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چكيده
هوشمندسازي يا هوشمند شدن زندگي جمعي از موضوعات فراگير در عصر حاضر است كه به دغدغه اي براي ساختارهاي مديريتي تبديل شده استت
در حوزه هوشمندسازي مشاركت مردمي در آن يكي از ضمانتهاي نيل به موفقيت ارزيابي ميشود هدف مقاله تبيين عوامل موثر بر مشاركت زنتان در
هوشمند سازي شهر در بحران كرونا است كه با روش پيمايش و با جامعه آماري كليه زنان  18سال بته بتا ي منتا

 7و  8تهتران استت كته بتا روش

نمونهگيري ي تعداد  384نفر انتخاب شده است براي تبيين نظري موضوع و استخراج فرضيهها از نظريههاي مشاركت ،سرمايهاجتماعي ،جامعه شتبكه-
اي بهره گرفته شده است
يافتههاي تحقي نشان ميدهد كه متغيرهاي شبكههاي اجتماعي و سودمندانگاري هم به ور مستقيم و هتم بته شتكل غيتر مستتقيم بتر متغيتر وابستته (
هوشمندسازي ) تأثيرگذار ميباشند متغير اعتماداجتماعي فقط به ور مستقيم بر متغير وابسته(هوشمندسازي) تأثيرگتذار متيباشتد همننتين تتأثير كتل
متغير اعتماداجتماعي بر متغير هوشمندسازي شهر برابر  0/571مي باشد و تأثير كل متغير شبكهاجتماعي بر متغير هوشمندسازي شتهر برابتر  0/531متي-
باشد و تأثير كل متغير سودمندانگاري بر متغير هوشمندسازي شهر برابر  0/479ميباشد
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 -1بيان مساله
امروزه هوشمندشدن ابعاد مختلف زندگي بشر از موضوعات مبتال به اكثريت جوامع بشري است كه مورد توجه
فراوان قرار گرفته است بر اساس روند رسوخ و سيطره هوشمندي بر زندگي جوامع مي توان از عصر هوشمند
سخن به ميان آورد كه اين مهم با خود ويژگي ها و الزامات بسياري را براي بشر به ارمغان آورده و در آينده در
سطح گستردهتري اين ارمغان توسعه خواهد يافت
يكي از موضوعات محوري هوشمندسازي و هوشمندشدگي در عصر حاضر هوشمندشدن شهرها و بويژه كالن
شهرهاست كه ضرورت ورود به آن از جميع جهات اهميت روزافزوني پيدا ميكند به نظر مي رسد امكان تبادل
ا العات بين اجزاي شهر و شهروندان از اركان اصلي عملياتيكردن شهر هوشمند است يكي ازاين ابعاد نقش
مؤثر شهروندان(زنان) در شهر هوشمند نيز است و به موضوع چگونگي فراهم آوردن موقعيت بهرهمندي بهتر در
شهر هوشمند از يک زندگي سالم و با كيفيت براي شهروندان با خص زنان ميپردازد
شهر هوشمند نيازمند زيرساخت هاي فراواني است و شهر بايد آماده فرآيند تحول بشود اما تجربه همه كشورهايي
كه به شهر هوشمند دست يافته اند و يا صحبت با نخبگان و انديشمنداني كه در اين حوزه تالش هاي بسياري
داشته اند ما را به اين نتيجه مي رساند كه شهر هوشمند نيازمند مشاركت همگاني نيزاست ،يعني زماني زيرساخت ها
و پروژه هاي اجرا شده كارآيي زم را درشهر خواهد داشت كه شهروندان و ساكنين شهر با اين مقوله آشنا شوند و
با فرهنگ شهر نشيني از نوع شهر هوشمند آن ارتباط مؤثري برقرار كنند
مشاركت به گونه رفتار اجتماعي مورد نظر است چناننه به نظر بسياري از جامعه شناسان رفتار تحت تأثير زنجيره
عواملي ايجاد مي شودكه قصد و نيت تأثيرپذير از گرايش ها و هنجارهاي مرتبط با رفتارهاي اجتماعي را دارد در
اين رويكرد نهايتا عناصر فرهنگي جوامعي كه مي تواند بر مشاركت مؤثر واقع شود ،مورد تواف قرار ميگيرد
در حوزه مشاركت يكي از عناصر پايه اي مشاركت ،مشاركت زنان است كه بنا به د يلي اين مشاركت بويژه در
حوزه هاي سياسي به عنوان قالب كالسيک مشاركت نقشي منفعالنه دارند اما به نظر ميرسد در حوزه هاي مدرن
و نوين نقش مشاركتي زنان مي تواند بسيار گسترده صورت گيرد در نيمه دوم سال  1398ايران دچار يک بحران بيماري
شد ( ويروس كرونا ) مدارس دانشگاه ها مراكز خريد و مساجد و در آستانه سال نو وايام اعتكاف در تمامي شهرها اعالم
تعطيلي داشتند بسياري از كسب وكار ها و فعاليتهاي اقتصادي وآموزشي به مشكل برخورد كردند و در اين راستا آموزش

مجازي وخريد فروش الكترونيكي مورد اقبال قرار گرفت از اين رو در تحقي حاضر هوشمندسازي شهر با ضرورت
بحران كرونا به عنوان حوزهاي در نظر گرفته شده است كه مشاركت شهروند ( زنان)يكي از اركان رسيدن به شهر
هوشمند است .

 -1مروری بر ادبيات موضوع
در تحقيقي با عنوان « نقش شبكه هاي اجتماعي موبايلي در زندگي زنان ( مطالعه موردي  :شهر رشت )» بيان نموده
اند كه در سال هاي اخير  ،گسترش ضريب نفوذ اينترنت در كشور و عضويت در شبكه هاي اجتماعي از ري
گوشيهاي تلفن همراه رشد چشمگيري داشته است به رغم همهگير شدن شبكههاي اجتماعي ،حضور زنان در اين
شبكهها و تاثيرات اين شبكهها بر زندگي آنان از منظر جامعه شناختي اهميت دارد ( علي خواه و همكاران ( )1396
ودر تحقي ديگر با عنوان «تئوري شهر هوشمند و ارزيابي مؤلفههاي زيرساختي آن در مديريت شهري مورد
شناسي :شهرداري تبريز» نشان مي دهند كه ،آننه يک شهر را به سمتِ هوشمندي پيش ميبرد ،صرفاً استفاده از
ابزار الكترونيک و سيستم ارتبا اتي آن شهر نيست؛ بلكه نحوه برنامهريزي و استفاده از اين ابزار درجهتِ ارتقاي
سطح كيفي زندگي شهروندان يک شهر است هدف شهر هوشمند افزايش كيفيت زندگي شهري با رويكرد توسعه
پايدار است ايده ايجاد شهرهاي هوشمند كه بحث جديدي در برنامهريزي شهري است ،در دو دهه اخير مطرح
شده و مؤلفههاي آن به ورِ كامل مورد تعريف و شناسايي قرار نگرفته است شهر هوشمند واقعيتي است كه با
توجه به گسترش روزافزون تكنولوژي ا العات در شهر و در راستاي پاسخگويي به نيازهاي جديد شهروندان به
ا العات و امكانات سختافزاري و نرمافزاري در زندگي شهري آنان ،پا به عرصه ظهور ميگذارد در اين تحقي
آننه يک شهر را به سمت هوشمندي پيش ميبرد ،صرفا استفاده از ابزار الكترونيک و سيستم ارتبا اتي آن شهر
نيست بلكه استفاده از اين ابزار جهت ارتقاي سطح كيفي زندگي شهروندان يک شهراست روستايي و پورمحمدي
()1396
در پژوهش ديگر تحت عنوان دولت و توسعه ناهموار در خصوص مشاركت دراجتماع بيان كردند كه تدقي در
ويژگيهاي حكمروايي(مشاركت ،تواف همگاني ،كارايي و اثر بخشي ،پاسخ دهي ،دربرگيرندگي ،قانونمندي،
شفافيت و پاسخگويي)گوياي اين است كه سنگ بناي آن در مقياس محلي و دراجتماع محلي است تا به تدريج در
همبستگي و يكپارچگي اجتماعات به مقياس كالن و حكومتي سرايت كند اين ويژگيها در سطح كالن ملي قابل
پايش نيست و با تمركززدايي و پيگيري نهادهاي مدني در سطح محلي عملياتي ميگردد اندي و توماني)2009(4

« بررسي بسترها و موانع رشد شهر هوشمند در شهرهاي مياني مطالعه موردي :شهر خرمآباد» را مطالعه كردند
پژوهش حاضر با هدف ارزيابي بسترها و موانع رشد شهر هوشمند در شهر خرمآباد به عنوان يک شهر مياني تدوين
گرديده است ،روش به كارگيري توصيفي -پيمايشي و مبتني بر منابع اسنادي و كتابخانهاي ميباشد نتايج حاصل از
4

-Andy and toomuny

بررسيها براساس ديدگاه پاسخگويان نشان ميدهد؛ مهمترين پتانسيلهاي اعمال رشد شهر هوشمند در خرمآباد را
ميتوان در شرايط بستري ،ايجابي و مشوقها دانست شرايط كالبدي و محيطي شهر خرم آباد به عنوان پتانسيل
بالقوه جهت رشد شهر هوشمند مطرح مي گردند در مقابل مهم ترين موانع اعمال سياست رشد هوشمند در اين
شهر؛ شامل عواملي از قبيل :نگرشهاي مديريتي ،نحوه توزيع كاربريها (توزيع نامناسب آنها) ،وضعيت فرهنگي-
اجتماعي و اقتصادي حاكم بر شهر ميباشد بايد عنوان نمود ،دسترسي به فناوريهاي هوشمند مي تواند نقش
مهمي در بهبود وضعيت زندگي شهروندان خرم آبادي داشته باشد تحق اين امر ،مستلزم پرداختن به موضوعات
مهمي از قبيل تغيير در نظام برنامه ريزي  ،اعمال مديريت صحيح شهري  ،توجه به زير ساخت ها و فرهنگ سازي
مي باشد .زينالديني و همكارانش1393:
در پژوهشي با عنوان" نابرابري ،اعتماد و مشاركت مدني" ،با استفاده ازداده هاي ايالتي آمريكا در دهه هاي
13970،1380و 1990به بررسي علت مشاركت افراد در اجتماعات مدني پرداختند آنها چهار فرضيه اصلي را در
اين پژوهش آزمون نمودند :نابرابري موجب بي اعتمادي مي شود؛ اثرات نابرابري بر مشاركت بيشتر به صورت غير
مستقيم و از ري اعتماد است نه به صورت مستقيم؛ اعتماد تأثير بيشتري بر انو اع اجتماعي مشاركت مدني دارد تا
بر مشاركت سياسي ،و تأثيراعتماد بر مشاركت مدني بيشتر از تأثير مشاركت مدني بر اعتماد است .اين چهار فرضيه
مورد تأييد قرارگرفت يافته ها نشان مي دهد كه نابرابري موجب كاهش اعتماد تعميم يافته ميشود و قويترين
تعيين كننده آن است اسلينر و همكاران) 2003( :
از بررسيهاي به عمل آمده در پيشينه تحقي

آننه مشخص است اين است كه حضور شهروندان دراستفاده از

شبكه هاي اجتماعي وامكانات هوشمند داراي اهميت قابل توجهي است اما در مقاله نخست تنها حضور زنان
بدون احصا رفع نياز آنان مطرح ميشود و يا دسترسي و آگاهي از نحوه استفاده و يا اعتمادسازي و لحاظ نشده
است بنابراين نقش و ميزان مشاركت در تعامالت هوشمند در زنان در شهر تهران و شهر هوشمند مد نظر اين
پژوهش ميباشد

در اين راستا شهر الكترونيک هزينههاي زيادي را متحمل ميشود از اين رو اگر شهروندان

آگاهي و اعتماد زم را نسبت به برنامه هوشمندسازي شهر نداشته باشند  ،ميزان مشاركت مطلوب آنها تحق
نخواهد يافت
 -2مبانی نظری
الف -نظريه مشاركت
درسده هاي اخير و به ويژه در پي رنسانس و انقالب صنعتي كه تحو ت اقتصادي ،اجتماعي ،سياسي و
فرهنگي عمده اي در جامعه بشري رخ داده و ساختار جوامع را متنوع و دگرگون نموده است ،تنها راه نيل به

هدفهاي انساني به ويژه توسعه امنيت و پايداري آنها ،مشاركت و همياري گروهها ،قشرها ،بقات اجتماعي
شناخته شده است به نظر آرنشتاين مشاركت درعمل داراي سطوحي است چرا كه همه افراد به يک ميزان در
امور مختلف اجتماعي مشاركت ندارند آرنشتاين به ور كلي سه سطح از مشاركت را در نظر گرفته است :
 )1عدم مشاركت  )2 ،مشاركت غيرمستقيم و  )3مشاركت مستقيم
هر يک از اين سطوح خود به چند سطح جزييتر تفكيک ميشود آرنشتاين مبناي اصلي جهت تعيين
سطوح مشاركت در يک جامعه را ميزان توسعه اقتصادي ،اجتماعي و سياسي آن جامعه ميداند ،به وري كه
هرچه يک جامعه توسعه يافتهتر باشد ،شرايط و احتمال مشاركت مردم فراهمتر و لذا مشاركت در سطح
با تر صورت ميگيرد (آرنشتاين 47 : 1996 ،به نقل از بيات  )1387:121در اين نردبان پايينترين پله را
كنترل و با ترين پله را كنترلكننده (ناظر) تشكيل ميدهد بر مبناي انديشه آرنشتاين همه افرادي كه در
فرآيند مشاركت درگير ميشوند ،از درجه و ميزان مشاركت يكساني برخوردار نيستند بلكه بر اساس پله و
موقعيتي كه در اين فرآيند كسب مينمايند ،جايگاه مشاركتي آنها تعيين ميشود برخي مطالعات انجام شده
در زمينه مشاركت حاكي از اين است كه بين رضايتمندي از تصميم جمعي و ميزان مشاركت اعضا در
تصميمگيري رابطه مثبتي وجود دارد از جمله پژوهشگراني كه وجود رابطه مستقيم بين مشاركت در
تصميمگيري و رضايتمندي را گزارش كردهاند ،ميتوان به موزر و ريمر ( )1956فرنچ و ديگران ()1958
اشاره كرد موزروريمروفرنچ و ديگران ( )1960دريافتند كه مشاركت در تصميمگيري زماني به رضايتمندي
ميانجامد كه اعضاي نظام ،احساس كنند مشاركت آنها ،در تصميمگيري فعاليتهاي مشروع  ،عمقي و نه
سطحي و پيش پا افتاده است همبلين و ديگران ( )1961به اين نتيجه رسيدند كه مشاركت وتصميمگيري
زماني به رضايتمندي ميانجام كه اعضاء متقاعد شوند كه رهبرانشان مهارت كافي ندارند (شوميكر: 1369 ،
 )305به نظر ميرسد يكي از د يل منطقي كه باعث ميشود اعضاي يک نظام اجتماعي از برخي تصميمها
احساس رضايت كنند اين است كه با مشاركت در فرآيند تصميمگيري اعضا در مييابند كه بيشتر افراد نظام
مايل به پذيرش تصميم هستند مشاركت در تصميمگيري فرد را از ميان تعهد و تواف گروه آگاه ميسازد
اگر فرد از پشتيباني افراد ديگر در مورد تصميمگيري اتخاذ شده آگاه باشد ،احتمال رضايمتندي وي نيز بيشتر
ميشود (همان  )306 :بنابراين امر تصميمگيري كه امروزه يكي از اصول اساسي مشاركت به معناي جديد
آن تلقي شده است و مشاركت بدون تصميمگيري ناتمام تلقي ميشود از رف ديگر موجب خشنودي و
رضايت فرد مشاركتكننده از فعاليتهاي مشاركتي خود شده و او را به انجام آن ترغيب ميكند در حالي
كه در مشاركت به شكل سنتي آن كه مشاركت جو تنها در اجراي يک پروسه فعاليت گروهي نقش دارد و
عمالً از تصميمگيري كنار گذاشته ميشود و رغبت و رضايتمندي چنداني از مشاركت خود نميتواند به
دست آورد و رضايتمندي كمتر باعث مشاركت و فعاليت كمتر او ميشود به همين دليل است كه در
سازمانهايي كه به شيوه دموكراتيک اداره ميشوند و افراد ردههاي پايين نيز در جريان تصميمگيري قرار داده

مي شوند ،مشاركت بيشتر و در نتيجه كارايي و اثربخشي بيشتري را هم نسبت به سازمانهاي با رهبري
اقتدارگرا به دنبال دارند (اكبري)35 : 1383 ،

ب-نظريه سرمايه اجتماعي
نظريه سرمايه اجتماعي از آن رو در اين تحقي مورد عنايت قرار گرفته است كه مديريت شهري و به
صورت خالص شهرداري تهران براي ترويج فرهنگي و ايجاد تمايل و گرايش در شهروندان براي مشاركت
در هوشمند سازي شهري احتياج دارد كه از سرمايه اجتماعي خود بهره بگيرد كه در اين تحقي مفروض اين
است كه شهروندان براي مشاركت با مديريت شهري در امر هوشمند سازي بايستي در مرحله اول آگاهي و
ا الع كافي از موضوع هوشمند سازي داشته باشند بعد از مرحله آگاهي دومين متغير اساسي متغير اعتماد
است كه شهروندان بايستي نسبت به مديريت شهري اعتماد داشته باشد تا نوبت به مرحله عملي يعني همان
گام اقدام و مشاركت برسد كه سرمايه اجتماعي اين مهم را ايفا مي نمايدجيمز كلمن ،سرمايه اجتماعي
مجموعهاي از منابعي ميداند كه در روابط خانواده و سازمان اجتماعي محلي وجود داشته و براي رشد
اجتماعي يا شناختي يک كودك يا جوان مفيدند به عقيده وي اين منابع براي افراد مختلف متفاوتند و
ميتوانند امتياز مهمي را براي توسعه سرمايه انساني كودكان و جوانان ايجاد كنند (كلمن ,1998فيلد1386 ،
 )44:وي معتقد است سرمايه اجتماعي عبارت از ارزش آن جنبه از ساختار اجتماعي است كه بعنوان منابعي
در اختيار اعضاء يک گروه يا يک سازمان قرار ميگيرد تا بتوانند به اهداف و منافع خود دست يابند
همننين وي در نظريه خود ،سرمايه انساني را هدف غايي مطرح كرده و سرمايه اجتماعي را بعنوان ابزاري
براي رسيدن به سرمايه انساني قلمداد ميكند و با استفاده از اين مفهوم به دنبال شناخت نقش هنجارها و
ارزشها در داخل خانواده يا شبكههاي اجتماعي بود تا از اين ري بتواند موجب تقويت سرمايههاي
انساني شود جيمز كلمن ،سرمايه اجتماعي مجموعهاي از منابعي ميداند كه در روابط خانواده و سازمان
اجتماعي محلي وجود داشته و براي رشد اجتماعي يا شناختي يک كودك يا جوان مفيدند به عقيده وي اين
منابع براي افراد مختلف متفاوتند و ميتوانند امتياز مهمي را براي توسعه سرمايه انساني كودكان و جوانان
ايجاد كنند  (5كلمن  ) 44:1386 ،وي معتقد است سرمايه اجتماعي عبارت از ارزش آن جنبه از ساختار
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اجتماعي است كه بعنوان منابعي در اختيار اعضاء يک گروه يا يک سازمان قرار ميگيرد تا بتوانند به اهداف
و منافع خود دست يابند همننين وي در نظريه خود ،سرمايه انساني را هدف غايي مطرح كرده و سرمايه
اجتماعي را بعنوان ابزاري براي رسيدن به سرمايه انساني قلمداد ميكند و با استفاده از اين مفهوم به دنبال
شناخت نقش هنجارها و ارزشها در داخل خانواده يا شبكههاي اجتماعي بود تا از اين ري بتواند موجب
تقويت سرمايههاي انساني شود
از نظ ر وي اعتماد و ارتباط متقابل اعضاء در شبكه به عنوان منابعي هستند كه در كنشهاي اعضاي جامعه
موجود است و همين عناصر ميتوانند راه را براي نيل به منافع متقابل هموار نمايند و اين منافع فراتر از
سطح فردي و در سطح ملي مطرح ميشود6
پيربورديو ،سرمايه اجتماعي را مجموعه منافع مادي يا معنوي ميداند كه به يک فرد يا گروه اجازه ميدهد تا
شبكه پايداري از روابط كم و بيش نهادينه شده بر اساس آشنايي و شناخت كامل را در اختيار داشته باشند(7
پيربورديو) 31:1386،
جيمز كلمن ،سرمايه اجتماعي مجموعهاي از منابعي ميداند كه در روابط خانواده و سازمان اجتماعي محلي
وجود داشته و براي رشد اجتماعي يا شناختي يک كودك يا جوان مفيدند به عقيده وي اين منابع براي افراد
مختلف متفاوتند و ميتوانند امتياز مهمي را براي توسعه سرمايه انساني كودكان و جوانان ايجاد كنند (8
كلمن  ) 44:1386 ،وي معتقد است سرمايه اجتماعي عبارت از ارزش آن جنبه از ساختار اجتماعي است
كه بعنوان منابعي در اختيار اعضاء يک گروه يا يک سازمان قرار ميگيرد تا بتوانند به اهداف و منافع خود
دست يابند همننين وي در نظريه خود ،سرمايه انساني را هدف غايي مطرح كرده و سرمايه اجتماعي را
بعنوان ابزاري براي رسيدن به سرمايه انساني قلمداد ميكند و با استفاده از اين مفهوم به دنبال شناخت نقش
هنجارها و ارزشها در داخل خانواده يا شبكههاي اجتماعي بود تا از اين ري بتواند موجب تقويت
سرمايههاي انساني شود
American Academy of Political and Social Science 67: 6

bourdieu & wacquant 7
colman 8

رابرت پوتنام بعنوان يكي از نظريهپردازان حوزه سياست ،سرمايه اجتماعي را مجموعهاي از ويژگيهاي
زندگي اجتماعي نظير شبكهها ،هنجارها واعتماد ميداند كه مشاركتكنندگان را قادر ميسازد تا به شيوهاي
مؤثرتر ،اهداف مشترك خود را تعقيب كرده و در نهايت ،با اتحاد مبتني بر اعتماد و تعاون به اهداف خود
نايل شوند
 (9پوتنام ) 55:1386،
از نظر وي اعتماد و ارتباط متقابل اعضاء در شبكه به عنوان منابعي هستند كه در كنشهاي اعضاي جامعه
موجود است و همين عناصر ميتوانند راه را براي نيل به منافع متقابل هموار نمايند و اين منافع فراتر از
سطح فردي و در سطح ملي مطرح ميشود10
پيربورديو ،سرمايه اجتماعي را مجموعه منافع مادي يا معنوي ميداند كه به يک فرد يا گروه اجازه ميدهد تا
شبكه پايداري از روابط كم و بيش نهادينه شده بر اساس آشنايي و شناخت كامل را در اختيار داشته باشند
(11پيربورديو) 31:1386،

رابرت پوتنام بعنوان يكي از نظريهپردازان حوزه سياست ،سرمايه اجتماعي را مجموعهاي از ويژگيهاي
زندگي اجتماعي نظير شبكهها ،هنجارها واعتماد ميداند كه مشاركتكنندگان را قادر ميسازد تا به شيوهاي
مؤثرتر ،اهداف مشترك خود را تعقيب كرده و در نهايت ،با اتحاد مبتني بر اعتماد و تعاون به اهداف خود
نايل شوند ( Putnam,1996فيلد)55 :1386،
پيربورديو ،سرمايه اجتماعي را مجموعه منافع مادي يا معنوي ميداند كه به يک فرد يا گروه اجازه ميدهد تا
شبكه پايداري از روابط كم و بيش نهادينه شده بر اساس آشنايي و شناخت كامل را در اختيار داشته باشند
(بورديو ,1992فيلد)31: 1386 ،

Putnam 9
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از نظر وي اين شكل از سرمايه حاصل جمع منابع بالقوه و بالفعلي است كه نتيجه مالكيت شبكه با دوامي از
روابط نهادي شده بين افراد و به عبارت سادهتر عضويت در يک گروه است از نظر وي اين سرمايه در ول
زمان و تالش افراد جامعه به دست ميآيد و محصول نوعي سرمايهگذاري فردي يا جمعي ،آگاهانه يا
ناآگاهانه است كه به دنبال تثبيت يا بازتوليد روابط اجتماعي است كه مستقيماً در كوتاهمدت يا بلندمدت
قابل استفاده هستند (شارعپور )1383 ،به اعتقاد بورديو ،سرمايه ميتواند در قالب سه شكل مختلف ظاهر
شود  :سرمايه اقتصادي كه قابل تبديل به پول بوده و در شكل ح مالكيت نهادينه ميشود سرمايه فرهنگي
كه تحت شرايط خاصي قابل تبديل به سرمايه اقتصادي بوده و در شكل مدارج تحصيلي نهادينه ميشود و
با خره سرمايه اجتماعي كه تحت شرايط خاصي قابل تبديل به سرمايه اقتصادي بوده و ممكن است در
شكل اصالت و شهرت نهادينه شود (همان)
نظريه شبكه ايي كاستلز
يكي از نظريات برجسته اي كه درباره جامعه شبكه اي ارايه شده است ،نظريه «قدرت ارتبا ات» مانوئل
كاستلز است كه در كتابي با همين عنوان در سال  2009منتشر شده است كاستلز در اغلب كتاب هاي خود
مانند «عصر ا العات»« ،قدرت ارتبا ات» و «شبكه هاي خشم و اميد» از روش شناختي خاصي بهره مي
گيرد شيوه كار او صورت بندي فرضيه هايي مشخص و تاييد آنها با استفاده از نظريات و پژوهش هاي
دانشمندان و پژوهشگران برجسته و تحليل ثانوي آنهاست روش كار او استفاده از رويكرد ويرايشي ،تحليل
و مفصل بندي مطالب خويش از ري آنهاست
كتاب «قدرت ارتبا ات» كه تفصيل مطالب ارتبا ي مطرح شده در كتاب عصر ا العات نيز محسوب مي
شود در زمره چنين نظرياتي است اين استاد پرآوازه اسپانيايي ا صل دانشگاه بركلي كاليفرنيا پيش از اين در
سه گانه خود با عنوان «عصر ا العات» به تبيين جامعه شبكه اي به صورت تفصيلي پرداخته است به نظر
مي رسد كه مشرب فلسفي كاستلز ،حركت بر مدار ساختارگرايي آلتو است هر چند او به صورت آشكار بر
چنين گزاره اي مهر تاييد نزده است كاستلز با بيان اينكه «پيام همان پيام است» از جبرگرايي تكنولوژيک
مک لوهاني و شعار مشهور او يعني«رسانه همان پيام است» تا حدي فاصله مي گيرد با اين حال در بيان آراء
خود ،دلبستگي به مک لوهان را پنهان نكرده است «از نظر كاستلز ،شبكه ها ،ريخت اجتماعي جديد جوامع
ما را تشكيل مي دهند و گسترش منط شبكه اي تغييرات چشم گيري در عمليات و نتايج فرايندهاي توليد،
تجربه ،قدرت و فرهنگ ايجاد مي كند (مهدي زاده ،1393،ص)337
اين ادعا كه «شبكه ها  ،ريخت اجتماعي جوامع را تشكيل مي دهند» تا حدي اغراق آميز است و نياز به
تبيين دارد و براي اثبات آن به ادله ،قرائن وشواهد بيشتري نياز دارد اينكه ريخت اجتماعي جوامع به شبكه

ها محدود شود موجب به حاشيه راندن بسياري از واقعيات اجتماعي و ايجاد خلل در درك واقعي جامعه
مي شود
در نظريه جامعه شبكه اي ،كاستلز ارجحيت بيشتري براي فضاي مجازي نسبت به فضاي واقعي قائل شده
است اين در حالي است كه اين دو فضا در يكديگر تنيده هستند و كنش گري اجتماعي و سياسي به ور
توام در اين دو فضا ،غير قابل تفكيک از يكديگر است شايد همين بزرگ نمايي هاي غير انطباق با واقعيت
سبب شده است كه كاستلز در كتاب جديد خود با عنوان« شبكه هاي خشم و اميد ،جنبش هاي اجتماعي در
عصر اينترنت» تا حدي اين ديدگاه جبرگرايانه را تعديل كند در فاصله زماني  13ساله تاليف دو كتاب عصر
ا العات و كتاب اخيروي قدرت ارتبا ات  ،او نتوانسته شواهد و د يل بيشتري براي شبكه اي شدن ريخت
اجتماعي جوامع بيابد در كتاب اخير به تجربياتي از استفاده فعا ن در كشورهاي تونس ،مصر  ،اسپانيا و
بورس وال استريت از شبكه هاي اجتماعي اشاره كرده كه تنها گزاره هايي درباره كاركردهاي اين شبكه
هاست و براي عموميت يافتن كاركرد شبكه هاي اجتماعي و تسري آنها به تمام جنبه هاي زندگي شهروندان
در سطح جهاني به شواهد بيشتري نياز دارد (همان)

يک نكته مشترك در نظريات كاستلز از جمله نظريه هاي «جامعه شبكه اي» و «قدرت ارتبا ات» تالش براي
اثبات جهان شمولي اين نظريات است هر چند كاستلز تالش دارد فاصله خود را با باورهاي پارادايم
مدرنيسم حفظ كند ولي از اين منظر با اين پارادايم كه در صدد ارايه نظريات جهانشمول است همنوا مي
شود كاستلز در كتاب قدرت ارتبا ات در صدد است اثبات كند قدرت و ضد قدرت در شبكه هاي ارتبا ي
جهاني نهفته است«:قدرت در وهله اول از ري معناسازي در ذهن انسان و به كمک فرايندهاي ارتبا ي
اعمال مي گردد كه در شبكه هاي چند رسانه اي جهاني /محلي با رويكرد ارتباط جمعي ،از جمله ارتباط
جمعي خودانگيز ،اجرايي مي شوند »(كاستلز1393 ،الف ،ص)743
« با نفوذ روزافزون اينترنت ،شكل جديدي از ارتبا ات تعاملي پديد آمده است و به اين ترتيب ظرفيت
ارسال پيام هاي چند به چند ،در زمان حال يا زماني انتخاب شده و با امكان استفاده از ارتبا ات نقطه به
نقطه ،پخش محدود يا گسترده ،با توجه به اهداف و ويژگي هاي معطوف به كنش ارتبا ي در نظر گرفته
شده ،مشخص مي شوند اين شكل تازه ارتبا ات را به لحاظ تاريخي ،ارتبا ات جمعي خودانگيز) مي
نامم »( كاستلز ،ترجمه بصيريان1393 ،الف  ،ص)144

فرضیه هاي تحقیق:
 1بين ميزان ا العات و آگاهي زنان و مشاركت اجتماعي آنان در هوشمند سازي شهر رابطه وجود
دارد
 2بين سودمند انگاري زنان و مشاركت اجتماعي آنان در هوشمند سازي شهر رابطه وجود دارد

 3بين ميزان استفاده از شبكه هاي ا جتماعي زنان و هوشمند سازي شهر رابطه وجود دارد
 4بين ميزان سواد رسانه اي زنان و مشاركت اجتماعي آنان در هوشمندسازي شهررابطه وجود دارد
 .5بين عوامل زمينه ايي (تحصيالت – شغل –سن – سكونت و )زنان ومشاركت اجتماي آنان در هوشمند
سازي شهر رابطه وجود دارد.

الگوی نظری تحقیق:
عوامللل زمینلله اي :سللی ،تحصللی ت ،لل
خانوارو.....
اط عات و آگاهي
اعتماد زنان ه م يريت شهري

سودمن انگاري هوشمن سازي

مشاركت زنان
درهوشمن سازي شهر

شبكه هاي اجتماعي

روششناسی تحقيق
در اين پژوهش از منا

 22گانه،آن دسته منا قي كه ميانگين جمعيتي واقتصادي وجغرافيايي را داشته انتخاب شده

ومورد بررسي قرار گرفته است
از آنجايي كه منا

7و 8جزء منا

مياني شهر تهران مي باشند ونه بافت اجتماعي با ي شهر ونه بافت اجتماعي

پايين شهر نيستند وشهروندان حد ميانگين وضعيت اجتماعي واقتصادي و نيز برخوردارند بنابر اين شهروندان
(زنان) منا

7و 8شهرداري در اين پژوهش مورد نظر قرار گرفته است

جغرافيايي منطقه 7و 8شهرداري تهران قلمرو مكاني اين تحقي بوده و تمامي زنان كه ساكن در آن ومراجعين به

شهرداري اين دومنطقه  ،جامعه آماري مورد نظر ميباشند
تحقي حاضر با هدف واكاوي و شناسايي عوامل جامعه شناختي موثر بر مشاركت زنان در هوشمند سازي شهر
تهران انجام گرفته است و براي رسيد به هدف با بهره گيري از روش پيمايش نمونه اي  384نفري بر اساس روش
 7و  8شهر تهران مورد

نمونه گيري خوشه اي و با استفاده از فرمول كوكران از جامعه زنان با ي  18سال منا

انتخاب شده است اصالعات مورد نياز با استفاده از پرسشنامه اي محق ساخته جمع آوري و از ري نرم افزار
 spssمورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است زم به ذكر است ابتد از پيش آزمون جهت به منظور رفع نواقص
پرسشنامه استفاده شده است

 -5یافته ها و تجزیهوتحليل دادهها
الف :سيمای پاسخگویان

ج ول شماره : 1سیماي پاسخگويان
رد
يف
1

فراوان

متغیر

تحصيالت

ي

درص
د

ديپلم و پايينتر

94

24

فوق ديپلم

74

19

ليسانس

162

43

2

3

تأهل

تعتتتتتتتداد
اعضاي خانواده

4

سن

فوق ليسانس

46

12

دكتري و با تر

8

2

مجرد

162

42

متأهل

208

54

مطلقه

14

4

بيپاسخ

0

0

تا2نفر

144

38

 4-3نفر

101

29

بيشتر از 4نفر

190

49

 18تا  24سال

88

23

 25تا  34سال

123

35

 35تا  44سال

104

27

 45تا  54سال

45

12

 55سال و با تر

12

3

داده هاي جدول سيماي پاسخگويان نشان مي دهد كه :
 -1ميزان سطح تحصيالت پاسخگويان ديپلم و پايينتر 24درصد  ،فوق ديپلم  19درصد ،ليستانس 43
درصد ،فوق ليسانس  12درصد ،و دكتري و با تر 2درصد مي باشند بيشترين فراوانتي مربتوط بته
پاسخگويان داراي مدرك ليسانس با43درصد فراواني ها مي باشد
 -2از ميان كل پاسخگويان  42درصد مجرد 54 ،درصد متاهل و  3درصد نيز مطلقه هستند
 -3از نظرتعداد اعضاي خانواده  38 ،درصد پاستخگويان تتا  2نفتر  29 ،درصتد  3تتا  4نفتر و 49
درصد پاسخگويان نيز خانواده  4نفره يا بيشتر دارند
سن پاسخگويان نشان مي دهد كه  18تا  24سال  23درصد 25 ،تا  34سال  35درصتد 35 ،تتا  44ستال
 27درصد 45تا  54سال  12درصد و 55ستال و بتا تر 3درصتد متي باشتند بيشتترين فراوانتي مربتوط بته
پاسخگويان داراي  25تا  34سال سن با  35درصد فراواني ها مي باشد
ب -توصيف وضعيت متغيرها

ا العات و آگاهي
جدول ( :)1نمرات و درصد فراواني ا العات وآگاهي پاسخگويان در ارتباط با مديريت شهري

فراواني

درصد تجمعي درصد واقعي درصد
13

13

13

5

پايين

52 3

51 0

51 0

196

متوسط

100 0

47 7

47 7

183

با

100 0

100 0

384

Total

Vali
d

با توجه به ا العات جدول با  ،مشاهده مي شود كه ميانگين نمره كسب شده برابر  2/46بوده كه نشان مي
دهد ا العات وآگاهي پاسخگويان در ارتباط با مديريت شهري ( رو به متوسط) مي باشد
سودمند انگاري هوشمند سازي
جدول ( :)2نمرات و درصد فراواني نظر پاسخگويان در خصوص سودمند انگاري هوشمند سازي شهري
درصد تجمعي درصد واقعي درصد

فراواني

3

3

3

1

پايين

63 0

62 8

62 8

241

متوسط

100 0

37 0

37 0

142

با

100 0

100 0

384

Total

Valid

با توجه به ا العات جدول با  ،مشاهده مي شود كه ميانگين نمره كسب شده برابر  2/36بوده كه نشان مي
دهد سودمند انگاري هوشمند سازي شهري از نظرپاسخگويان در ( رو به متوسط) مي باشد
ميزان اعتماد به مديريت شهري
جدول ( :)3نمرات و درصد فراواني نظر پاسخگويان در خصوص ميزان اعتماد به مديريت شهري
درصد تجمعي درصد واقعي درصد

فراواني

31

31

31

12

پايين

58 1

54 9

54 9

211

متوسط

100 0

41 9

41 9

161

با

100 0

100 0

384

Total

Valid

با توجه به ا العات جدول با  ،مشاهده مي شود كه ميانگين نمره كسب شده برابر  2/38بوده كه نشان مي
دهد ميزان اعتماد به مديريت شهري از نظرپاسخگويان در حد با يي( متوسط رو به با ) مي باشد
استفاده شهرداري تهران از ظرفيت پذيري
جدول ( :)4نمرات و درصد فراواني نظر پاسخگويان در خصوص استفاده شهرداري تهران از ظرفيت مردم

درصد تجمعي درصد واقعي درصد

فراواني

23

13

13

7

پايين

48 4

44 4

43 1

164

متوسط

100 0

50 6

45 6

21

با

100 0

100 0

384

Total

Vali
d

با توجه به ا العات جدول با  ،مشاهده مي شود كه ميانگين نمره كسب شده برابر  2/55بوده كه نشان مي
دهد از نظر پاسخگويان استفاده شهرداري تهران از ظرفيت مردم در حد متوسطي مي باشد
استفاده و حضور در فضاي مجازي
جدول ( :)5نمرات و درصد فراواني نظر پاسخگويان در خصوص استفاده و حضور در فضاي مجازي
درصد تجمعي درصد واقعي درصد

فراواني

23

23

23

10

پايين

48 4

46 1

45 1

175

متوسط

100 0

50 6

52 6

200

با

100 0

100 0

384

Total

Vali
d

با توجه به ا العات جدول با  ،مشاهده مي شود كه ميانگين نمره كسب شده برابر  2/48بوده كه نشان مي
دهد از نظر پاسخگويان استفاده و حضور آنها در فضاي مجازي در حد متوسط با مي باشد
مشاركت در هوشمند سازي شهر
جدول ( )6نمرات و درصد فراواني نظر پاسخگويان در خصوص مشاركت در هوشمند سازي شهر
درصد تجمعي درصد واقعي درصد

فراواني

12 0

12 0

12 0

46

پايين

78 6

66 7

66 7

256

متوسط

100 0

21 4

21 4

82

با

100 0

100 0

384

Total

Vali
d

با توجه به ا العات جدول با  ،مشاهده مي شود كه ميانگين نمره كسب شده برابر  2/09بوده كه نشان مي

دهد از نظر پاسخگويان ميزان مشاركت در هوشمند سازي شهر در حد متوسط رو به پاييني مي باشد
 -3-3آنالیز واريانس يک طرفهج ول شماره( :)13آنالیز واريانس يک طرفه
سطح معني داري()sig

ميانگين مربعات
آزمون ()F

8/062

0/000

درجه آزادي

مدل

جمع مربعات

( )df

5

5/117

رگرسيون

77

9/774

باقي مانده ها

82

14/892

جمع

با توجه به معني داري مقدار آزمون  )8/062( Fدر سطح خطاي كوچكتر از  ،0/01ميتوان نتيجه گرفت كه
مدل رگرسيوني تحقي مركب از متغيرهاي مستقل(ا الع رساني و آگاهي بخشي -اعتماد اجتماعي -شبكه
هاي اجتماعي  -سودمند انگاري و مشاركت پذيري اجتماعي) و يک متغير وابسته(هوشمندسازي شهر)
مدل خوبي بوده و مجموع متغيرهاي مستقل قادرند تغييرات هوشمندسازي شهر را تبيين كنند

جدول شماره()14تاثير رگرسيوني متغيرها
a

ضرايب

همبستگي ها

سطح
معني داري

ضرايب

ضرايب

استاندارد

استاندارد نشده

ميزان

انحراف

مقدار

استاندارد

()B

437

2/450

110

071
333

اعتماد اجتماعي
شبكه هاي اجتماعي
سودمند انگاري

()sig

()t

000

5 602

060

074

092

518

650

077

368

414

179

000

3 987

436

083

339

386

270

000

3 673

359

190

697

-.356

403

307

000

3 861

410

170

657

نيمه تفكيكي

تفكيكي

بخش اول جدول با

مرتبه صفر

بتا

مدل
ضريب ثابت
ا العات و
آگاهي

تأثير رگرسيوني هر متغير مستقل بر وابسته را نشان مي دهد مقايسه متغيرها نشان مي دهد

1

كه :تأثير همه متغيرهاي مستقل بر وابسته معني دار است و مولفه اعتماد اجتماعي به مديريت باضريب
رگرسيوني( )Betaبرابر  0/436و سودمند انگاري باضريب رگرسيوني( )Betaبرابر  0/410به ترتيب با ترين
تأثير رگرسيوني را بر متغير وابسته تحقي داشته اند در بخش دوم جدول ميزان همبستگي مرتبه صفر(zero-
 )order correlationيعني همبستگي بين متغيرها بدون كنترل ،همبستگي تفكيكي /جزئي( partial
 )correlationيعني همبستگي بين متغيرها پس از حذف اثر همبستگي دو متغير با ساير متغيرهاي مستقل ،و
همبستگي نيمه تفكيكي( )part correlationيعني سنجش همبستگي بين متغيرها پس از حذف اثر خطي بقيه
متغيرهاي مستقل بر متغير مستقل ،آمده است در هر سه نوع همبستگي ميزان همبستگي با يي بين مولفه هاي
اعتماد اجتماعي و سودمند انگاري و شبكه هاي اجتماعي با هوشمند سازي شهر وجود دارد
تحلیل مسیر
بمنظور سنجش كليه تأثيرات مستقيم و غير مستقيم متغيرهاي مستقل بر وابسته و آزمون مدل مفهومي نسبت
به تحليل مسير اقدام مي نماييم نتايج تحليل مسير و اثرات مستقيم و غير مستقيم متغيرها بر متغير وابسته
(هوشمندسازي شهر) به شرح جدول زير مي باشد:

جدول شماره( :)15نتايج تحليل مسير
انواع تأثیر
متغیرها

مستقیم

غیر مستقیم

كل

ا الع رساني و آگاهي بخشي

-

-

-

اعتماد اجتماعي

0/436

-

0/436

شبكه هاي اجتماعي

0/359

0/172

0/531

سودمند انگاري

0/410

0/069

0/479

نمودار تحلیل مسیر:
/359

هوشمند
سازی
شهر

/436

شبكه اجتماعي

/396

اعتماد اجتماعي
/160

نمودار :تحليل مسير
با توجه به نتايج به دست آمده موارد زير را ميتوان عنوان نمود:
 1متغيرهاي شبكه هاي اجتماعي و سودمند انگاري هم به ور مستقيم و هم به شكل غير مستقيم بر متغير
وابسته(هوشمندسازي) تأثير گذار مي باشند
 2متغير اعتماد اجتماعي فقط به ور مستقيم بر متغير وابسته(هوشمندسازي) تأثير گذار مي باشند
 3ميزان تأثير كل هر متغير مستقل بر متغير وابسته عبارت است از جمع تأثيرات مستقيم با غير مستقيم هر
متغير بنابراين:
الف -تأثير كل متغير اعتماد اجتماعي بر متغير هوشمندسازي شهر برابر  0/571مي باشد
ب -تأثير كل متغير شبكه اجتماعي بر متغير هوشمندسازي شهر برابر  0/531مي باشد
پ -تأثير كل متغير سودمندانگاري بر متغير هوشمندسازي شهر برابر  0/479مي باشد
 4در بين متغير هاي مستقل بيشترين تأثير را متغير شبكه اجتماعي بر هوشمندسازي شهر دارد همننين
متغير سودمندانگاري در رتبه دوم قرار دارد و متغير اعتماد اجتماعي در رتبه سوم قرار دارد متغيرهاي
مشاركت پذيري و ا الع رساني نيز تاثير رگرسيوني ندارند
نتيجهگيری :

در بين متغير هاي مستقل بيشترين تأثير را متغير شبكه اجتماعي بر هوشمندسازي شهر دارد همننين متغير
سودمندانگاري در رتبه دوم قرار دارد و متغير اعتماد اجتماعي در رتبه سوم قرار دارد متغيرهاي مشاركت
پذيري و ا الع رساني نيز تاثير رگرسيوني ندارند
بر اساس يافته هاي پيمايشي اعتماد سازي در شهروند و با بردن سطح ا العات و آگاهي آنان از درگاههاي
رسانه ها وفضاي شبكه هاي اجتماعي باعث ترغيب شهروندان در مشاركت اجتماعي آنان نيز خواهد شد
رابطه آگاهي شهروندان ومشاركت آنان رابطه معنا دار را نشان مي دهد

در دنياي فن آوري جديد ساختارهاعوض شده اند در دنياي واقعي اگر تعداد اعضتاي يتک ختانواده بيشتتر
باشد امكان دسترسي به تحصيالت عالي كمتروبراين اساس افراد در خانوار هاي پر جمعيت نمي توانستتند
مثل خانواده هاي كم جمعيت تحصيل كرده وبه شرايط مطلوب سطح با ي جامعه برستند در حتالي كته در
شهر هوشمند ا العات به سهولت وبطور يكسان در اختيار تمامي شهروندان قرار مي گيرد و ايتن ستطح از
آگاهي وا العات به راحتي بر اي همگان بدست متي آيد چناننته در تحقيقتات گذشتته ديتده شتده ميتزان
تحصيالت زنان در مشاركت آنان در پيشرفت اقتصادي قابل توجه بود است اما يافته اين پژوهش نشان متي
دهد تحصيالت وسن ومحل سكونت ونحوه زندگي آنان

تاثيري در تعتامالت اجتمتاعي آنتان در فضتاي

مجازي ندارد
اما امروزه در فضاهاي مجازي انواع خدمات وا العات از جمله خريدهاي آنالين ،پرداخت قبوض ،رزرو
انواع بليط،ثبت نام هاي مختلف و غير حضوري توسط تمامي افرادجامعه يكسان انجام مي شودوبر خالف
پيش فرض هاي دنياي واقعي در شهرهوشمند ديگر سن وسطح تحصيالت نوع شغل ودر آمد در عدم
استفاده وميزان بهره مندي از اين امكانات موثر نمي باشند وما وارد دنياي جديدي شده ايم كه ساختارهاي
جديد خودش را دارد بنابراين در پژوهش حاضر اين رابطه معنا داري بين ميزان اعتماد اجتماعي و مشاركت
اجتماعي شهروندان در هوشمندسازي شهر وجود دارد درباب تأثير ميزان مصرف رسانهاي و ضريب نفوذ
مصرف اينترنت ،و مصرف ماهواره ،تلويزيون و روزنامه با ابزارهاي هوشمند ميزان مشاركت اجتماعي
همبستگي معناداري داردو درصد ا مينان وجود دارد؛ بدينصورت كه با فزونيگرفتن شبكه هاي اجتماعي
وسيستم هاي هوشمند از ميزان مشاركت حضوري نيز كاسته ميشود ،حالآنكه با با رفتن مصرف اينترنت و
تحو ت تكنولوژي و ارتبا ي روز به روز حذف ارتبا ات فردي پيش بيني شده است ازاينرو ،بايد به
تقويت زير ساخت هاي الكترونيكي داخلي براي جذب مخا بان و هدايت آنها به امور مشاركت اجتماعي
بيشتر در جامعه بايد پرداخت وهمننين سود بيشتر مخا ب را ترغيب نيز مي نمايد
با توجه به اينكه گروهي از افراد جامعه به توانمندي كامل استفاده ازخدمات هوشمند نرسيده اند به نظر مي
رسد بايد در جوامع در حال توسعه به مديران شهري اين اختيارات داده شود تا آموزشهاي همگاني و ترويج
استفاده از خدمات غير حضوري وارائه خدمات بهتر جهت تمامي شهروندان اختصاص يافته وسطح اعتماد
وآگاهي ومشاركت در عموم نيز بايد لحاظ شود

منابع
الف -فارسی
اكبري ،امين (  « ) 1383نقش سرماية اجتماعي در مشاركت :بررسي تأثير سرماية اجتماعي در مشاركت سياسي اجتماعي»
پاياننامة كارشناسيارشد دانشكدة علوم اجتماعي دانشگاه تهران .
بورديو ،پ (  « ) 1380د يل علمي و انتخاب عقالني» ترجمه مرتضي مرديها تهران :انتشارات نقش و نگار
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Title
Explaining the factors affecting women's participation in smartening the city (in
the Corona crisis(

Abstract
The smartening or smartening of collective life is one of the pervasive issues in
the present age that has become a concern for management structures. In the
field of smartening, public participation is considered as one of the guarantees of
success. The purpose of this article is to explain the factors affecting women's
participation in smartening the city of Tehran in the corona crisis. By survey
method and with the statistical population of all women 18 years and older in
districts 7 and 8 of Tehran, 384 people were selected by cluster sampling. .
Theories of participation, social capital, and network society have been used to
explain the subject theoretically and extract the hypotheses.
Findings show that social network variables and utilitarianism directly and
indirectly affect the dependent variable (intelligence). The variable of social
trust only directly affects the dependent variable (intelligence). Also, the total
effect of social trust variable on city smartness variable is equal to 0.571 and the
total effect of social network variable on city smartness variable is equal to
0.531. And the total effect of utility variable on city smartness variable is equal
to 0.547

