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مقدمه

محلی عامل کلیدی در تقویت و حمایت از جوامع  یها سازمان یساز میتصممشارکت شهروندان در فرایندهای مشورتی و 

درواقع مشارکت شهروندان در سطح (. Kipenis and Askounis, 2016: 602)شود  میشهری مدرن محسوب 

و  ها دولتمتمرکز یا غیرمتمرکز از اهمیت بسیاری برخوردار بوده و  یها دولتمحلی در هر دو واحد  یها تیحاکم

حفظ اعتماد عمومی به اجرای خدمات عمومی به  برایدر بهبود عملکرد خود بلکه  تنها نهیت محلی حاکم یها سازمان

محلی و  یها سازماناساس مشارکت شهروندان در  براین(. Suebvises, 2018: 236) کنند یمشارکت شهروندان توجه م

 بنابراین ؛رسانی صورت گیرد خدمات ها آننظرات و نیازهای افرادی باشد که باید به ة دهند انعکاستواند  عمومی می

اجرای و گرفتن  درپیشو به این دلیل که  رود یمبه شمار  یمهم نیز منبع خدمات ةمشارکت شهروندان از نظر بهبود ارائ

تناسب بهتری با راهکارهای مشکالت محلی دارد، الحاق یا اتصال  برآمده از نظرات شهروندان، جدید یها میتصم

اساس در  براین. شود میخدمات عمومی منجر ة ارائ تر یقوبخشی ر بخش مدیریت عمومی جامعه به اثرشهروندان د

فناوری اطالعات و ارتباطات برای  یها شرفتیپصورت روزافزون از  عمومی شهری به یها سازماناخیر نیز  یها سال

 کنند یمآنان در این فرایندها استفاده کردن   شریکیی به روی کنشگران بیرونی و گشودن فرایندهای سازمانی و اجرا

(Schmidthuber et al., 2017: 459 .) 

میان خود و شهروندان که ة رابطدر  کنند یمیدگاهی، نهادهای حاکمیت محلی در جهان سعی مبتنی بر چنین د

از اشکال جدید مشارکت که  ،مشارکتی است یریگ میتصمعمومی و فرایندهای ة حوزاطالعات شفاف در ة رندیبرگدر

 (.Mergel, 2015: 601)کنند مشارکتی است، استفاده  یها تیفعالیشرفته بوده و بستری برای پ یافزارها نرممبتنی بر 

است  شده گرفتهدرنظر  یریگ میتصم و مشاوره برای الکترونیکی دولت از یا شاخه عنوان به آنالین مشارکتدر این میان 

(Welch, 2012: 348)  نتایج مثبتی را به  بلندمدتدر جوامع شهری ممکن است در  مشارکت آنالینگرفتن  درپیشو

 یها سازمانهمچنین به این دلیل که اساس چنین امری نیازمند مشارکت فعال شهروندان است.  همراه داشته باشد. براین

مشارکت شهروندان مین مداوم انتظارات شهروندان از کیفیت خدمات هستند، شهرت خود برای تأة توسععمومی نیازمند 

نجر عمومی و دولتی م یها سازمانبه افزایش پاسخگویی  تواند یماک عمومی از خدمات ادرة نیزماطالعات در  ةدر ارائ

تحقیقات نشان داده است در چنین شرایطی شهروندسپاری موفق نیازمند از سوی دیگر  (.Allen et al., 2020: 3)شود 

مدیریت شهری  یها سازمانو با کرده مسائل شهری مشارکت  ةفعال دربار یصورت است که به یا زهیانگشهروندان با 

و درنتیجه  ها طرح مؤثر اجرایکاربران به توسعه و  یها زهیانگ ةاساس دانش در زمین . براینکنند میتعامل آنالینی برقرار 

فنی و سهولت  یها شرفتیپبا وجود  اما ،(Mergel and Desouza, 2013: 884) شود یمافزایش مشارکت منجر 

تنها با عوامل مرتبط با فناوری اطالعات قابل ین، اتخاذ و استفاده موفق از آن استفاده از ابزارهای متفاوت مشارکت آنال

جوامع شهری دارد. با  مشارکت افراد یها زهیانگاجتماعی و  ةسرمای، بلکه اتکای زیادی بر عواملی مانند نیستتوضیح 

 ,.Zolotov et al) اند کردهاین عوامل بر استفاده از ابزارهای مشارکت آنالین را بررسی  ریثتأاین تحقیقات اندکی وجود 

مرتبط با فناوری اطالعات برای  یها هینظرمشارکت آنالین تنها بر  ةگرفته در زمین (. بیشتر مطالعات انجام352 :2018

 رشد با اخیر، یها سال دراز سوی دیگر نیز (. Zolotov et al., 2018: 352)اند  کردهتوضیح قصد مشارکت آنالین اکتفا 
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 سیاسی و مدنی مشارکت اشکال درمورد بحث ها، آن در کاربران روزافزون فعالیت و عضویت و آنالین اجتماعی یها شبکه

 و ها مشارکت به یده جهت در تازه فضای این اهمیت بر نیز بسیاری و یافته نوینی و تازه یها جنبه آن زوایای و ابعاد و

 اجتماعی ةسرمای البته و آنالین ارتباطات با مرتبط یها یفناور و اینترنت ریثتأ رو این از ؛اند کرده تأکید مدنی یها تیفعال

اساس  براین .(93: 8931، پور یعل)احمدی و  است یافته بسط جدید اشکال ویژه به مدنی یها تیفعال بر فضا این در موجود

آنالین، مشارکت آنالین  یها سامانهو  ها ستمیساعضای جوامع شهری از  ةو افزایش قصد استفادمنظم  ةدرصورت استفاد

داوطلبانه بوده و به این       کامال  یها سامانهنتایج مثبتی برای چنین جوامعی به ارمغان آورد. استفاده از چنین  تواند یم

 برفردی  یها زهیانگ ریتأثبا وجود مطالب ذکرشده  ایش یابد.از آن باید افز هشهروندان برای استفاد زةمعناست که انگی

صورت  عمومی به یها سازمان یگذار استیسو  یساز میتصم یها حوزهدر  و مشارکت آنالین یا مشاورهفرایندهای 

 نالین، موضوع تحقیقات اندکی بودهاجتماعی شهروندان در چارچوب مشارکت آ ةسرمای ةو مطالع نشدهارزیابی  مناسبی

عنوان عوامل محرک قصد  مشارکت به یها زهیانگاجتماعی و  ةاساس نیز در تحقیق حاضر بررسی تأثیر سرمای براین است.

 .شود میدر این زمینه محسوب  یا نوآورانهاستفاده و مشارکت آنالین موضوع جدید و 

 یها برنامهو  ها طرح ةارائ بر شهر این مسائل و مشکالت کاهش برایرشت  شهر یرانمد ،یراخ یها سال در همچنین

 نیز اساس براین و بوده رو هروب یشهر ةو توسع یتجمع یشگذشته با افزا یها دههشهر در  ین. ااند  کردهنوآورانه توجه 

برخوردار  ییباال یتاز اهم یکاهش معضالت شهر یجلب مشارکت شهروندان برا یزخدمات و ن ةبه ارائ رویکردها تغییر

 اینترنتنفوذ  یبضر یشافزا یک،الکترون یبه ابزارها رشت شهر شهروندان یگسترش دسترس ینشده است. همچن

 فضایبا  آنان نکرد ضمن آشنا یاجتماع یها رسانه افزارهای نرماز ابزارها و  شهر این ساکنان ةاستفاد یزپرسرعت و ن

 مشارکت افزایش اینوجود   بااست.  دهکر یجادشهروندان شهر رشت را ا ینگسترش مشارکت آنال های ینهزم ین،آنال

 یبررس یازمندن یزانر برنامهو  یرانآنان با مد ینآنال تعامل نیز و الکترونیک دولت خدمات از استفاده در رشت شهر ساکنان

ساکنان شهر  یاندر م آنالین و قصد مشارکت یزهانگ یاجتماع ةسرمای مانند تأثیرگذار یاصل یمو توجه به عوامل و مفاه

 .استرشت 

 

مبانینظري

شهروندانمشارکتآنالین

 آن افزایش یا کاهش و شود یم محسوب جامعه یک ةتوسع و اجتماعی روابط یریگ شکل اساس مشارکت و اعتماد

 انواع ةدربرگیرند اجتماعی مشارکت .داشته باشد افراد اجتماعی روابط و جامعه مختلف ساختارهای بر فراوانی تأثیر تواند یم

 یریگ میتصم فرایندهای بر تأثیرگذاشتن و جامعه و خود سرنوشت تعیین در دخالت منظور به گروهی و فردی یها کنش

مشارکت آنالین شهروندان در  ،مبتنی بر این دیدگاه .(196: 8931 ان،همکار و است )موسوی عمومی امور ةدربار

. همچنین کرداز مشارکت اجتماعی قلمداد  یا گونه توان یمعمومی شهری را  یها سازمان یریگ میتصمفرایندهای 

 آگاهانه، صورت به جامعه افراد که اند دانسته یا افتهی سازمان را فرایند اجتماعی مشارکت( 8931)همکاران موسوی و 

، در آن شود یممنجر  قدرت منابع در شدن سهیم به که مشخص و معین یها هدف داشتندرنظر  با جمعی و داوطلبانه
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منظور پیگیری اهداف  به تواند یممشارکت آنالین شهروندان که  یها یژگیوبا  ییها تیخصوص. چنین شوند یمدرگیر 

 ،عمومی شهری صورت گیرد یها سازمانکالن  یها میتصمشدن در  عمومی و خصوصی مشخص و در راستای سهیم

که استفاده گسترده از اینترنت امکان بسیاری را برای مشارکت کرد ادعا  توان یموضوح  از سوی دیگر بهمطابقت دارد. 

بخشی مبتنی بر این دیدگاه نیز (. Allen et al., 2020: 3که در گذشته به این سادگی دردسترس نبود )ایجاد کرده است 

 عمومی یساز میتصمحمایت از ارتباطات برای اطالعات و را استفاده از فناوری  آنالیناز ادبیات نظری موجود، مشارکت 

( در تحقیق خود استدالل 8931شفیعی )(. Porumbescu and Grimmelikhuijsen, 2018: 904)اند  کردهتعریف 

 به بهتر و تر سریع را جدید خدمات و محصوالت که دهد می اجازه ها سازمان به کاربران آنالین است که مشارکتکرده 

 در مشارکت ترویج و عمومی خدمات و اطالعات به افراد دسترسی بهبود آنالین، مشارکت هدف و کنند  عرضه بازار

را  ( مشارکت آنالین6181سازمان ملل )شود.  می فردی و اجتماعی رفاه افزایش سبب که است عمومی یها یریگ میتصم

و طراحی و ارائه  یساز میتصمباطات در سیاست، عنوان فرایند درگیرشدن شهروندان از طریق فناوری اطالعات و ارت به

اقدامات  در تحقیق خود (6188) زردیک ده است.کرآن، تعریف کردن  منظور مشارکتی، همگانی و مشورتی خدمات به

عامل دوسویه آغازشده سویه )مدیریتی(، ت تعامالت یک ةدربرگیرند در دولت را ارائه داد که آنالینمراتبی مشارکت  سلسله

ی( شهروندان بود که در این نوع از تعامل )مشارکت آنالین)مشورتی( و درنهایت شکل نهایی آن مشارکت  ها دولتتوسط 

عنوان  را به آنالین( مشارکت 6111)همکاران که سائبو و  درحالیبا دولت یا برعکس است.  یا هیدوسوآغازگر تعامل 

دلیل اینکه  همچنین به .اند دانستهعات و ارتباطات ی اطالفناور یگر یانجیمبا دگرگونی مشارکت در فرایندهای مشورتی 

مثبتی بر  ریتأثمورد نظر متکی است، این احتمال وجود دارد که جوامع ممکن است  ةجامع ةمشارکت آنالین بر استفاد

برخی از  در این زمینه نیز(. Naranjo Zolotov et al., 2019: 305رفتار استفاده از مشارکت آنالین داشته باشند )

که  اند  کرده، ادعا آنالیندرگیرشدن جای پیشنهاد دگرگونی مشارکت از طریق  هب( Allen et al., 2020: 3)مطالعات 

 .دهد یموندی فعال از طریق فناوری روی افزایش تدریجی بیشتر در مشارکت با حمایت از شهر

 

اجتماعیةسرمای

برای مثال آکدو و  ؛است شدهمتفاوت بررسی  یها چارچوبو در  ها دگاهیداجتماعی از  ةسرمای ،موجود در مبانی نظری

و  ( و هائو6188. چنگ و چانگ )اند  کردهاساس رویکرد جغرافیایی بررسی اجتماعی را بر ة( سرمای6182) همکاران

صریح اشتراک  منی واجتماعی قصد ض ةکه سرمای اند دادهارائه  نی بر این( در مطالعات خود شواهدی مب6189) همکاران

عنوان  اجتماعی را به ةمبانی نظری موجود مفهوم سرمای. دهد یمافزایش  عتیچوب صنردانش کارکنان را در چا

(. Putnam, 2000: 233) اند کردهساختاری، عقالنی و شهودی بررسی  یها لفهؤم ةاز ابعاد دربرگیرند یا مجموعه

از منابع واقعی و احتمالی نهفته، دردسترس و ناشی  ای اجتماعی را به مجموعه ة( سرمای8331ناهاپیت و گوشال ) همچنین

 توان یماجتماعی را  ةسرمای درواقع .اند کردهاز روابط ایجادشده از طریق یک فرد یا واحد اجتماعی تعریف  یا شبکهاز 

 :Wang et al., 2019موجود میان افراد و جوامع آنان نهفته است، درنظر گرفت ) یها شبکهعنوان منابعی که در  به

 اجتماعی، آن را نمود ةسرمای از جدید تعریفی ة( ضمن ارائ8931) همکارانو  آذر یفورغفاز سوی دیگر نیز (. 226
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 ةسرمای انباشت و وجود از ناشی مزایای و انسانی دانسته و معتقدند منافع ارتباطات از حاصل ارزش موجد و اقتصادی

 و ارتباطی یها کانال اعتماد، بر مبتنی متقابل کنش مکانیسم سه طریق از افراد بین ارتباطات برقراری مجرای از اجتماعی

 یها تیفعال عملکرد بهبود با اجتماعی ةسرمای همچنین وجود. ندیآ یم وجود به مؤثر اجرایی یها ضمانت و هنجارها

 هرچه درواقع. دارد مستقیم ارتباط مبادله، یها نهیهز کاهش و همکاری سهولت ایجاد طریق از اجتماعی، و اقتصادی

 کارایی و ابدی یم کاهش مبادله یها نهیهز شود، تسهیل آن انباشت روند و رودب باالتر اجتماعیة سرمای تولید سطح

از  .کنند مبادله توانند یم تر نهیهز کم و تر راحت ،تر عیسر مردم یعنی ؛کند یم پیدا گسترش آن پی در نیز انسانی یها ستمیس

توجه  است که مفاهیمی و معانی ةدربرگیرند و جامعه ةتوسع زیربنای اجتماعی ةسرماینیز  (8933) همکارانبیات و دیدگاه 

 جامعه افراد، میان اجتماعی ةسرمای افزایش همچنین با. کند تضمین را جامعه یک ثبات و توسعه تواند یم مناسب به آن

 .آنان خواهد بود فعال مشارکت شاهد

 

آنالینشهروندانمشارکتيهازهیانگ

رفتار هدفمند تعریف ویژه  بهساختاری تئوریک برای تشریح آغاز، جهت، شدت، پایداری و کیفیت رفتار  توان یمانگیزه را 

شهروندان به مشارکت آنالین و نوع  ةانگیزتحقیقات کیفی درمورد نگرش و نبود (. با وجود Hartnett, 2012: 34)کرد 

سوگیری شهروندان اشاره ، برخی از محققان به (Borger et al., 2013: 121) کنند یمها تولید یا منتشر  ی که آنتوایمح

که شهروندان  دانند یم یا شده مشارکت را فواید ادارک ةانگیز (6183) همکاران و جو(. Hermida, 2012: 821)اند  کرده

 ةمحققان سه انگیزندان نوعی رفتار اجتماعی است و مشارکت آنالین شهروهمچنین . کنند یمرا به مشارکت ترغیب 

 (.Ariely et al., 2009: 549) اند کردهذکر ، بیرونی و مرتبط با تصویر درونیمتفاوت برای رفتار اجتماعی افراد شامل 

 همکاراندوستی خالص است که با ترجیحات شخصی برای خدمت به جامعه و افزایش رفاه  درونی نوعی نوع یها زهیانگ

مادی یا مزایای مرتبط  یها پاداشدنبال کسب  بیرونی خودمحور بوده و براساس آن افراد به یها زهیانگ. شود یممشخص 

و تمایل به  همکارانک افراد از قضاوت اتصویر نیز مرتبط با ادر یها زهیانگ. هستندقراردادن  همکارانبا در معرض دید 

مشارکت آنالین درواقع (. Ju et al., 2019: 4است ) همکاراندوست داشته شدن و مورد احترام قرارگرفتن از جانب 

مشروط و دارای         متقابال با تعامل دوطرفه،  یآل دهیاصورت  که به شود یمدولت محسوب -شهروند ةشهروندان نوعی مبادل

از  قبخش عمومی نیازمند امور خاصی مانند همکاری و انطباو ( Alford, 2002: 339توصیف است ) پاداش متقابل قابل

برای . انتخاب چنین اموری شوند یمعمومی ضروری محسوب  یها ارزشسوی شهروندان است که برای ایجاد مشترک 

خاصی برای شهروندان  یها مشوقکردن  بدون زحمت، مستلزم فراهم یمند بهرهبدون صالحیت یا  ةجلوگیری از استفاد

شهرت  یمالیاتی و ارتقا یها فیتخفمادی یا پولی،  یها پاداش)برای مثال  ها مشوق(. Olson, 2009: 3است )

 :Ashraf, Bandiera and Jack, 2014) ابندی یمنیازهای مادی و نمادین شهروندان گسترش  نیتأماجتماعی( برای 

مشارکت آنان به  که ردیگ یمعمومی از سوی شهروندان به این دلیل مورد ادراک و توجه قرار  یها ارزش(. ایجاد 1

و  کند  یم( کمک ساالر مردم یدار حکومتیی و اثربخشی( یا جامعه )برای مثال اعمومی )برای مثال بهبود کار یها سازمان

 Ju et) ردیگ یم، مورد ادراک قرار کند یمای شخصی را ایجاد خصوصی زمانی که مشارکت افراد مزای یها ارزشکسب 
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al., 2019: 4.)  و  است وابسته آنان ذاتی ةانگیز به شهروندان آنالین مشارکت ذاتی، ارزش ةنظری مطابقهمچنین

 مانند خارجی یها پاداش از نه و فرد درون از عمده طور به فعال مشارکت برای انگیزه( 6186براساس استدالل کیم و لی )

 برای آنان درونی ةانگیز در الکترونیکی، مشارکت ثیراتأت از شهروندان ادراک و شود یم حاصل سیاسی دستاوردهای

 .است اثرگذار سیاسی یریگ میتصم فرایند در مشارکت

 

 آنالینمشارکتابزارازاستفادهقصد

وجود اینکه مشارکت آنالین داوطلبانه  آنان طراحی شده است. همچنین با ةمشارکت آنالین برای شهروندان و استفاد

ادراک این         احتماال ، اما شود ینمکه در سطح فردی منعکس  دهند یمو کاربران زمان خود را برای مزایایی اختصاص  است

در سطح اجتماعی که نیازمند استفاده از مشارکت آنالین است، نقش مهمی در قصد استفاده از ابزارهای آن  ها تالش

یکی از موانع اصلی استفاده از ابزارهای گفت  توان یم(. از سوی دیگر Zolotov et al., 2018: 353داشته باشد )

شهروندانی  (.Van Deursen and van Dijk, 2009: 334) رود یمبه شمار مشارکت آنالین سطح مهارت شهروندان 

گوی آنالین، و گفت یها اتاقاینترنت،  بههوشمند، ارتباط  یها تلفن، ها انهیراکه دسترسی راحت و آسانی به منابعی مانند 

در  . همچنیندهند یمخطوط تلفن یا شرایط مطلوب داشته باشند، قصد خود برای استفاده از مشارکت آنالین را افزایش 

دلیل  در میان شهروندان به تواند یم( Venkatesh et al., 2012: 163) لگریتسهچارچوب مشارکت آنالین، محیط 

برای مثال منابع  ؛متناسب با اهداف و سطوح مشارکت متفاوت باشد و ابزارهای فناورانه و ابزارهای متفاوت دردسترس

 ها دهیایا  ها بحثامه تلفن همراه، کمتر از مواردی مانند شرکت در مورد نیاز به هنگام گزارش یک حادثه از طریق یک برن

ی و اینترنت، رشهروندان عالوه بر دسترسی به فناو (.Zolotov et al., 2018: 352) استآنالین  یها طرحو پیشنهاد 

داشتن به این  دسترسی. ادراک از استفرایندهای استفاده از مشارکت آنالین  کاربرددسترسی اطالعات مربوط به  مندنیاز

برای مثال  ؛(Venkatesh et al., 2012: 163) شود یمشناخته  لگریتسهعنوان شرایط  منابع یعنی فناوری و اطالعات به

شده  خدمات ارائه ة، ممکن است به اطالعاتی دربارکنند یمافزارهای مشارکت آنالین استفاده  زمانی که شهروندان از نرم

مشارکت آنالین  یها یفناورمناسب ممکن است به افزایش قصد و دفعات استفاده از  لگریتسهنیازمند باشند. شرایط 

 (.Zolotov et al., 2018: 354منجر شود )

 یها نهیزمثیرگذار بر قصد استفاده در أیکی از عوامل ت نعنوا به نیز انتظار عملکرد مطالعات،در بسیاری از همچنین 

(. انتظار عملکرد ادارک Luo et al., 2010: 225مختلف پذیرش و استفاده از فناوری اطالعات معرفی شده است )

 ,.Zolotov et alشهروندان از منافع و مزایای استفاده مشارکت آنالین برای کمک به جامعه درنظر گرفته شده است )

و به منافع عمومی گرایش دارد، این تصور که تالش است لبانه (. از آنجا که استفاده از مشارکت آنالین داوط352 :2018

 ,.Luo et alباشد )مؤثر بر قصد استفاده  تواند یم ،شود ینمبرای استفاده از مشارکت آنالین مانعی در این زمینه محسوب 

 Venkatesh etمشارکت آنالین است ) یها یفناورانتظار تالش میزان سهولت در استفاده از  همچنین(. 225 :2010

al., 2012: 163.) ثیرگذار باشد. چنین أبر قصد استفاده از ابزار مشارکت آنالین ت تواند یماجتماعی نیز  ریتأث عالوه هب

بر استفاده  همکاران ریتأثعنوان  اجتماعی به ریتأث. شود یمثیری از دوستان، اعضای اجتماع یا حتی اعضای خانواده ناشی أت
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مثبت از سوی افراد اجتماع،  یها هیتوص(. عقاید و Graf-Vlachy et al., 2018: 41) شود یماز مشارکت آنالین تعریف 

 و درنتیجه استفاده از ابزارهای مشارکت آنالین را افزایش دهد.باشد  رگذاریتأثممکن است بر رفتار افراد 

 و دارد مثبتی اثر الکترونیکی مشارکت بر شهروندان اعتماد که ندنشان داد در تحقیقی (8931) حسینی و رهنورد

 و شهروندان اعتماد بین روابط قدرت، ةفاصل به باور همچنین. نیستمؤثر  الکترونیکی مشارکت بر شهروندان گرایش

 و شهروندان نگرش میان روابط در شده ادراک ریسک متغیر اما ،کند یم تعدیل مثبت طور به را الکترونیکی مشارکت

آنالین  سیاسی مشارکت یدر تحقیق (8931) پور علی احمدی و .شود ینم ظاهر کننده لیتعد نقش در الکترونیکی مشارکت

ارتباط معنادار و مستقیم میان سرمایة اجتماعی آنالین و  . تحقیق آنان حاکی ازاند کردهرا بررسی  مجازی های شبکهدر 

 مشارکت بر مؤثر در تحقیقی عوامل (8931) یعیشفبود. ویژه نوع متوسط آن  گانه و به مشارکت سیاسی در ابعاد سه

 دهد می نشان پژوهش این . نتایجکرده استشرکت را بررسی  عملکرد ارتقای و سپاری جمع در مشتریان الکترونیک

 ایجاد بر یسپار جمع برای شده گرفته درنظر پاداش میزان و یسپار جمع از استفاده بر یسپار جمع در مشارکت انگیزة

 از دید اجتماعی سرمایة کاهش (8931) همکارانو  یاله رحمت. ندارد معناداری تأثیر یسپار جمع در مشارکت برای انگیزه

دولتی به مشارکت  یها سازمانو  ها دولتبا توجه  دهد میتحقیق آنان نشان . کردندبررسی را مردم  مشارکت و دولت

 .شود می تقویت اجتماعی نیز سرمایة افراد،

 ةنتایج مطالع. کردندایران را بررسی  در محلی اجتماعات ةتوسع و آنالین اجتماعی ( مشارکت8931) الوندی و خانیکی

 (6183) همکاران و جو اجتماعات محلی در ایران داشته است. ةمثبتی بر توسع ریتأثمشارکت آنالین دهد  میآنان نشان 

 یها ارزش لگریتعددر تحقیقی عوامل متعدد انگیزش شهروندان برای مشارکت در دولت الکترونیک سفر سبز و نیز نقش 

عنوان  شده را به شده و ارزش شخصی ادراک آنان در این تحقیق ارزش ادراک. اند کردهعمومی و خصوصی را بررسی 

 مشارکت گرچه که ند( در تحقیقی نشان داد6183ویسنته و نوو ). اند  کردهاجزای کلیدی مشارکت آنالین شهروندان ذکر 

 وجود توجهی در این زمینه قابل جنسیتی تفاوت مرتبط است، اینترنت استفاده از یها مهارت با       عمدتا  آنالین شهروندان

 ها دولت( در تحقیقی نقش فرایندها و بسترهای ارتباطی و مشارکتی جدید در ظهور 6182) همکارانو  تامبر تیاشم. دارد

 از استفاده از شده درک مزیت و جذابیت که بود آن از حاکی تحقیق آنان . نتایجاند کردهمحلی باز را بررسی  یها سازمانو 

محلی و شهری باز را ایجاد  یها سازمانباالتری از مشارکت شهروندان و درنتیجه  سطح فرایندهای مشارکتی جدید،

 آنالین مشارکت برای شهروندان اهداف بر ذهنی هنجارهای و اعتماد ( در تحقیق تأثیر6181) همکارانالحربی و  .کند یم

 مؤثرکه اعتماد و هنجارهای ذهنی بر قصد مشارکت آنالین شهروندان دهد  می. نتایج تحقیق آنان نشان کردندرا بررسی 

. کردندرا بررسی  ها خواسته دستیابی آنالین و مشارکت انگیزه، میان ( در تحقیق روابط6186) همکارانهارنت و هستند. 

 .کندمشارکت را تشریح  ةانگیز ریتأث تواند یم آنالین مباحث به پیام ارسال مانند فعال مشارکت دهد میآنان نشان  ةمطالع

قصد استفاده از ابزار مشارکت  بر مشارکت یها زهیانگ و اجتماعی ةسرمای، گفت توان یم ذکرشدهبا توجه به مطالب 

ارتباطات پیشنهادی میان  8دارد. مبتنی بر این دیدگاه، در شکل  یارادمعن ریتأثمشارکت آنالین شهروندان  و آنالین

تحقیق  یها هیفرضهمچنین مطابق با مبانی نظری موجود  است. شده ارائهمتغیرهای تحقیق در قالب مدل مفهومی 

 :فرضیه ارائه شدندپنج شده و در قالب   تدوین
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روشپژوهش

 شدهاستفاده  پرسشنامه ابزار از اطالعات آوری جمع برای و است یلیتحل -یفیتوص و از نظر روش کاربردی هدف، نظر از حاضر ةمطالع

 پژوهش این آماریة جامع. اند شدهطراحی  مخالف      کامال  تا موافق      کامال  از لیکرت ای گزینه پنج فیط از استفاده با پرسشنامه سؤاالت. است

 فرمول با استفاده از پژوهش این های پرسشنامه تکمیل برای نمونه حجم حداقل. اند بوده 8931 سال در زمستان ساکنان شهر رشت

تحقیق از  یرهایمتغسنجش برای همچنین انتخاب شدند. هدفمند  یریگ نمونه روش با و شده گرفته درنظر ساکنان از نفر 913 کوکران

 یها شاخص. شداستفاده  مشارکت، قصد استفاده از ابزار مشارکت آنالین و مشارکت آنالین یها زهیانگاجتماعی،  ةی سرمایها پرسشنامه

روایی  .شدسازی  سپس براساس شرایط تحقیق و شهر موردمطالعه بومی وتحقیق اخذ ة نیشیپتحقیق از مطالعات مرتبط و  یها پرسشنامه

 یها شاخصمحاسبه شده است. نتایج این آماره برای  نباخوآزمون آلفای کر کمک بهاستفاده از روایی صوری و پایایی آن  اابزار پرسشنامه ب

از روش معادالت ساختاری استفاده شده است تا عالوه  ها دادهدر این تحقیق برای تحلیل آمده است.  دست به 2/1مکنون تحقیق باالتر از 

 یافزارها نرمدر همین راستا از  .شودنیز محاسبه  ها افتهیتبیین بهتر  برایها  آن یا شبکهمتغیرها، روابط میان بر سنجش روابط مستقیم 

SPSS  وLisrel .استفاده شده است
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 .کنم می اعتماد الکترونیک مشارکت برای دولتی های سازمان به من. 8

 منافع به ،کنند می بسترسازی آنالین مشارکت برای که هایی سازمان معتقدم من. 6
 .دهند می اهمیت شهروندان

 .دارم الکترونیک مشارکت بهاحساس خوبی  من. 9
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 .دارم ارتباط ،کنندمی آنالین مشارکت به اقدام که دیگری افراد با من. 1

 .کنممی کمک آنالین مشارکت برای افراد سایر به من. 2

 .کرد ندهخوا کمک آنالین مشارکت برای من به نیاز درصورت افراد سایر که معتقدم من. 1
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 مجازی فضای در ام زندگی محل شهر های طرح درمورد اطالعات کسب برای من. 8
 .کنم می اطالعات جویو جست به اقدام

 .کنم می مشارکت ام زندگی محل شهر با مرتبط الکترونیک هایی سنجینظر در من. 6

 نظرات مجازی فضای در خودم زندگی محل شهر های طرح و مسائل درمورد من. 9
 .کنم می منتشر را خودم

 صورت به را آن من باشند، داشته نیاز من اطالعات به شهری های طرح که موردی در. 3
 .دهم می قرار ها آن اختیار در الکترونیک

Phang et al. (2014), Ju, 

Liu and Feng (2019), 

Chen et al., (2020), Diep 

et al., (2016), Song and 

McNary (2011 
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 .کنندمی تحسین را من کیالکترون مشارکت با همکاران. 8

 .بخشد می بهبود همکاران میان در را من جایگاه الکترونیک مشارکت کنم می احساس. 6

 .دهد می افزایش را ای حرفه های زمینه در من شهرت الکترونیک مشارکت. 9

 .تمایل دارم الکترونیکی مشارکت در کنندگان شرکت سایر به دارم تمایل من. 3

 حس ،کنم می کمک همکاران مشکالت حل به الکترونیک مشارکت طریق از اینکه از. 1
 .دارم خوب
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(2014), Chen et al., 
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 .است مفید من روزانه زندگی در الکترونیک مشارکت من نظر به. 8

 .کند می بیشتر را جامعه در من مشارکت و حضور الکترونیک مشارکت ابزارهای از استفاده. 6

 .است آسان من برای الکترونیک مشارکت ابزارهای از استفاده یادگرفتن. 9

 .است آسان من برای الکترونیک مشارکت ابزارهای با تعامل. 3

 .کنند می دعوت الکترونیک مشارکت به را من ،هستند مؤثر من رفتار بر که افرادی. 1

 .هستم برخوردار الکترونیک مشارکت ابزارهای از استفاده برای الزم دانش از من. 1

 توانم می ،کنم می برخورد مشکل با الکترونیک مشارکت ابزار از استفاده در جا هر من. 2
 .کنم استفاده همکاران کمک از

 .دارم را الکترونیک مشارکت ابزار از( استفاده ادامه) استفاده قصد من. 1

Zolotov et al., (2019), 

Phang et al. (2014), Ju, 

Liu and Feng (2019), 

Schmidthuber et al., 

(2017), 

Venkatesh, Thong and 

Xu (2012) 

11/1 

 

پژوهشيهاافتهی

تحقیق حاکی از آن است  یها افتهی .است شده ارائه تحقیق آماری ةجامع جمعیتی یها یژگیو نخست نتایج ةارائ بخش در

اعضای نمونه آماری تحقیق به بیشتر نفر آنان زن و همچنین  832مرد و  کنندگان شرکتنفر از  692که از نظر جنسیت 

 شهروندانبیشتر . اند داشتهنفر قرار  818سال به تعداد  91تا  68سنی  ة. بیشترین افراد در رداند بودهنفر متأهل  813تعداد 

 شهر رشت، شهرونداناز نفر  811همچنین .اند داشتهنفر  831به تعداد  سانسیل فوق، تحصیالتی در سطح کننده مشارکت

.عمومی شهر رشت استفاده کرده بودند یها سازماناز خدمات آنالین  در سال بار 9تا  6برای بین 
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مربوط بررسی  یها شاخصتوسط  ها سازهمدل معادالت ساختاری، صحت سنجش  یریگ اندازهدر ادامه با استفاده از مدل 

شده در هر  طراحی سؤاالتاول مشخص شده است که ة مرتب. در این قسمت با استفاده از مدل تحلیل عاملی تأییدی اند شده

متغیر مکنون  ،گویه 3متغیر مشارکت آنالین با ، گویه 1اجتماعی با  ة. متغیر مکنون سرمایسنجیدخوبی آن را  به تواند یمسازه 

تحقیق  یریگ اندازهگویه وارد مدل  1گویه و متغیر مکنون قصد استفاده از ابزار مشارکت آنالین با  1مشارکت با  یها زهیانگ

 31/8و  1/1ترتیب باالتر از  ، بهtمیزان بار عاملی و مقادیر  که طوری به ؛است شدهتأیید  ها هیگوو  ها سازهشده و ارتباط بین 

 بوده است. 11/1متغیرهای مربوط در سطح معناداری  یریگ اندازه یها سازهتأیید روایی ة دهند ننشابوده و 
 

 
استانداردینپرسشنامهدرحالتتخميهاسازه(یريگاندازه)مدلاولةمرتبییديتأیعاملیل.تحل1شکل
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يپرسشنامهدرحالتاعدادمعناداريهاسازه(یريگاندازه)مدلاولةمرتبییديتأیعاملتحلیل.0شکل

 

 ةسرمایاول، ة مرحل. در این مدل و در میا کردهفرضیات تحقیق از مدل معادالت ساختاری استفاده  برای آزمون

. اند شدهارزیابی  آنالین مشارکتو آنالین  مشارکت ابزار از استفاده قصدعنوان متغیر مکنون مستقل،  به اجتماعی

میانگین ة شیرکه شاخص  طوری برازش مطلوب مدل ساختاری تحقیق است؛ بهة دهند نشانبرازش مدل  یها شاخص
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شاخص برازش تطبیقی برابر با  ،33/6آزادی برابر با ة درجبه  اسکوئر یکانسبت  ،116/1مربعات خطای برآورد برابر با 

 31/1برازش هنجاریافته برابر با  و شاخص 39/1برابر  شاخص برازش نسبی ،36/1شاخص برازش افزاینده برابر با  ،38/1

اجتماعی تأثیر مثبت و معناداری بر قصد استفاده از ابزار مشارکت  ةدر این مدل ساختاری، متغیر سرمای دست آمده است. به

همچنین قصد استفاده از ابزار  است. 16/3برابر  tو مقدار  21/1مستقیم برابر ة رابطآنالین دارد. ضریب استاندارد این 

 ةبر مشارکت آنالین شهروندان اثر مستقیم دارد. سرمای t 21/6و مقدار  66/1رکت آنالین با ضریب استاندارد مشا

 بر مشارکت آنالین شهروندان تأثیرگذار بوده است. t 39/1و مقدار  11/1اجتماعی نیز با ضریب استاندارد 

 

 
درشهروندانآنالینمشارکتوینقصداستفادهازابزارآنالی،اجتماعةسرمایمتغیرهايروابطتأییديمسیرتحلیل.4شکل

استانداردتخمینحالت
 


شهرونداندرینومشارکتآنالینقصداستفادهازابزارآنالی،اجتماعةسرمایمتغیرهايروابطتأییديمسیرتحلیل.5شکل

يحالتاعدادمعنادار
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شهرونداندرینومشارکتآنالینقصداستفادهازابزارآنالي،فردهايیزهانگیرهايروابطمتغییديتأیرمستحلیل.0شکل

استانداردینحالتتخم

 

بر قصد استفاده از ابزار آنالین تأثیر مثبت و معناداری دارد. ضریب استاندارد این رابطه  مشارکت یها زهیانگمتغیر 

بر مشارکت آنالین شهروندان تأثیرگذار بوده است.  مشارکت یها زهیانگاست. همچنین  13/81برابر  tو مقدار  23/1

 است. 13/81برابر  tو مقدار  31/1ضریب استاندارد این رابطه 

 


شهرونداندرینومشارکتآنالینقصداستفادهازابزارآنالي،فردهايیزهانگیرهايروابطمتغییديتأیرمسیل.تحل0شکل

يحالتاعدادمعنادار
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 بحث

و  ها گیری جدیدی برای مشارکت شهروندان در تصمیم یها نهیزمارتباطات آنالین،  یها رساختیزتوسعه و گسترش 

اساس نیز بررسی  است. براینکرده آنالین ایجاد  یها رسانهو  یها سامانهمدیریت شهری از طریق  ةحوز یها استیس

جدید با اتکا بر نتایج تحقیقات موجود ضروری  یها دگاهید ةبر مشارکت آنالین شهروندان و ارائ مؤثرمفاهیم  یراتتأث

 شکل، مجازی، اجتماعی فضای و یا شبکه ةجامع ظهور ( معتقدند با8931) پور یعلاحمدی و  یناوجود   با. رسد یمنظر  به

 و مطالعه رو این از است؛ شده فراوانی تغییرات دچار سیاسی و مدنی یها کنش آن تبع به و انسانی تعامالت کیفیت و محتوا

شهرها و  ینکها دلیل به معتقدند( 6182) همکارانو  آکدو .است دشوار تاحدودی پیشین نظری مبانی بر مبتنی ها آن تحلیل

شهروندان  یبرا یدیکل یعامل عنوان به یاجتماع ةسرمای ،شوند یممحسوب  یساختار اجتماع ینوع ها آنجوامع موجود در 

 یها سازمانمانند  یینهادها که اند کرده یشنهاد( پ6183) همکاران. وارن و شود یم گرفتهدرنظر  یندر مشارکت آنال

دهند و  یشافزا ینآنال یبا استفاده از مشارکت مدن یاجتماع ةیسرما ةتوسع یقاعتماد شهروندان را از طر توانند یم یمحل

 یزن یفرد های یزهانگ ین. همچنشود میمحسوب  ینآنال یفرصت مشارکت مدن یبرا یمناسب ینتضم ینمشارکت آنال

مشارکت آنالین، انتظار روابط  ةمبتنی بر نظریشده است.  پردازی یتئور ینمشارکت آنال یبرا یعامل مهم عنوان به

)برای مثال انتظار دریافت اطالعات مفید در مقابل اشتراک اطالعات ارزشمند(، افزایش شناخت )افراد خواستار  متقابل

بر گروه و  تأثیر کنند یم)افراد تصور  هستند(، حس اثربخشی ها سازمانکسب شناخت کامل و بیشتر از سایر افراد و 

)دباغ و  روند یمشمار  اصلی مشارکت آنالین به ةزیانگ(، سه دهند یمارائه  ها آناز  مؤثر، تصویر فردی ها آنحمایت از 

 یمشارکت یندفرا یدوست نوع یفرد یزهکه انگ یافتنددست  ی( به شواهد6112) کلرمنز و ادلستون(. 821: 8933همکاران، 

اشتراک دانش  رایب کننده بینی یشپعامل  عنوان بهنیز  شهرت. دهد یمرا کاهش  یا رابطهو تعارضات  یدهرا ارتقا بخش

 های یزهانگکه سطح  اند کرده  یدأیت را موضوع این نیز تحقیقات از برخی همچنین. شود یممحسوب  ها وبالگدر  ینآنال

 و فرانکلین (.Du et al., 2017: 3) آید یم حساب به ینشهروندان در جوامع آنال یاز مشارکت عموم یجزء مهم یفرد

شهروندان خواستار چه نوع از  کهآگاهی نداشته باشند موضوع  یناز ا ها دولتکه اگر  اند کرده( استدالل 6116) ابدون

 آنان نخواهند بود. یازهاین تأمینبه  قادرهستند،  یخدمات

جهان به  یشهرها گذاران سیاستو  یرانمد روزافزوناز توجه  یحاک یز( ن6181سازمان ملل متحد ) گزارش

مشارکت شهروندان در  یشافزا یاطالعات و ارتباطات برا یفناور های یشرفتپاستفاده از  ةینموجود در زم یها فرصت

 11شهر مهم در سراسر جهان،  31گزارش از  ینا براساس که  ای گونه به ؛است سازی یمتصمو  یزیر برنامه یندهایفرا

 یدرصد دارا 11 ،کرده اجرارا  ینآنال یاجتماع یساز شبکه های یژگیوشهرها تاکنون  ینا های یشهرداردرصد 

گزارش نشان  ین. ااند هکرد اجرارا  ینمشارکت آنال یها پروژه یزدرصد ن 69هستند و  ینارائه خدمات آنال یندهایفرا

 ها سازمان ینهستند، ا یباندست به گر ها آنبا  سازی یمتصمدر سطح  یمحل یها سازمانکه  یمشکالت وجود با ،دهد یم

؛ اند داشته یو مشورت یو در سطح اطالعات یکدر قالب دولت الکترون ینآنال مشارکت اجرایدر  یریچشمگ یشرفتپ

و کرده  ایجاد مدنی های فعالیت به افراد تشویق و مشارکت برای را بستری اجتماعی و آنالین یها رسانهکه  درحالی

 یها رسانه از استفاده به بیشتری گرایش عمومی مشارکت برای افراد دهد یم نشان که دارد نیز وجود مشهودی شواهد
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 آنالین مشارکت برای زیادی پتانسیل ها رسانه اساس این اینرب(. Warren et al., 2014: 293) دارند آنالین اجتماعی

 . (Wicks et al., 2014: 175) کنند یم فراهم جامعه عموم

فضایی  ،نظردهی فرایند با و ها پادکست و ویدئوها ،ها عکس اخبار، گذاری اشتراک با همراه مشارکتی آنالین یها رسانه

 دو این به پرداختن که است «همکاری» و «جامعه» مفهوم اجتماعی، یها رسانه این کلیدی ةجنب دو که دهد می ارائه

 همکاران، و است )دباغ استوار اصل دو این بر مفاهیم ةپای نیز اجتماعی مشارکت در. است شده ها آن چشمگیر رشد سبب

در  یکدولت الکترون ییکارا ینافراد به خدمات آنال یآن یفناورانه موجود و دسترس های یشرفتپبا  درواقع. (821: 8933

را ممکن  یشهر سازی یمتصم ةاز مشارکت در حوز یمتفاوت یها شکلموضوع  ینو ا یافته یشافزا یشهر یها سازمان

 دنبال به اجتماعی ةگستر در که مشارکت اند هکرد( ادعا 8933اساس نیز نرگسیان و همکاران ) براین .است کرده

 مانند آنالین، یها رسانه در واست  گوناگون های گیری تصمیم و فرایندها نقد و توسعه تولید، در مردم توانمندسازی

 و رنگ کم بسیار آن ةجانب همه ةتوسع یا اجتماعی مشارکت نمود مطبوعات، و تلویزیون رادیو، جمله از جمعی یها رسانه

 در اجتماعی یها رسانه که آنالین فضای در اما کنند، لمس را آن یا کرده شرکت آن در توانند ینم عموم و است محدود

 .است یافته  تحول اجتماعی مشارکت ساختار و مفهوم ،اند کرده ظهور آن

اطالعات  یکرده است که مشارکت شهروندان با استفاده از امکانات موجود در فناور یشنهاد( پ6182) ژنگ همچنین

نشان  کهراستاست  هم( 6188) یکزرد یقتحق یجاستدالل با نتا ینا .خدمات منجر شود ةبه بهبود ارائ تواند یمو ارتباطات 

را  ینکه مشارکت آنال است کرده( استدالل 6181) اسچیرر است. ینمشارکت آنال تأثیرخدمات تحت  ةارائ بهبود دهد می

 ةحوز های یفناور درواقعدانست.  یدولت اجتماع یادولت باز  ةاز توسع یبخش مهم عنوان به توان یمچارچوب  یندر ا

کمک  یزن یشهروندسپار های یتفعالة توسعبه  یتیحاکم یها سازمان یدجد یابزارها عنوان بهاطالعات و ارتباطات، 

تا در حل مسائل  کنند یماز شهروندان درخواست  یبا فراخوان همگان یعموم یها سازمانکه در آن  هایی یتفعال ؛کنند یم

مثال کمک به  ی)برا یفوظا یدر اجرا یاشوند  یر( درگها سازمانبه  ها حل راه یا ها یدهاانتقال دانش،  یقمثال از طر ی)برا

را قادر  یشهر یها سازمان ینکها دلیل به شهروندسپاری. کنند ی( همکاریشهر یدر نظارت بر مسائل نگهدار ها سازمان

در  یو اثربخش ییپاسخگو یشموجب افزا ،کند یمخدمات  یو ارتقا یعموم های ینوآورشهروندان در  ةبه کنترل مداخل

 (.Schmidthuber et al., 2017: 459) شود می ها سازمان ینا



گیرينتیجه

اجتماعی در  ةسرمای بر کیدأت با آنالین، مشارکت مؤثر عوامل بر موضوع تحقیق حاضر تحلیلیشد، طور که اشاره  همان

 یدار امعن ریتأث اجتماعی ةاول تحقیق )سرمای ةرشت بوده است. با توجه به مدل نظری تحقیق، فرضی شهر ساکنان میان

 دهد، می نشان فرضیه این آزمون از حاصل یها افتهید. شدارد( ارزیابی و تأیید  آنالین مشارکت ابزار از استفاده قصد بر

 .مثبتی داشته است آنان تأثیر آنالین مشارکت ابزار از استفاده قصد بر اجتماعی در میان ساکنان شهر رشت ةسرمای

اجتماعی در میان شهروندان تمایل و قصد آنان برای استفاده از ابزار مشارکت آنالین نیز  ةاساس با افزایش سرمای این بر

استفاده از به بر قصد آنان  تواند یمعمومی در میان شهروندان  یها سازمانگفت اعتماد به خدمات  توان یم. شود یمبیشتر 



 0411زمستان،4رةشما،9دورةریزيشهري،يبرنامهفیااجغريهاهشپژو  0101

( همسو است. همچنین در 6183) همکارانبا نتایج تحقیق زولتوف و  یا افتهیثیرگذار باشد. چنین أابزار مشارکت آنالین ت

حاصل از آزمون  یها افتهی. شد تأیید و شهروندان ارزیابی آنالین مشارکت بر اجتماعی ةسرمای دوم تحقیق تأثیر ةفرضی

( 6183) همکاران( و وارن و 6182) همکاران(، آکدو و 6183) همکاراناین فرضیه با نتایج تحقیق زولتوف و 

شهروندان تأثیر مثبتی  آنالین اجتماعی بر مشارکت ةسرمای دهد، می نشان فرضیه این آزمون از حاصل نتایج ست.راستا هم

و طرح  ها یسنج، نظرها طرحاجتماعی، میزان مشارکت آنالین شهروندان در  ةاساس با افزایش سرمای داشته است. براین

 به مشارکت اگر شهروندانی که یابد. درواقع حتی مرتبط با مسائل و مشکالت شهرهای محل زندگی افزایش می یها دهیا

 اهداف آنالین مشارکت یها یفناور از استفاده هنگام در است ممکن ، یکدیگر را نشناسند، اماکنند یماقدام  آنالین

 جامعه برای مشابه اهداف از همکاران که کند ایجاد آنان را در تصور این تواند یماین موضوع . کنند دنبال را مشابهی

 یها زهیانگ سوم تحقیق تأثیرة یفرض. در کندبه افزایش مشارکت آنان کمک  تواند یمچنینی تصوری  .کنند یم حمایت

های این فرضیه با نتایج تحقیق زولتوف و  . یافتهشد تأیید و آنالین ارزیابی مشارکت ابزار از استفاده مشارکت بر قصد

مشارکت در میان شهروندان  یها زهیانگدهد  می نشان فرضیه این آزمون از حاصل نتایج. راستاست ( هم6183) همکاران

مشارکت در میان  ةآنالین تأثیر مثبتی داشته است. درواقع با افزایش انگیز مشارکت ابزار از استفاده شهر رشت بر قصد

 خواهند یم که شهری یها سازمان . همچنین برایشود میشهروندان، قصد استفاده از ابزار مشارکت آنالین تقویت 

مشارکت آنالین شهروندان و تقویت آن بسیار  یها زهیانگشناسایی  کنند، ترویج را آنالین مشارکت ابزارهای از استفاده

 .کندمشارکت آنالین کمک  یها سامانهبه کارآمدی  تواند یمو این امر است حیاتی 

های این فرضیه با نتایج  . یافتهشد تأیید و ارزیابی آنالین مشارکت بر مشارکت یها زهیانگ چهارم تحقیق تأثیرة یفرضدر 

 فرضیه این نتایج. راستاست ( هم6183) همکاران( و وارن و 6182) همکاران(، آکدو و 6183) همکارانتحقیق زولتوف و 

مشارکت شهروندان شهر رشت بر مشارکت آنالین تأثیر مثبتی داشته و آن را افزایش داده است.  ةکه انگیزدهد  می نشان

درونی و بیرونی  یها زهیانگ ساز نهیزمشهروندان از مشارکت آنالین که  شده اساس در شهرها با افزایش فواید ادارک براین

عمومی شهری  یها سازمان. مبتنی بر این دیدگاه مدیران ابدی یم، مشارکت آنالین آنان افزایش رود یمآنان به شمار 

. دهندنیازهای شهروندان و نیز توجه به منافع موردنظر آنان مشارکت آنالین شهروندان را ارتقا  نیتأماز طریق  توانند یم

. شدارزیابی و تأیید  آنالین مشارکت بر آنالین مشارکت ابزار از استفاده پنجم تحقیق تأثیر قصدة یفرضهمچنین در 

قصد استفاده از ابزار  دهد می راستا بوده و نشان هم (6183) همکاران و این فرضیه با نتایج تحقیق زولتوف یها افتهی

است. کرده مشارکت آنالین در میان شهروندان شهر رشت تأثیر مثبتی بر مشارکت آنالین آنان داشته و آن را تقویت 

هوشمند و ارتباط با اینترنت و نیز  یها تلفن، ها انهیرااساس عواملی مانند سطح مهارت، دسترسی به منابعی مانند  براین

ضمن افزایش قصد استفاده از ابزار  تواند یمدسترسی به اطالعات مرتبط با استفاده از فرایندهای استفاده از مشارکت آنالین 

 توانند یمعمومی شهری  یها سازمان. مدیران شودشهروندان به مشارکت آنالین بیشتر آنان منجر  مشارکت آنالین در میان

مشارکت آنالین شهروندان را افزایش دهند. همچنین افزایش دسترسی ة کنند لیتسه تقویت شرایط و محیط مثبت تأثیر با

بیشتری از  یها فیطثیرگذاری أشهروندان امکان تمشارکت کردن  شهروندان به ابزارهای ارتباطی جدید ضمن گسترده

 .کند یمشهری و استفاده برابر از خدمات آنان را ایجاد  یها سازمانمدیران  یها یگذار استیسجوامع شهری در 
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