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مقدمه 
مشارکت شهروندان در فرایندهای مشورتی و تصمیمسازی سازمانهای محلی عامل کلیدی در تقویت و حمایت از جوامع
شهری مدرن محسوب میشود ( .)Kipenis and Askounis, 2016: 602درواقع مشارکت شهروندان در سطح
حاکمیتهای محلی در هر دو واحد دولتهای متمرکز یا غیرمتمرکز از اهمیت بسیاری برخوردار بوده و دولتها و
سازمانهای حاکمیت محلی نهتنها در بهبود عملکرد خود بلکه برای حفظ اعتماد عمومی به اجرای خدمات عمومی به
مشارکت شهروندان توجه میکنند ( .)Suebvises, 2018: 236برایناساس مشارکت شهروندان در سازمانهای محلی و
عمومی میتواند انعکاسدهندة نظرات و نیازهای افرادی باشد که باید به آنها خدماترسانی صورت گیرد؛ بنابراین
مشارکت شهروندان از نظر بهبود ارائة خدمات نیز منبع مهمی به شمار میرود و به این دلیل که درپیشگرفتن و اجرای
تصمیمهای جدید برآمده از نظرات شهروندان ،تناسب بهتری با راهکارهای مشکالت محلی دارد ،الحاق یا اتصال
شهروندان در بخش مدیریت عمومی جامعه به اثربخشی قویتر ارائة خدمات عمومی منجر میشود .برایناساس در
سالهای اخیر نیز سازمانهای عمومی شهری بهصورت روزافزون از پیشرفتهای فناوری اطالعات و ارتباطات برای
گشودن فرایندهای سازمانی و اجرایی به روی کنشگران بیرونی و شریککردن آنان در این فرایندها استفاده میکنند
(.)Schmidthuber et al., 2017: 459
مبتنی بر چنین دیدگاهی ،نهادهای حاکمیت محلی در جهان سعی میکنند در رابطة میان خود و شهروندان که
دربرگیرندة اطالعات شفاف در حوزة عمومی و فرایندهای تصمیمگیری مشارکتی است ،از اشکال جدید مشارکت که
مبتنی بر نرمافزارهای پیشرفته بوده و بستری برای فعالیتهای مشارکتی است ،استفاده کنند (.)Mergel, 2015: 601
در این میان مشارکت آنالین بهعنوان شاخهای از دولت الکترونیکی برای مشاوره و تصمیمگیری درنظر گرفته شده است
( )Welch, 2012: 348و درپیشگرفتن مشارکت آنالین در جوامع شهری ممکن است در بلندمدت نتایج مثبتی را به
همراه داشته باشد .برایناساس چنین امری نیازمند مشارکت فعال شهروندان است .همچنین به این دلیل که سازمانهای
عمومی نیازمند توسعة شهرت خود برای تأمین مداوم انتظارات شهروندان از کیفیت خدمات هستند ،مشارکت شهروندان
در ارائة اطالعات در زمینة ادراک عمومی از خدمات میتواند به افزایش پاسخگویی سازمانهای عمومی و دولتی منجر
شود ( .)Allen et al., 2020: 3از سوی دیگر تحقیقات نشان داده است در چنین شرایطی شهروندسپاری موفق نیازمند
شهروندان با انگیزهای است که بهصورتی فعال دربارة مسائل شهری مشارکت کرده و با سازمانهای مدیریت شهری
تعامل آنالینی برقرار میکنند .برایناساس دانش در زمینة انگیزههای کاربران به توسعه و اجرای مؤثر طرحها و درنتیجه
افزایش مشارکت منجر میشود ( ،)Mergel and Desouza, 2013: 884اما با وجود پیشرفتهای فنی و سهولت
استفاده از ابزارهای متفاوت مشارکت آنالین ،اتخاذ و استفاده موفق از آن تنها با عوامل مرتبط با فناوری اطالعات قابل
توضیح نیست ،بلکه اتکای زیادی بر عواملی مانند سرمایة اجتماعی و انگیزههای مشارکت افراد جوامع شهری دارد .با
وجود این تحقیقات اندکی تأثیر این عوامل بر استفاده از ابزارهای مشارکت آنالین را بررسی کردهاند ( Zolotov et al.,

 .)2018: 352بیشتر مطالعات انجامگرفته در زمینة مشارکت آنالین تنها بر نظریههای مرتبط با فناوری اطالعات برای
توضیح قصد مشارکت آنالین اکتفا کردهاند ( .)Zolotov et al., 2018: 352از سوی دیگر نیز در سالهای اخیر ،با رشد
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شبکههای اجتماعی آنالین و عضویت و فعالیت روزافزون کاربران در آنها ،بحث درمورد اشکال مشارکت مدنی و سیاسی
و ابعاد و زوایای آن جنبههای تازه و نوینی یافته و بسیاری نیز بر اهمیت این فضای تازه در جهتدهی به مشارکتها و
فعالیتهای مدنی تأکید کردهاند؛ از اینرو تأثیر اینترنت و فناوریهای مرتبط با ارتباطات آنالین و البته سرمایة اجتماعی
موجود در این فضا بر فعالیتهای مدنی بهویژه اشکال جدید بسط یافته است (احمدی و علیپور .)93 :8931 ،برایناساس
درصورت استفادة منظم و افزایش قصد استفادة اعضای جوامع شهری از سیستمها و سامانههای آنالین ،مشارکت آنالین
میتواند نتایج مثبتی برای چنین جوامعی به ارمغان آورد .استفاده از چنین سامانههای کامال داوطلبانه بوده و به این
معناست که انگیزة شهروندان برای استفاده از آن باید افزایش یابد .با وجود مطالب ذکرشده تأثیر انگیزههای فردی بر
فرایندهای مشاورهای و مشارکت آنالین در حوزههای تصمیمسازی و سیاستگذاری سازمانهای عمومی بهصورت
مناسبی ارزیابی نشده و مطالعة سرمایة اجتماعی شهروندان در چارچوب مشارکت آنالین ،موضوع تحقیقات اندکی بوده
است .برایناساس نیز در تحقیق حاضر بررسی تأثیر سرمایة اجتماعی و انگیزههای مشارکت بهعنوان عوامل محرک قصد
استفاده و مشارکت آنالین موضوع جدید و نوآورانهای در این زمینه محسوب میشود.
همچنین در سالهای اخیر ،مدیران شهر رشت برای کاهش مشکالت و مسائل این شهر بر ارائة طرحها و برنامههای
نوآورانه توجه کردهاند .این شهر در دهههای گذشته با افزایش جمعیت و توسعة شهری روبهرو بوده و برایناساس نیز
تغییر رویکردها به ارائة خدمات و نیز جلب مشارکت شهروندان برای کاهش معضالت شهری از اهمیت باالیی برخوردار
شده است .همچنین گسترش دسترسی شهروندان شهر رشت به ابزارهای الکترونیک ،افزایش ضریب نفوذ اینترنت
پرسرعت و نیز استفادة ساکنان این شهر از ابزارها و نرمافزارهای رسانههای اجتماعی ضمن آشناکردن آنان با فضای
آنالین ،زمینههای گسترش مشارکت آنالین شهروندان شهر رشت را ایجاد کرده است .با وجود این افزایش مشارکت
ساکنان شهر رشت در استفاده از خدمات دولت الکترونیک و نیز تعامل آنالین آنان با مدیران و برنامهریزان نیازمند بررسی
و توجه به عوامل و مفاهیم اصلی تأثیرگذار مانند سرمایة اجتماعی انگیزه و قصد مشارکت آنالین در میان ساکنان شهر
رشت است.

مبﺎنینظﺮي 
مشﺎرکتآنالینشهﺮوندان 

اعتماد و مشارکت اساس شکلگیری روابط اجتماعی و توسعة یک جامعه محسوب میشود و کاهش یا افزایش آن
میتواند تأثیر فراوانی بر ساختارهای مختلف جامعه و روابط اجتماعی افراد داشته باشد .مشارکت اجتماعی دربرگیرندة انواع
کنشهای فردی و گروهی بهمنظور دخالت در تعیین سرنوشت خود و جامعه و تأثیرگذاشتن بر فرایندهای تصمیمگیری
دربارة امور عمومی است (موسوی و همکاران .)196 :8931 ،مبتنی بر این دیدگاه ،مشارکت آنالین شهروندان در
فرایندهای تصمیمگیری سازمانهای عمومی شهری را میتوان گونهای از مشارکت اجتماعی قلمداد کرد .همچنین
موسوی و همکاران ( )8931مشارکت اجتماعی را فرایند سازمانیافتهای دانستهاند که افراد جامعه بهصورت آگاهانه،
داوطلبانه و جمعی با درنظر داشتن هدفهای معین و مشخص که به سهیمشدن در منابع قدرت منجر میشود ،در آن
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درگیر میشوند .چنین خصوصیتهایی با ویژگیهای مشارکت آنالین شهروندان که میتواند بهمنظور پیگیری اهداف
عمومی و خصوصی مشخص و در راستای سهیمشدن در تصمیمهای کالن سازمانهای عمومی شهری صورت گیرد،
مطابقت دارد .از سوی دیگر بهوضوح میتوان ادعا کرد که استفاده گسترده از اینترنت امکان بسیاری را برای مشارکت
ایجاد کرده است که در گذشته به این سادگی دردسترس نبود ( .)Allen et al., 2020: 3مبتنی بر این دیدگاه نیز بخشی
از ادبیات نظری موجود ،مشارکت آنالین را استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات برای حمایت از تصمیمسازی عمومی
تعریف کردهاند ( .)Porumbescu and Grimmelikhuijsen, 2018: 904شفیعی ( )8931در تحقیق خود استدالل
کرده است که مشارکت آنالین کاربران به سازمانها اجازه میدهد که محصوالت و خدمات جدید را سریعتر و بهتر به
بازار عرضه کنند و هدف مشارکت آنالین ،بهبود دسترسی افراد به اطالعات و خدمات عمومی و ترویج مشارکت در
تصمیمگیریهای عمومی است که سبب افزایش رفاه اجتماعی و فردی میشود .سازمان ملل ( )6181مشارکت آنالین را
بهعنوان فرایند درگیرشدن شهروندان از طریق فناوری اطالعات و ارتباطات در سیاست ،تصمیمسازی و طراحی و ارائه
خدمات بهمنظور مشارکتی ،همگانی و مشورتیکردن آن ،تعریف کرده است .ردیکز ( )6188در تحقیق خود اقدامات
سلسلهمراتبی مشارکت آنالین در دولت را ارائه داد که دربرگیرندة تعامالت یکسویه (مدیریتی) ،تعامل دوسویه آغازشده
توسط دولتها (مشورتی) و درنهایت شکل نهایی آن مشارکت آنالین بود که در این نوع از تعامل (مشارکتی) شهروندان
آغازگر تعامل دوسویهای با دولت یا برعکس است .درحالیکه سائبو و همکاران ( )6111مشارکت آنالین را بهعنوان
دگرگونی مشارکت در فرایندهای مشورتی با میانجیگری فناوری اطالعات و ارتباطات دانستهاند .همچنین بهدلیل اینکه
مشارکت آنالین بر استفادة جامعة مورد نظر متکی است ،این احتمال وجود دارد که جوامع ممکن است تأثیر مثبتی بر
رفتار استفاده از مشارکت آنالین داشته باشند ( .)Naranjo Zolotov et al., 2019: 305در این زمینه نیز برخی از
مطالعات ( )Allen et al., 2020: 3بهجای پیشنهاد دگرگونی مشارکت از طریق درگیرشدن آنالین ،ادعا کردهاند که
افزایش تدریجی بیشتر در مشارکت با حمایت از شهروندی فعال از طریق فناوری روی میدهد.
سﺮمﺎیةاﺟتﻤﺎعی 

در مبانی نظری موجود ،سرمایة اجتماعی از دیدگاهها و در چارچوبهای متفاوت بررسی شده است؛ برای مثال آکدو و
همکاران ( )6182سرمایة اجتماعی را براساس رویکرد جغرافیایی بررسی کردهاند .چنگ و چانگ ( )6188و هائو و
همکاران ( )6189در مطالعات خود شواهدی مبنی بر این ارائه دادهاند که سرمایة اجتماعی قصد ضمنی و صریح اشتراک
دانش کارکنان را در چارچوب صنعتی افزایش میدهد .مبانی نظری موجود مفهوم سرمایة اجتماعی را بهعنوان
مجموعهای از ابعاد دربرگیرندة مؤلفههای ساختاری ،عقالنی و شهودی بررسی کردهاند (.)Putnam, 2000: 233
همچنین ناهاپیت و گوشال ( )8331سرمایة اجتماعی را به مجموعهای از منابع واقعی و احتمالی نهفته ،دردسترس و ناشی
از شبکهای از روابط ایجادشده از طریق یک فرد یا واحد اجتماعی تعریف کردهاند .درواقع سرمایة اجتماعی را میتوان
بهعنوان منابعی که در شبکههای موجود میان افراد و جوامع آنان نهفته است ،درنظر گرفت ( Wang et al., 2019:

 .)226از سوی دیگر نیز فغفوریآذر و همکاران ( )8931ضمن ارائة تعریفی جدید از سرمایة اجتماعی ،آن را نمود
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اقتصادی و موجد ارزش حاصل از ارتباطات انسانی دانسته و معتقدند منافع و مزایای ناشی از وجود و انباشت سرمایة
اجتماعی از مجرای برقراری ارتباطات بین افراد از طریق سه مکانیسم کنش متقابل مبتنی بر اعتماد ،کانالهای ارتباطی و
هنجارها و ضمانتهای اجرایی مؤثر به وجود میآیند .همچنین وجود سرمایة اجتماعی با بهبود عملکرد فعالیتهای
اقتصادی و اجتماعی ،از طریق ایجاد سهولت همکاری و کاهش هزینههای مبادله ،ارتباط مستقیم دارد .درواقع هرچه
سطح تولید سرمایة اجتماعی باالتر برود و روند انباشت آن تسهیل شود ،هزینههای مبادله کاهش مییابد و کارایی
سیستمهای انسانی نیز در پی آن گسترش پیدا میکند؛ یعنی مردم سریعتر ،راحتتر و کمهزینهتر میتوانند مبادله کنند .از
دیدگاه بیات و همکاران ( )8933نیز سرمایة اجتماعی زیربنای توسعة جامعه و دربرگیرندة معانی و مفاهیمی است که توجه
مناسب به آن میتواند توسعه و ثبات یک جامعه را تضمین کند .همچنین با افزایش سرمایة اجتماعی میان افراد ،جامعه
شاهد مشارکت فعال آنان خواهد بود.
زهﻫﺎيمشﺎرکتآنالینشهﺮوندان 
انگﯿ 

انگیزه را میتوان ساختاری تئوریک برای تشریح آغاز ،جهت ،شدت ،پایداری و کیفیت رفتار بهویژه رفتار هدفمند تعریف
کرد ( .)Hartnett, 2012: 34با وجود نبود تحقیقات کیفی درمورد نگرش و انگیزة شهروندان به مشارکت آنالین و نوع
محتوایی که آنها تولید یا منتشر میکنند ( ،)Borger et al., 2013: 121برخی از محققان به سوگیری شهروندان اشاره
کردهاند ( .)Hermida, 2012: 821جو و همکاران ( )6183انگیزة مشارکت را فواید ادارکشدهای میدانند که شهروندان
را به مشارکت ترغیب میکنند .همچنین مشارکت آنالین شهروندان نوعی رفتار اجتماعی است و محققان سه انگیزة
متفاوت برای رفتار اجتماعی افراد شامل درونی ،بیرونی و مرتبط با تصویر ذکر کردهاند (.)Ariely et al., 2009: 549
انگیزههای درونی نوعی نوعدوستی خالص است که با ترجیحات شخصی برای خدمت به جامعه و افزایش رفاه همکاران
مشخص میشود .انگیزههای بیرونی خودمحور بوده و براساس آن افراد بهدنبال کسب پاداشهای مادی یا مزایای مرتبط
با در معرض دید همکاران قراردادن هستند .انگیزههای تصویر نیز مرتبط با ادراک افراد از قضاوت همکاران و تمایل به
دوست داشته شدن و مورد احترام قرارگرفتن از جانب همکاران است ( .)Ju et al., 2019: 4درواقع مشارکت آنالین
شهروندان نوعی مبادلة شهروند-دولت محسوب میشود که بهصورت ایدهآلی با تعامل دوطرفه ،متقابال مشروط و دارای
پاداش متقابل قابلتوصیف است ( )Alford, 2002: 339و بخش عمومی نیازمند امور خاصی مانند همکاری و انطباق از
سوی شهروندان است که برای ایجاد مشترک ارزشهای عمومی ضروری محسوب میشوند .انتخاب چنین اموری برای
جلوگیری از استفادة بدون صالحیت یا بهرهمندی بدون زحمت ،مستلزم فراهمکردن مشوقهای خاصی برای شهروندان
است ( .)Olson, 2009: 3مشوقها (برای مثال پاداشهای مادی یا پولی ،تخفیفهای مالیاتی و ارتقای شهرت
اجتماعی) برای تأمین نیازهای مادی و نمادین شهروندان گسترش مییابند ( Ashraf, Bandiera and Jack, 2014:

 .)1ایجاد ارزشهای عمومی از سوی شهروندان به این دلیل مورد ادراک و توجه قرار میگیرد که مشارکت آنان به
سازمانهای عمومی (برای مثال بهبود کارایی و اثربخشی) یا جامعه (برای مثال حکومتداری مردمساالر) کمک میکند و
کسب ارزشهای خصوصی زمانی که مشارکت افراد مزایای شخصی را ایجاد میکند ،مورد ادراک قرار میگیرد ( Ju et
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 .)al., 2019: 4همچنین مطابق نظریة ارزش ذاتی ،مشارکت آنالین شهروندان به انگیزة ذاتی آنان وابسته است و
براساس استدالل کیم و لی ( )6186انگیزه برای مشارکت فعال بهطور عمده از درون فرد و نه از پاداشهای خارجی مانند
دستاوردهای سیاسی حاصل میشود و ادراک شهروندان از تأثیرات مشارکت الکترونیکی ،در انگیزة درونی آنان برای
مشارکت در فرایند تصمیمگیری سیاسی اثرگذار است.
قصداستفﺎدهازابزارمشﺎرکتآنالین

مشارکت آنالین برای شهروندان و استفادة آنان طراحی شده است .همچنین با وجود اینکه مشارکت آنالین داوطلبانه
است و کاربران زمان خود را برای مزایایی اختصاص میدهند که در سطح فردی منعکس نمیشود ،اما احتماال ادراک این
تالشها در سطح اجتماعی که نیازمند استفاده از مشارکت آنالین است ،نقش مهمی در قصد استفاده از ابزارهای آن
داشته باشد ( .)Zolotov et al., 2018: 353از سوی دیگر میتوان گفت یکی از موانع اصلی استفاده از ابزارهای
مشارکت آنالین سطح مهارت شهروندان به شمار میرود ( .)Van Deursen and van Dijk, 2009: 334شهروندانی
که دسترسی راحت و آسانی به منابعی مانند رایانهها ،تلفنهای هوشمند ،ارتباط به اینترنت ،اتاقهای گفتوگوی آنالین،
خطوط تلفن یا شرایط مطلوب داشته باشند ،قصد خود برای استفاده از مشارکت آنالین را افزایش میدهند .همچنین در
چارچوب مشارکت آنالین ،محیط تسهیلگر ( )Venkatesh et al., 2012: 163میتواند در میان شهروندان بهدلیل
ابزارهای فناورانه و ابزارهای متفاوت دردسترس و متناسب با اهداف و سطوح مشارکت متفاوت باشد؛ برای مثال منابع
مورد نیاز به هنگام گزارش یک حادثه از طریق یک برنامه تلفن همراه ،کمتر از مواردی مانند شرکت در بحثها یا ایدهها
و پیشنهاد طرحهای آنالین است ( .)Zolotov et al., 2018: 352شهروندان عالوه بر دسترسی به فناوری و اینترنت،
نیازمند دسترسی اطالعات مربوط به کاربرد فرایندهای استفاده از مشارکت آنالین است .ادراک از دسترسیداشتن به این
منابع یعنی فناوری و اطالعات بهعنوان شرایط تسهیلگر شناخته میشود ()Venkatesh et al., 2012: 163؛ برای مثال
زمانی که شهروندان از نرمافزارهای مشارکت آنالین استفاده میکنند ،ممکن است به اطالعاتی دربارة خدمات ارائهشده
نیازمند باشند .شرایط تسهیلگر مناسب ممکن است به افزایش قصد و دفعات استفاده از فناوریهای مشارکت آنالین
منجر شود (.)Zolotov et al., 2018: 354
همچنین در بسیاری از مطالعات ،انتظار عملکرد نیز بهعنوان یکی از عوامل تأثیرگذار بر قصد استفاده در زمینههای
مختلف پذیرش و استفاده از فناوری اطالعات معرفی شده است ( .)Luo et al., 2010: 225انتظار عملکرد ادارک
شهروندان از منافع و مزایای استفاده مشارکت آنالین برای کمک به جامعه درنظر گرفته شده است ( Zolotov et al.,

 .)2018: 352از آنجا که استفاده از مشارکت آنالین داوطلبانه است و به منافع عمومی گرایش دارد ،این تصور که تالش
برای استفاده از مشارکت آنالین مانعی در این زمینه محسوب نمیشود ،میتواند بر قصد استفاده مؤثر باشد ( Luo et al.,
 .)2010: 225همچنین انتظار تالش میزان سهولت در استفاده از فناوریهای مشارکت آنالین است ( Venkatesh et

 .)al., 2012: 163بهعالوه تأثیر اجتماعی نیز میتواند بر قصد استفاده از ابزار مشارکت آنالین تأثیرگذار باشد .چنین
تأثیری از دوستان ،اعضای اجتماع یا حتی اعضای خانواده ناشی میشود .تأثیر اجتماعی بهعنوان تأثیر همکاران بر استفاده
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از مشارکت آنالین تعریف میشود ( .)Graf-Vlachy et al., 2018: 41عقاید و توصیههای مثبت از سوی افراد اجتماع،
ممکن است بر رفتار افراد تأثیرگذار باشد و درنتیجه استفاده از ابزارهای مشارکت آنالین را افزایش دهد.
رهنورد و حسینی ( )8931در تحقیقی نشان دادند که اعتماد شهروندان بر مشارکت الکترونیکی اثر مثبتی دارد و
گرایش شهروندان بر مشارکت الکترونیکی مؤثر نیست .همچنین باور به فاصلة قدرت ،روابط بین اعتماد شهروندان و
مشارکت الکترونیکی را بهطور مثبت تعدیل میکند ،اما متغیر ریسک ادراکشده در روابط میان نگرش شهروندان و
مشارکت الکترونیکی در نقش تعدیلکننده ظاهر نمیشود .احمدی و علیپور ( )8931در تحقیقی مشارکت سیاسی آنالین
در شبکههای مجازی را بررسی کردهاند .تحقیق آنان حاکی از ارتباط معنادار و مستقیم میان سرمایة اجتماعی آنالین و
مشارکت سیاسی در ابعاد سهگانه و بهویژه نوع متوسط آن بود .شفیعی ( )8931در تحقیقی عوامل مؤثر بر مشارکت
الکترونیک مشتریان در جمعسپاری و ارتقای عملکرد شرکت را بررسی کرده است .نتایج این پژوهش نشان میدهد
انگیزة مشارکت در جمعسپاری بر استفاده از جمعسپاری و میزان پاداش درنظر گرفتهشده برای جمعسپاری بر ایجاد
انگیزه برای مشارکت در جمعسپاری تأثیر معناداری ندارد .رحمتالهی و همکاران ( )8931کاهش سرمایة اجتماعی از دید
دولت و مشارکت مردم را بررسی کردند .تحقیق آنان نشان میدهد با توجه دولتها و سازمانهای دولتی به مشارکت
افراد ،سرمایة اجتماعی نیز تقویت میشود.
خانیکی و الوندی ( )8931مشارکت اجتماعی آنالین و توسعة اجتماعات محلی در ایران را بررسی کردند .نتایج مطالعة
آنان نشان میدهد مشارکت آنالین تأثیر مثبتی بر توسعة اجتماعات محلی در ایران داشته است .جو و همکاران ()6183
در تحقیقی عوامل متعدد انگیزش شهروندان برای مشارکت در دولت الکترونیک سفر سبز و نیز نقش تعدیلگر ارزشهای
عمومی و خصوصی را بررسی کردهاند .آنان در این تحقیق ارزش ادراکشده و ارزش شخصی ادراکشده را بهعنوان
اجزای کلیدی مشارکت آنالین شهروندان ذکر کردهاند .ویسنته و نوو ( )6183در تحقیقی نشان دادند که گرچه مشارکت
آنالین شهروندان عمدتا با مهارتهای استفاده از اینترنت مرتبط است ،تفاوت جنسیتی قابلتوجهی در این زمینه وجود
دارد .اشمیتتامبر و همکاران ( )6182در تحقیقی نقش فرایندها و بسترهای ارتباطی و مشارکتی جدید در ظهور دولتها
و سازمانهای محلی باز را بررسی کردهاند .نتایج تحقیق آنان حاکی از آن بود که جذابیت و مزیت درکشده از استفاده از
فرایندهای مشارکتی جدید ،سطح باالتری از مشارکت شهروندان و درنتیجه سازمانهای محلی و شهری باز را ایجاد
میکند .الحربی و همکاران ( )6181در تحقیق تأثیر اعتماد و هنجارهای ذهنی بر اهداف شهروندان برای مشارکت آنالین
را بررسی کردند .نتایج تحقیق آنان نشان میدهد که اعتماد و هنجارهای ذهنی بر قصد مشارکت آنالین شهروندان مؤثر
هستند .هارنت و همکاران ( )6186در تحقیق روابط میان انگیزه ،مشارکت آنالین و دستیابی خواستهها را بررسی کردند.
مطالعة آنان نشان میدهد مشارکت فعال مانند ارسال پیام به مباحث آنالین میتواند تأثیر انگیزة مشارکت را تشریح کند.
با توجه به مطالب ذکرشده میتوان گفت ،سرمایة اجتماعی و انگیزههای مشارکت بر قصد استفاده از ابزار مشارکت
آنالین و مشارکت آنالین شهروندان تأثیر معناداری دارد .مبتنی بر این دیدگاه ،در شکل  8ارتباطات پیشنهادی میان
متغیرهای تحقیق در قالب مدل مفهومی ارائه شده است .همچنین مطابق با مبانی نظری موجود فرضیههای تحقیق
تدوین شده و در قالب پنج فرضیه ارائه شدند:
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 .8سرمایة اجتماعی تأثیر معناداری بر قصد استفاده از ابزار مشارکت آنالین دارد.
 .6سرمایة اجتماعی تأثیر معناداری بر مشارکت آنالین دارد.
 .9انگیزههای مشارکت تأثیر معناداری بر قصد استفاده از ابزار مشارکت آنالین دارد.
 .3انگیزههای مشارکت تأثیر معناداری بر مشارکت آنالین دارد.
 .1قصد استفاده از ابزار مشارکت آنالین تأثیر معناداری بر مشارکت آنالین دارد.

سرمایه
اجتماعی

قصد استفاده از ابزار
مشارکت آنالین

مشارکت
آنالین

انگیزههای
مشارکت

شکل.0مدلمفهومیتحقﯿق 



روشپژوﻫﺶ 
مطالعة حاضر از نظر هدف ،کاربردی و از نظر روش توصیفی -تحلیلی است و برای جمعآوری اطالعات از ابزار پرسشنامه استفاده شده
است .سؤاالت پرسشنامه با استفاده از طیف پنجگزینهای لیکرت از کامال موافق تا کامال مخالف طراحی شدهاند .جامعة آماری این پژوهش
ساکنان شهر رشت در زمستان سال  8931بودهاند .حداقل حجم نمونه برای تکمیل پرسشنامههای این پژوهش با استفاده از فرمول
کوکران  913نفر از ساکنان درنظر گرفتهشده و با روش نمونهگیری هدفمند انتخاب شدند .همچنین برای سنجش متغیرهای تحقیق از
پرسشنامههای سرمایة اجتماعی ،انگیزههای مشارکت ،قصد استفاده از ابزار مشارکت آنالین و مشارکت آنالین استفاده شد .شاخصهای
پرسشنامههای تحقیق از مطالعات مرتبط و پیشینة تحقیق اخذ و سپس براساس شرایط تحقیق و شهر موردمطالعه بومیسازی شد .روایی
ابزار پرسشنامه با استفاده از روایی صوری و پایایی آن بهکمک آزمون آلفای کرونباخ محاسبه شده است .نتایج این آماره برای شاخصهای
مکنون تحقیق باالتر از  1/2بهدست آمده است .در این تحقیق برای تحلیل دادهها از روش معادالت ساختاری استفاده شده است تا عالوه
بر سنجش روابط مستقیم میان متغیرها ،روابط شبکهای آنها برای تبیین بهتر یافتهها نیز محاسبه شود .در همین راستا از نرمافزارهای
 SPSSو  Lisrelاستفاده شده است .
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ﺟدول.0متﻐﯿﺮﻫﺎوگویهﻫﺎيتحقﯿق
متﻐﯿﺮﻫﺎ 

قصداستفﺎدهازابزارمشﺎرکتآنالین 

انگﯿزهﻫﺎيﻓﺮدي 


مشﺎرکتآنالین 

سﺮمﺎیةاﺟتﻤﺎعی 

گویهﻫﺎ 
 .8من به سازمانهای دولتی برای مشارکت الکترونیک اعتماد میکنم.
 .6من معتقدم سازمانهایی که برای مشارکت آنالین بسترسازی میکنند ،به منافع
شهروندان اهمیت میدهند.
 .9من احساس خوبی به مشارکت الکترونیک دارم.
 .3من به عضوبودن در گروههایی که اقدام به مشارکت الکترونیک میکنند ،افتخار
میکنم.
 .1من با برخی از افرادی که اقدام به مشارکت آنالین میکنند ،آشنا هستم.
 .1من با افراد دیگری که اقدام به مشارکت آنالین میکنند ،ارتباط دارم.
 .2من به سایر افراد برای مشارکت آنالین کمک میکنم.
 .1من معتقدم که سایر افراد درصورت نیاز به من برای مشارکت آنالین کمک خواهند کرد.
 .8من برای کسب اطالعات درمورد طرحهای شهر محل زندگیام در فضای مجازی
اقدام به جستوجوی اطالعات میکنم.
 .6من در نظرسنجیهایی الکترونیک مرتبط با شهر محل زندگیام مشارکت میکنم.
 .9من درمورد مسائل و طرحهای شهر محل زندگی خودم در فضای مجازی نظرات
خودم را منتشر میکنم.
 .3در موردی که طرحهای شهری به اطالعات من نیاز داشته باشند ،من آن را بهصورت
الکترونیک در اختیار آنها قرار میدهم.

منﺎبع 

مقدارآلفﺎ 

Zolotov et al., (2019),
Yan et., al., (2019),
Robert, Dennis and
Ahuja (2008), Diep et
al., (2016), Chang and
Chuang (2011), Carter
)and Bélanger (2005

1/21

Phang et al. (2014), Ju,
Liu and Feng (2019),
Chen et al., (2020), Diep
et al., (2016), Song and
McNary (2011

1/18

Zolotov et al., (2019),
 .8همکاران با مشارکت الکترونیک من را تحسین میکنند.
Chang and Chuang
.
بخشد
می
بهبود
همکاران
میان
 .6احساس میکنم مشارکت الکترونیک جایگاه من را در
(2011), Phang et al.,
 .9مشارکت الکترونیک شهرت من در زمینههای حرفهای را افزایش میدهد.
(2014), Chen et al.,
(2020), Simonofski et
 .3من تمایل دارم به سایر شرکتکنندگان در مشارکت الکترونیکی تمایل دارم.
al., (2020),
 .1از اینکه از طریق مشارکت الکترونیک به حل مشکالت همکاران کمک میکنم ،حس
Schmidthuber et al.,
خوب دارم.
)(2017
 .8به نظر من مشارکت الکترونیک در زندگی روزانه من مفید است.
 .6استفاده از ابزارهای مشارکت الکترونیک حضور و مشارکت من در جامعه را بیشتر میکند.
Zolotov et al., (2019),
 .9یادگرفتن استفاده از ابزارهای مشارکت الکترونیک برای من آسان است.
Phang et al. (2014), Ju,
 .3تعامل با ابزارهای مشارکت الکترونیک برای من آسان است.
Liu and Feng (2019),
 .1افرادی که بر رفتار من مؤثر هستند ،من را به مشارکت الکترونیک دعوت میکنند.
Schmidthuber et al.,
(2017),
 .1من از دانش الزم برای استفاده از ابزارهای مشارکت الکترونیک برخوردار هستم.
 .2من هر جا در استفاده از ابزار مشارکت الکترونیک با مشکل برخورد میکنم ،میتوانم Venkatesh, Thong and
)Xu (2012
از کمک همکاران استفاده کنم.
 .1من قصد استفاده (ادامه استفاده) از ابزار مشارکت الکترونیک را دارم.

1/22

1/11

ﺎﻓتهﻫﺎيپژوﻫﺶ 
ی 
در بخش ارائة نتایج نخست ویژگیهای جمعیتی جامعة آماری تحقیق ارائه شده است .یافتههای تحقیق حاکی از آن است
که از نظر جنسیت  692نفر از شرکتکنندگان مرد و  832نفر آنان زن و همچنین بیشتر اعضای نمونه آماری تحقیق به
تعداد  813نفر متأهل بودهاند .بیشترین افراد در ردة سنی  68تا  91سال به تعداد  818نفر قرار داشتهاند .بیشتر شهروندان
مشارکتکننده ،تحصیالتی در سطح فوقلیسانس به تعداد  831نفر داشتهاند.همچنین  811نفر از شهروندان شهر رشت،
برای بین  6تا  9بار در سال از خدمات آنالین سازمانهای عمومی شهر رشت استفاده کرده بودند .
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در ادامه با استفاده از مدل اندازهگیری مدل معادالت ساختاری ،صحت سنجش سازهها توسط شاخصهای مربوط بررسی
شدهاند .در این قسمت با استفاده از مدل تحلیل عاملی تأییدی مرتبة اول مشخص شده است که سؤاالت طراحیشده در هر
سازه میتواند بهخوبی آن را سنجید .متغیر مکنون سرمایة اجتماعی با  1گویه ،متغیر مشارکت آنالین با  3گویه ،متغیر مکنون
انگیزههای مشارکت با  1گویه و متغیر مکنون قصد استفاده از ابزار مشارکت آنالین با  1گویه وارد مدل اندازهگیری تحقیق
شده و ارتباط بین سازهها و گویهها تأیید شده است؛ بهطوریکه میزان بار عاملی و مقادیر  ،tبهترتیب باالتر از  1/1و 8/31
بوده و نشاندهندة تأیید روایی سازههای اندازهگیری متغیرهای مربوط در سطح معناداری  1/11بوده است.

سﺎزهﻫﺎيپﺮسشنﺎمهدرحﺎلتتخﻤﯿناستﺎندارد 
اندازهگﯿﺮي) 

شکل.1تحلﯿلعﺎملیتأیﯿديمﺮتبةاول(مدل
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سﺎزهﻫﺎيپﺮسشنﺎمهدرحﺎلتاعدادمعنﺎداري 
اندازهگﯿﺮي) 

شکل.0تحلﯿلعﺎملیتأیﯿديمﺮتبةاول(مدل

برای آزمون فرضیات تحقیق از مدل معادالت ساختاری استفاده کردهایم .در این مدل و در مرحلة اول ،سرمایة
اجتماعی بهعنوان متغیر مکنون مستقل ،قصد استفاده از ابزار مشارکت آنالین و مشارکت آنالین ارزیابی شدهاند.
شاخصهای برازش مدل نشاندهندة برازش مطلوب مدل ساختاری تحقیق است؛ بهطوریکه شاخص ریشة میانگین
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مربعات خطای برآورد برابر با  ،1/116نسبت کایاسکوئر به درجة آزادی برابر با  ،6/33شاخص برازش تطبیقی برابر با
 ،1/38شاخص برازش افزاینده برابر با  ،1/36شاخص برازش نسبی برابر  1/39و شاخص برازش هنجاریافته برابر با 1/31
بهدست آمده است .در این مدل ساختاری ،متغیر سرمایة اجتماعی تأثیر مثبت و معناداری بر قصد استفاده از ابزار مشارکت
آنالین دارد .ضریب استاندارد این رابطة مستقیم برابر  1/21و مقدار  tبرابر  3/16است .همچنین قصد استفاده از ابزار
مشارکت آنالین با ضریب استاندارد  1/66و مقدار  6/21 tبر مشارکت آنالین شهروندان اثر مستقیم دارد .سرمایة
اجتماعی نیز با ضریب استاندارد  1/11و مقدار  1/39 tبر مشارکت آنالین شهروندان تأثیرگذار بوده است.

شکل.4تحلﯿلمسﯿﺮتأیﯿديروابطمتﻐﯿﺮﻫﺎيسﺮمﺎیةاﺟتﻤﺎعی،قصداستفﺎدهازابزارآنالینومشﺎرکتآنالینشهﺮونداندر
حﺎلتتخﻤﯿناستﺎندارد 


شکل.5تحلﯿلمسﯿﺮتأیﯿديروابطمتﻐﯿﺮﻫﺎيسﺮمﺎیةاﺟتﻤﺎعی،قصداستفﺎدهازابزارآنالینومشﺎرکتآنالینشهﺮونداندر
حﺎلتاعدادمعنﺎداري 
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ﯿزهﻫﺎيﻓﺮدي،قصداستفﺎدهازابزارآنالینومشﺎرکتآنالینشهﺮونداندر
شکل.0تحلﯿلمسﯿﺮتأیﯿديروابطمتﻐﯿﺮﻫﺎيانگ 
حﺎلتتخﻤﯿناستﺎندارد 

متغیر انگیزههای مشارکت بر قصد استفاده از ابزار آنالین تأثیر مثبت و معناداری دارد .ضریب استاندارد این رابطه
 1/23و مقدار  tبرابر  81/13است .همچنین انگیزههای مشارکت بر مشارکت آنالین شهروندان تأثیرگذار بوده است.
ضریب استاندارد این رابطه  1/31و مقدار  tبرابر  81/13است.


ﯿزهﻫﺎيﻓﺮدي،قصداستفﺎدهازابزارآنالینومشﺎرکتآنالینشهﺮونداندر
شکل.0تحلﯿلمسﯿﺮتأیﯿديروابطمتﻐﯿﺮﻫﺎيانگ 
حﺎلتاعدادمعنﺎداري 
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بحث
توسعه و گسترش زیرساختهای ارتباطات آنالین ،زمینههای جدیدی برای مشارکت شهروندان در تصمیمگیریها و
سیاستهای حوزة مدیریت شهری از طریق سامانههای و رسانههای آنالین ایجاد کرده است .برایناساس نیز بررسی
تأثیرات مفاهیم مؤثر بر مشارکت آنالین شهروندان و ارائة دیدگاههای جدید با اتکا بر نتایج تحقیقات موجود ضروری
بهنظر میرسد .با وجود این احمدی و علیپور ( )8931معتقدند با ظهور جامعة شبکهای و فضای اجتماعی مجازی ،شکل،
محتوا و کیفیت تعامالت انسانی و بهتبع آن کنشهای مدنی و سیاسی دچار تغییرات فراوانی شده است؛ از اینرو مطالعه و
تحلیل آنها مبتنی بر مبانی نظری پیشین تاحدودی دشوار است .آکدو و همکاران ( )6182معتقدند بهدلیل اینکه شهرها و
جوامع موجود در آنها نوعی ساختار اجتماعی محسوب میشوند ،سرمایة اجتماعی بهعنوان عاملی کلیدی برای شهروندان
در مشارکت آنالین درنظر گرفته میشود .وارن و همکاران ( )6183پیشنهاد کردهاند که نهادهایی مانند سازمانهای
محلی میتوانند اعتماد شهروندان را از طریق توسعة سرمایة اجتماعی با استفاده از مشارکت مدنی آنالین افزایش دهند و
مشارکت آنالین تضمین مناسبی برای فرصت مشارکت مدنی آنالین محسوب میشود .همچنین انگیزههای فردی نیز
بهعنوان عامل مهمی برای مشارکت آنالین تئوریپردازی شده است .مبتنی بر نظریة مشارکت آنالین ،انتظار روابط
متقابل (برای مثال انتظار دریافت اطالعات مفید در مقابل اشتراک اطالعات ارزشمند) ،افزایش شناخت (افراد خواستار
کسب شناخت کامل و بیشتر از سایر افراد و سازمانها هستند) ،حس اثربخشی (افراد تصور میکنند تأثیر بر گروه و
حمایت از آنها ،تصویر فردی مؤثر از آنها ارائه میدهند) ،سه انگیزة اصلی مشارکت آنالین بهشمار میروند (دباغ و
همکاران .)821 :8933 ،ادلستون و کلرمنز ( )6112به شواهدی دست یافتند که انگیزه فردی نوعدوستی فرایند مشارکتی
را ارتقا بخشیده و تعارضات رابطهای را کاهش میدهد .شهرت نیز بهعنوان عامل پیشبینیکننده برای اشتراک دانش
آنالین در وبالگها محسوب میشود .همچنین برخی از تحقیقات نیز این موضوع را تأیید کردهاند که سطح انگیزههای
فردی جزء مهمی از مشارکت عمومی شهروندان در جوامع آنالین بهحساب میآید ( .)Du et al., 2017: 3فرانکلین و
ابدون ( )6116استدالل کردهاند که اگر دولتها از این موضوع آگاهی نداشته باشند که شهروندان خواستار چه نوع از
خدماتی هستند ،قادر به تأمین نیازهای آنان نخواهند بود.
گزارش سازمان ملل متحد ( )6181نیز حاکی از توجه روزافزون مدیران و سیاستگذاران شهرهای جهان به
فرصتهای موجود در زمینة استفاده از پیشرفتهای فناوری اطالعات و ارتباطات برای افزایش مشارکت شهروندان در
فرایندهای برنامهریزی و تصمیمسازی است؛ بهگونهای که براساس این گزارش از  31شهر مهم در سراسر جهان11 ،
درصد شهرداریهای این شهرها تاکنون ویژگیهای شبکهسازی اجتماعی آنالین را اجرا کرده 11 ،درصد دارای
فرایندهای ارائه خدمات آنالین هستند و  69درصد نیز پروژههای مشارکت آنالین را اجرا کردهاند .این گزارش نشان
میدهد ،با وجود مشکالتی که سازمانهای محلی در سطح تصمیمسازی با آنها دست به گریبان هستند ،این سازمانها
پیشرفت چشمگیری در اجرای مشارکت آنالین در قالب دولت الکترونیک و در سطح اطالعاتی و مشورتی داشتهاند؛
درحالیکه رسانههای اجتماعی و آنالین بستری را برای مشارکت و تشویق افراد به فعالیتهای مدنی ایجاد کرده و
شواهد مشهودی نیز وجود دارد که نشان میدهد افراد برای مشارکت عمومی گرایش بیشتری به استفاده از رسانههای
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اجتماعی آنالین دارند ( .)Warren et al., 2014: 293برایناساس این رسانهها پتانسیل زیادی برای مشارکت آنالین
عموم جامعه فراهم میکنند (.)Wicks et al., 2014: 175
رسانههای آنالین مشارکتی همراه با اشتراکگذاری اخبار ،عکسها ،ویدئوها و پادکستها و با فرایند نظردهی ،فضایی
ارائه میدهد که دو جنبة کلیدی این رسانههای اجتماعی ،مفهوم «جامعه» و «همکاری» است که پرداختن به این دو
سبب رشد چشمگیر آنها شده است .در مشارکت اجتماعی نیز پایة مفاهیم بر این دو اصل استوار است (دباغ و همکاران،
 .)821 :8933درواقع با پیشرفتهای فناورانه موجود و دسترسی آنی افراد به خدمات آنالین کارایی دولت الکترونیک در
سازمانهای شهری افزایش یافته و این موضوع شکلهای متفاوتی از مشارکت در حوزة تصمیمسازی شهری را ممکن
کرده است .برایناساس نیز نرگسیان و همکاران ( )8933ادعا کردهاند که مشارکت در گسترة اجتماعی بهدنبال
توانمندسازی مردم در تولید ،توسعه و نقد فرایندها و تصمیمگیریهای گوناگون است و در رسانههای آنالین ،مانند
رسانههای جمعی از جمله رادیو ،تلویزیون و مطبوعات ،نمود مشارکت اجتماعی یا توسعة همهجانبة آن بسیار کمرنگ و
محدود است و عموم نمیتوانند در آن شرکت کرده یا آن را لمس کنند ،اما در فضای آنالین که رسانههای اجتماعی در
آن ظهور کردهاند ،مفهوم و ساختار مشارکت اجتماعی تحول یافته است.
همچنین ژنگ ( )6182پیشنهاد کرده است که مشارکت شهروندان با استفاده از امکانات موجود در فناوری اطالعات
و ارتباطات میتواند به بهبود ارائة خدمات منجر شود .این استدالل با نتایج تحقیق ردیکز ( )6188همراستاست که نشان
میدهد بهبود ارائة خدمات تحت تأثیر مشارکت آنالین است .اسچیرر ( )6181استدالل کرده است که مشارکت آنالین را
در این چارچوب میتوان بهعنوان بخش مهمی از توسعة دولت باز یا دولت اجتماعی دانست .درواقع فناوریهای حوزة
اطالعات و ارتباطات ،بهعنوان ابزارهای جدید سازمانهای حاکمیتی به توسعة فعالیتهای شهروندسپاری نیز کمک
میکنند؛ فعالیتهایی که در آن سازمانهای عمومی با فراخوان همگانی از شهروندان درخواست میکنند تا در حل مسائل
(برای مثال از طریق انتقال دانش ،ایدهها یا راهحلها به سازمانها) درگیر شوند یا در اجرای وظایف (برای مثال کمک به
سازمانها در نظارت بر مسائل نگهداری شهری) همکاری کنند .شهروندسپاری بهدلیل اینکه سازمانهای شهری را قادر
به کنترل مداخلة شهروندان در نوآوریهای عمومی و ارتقای خدمات میکند ،موجب افزایش پاسخگویی و اثربخشی در
این سازمانها میشود (.)Schmidthuber et al., 2017: 459


نتﯿجهگﯿﺮي 

همانطور که اشاره شد ،موضوع تحقیق حاضر تحلیلی بر عوامل مؤثر مشارکت آنالین ،با تأکید بر سرمایة اجتماعی در
میان ساکنان شهر رشت بوده است .با توجه به مدل نظری تحقیق ،فرضیة اول تحقیق (سرمایة اجتماعی تأثیر معناداری
بر قصد استفاده از ابزار مشارکت آنالین دارد) ارزیابی و تأیید شد .یافتههای حاصل از آزمون این فرضیه نشان میدهد،
سرمایة اجتماعی در میان ساکنان شهر رشت بر قصد استفاده از ابزار مشارکت آنالین آنان تأثیر مثبتی داشته است.
برایناساس با افزایش سرمایة اجتماعی در میان شهروندان تمایل و قصد آنان برای استفاده از ابزار مشارکت آنالین نیز
بیشتر میشود .میتوان گفت اعتماد به خدمات سازمانهای عمومی در میان شهروندان میتواند بر قصد آنان به استفاده از
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ابزار مشارکت آنالین تأثیرگذار باشد .چنین یافتهای با نتایج تحقیق زولتوف و همکاران ( )6183همسو است .همچنین در
فرضیة دوم تحقیق تأثیر سرمایة اجتماعی بر مشارکت آنالین شهروندان ارزیابی و تأیید شد .یافتههای حاصل از آزمون
این فرضیه با نتایج تحقیق زولتوف و همکاران ( ،)6183آکدو و همکاران ( )6182و وارن و همکاران ()6183
همراستاست .نتایج حاصل از آزمون این فرضیه نشان میدهد ،سرمایة اجتماعی بر مشارکت آنالین شهروندان تأثیر مثبتی
داشته است .برایناساس با افزایش سرمایة اجتماعی ،میزان مشارکت آنالین شهروندان در طرحها ،نظرسنجیها و طرح
ایدههای مرتبط با مسائل و مشکالت شهرهای محل زندگی افزایش مییابد .درواقع حتی اگر شهروندانی که به مشارکت
آنالین اقدام میکنند ،یکدیگر را نشناسند ،اما ممکن است در هنگام استفاده از فناوریهای مشارکت آنالین اهداف
مشابهی را دنبال کنند .این موضوع میتواند این تصور را در آنان ایجاد کند که همکاران از اهداف مشابه برای جامعه
حمایت میکنند .چنینی تصوری میتواند به افزایش مشارکت آنان کمک کند .در فرضیة سوم تحقیق تأثیر انگیزههای
مشارکت بر قصد استفاده از ابزار مشارکت آنالین ارزیابی و تأیید شد .یافتههای این فرضیه با نتایج تحقیق زولتوف و
همکاران ( )6183همراستاست .نتایج حاصل از آزمون این فرضیه نشان میدهد انگیزههای مشارکت در میان شهروندان
شهر رشت بر قصد استفاده از ابزار مشارکت آنالین تأثیر مثبتی داشته است .درواقع با افزایش انگیزة مشارکت در میان
شهروندان ،قصد استفاده از ابزار مشارکت آنالین تقویت میشود .همچنین برای سازمانهای شهری که میخواهند
استفاده از ابزارهای مشارکت آنالین را ترویج کنند ،شناسایی انگیزههای مشارکت آنالین شهروندان و تقویت آن بسیار
حیاتی است و این امر میتواند به کارآمدی سامانههای مشارکت آنالین کمک کند.
در فرضیة چهارم تحقیق تأثیر انگیزههای مشارکت بر مشارکت آنالین ارزیابی و تأیید شد .یافتههای این فرضیه با نتایج
تحقیق زولتوف و همکاران ( ،)6183آکدو و همکاران ( )6182و وارن و همکاران ( )6183همراستاست .نتایج این فرضیه
نشان میدهد که انگیزة مشارکت شهروندان شهر رشت بر مشارکت آنالین تأثیر مثبتی داشته و آن را افزایش داده است.
برایناساس در شهرها با افزایش فواید ادارکشده شهروندان از مشارکت آنالین که زمینهساز انگیزههای درونی و بیرونی
آنان به شمار میرود ،مشارکت آنالین آنان افزایش مییابد .مبتنی بر این دیدگاه مدیران سازمانهای عمومی شهری
میتوانند از طریق تأمین نیازهای شهروندان و نیز توجه به منافع موردنظر آنان مشارکت آنالین شهروندان را ارتقا دهند.
همچنین در فرضیة پنجم تحقیق تأثیر قصد استفاده از ابزار مشارکت آنالین بر مشارکت آنالین ارزیابی و تأیید شد.
یافتههای این فرضیه با نتایج تحقیق زولتوف و همکاران ( )6183همراستا بوده و نشان میدهد قصد استفاده از ابزار
مشارکت آنالین در میان شهروندان شهر رشت تأثیر مثبتی بر مشارکت آنالین آنان داشته و آن را تقویت کرده است.
برایناساس عواملی مانند سطح مهارت ،دسترسی به منابعی مانند رایانهها ،تلفنهای هوشمند و ارتباط با اینترنت و نیز
دسترسی به اطالعات مرتبط با استفاده از فرایندهای استفاده از مشارکت آنالین میتواند ضمن افزایش قصد استفاده از ابزار
مشارکت آنالین در میان شهروندان به مشارکت آنالین بیشتر آنان منجر شود .مدیران سازمانهای عمومی شهری میتوانند
با تأثیر مثبت تقویت شرایط و محیط تسهیلکنندة مشارکت آنالین شهروندان را افزایش دهند .همچنین افزایش دسترسی
شهروندان به ابزارهای ارتباطی جدید ضمن گستردهکردن مشارکت شهروندان امکان تأثیرگذاری طیفهای بیشتری از
جوامع شهری در سیاستگذاریهای مدیران سازمانهای شهری و استفاده برابر از خدمات آنان را ایجاد میکند.
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