريه

دهنده میزان اهمیات و توجاه اعضااي     شود كه نشان اي فرهنگي تعريف مي در گروه اول به تبعیت از پوتنام، سرمايه اجتماعي، پديده( الفا

نتااي   . باشاد  مور مدني بوده و بیانگر وجود هنجارهاي اجتماعي مروج كنش جمعي و میزان اعتماد به نهادهااي عماومي ماي   جامعه نسبت به ا
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هااي ياک كااالي جمعاي و      شاود و ويژگاي   حاصل از تحقیق پوتنام در ايتالیا حاكي از اين است كه سرمايه اجتماعي در درازمدت انباشته ماي 

 .عمومي را دارد

هااي اجتمااعي تلقاي     گاذاري افاراد و ساازمانها در شابکه     سرمايه اجتماعي با تبعیت از ديدگاه پیربورديو، نوعي سرمايه در گروه دوم،( ب

تواند به سرمايه فرهنگي تبديل شده و بیانگر پايگاه اجتمااعي فارد و ساازمان     باشد كه مي در اين معنا، سرمايه اجتماعي يک كااليي مي. شود مي

الزم به ذكر است كلمن نیز باه هماین سایار بار مزايااي      . باشد مايه اجتماعي فرد و سازمان بیانگر قدرت او در جامعه ميلذا اندوخته سر. باشد

تواناد از   از نظر كلمن هنجار كنش متقابل بر سرمايه اجتماعي تاثیر دارد و سرمايه اجتماعي ماي . سرمايه اجتماعي براي فرد يا سازمان تاكید دارد

 . معي اثرات مثبت اقتصادي در سطح ملي داشته باشدطريق تسهیل كنش ج

هاا   اي كه ساازمان  توان گفت كه در هر جامعه بندي نظري بر اساس نظريات كلمن، پوتنام و بورديو به ويژه در سطح ساختاري مي در جمع

در آنها اعتماد به خود ايجااد كناد در اجاراي     بتواند با تبیین جايگاه و نقش خود و اراهه شناخت و آگاهي به افراد جامعه( در اين تحقیق پلیس)

هااي آن ساازمان را    مند شود و اين يعناي سارمايه اجتمااعي كاه مأموريات      مشاركتي جامعه بهره  تواند از ظرفیت ها واهداف خود مي ماموريت

 .نمايد تسهیل مي

 

 فرضیه ها
 .در هوشمندسازي شهر رابطه وجود دارد به نظر مي رسد بین میزان آگاهي شهروندان وزنان و مشاركت اجتماعي آنان

 .به نظر مي رسد بین میزان اعتماد اجتماعي و مشاركت  اجتماعي شهروندان در هوشمندسازي شهر رابطه وجود دارد

 .دارد وجود رابطه شهر هوشمندسازي در آنان مشاركت و شهروندان با ارتباط در اجتماعي هاي شبکه میزان بین نظرمیرسد به

 یافته ها 

به منظور بررسي اين رابطه با توجه به جدول مستطیلي شکل و ترتیبي بودن سطوح سنجش هر دو متغیر مستقل و وابسته از 

 .آزمون ضريب همبستگي اسپیرمن استفاده مي كنیم

 

 

 

 

 

 

 

 جدول   آزمون فرضیه هاي تحقیق
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ضريب  فرضیه رديف

 همبستگي

معني 

 داری

 نتیجه

وزنان و بین میزان آگاهي شهروندان  1

مشاركت اجتماعي آنان در هوشمندسازي 

 .شهر رابطه وجود دارد

 

151** 

 تايید 000.

بین میزان اعتماد اجتماعي و مشاركت   2

اجتماعي شهروندان در هوشمندسازي شهر 

 .رابطه وجود دارد

 تايید 001. **131.

 

بین میزان شبکه هاي اجتماعي در ارتباط با  3

در هوشمندسازي شهروندان و مشاركت آنان 

 .شهر رابطه وجود دارد

 رد 090 10000

 :داده هاي جدول باال نشان مي دهد كه

بین میزان آگاهي زنان و رابطه معني داري بین  01/0و سطح خطاي كوچکتر از  41/0با توجه به نتاي  آزمون با اطمینان  -8

همچنین مقدار اين . اول تحقیق تايید مي گرددبنابراين فرضیه . مشاركت اجتماعي آنان در هوشمندسازي شهر وجود دارد

 .است كه داللت بر همبستگي ضعیف بین دو متغیر دارد 818/0رابطه 

بین میزان اعتماد اجتماعي و رابطه معني داري بین  01/0و سطح خطاي كوچکتر از  41/0با توجه به نتاي  آزمون با اطمینان  -4

همچنین مقدار . بنابراين فرضیه  دوم تحقیق تايید مي گردد. وجود دارد مشاركت  اجتماعي شهروندان در هوشمندسازي شهر

 .است كه داللت بر همبستگي ضعیف بین دو متغیر دارد 841/0اين رابطه 

    بین میزان شبکه هاي اجتماعي در رابطه معني داري  01/0و سطح خطاي كوچکتر از  41/0با توجه به نتاي  آزمون با اطمینان  -4

 .  بنابراين فرضیه  سوم تحقیق رد مي گردد. شهروندان و مشاركت آنان در هوشمندسازي شهر وجود نداردارتباط با 

 تحلیل مسیر

به منظور سنجش كلیه تأثیرات مستقیم و غیر مستقیم متغیرهاي مستقل بر وابسته و آزمون مدل مفهومي نسبت به تحلیل مسیر 

به شرح جدول ( هوشمندسازي شهر)مستقیم و غیر مستقیم متغیرها بر متغیر وابسته نتاي  تحلیل مسیر و اثرات .اقدام مي نمايیم

 :زير مي باشد

 

 نتاي  تحلیل مسیر(: 3)جدول شماره
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 متغیرها

 انواع تأثیر

 کل غیر مستقیم مستقیم

 0/:34 - 0/:34 اعتماد اجتماعي

 148/0 874/0 414/0 شبکه هاي اجتماعي

 374/0 0:4/0 380/0 آگاهي

 

 

 :نمودار تحلیل مسیر

 

 

 

 

 

 

 تحلیل مسیر: نمودار

 :با توجه به نتاي  به دست آمده موارد زير را میتوان عنوان نمود

تأثیر ( هوشمندسازي)آگاهي هم به طور مستقیم و هم به شکل غیر مستقیم بر متغیر وابستهمتغیرهاي شبکه هاي اجتماعي و .8

 .گذار مي باشند

 .تأثیر گذار مي باشند( هوشمندسازي)متغیر اعتماد اجتماعي فقط به طور مستقیم بر متغیر وابسته. 4

 :بنابراين. رات مستقیم با غیر مستقیم هر متغیرمیزان تأثیر كل هر متغیر مستقل بر متغیر وابسته عبارت است از جمع تأثی. 4

 .مي باشد 178/0تأثیر كل متغیر اعتماد اجتماعي بر متغیر هوشمندسازي شهر برابر  -الف

 .مي باشد 148/0تأثیر كل متغیر شبکه اجتماعي بر متغیر هوشمندسازي شهر برابر  -ب

 .مي باشد 374/0تأثیر كل متغیر آگاهي بر متغیر هوشمندسازي شهر برابر  -پ

هوش

مند 

ساز

ي 

 شهر

شبکه 

 اجتماعي 

اعتماد 

 اجتماعي 

 آگاهي

4

3

6

/

0 

3

5

9

/

0 

4

1

0

/

0 

3

9

6

/

0 
1

6

0

/

0 
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همچنین متغیر سودمندانگاري در . در بین متغیر هاي مستقل بیشترين تأثیر را متغیر شبکه اجتماعي بر هوشمندسازي شهر دارد. 3

متغیرهاي مشاركت پذيري و اطالع رساني نیز تاثیر رگرسیوني . رتبه دوم قرار دارد و متغیر اعتماد اجتماعي در رتبه سوم قرار دارد

 .ندارند

 :پیشنهادات

چه بخواهیم چه نخواهیم در دهکده ..... شبکه هاي اجتماعي وفضاهاي مجازي و كانال هاي ارتباطي وخدمات غیر حضوري و  

هوشمند سازي شهريک هژموني در جامعه را .   جهاني وارد جامعه ما وارتباطات ما  شده اند وضريب نفوذ بااليي پیدا كردند

ان شهري مي توانند در كنارمردم ابتدا اين ابزارها وزير ساخت ها را شناسايي و بوجود  آورده است و جامعه شناسان وطراح

آموزشهاي شهروندي را به سبک  فرهنگ خود آن جامعه تروي  وتوصیه و اشاعه دهند در اين راستا استفاده از تکنولوژي واعتماد  

سب جوامع  مهم است واين مهم كمک زيادي به وحفظ امنیت وايمني در اين خدمات واطالع رساني هوشمند وتولیدمحتواي منا

پلیس وشهرداري ها وسازمان هاي محیط زيست وادارات آب وبرر : مديريت جوامع وكنترل ونظارت خواهدداشت به طور مثال  

عاد اجتماعي مي توانند اين اعتماد سازي را ايجاد نمايند  وبا اطالع رساني به موقع  شهروندان در همه اب.....ودر كل ودولت ها و 

رضايتمندي  استفاده از اين سرمايه هاي اجتماعي  شهروندان  در جامعه برسند ودر نتیجه  وخدماتي   به مشاركت اجتماعي

 .   جوامع رابدنبال خواد داشت
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 نامه كارشناسي ارشد دانشگاه شهید بهشتي پايان« اعتماد اجتماعي»( 8471. )امیركافي، مهدي 

 تهران پژوهشکده مطالعات راهبردي« ها و هراس مردم، دولت»( 8471). بوزان، باري 

  معاونت اجتماعي نیروي انتظامي« هاي اجتماعي ها و ناهنجاري آسیب»( 8414.)بیات، بهرام 
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 ترجمه سعید ساري اصالني، تهران، نشر ني« طلبي فرهنگ وضعیت»( 8414. )گالبرايت، جان 
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 ترجمه اصغر افتخاري، پژوهشکده مطالعات راهبردي« فرهنگ امنیت جهاني»( 8473. )لیتل. الي و آر مک كین 

 شركت سهامي انتشار« شناسي شهر جامعه»( 8474. )ممتاز، فريده 

 واليت ماندگار، امنیت پايدار، فصلنامه امنیت ملي،سال دوم شماره هفتم، دانشگاه (8444)لک زايي نجف و مهري علي ،

 عالي دفاع ملي

 808-884: 4شناسي ايران، شماره  ، نامه انجمن جامعه«اجتماعي و پیامدهاي آنفرسايش سرمايه » پور، محمود؛  شارع ،

 .8410دانشکده علوم اجتماعي دانشگاه تهران، 
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 واحد آموزش جهاد دانشگاهي دانشگاه تهران شاخه علوم «شناسي اجتماعي آسیب» اللّاه؛  صديق سروستاني، رحمت ،

 .8474انتشارات جهاد دانشگاهي دانشگاه تهران، پاهیز : اجتماعي

  و توانبخشي تهران، معاونت پژوهشي گروه ، دانشگاه علوم بهزيستي «سنجش سرمايه اجتماعي» غفاري، غالمرضا؛

بهمن ماه  44آموزشي مديريت رفاه اجتماعي، خالصه مقاالت نخستین سمپوزيوم سرمايه اجتماعي و رفاه اجتماعي، 

8414. 

  ،سرمايه اجتماعي، ترجمه غالمرضا غفاري و حسین رمضاني، انتشارات كوير، تهران:841فیلد، جان ، 

  انتشارات : ، ترجمه غالم عباس توسلي، چاپ اول، تهران«سرمايه اجتماعي و حفظ آن: ان نظمپاي» فوكوياما، فرانسیس؛

 .8474جامعه ايرانیان، بهار 

  8477نشر ني، : ، ترجمه منوچهر صبوري، چاپ اول، تهران«بنیادهاي نظريه اجتماعي» كلمن، جیمز؛. 
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