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 (12/3/67تاریخ پذیرش:  - 7/21/69)تاریخ دریافت:  

 چکیده

 روش. است هپذیرفت انجام در سیاستگذاری کشور مشارکت الکترونیک توسعه الگوی به پژوهش حاضر با هدف دستیابی
ا رگان  با ستتااتاریافته نیمه و عمیق مصتتاح ه 51 منظور بدین باشتتد.می بنیاد داد  نظریه پژوهش این در مورداستتتداد  تحقیق
 روش اساس بر انتخابی و باز کدگذاری فرآیند دو در MaxQDA 51 افزارنرم از استتداد   با هایافته تحلیل. استت  پذیرفته انجام

گردیدکه در مرحله کدگذاری  منجر اصتتلی مقوله 12 قالب در انتزاعی مدهوم 403کدباز،  5095 ظهور به کوربین و اشتتتراس
قضتتیه  6ت یین گردید و درنهایت با کدگذاری انتخابی  با استتداد  از پارادای  کدگذاری محوری  هامقولهمحوری روابط بین این 

جی از داالی و اار که شرایط موجود سیست  سیاستگذاری کشور و الزامات است این م ین حاصل نتایج. اصتلی به دست آمد 
مدیریت و مطال ات جدید شهروندان از سوی دیگر ی ها یپارادا ستو و ظهور ابزارهای نوین مشتارکت الکترونیک و تیییر  یک
الکترونیک در کشور گردید  است. همچنین توسعه مشارکت  مشتارکت  توستعه  عنوان شترایط علیی موجب ضترورت یافتن  به

 شارکتم چراه و الکترونیک مشارکت سیست  الکترونیک، مشارکت مشتی اط مؤلده الکترونیک در ایران شتامل توستعه سته   
ناورانه در بستر اجتماعی، سیاسی، ف کارگیری راه رد اصلی پذیرش و گدتمان سازی ملیبه که در صتورت  باشتد می الکترونیک

منجر به ظهور پیامدهای جامعه  تواندیمسازی داالی کشتور و با در نظر گرفتن مححظات ستیاستی و فنی در حراحی و پیاد    
 جو و حکمرانی مشارکتی گردد.مشارکت

 .مندنظام یادبن داد  نظریه الکترونیک، مشارکت عمومی، مشارکت عمومی، گذارییمشاط واژگان کلیدی:

                                                           
1- نویسنده مسئول   Email: Roodsaz@atu.ac.ir 
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 مقدمه

گذاران نزدیک سااتن مردم به اود، اساسی دولتمردان و سیاست هایدغدغهامروز  یکی از 
کحم مشارکت عامه در یک ها وآن، شناسایی مسائل عمومی و همراهی عمومی هاآنارت اط با 

( de Reuver, Stein, Hampe, & Bouwman,2010باشد)یمگذاران مردم با دولت و سیاست
های یکی از شیو  ی عمومی هموار هامشیاطذ ها و اتخاگیریمشارکت عمومی در تصمی 

 نزدایی بیبرای تنش هاروششد  است. درواقع یکی از مؤثرترین انسجام اجتماعی معرفی
با شهروندان، مشارکت عمومی است. در این روش تهدیدات و  هاحکومتو  هادولت

ی احتمالی از سوی شهروندان از حریق مشارکت به یک فرصت برای یاری حکومت هامقاومت
. در حال (Selznick,1949)شود یمو متعهد سااتن مردم به اجرای تصمیمات اتخاذشد  ت دیل 

 ندینمایممشی گذاری عمومی کشور نقش ایدا اط فرآیندکمتر در ر در ایران، شهروندان حاض
ی با عموم سیاستگذاریعنوان یک چالش و ضرورت تعامل سیست  که این کم ود بهحوریبه

عنوان یک نیاز اساسی مطرح گردید  است و توجه تحلیل گران شهروندان و جامعه مدنی به
. (5430پیران نژاد,  و)قلی پور ته استعمومی را به اود معطوف داش سیاستگذاریحوز  

مشی گذاری عمومی اط فرآیندراحل در هر یک از م تواندیمای است که مشارکت عمومی مقوله
های و نیز همگام سااتن مردم باسیاست هامشیموردتوجه قرار گیرد و موجب به ود کیدیت اط

موجود درزمینه ارت اط  به ضعف توانیمدر همین راستا  .(5435 ی،)الوان گرددن در حال تدوی
اسی مشی و بازوی دموکربازیگران اط نیتریاصلعنوان یکی از مجلس به ندگانیو نمابین مردم 

عمومی  سیاستگذاری فرآیندر مناسب برای مدااله  مردم در در کشور و عدم وجود سازوکا
عنوان راهکار جهت ارتقا سطح مشارکت به 5در این راستا مشارکت الکترونیک. اشار  نمود

ی نوین ارت احی اححعاتی مطرح هایفناورکارگیری عمومی و احیای اصول دموکراسی با به
گردید  است تا با کمک فناوری اححعات و ارت احات، بستر مناسب جهت برقراری ارت اط و نیز 

ه با ک باشدیمای نو د یپدمنزله ارائه ادمات الکترونیک فراه  گردد. مشارکت الکترونیک به
و تقاضای رو به رشد شهروندان ر ی اححعات و ارت احات در کشوهایفناورپیشرفت روزافزون 

هدف  در پژوهش حاضرگردید  است.مشی گذاری مطرح برای داالت مستقی  در امور اط
ر ایران می دگذاری عمو مشیدر اطاصلی رسیدن به یک الگو برای توسعه مشارکت الکترونیک 

بود  است که پژوهشگر این هدف را در حول پژوهش با تمرکز بر سؤال اصلی زیر دن ال نمود  
الگوی مناسب توسعه مشارکت الکترونیک در ایران با توجه به اقتضائات بومی کشور »است: 

 «چیست؟

                                                           
1- Participation  
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 مبانی نظری پژوهش

 مشارکت الکترونیک

دلیل گستردگی و براورداری از ابعاد  مشارکت الکترونیک ازجمله مداهیمی است که به
حور مثال برای از اندیشمندان از دیدگا  به چندگانه تعاریف متعددی برای آن ارائه گردید  است.

. در این اندادمات الکترونیک بین دولت و شهروندان به تعریف مشارکت الکترونیک پردااته
های دولتی در کلیه وب سایتتعاریف مشارکت الکترونیک صرفاً یک امکان فراه  آمد  

باشد و ها، این دولت است که آغازکنند  مشارکت می. بر اساس این دیدگا (5409ی،)رباناست
ها پرسیهای بر اط و همهنماید. نظرسنجیمشارکت الکترونیک ایدا می فرآیندنقش اصلی را در 

دهوم کت الکترونیک به مباشند. تعریف دیگری از مشارازجمله این نوع مشارکت الکترونیک می
ها جهت فراه  سااتن امکان مشارکت پایین به باالی شهروندان در امور کارگیری فناوریبه

عمومی و توانمندسازی شهروندان برای مشارکت فعال از حریق در دسترس قرار دادن اححعات 
 ,Macintosh)دشوباشد. در این تعریف، مشارکت از شهروندان آغاز میها میو آگا  سااتن آن

Davenport, Malina & Whyte, 2002)های گذاران، دولت و انجمن. ارسال ایمیل به سیاست
های ریتصمیمی گی فرآینداری و مدنظر قرارگرفته شدن در مشی بر اط در صورت تأثیرگذاط

باشند. مشارکت الکترونیک همچنین در هایی از این شکل مشارکت الکترونیک میعمومی، نمونه
ار، مشی گذاری شامل تنظی  دستور کاط فرآیندعنوان بخشی از دیریت دولتی بهبرای از متون م

ویژ  در مراحل اولیه شناسایی مسئله مشی، اجرا و ارزیابی مطرح گردید  است. بهگیری اطشکل
. تعریف دیگری از مشارکت (5409ی،ربان ;de Reuver et al, 2010)و تنظی  دستور کار

مطرح گردید  است. در این تعریف مشارکت الکترونیک به (White, 1996)الکترونیک توسط 
ویژ  در زمان انتخابات در رابطه با مسائل نظر بهکارگیری فناوری اححعات برای ت ادلمعنای به

گیرد. دان را نیز در برمیدر این تعریف، دامنه مشارکت الکترونیک، تعامل شهرون .باشدعمومی می
عنوان یک کانال ارت احی بین دولت، سیاستمداران و شهروندان درواقع مشارکت الکترونیک به

عنوان   بهکنندصورت ارت احات چندگانه مدنظر قرارگرفته شد  است. در این تعریف، مشارکتبه
 ود را ایجاد و گسترشتواند ش که ارت احی موردنظر اباشد که میعضوی از جامعه بر اط می

های دموکراسی عنوان سازوکاری جهت برپا سازی ارزشتواند بهدهد. مشارکت الکترونیک می
نیز مدنظر قرار گیرد. درواقع مشارکت الکترونیک  نوعی از فعالیت سیاسی داوحل انه و مشارکت 

در آن  های سیاسی رسمی و غیررسمی است کهفرآیندهای عمومی از حریق گیریتصمی در 
اشد بمشی گذاری نیز مدنظر میاط فرآیندت صرف، دایل کردن شهروندان در عحو  بر مشارک

(Tuzzi, Padovani, & Nesti, 2002) مشارکت الکترونیک را بر اساس میزان درجه مشارکت و .
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کنند. در ح قه اول؛ تأکید بر دسترسی شهروندان به بندی میداالت شهروندان در سه سطح ح قه
است. در ح قه دوم؛ تأکید بر تعامل بین دولت و شهروندان برای  5ححعات مرت ط از حریق فاواا

های براط و پلت مشی گذاری از حریق ابزاری چون انجمنگدتگو در اصوص م احث اط
های رآیندفمشارکت فعال شهروندان در کلیه باشد و ح قه سوم مربوط به های اینترنتی میفرم
 باشد.گیری عمومی میتصمی  مشی گذاری واط
ت احی های اححعاتی و ارتوان گدت مشارکت الکترونیک به استداد  از فناوریحورکلی میبه 

در راستای گسترش و غنی سااتن مشارکت سیاسی از حریق توانمندسازی سازی شهروندان 
تداد  ارهای مورداسبرای برقراری ارت اط با یکدیگر و با نمایندگان منتخب اود تأکید دارد. ابز

مشورت الکترونیک، شامل  هایدر سیست در مشارکت الکترونیک عحو  بر ابزارهای رایج 
باشند. آنچه در اصوص ی آنحین و وب الگ ها میگدتگوهای م احثه و ، انجمن1هاویکی

گذاری  حائز اهمیت است؛ ضرورت  رعایت اقتضائات مشیتوسعه مشارکت الکترونیک در اط
های مختلف است. یطمحهای مشارکت الکترونیک در یست سسازی در حراحی و پیاد  بومی

درواقع کشورهای مختلف با استداد  از راهکارهای متنوع و در سطوح مختلف اقدام به توسعه 
شد  در ی ارائههاچارچوب(. برای از معت رترین  Silva,2016نمایند)یممشارکت الکترونیک 
) که م نای  1993-1991ی مکینتاش امرحلهاند از: مدل سه ونیک ع ارتحوز   مشارکت الکتر

  3C'sینال ان مشارکتارزیابی سطح توسعه مشارکت الکترونیک توسط سازمان ملل است (، مدل 
مشی گذاری در هر یک از کنندگان  در اطها، رفتار و نتایج  مشارکتیز بر انگکه با تأکید 

ه در مشی کشد  است، مدل چراه مشارکت الکترونیک در اطئهسطوح مشارکت الکترونیک ارا
مشی گذاری عمومی تعریف شد  است. مدل کلمنت و آن مشارکت الکترونیک در چراه اط

با تأکید بر اهمیت  سطوح دسترسی، دسترسی به مشارکت الکترونیک را در یک  مدل  4شید
  شدی ارائههاچارچوبو  هامدلررسی نشان داد  است.  ب "کمان دسترسیینرنگ "ای یهالهدت 

ها مشارکت الکترونیک یک حیف است دهد که در اکثر آنیمبرای مشارکت الکترونیک نشان 
و  کگیری الکترونیرسانی الکترونیک آغاز شد  و در مرحله تصمی که از سطح پایین اححع

 رسد.یممشی گذاری  به بلوغ اود اط فرآیندداالت مستقی  شهروندان در 

 پیشینه پژوهش

ای جدید و رو به رشد مطالعاتی است رشتهی میانهاحوز مقوله مشارکت الکترونیک ازجمله 
 مشی گذاری،ی مدیریت دولتی و اطهاحوز های اایر توجه بسیاری از پژوهشگران که در سال

                                                           
 فناوری اححعات و ارت احات -5

2- Wiki 
3- Clement&shade 
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  است و اجتماعی را به اود مشیول نمود -های اححعاتیمدیریت فناوری اححعات و سیست 
اولیه  هایاند. پژوهشیکردهای متداوت به آن پردااتهروپژوهشگران تحت عناوین مختلف و با 

اند صورت غیرتجربی و از دیدگا  نظری به این موضوع پردااتهبیشتر به 1999تا ق ل از سال 
(Budge, 1997; Rheingold, 1993)های که در تحقیقات بعدی جریانی از پژوهش. درحالی

ی هامحدود ها با ربی در این حوز  به را  افتاد  است و تا امروز ادامه دارد. این پژوهشتج
. نوع دیگری (Cantijoch & Gibson, 2011)مختلف از سازمانی، محلی و ملی انجام پذیرفته است

مطرح گردید که در آن هدف بیشتر بررسی نقش اینترنت  09از تحقیقات نیز از همان اواار دهه 
ارکتی ها فعالیت سیاسی مشوی رفتار سیاسی شهروندان و دولت بود. در بیشتر این پژوهشبر ر

 Henriks)گیردمتییر وابسته بود  که بسیاری از انواع اقدامات را اع  از آنحین و آفحین در برمی

et al, 2007). ها میدول ماند  است، اود موضوع مشارکت اما آنچه هنوز در بسیاری از پژوهش
یارهای سنجش آن از دید نظری است. این امر توسط برای معمشی گذاری و لکترونیک در اطا

در پژوهش اود به این  5شد  است. ازجمله کنتیجاچ و گی سوناز محققین نیز مورد تأکید واقع
ان یک عنوارائه گونه شناسی از مشارکت الکترونیکی به درصددو  کرد اشار در تحقیقات  األ

( توسعه آارنیز در مدل جامعه اححعاتی اود سطح سوم ) 1اند. میرفناورانه بود  -ماعیپدید  اجت
، دموکراسی 4داند که اود شامل سه مرحله همکاری الکترونیکیمجامعه اححعاتی را مشارکت 

شد  در حوز  ی از مطالعات انجامااحصه 5باشد. جدولیم 1و جوامع الکترونیک 3الکترونیک
 دهد.یممشی گذاری عمومی را نشان رونیک در اطمشارکت الکت

 مشی گذاری عمومیپیشینه مطالعات درزمینه مشارکت الکترونیک در اط -5جدول 

 یدیکل یهاافتهی سندگانینو

Hacker and 

Dijk,2000 

بوحه مر یاقدامات ارت اح یو معرف کیمشارکت الکترون یایپو یهاست یمدل ش که س ارائه

 مشیاط ندعانذی توسطو ت ادل منابع و قواعد  صیشامل اکتساب، تخص

Clement& 

Shade,2000 

و  یدسترس یاصل یهایازمندیکنند  نتوصیف یهاهیشامل ال یکمان دسترسمدل رنگین ارائه

ا  دستگ-اححعات ینگهدار زاتیتجه شامل که یعموممشارکت  یارت اح یاححعات رسااتیز

 باشدیم یحکمران-یسواد اححعات-به ادمت یدسترس-محتوا نیتام-ها

Macintosh, 
2004-2008 

 رآیندفسه  قیاز حر یهای عمومگیریدر تصمی  کیالکترون مشارکت توسعه یدیک سنجش

سه سطح  نییو تع یکیو قدرت الکترون یکیالکترون مدااله، یکیالکترون یتوانمندساز یاصل

از حریق  کیگیری الکترون[ و تصمی 1] یکی[، مشورت الکترون5] کیرسانی الکتروناححع

 اسکاتلند در شد انجام پروژ  دو یبررس

                                                           
1- Contijoch& Gibson 
2- Meier 
3- Collaboration 
4- Democracy 
5- Community 
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 یدیکل یهاافتهی سندگانینو

Eklin,2007 

: هیال 2مدل  ارائه و یفن یاجتماع د یپد کی عنوانبه کیالکترون مشارکت د یپد شناات

ارائه -ادمت ومحتوا - افزارهانرم -یکیزیف زاتیتجه-اححعات نیتأم و ر یذا امکانات

 یحکمران-یاجتماع حتیتسه و یتالیجیدسواد -یدسترس و ادمت

NewZealandState 

Service,2007 

 روابط نیا نقش و شهروندان نیب روابط مدل نیا در وزلند،ین یالتای ادمات 1مشارکت  مدل

 است قرارگرفته تأکید مورد یگذار یمشاط فرآیند و دولت با ارت اط در

Josh Bernoff and 

Charlene Li 2010 

 رکدگین ود  و با  ی یمدل مراحل مشارکت لزوماً ترت نی، در انیال انی عموم مشارکت نردبان مدل ارائه

 .است شد  مشخص پلهدر هر  نیال ان کیمدل اقدامات مشارکت الکترون نیدر ا ،تداال دارند

Cantijoch& 

Gibson, 2011 

 طوحس به توجه با یمشی گذاراط فرآینددر  یکیالکترون مشارکت مختلف اشکال یبررس

 اندپردااته نیال اف و نیالان  مشارکت تداوت و بودن مندعل ای فعال

A. Meier,2012 

 از ارکتمش شامل باال به نییپا از که کیالکترون دولت در کیالکترون مشارکت یهرم مدل ارائه

 انتخابات و کیالکترون یریگیرأ ک،یالکترون مشارکت ک،یالکترون م احثه دولت، پورتال قیحر

 .باشدیم کیالکترون

Jeitziner,2012 
 تخاباتان در کیسازی مشورت الکترونکه باهدف پیاد م تنی بر وب  هوشمند ست یس کی یمورد مطالعه

 ست یس نیا یهاها و چالشفرصت یایجادشد  است و بررس سیمجلس کشور سوئ

Scherer, Sabrina; 

Wimmer, Maria 

A.; Schepers, 

Johanna,2012 

 نیب) یامنطقه گیریتصمی  یبرا که یزمان چارچوب ارائه و کیالکترون مشارکت یبررس

 پروژ  دو مطالعه قیحر از دارد، وجود پراکند  و متعدد ندعانذی( اروپا هیاتحاد یکشورها

 اروپا هیاتحاد در شد انجام یشگاهیآزما یتجرب

 

Lee,Kim,2014 

 هروندانش فعال کیالکترون مشارکت یرو بر شهروندان مشارکت تیریمدی و اجتماع هیسرما ریتأث یبررس

 برنامه در کنند مشارکت 5920 یهاداد  یرو بر یدانیم مطالعه قیحر از ی،عموم یگذار مشیاط در

 کنند ،مشارکت داوحل انه تجربه ت،یحاکم به اعتماد : عوامل ییشناسا و یجنوب کر  دولت توسط اجراشد 

 یح  کنندمشارکت توسط شد  درک ییپاسخگو تیدیک و یواقع یایدن در فیضع یاجتماع ارت احات

 فعال مشارکت برمؤثر  عوامل عنوانبه کیالکترون مشارکت فرآیند

Alarabiatet 

al,2016 

 شد انجام مطالعات بر تمرکز با کیالکترون مشارکت درزمینه شد انجام مطالعات عیتجم

 یعموم یگذار مشیاط در کیالکترون مشارکت در یاجتماع یهارسانه نقش درزمینه

(Scherer & 

Wimmer, 2016) 

 از کینالکترو مشارکت دران که ست یس یمعمار  یمداه از گیریبهر  با کیالکترون مشارکت فرامدل ارائه

 سازیپیاد  و تیحاکم وها داد  ابزار، مشارکت، نوع کنند ،مشارکت دامنه، شامل مختلف یهادگا ید

 .است شد  نگاشت اححعات یفناور یمعمار متداول یهاچارچوب قالب در و قرارگرفته موردبررسی

 شناسی پژوهشروش

 یکردرو از یرانا عمومی سیاستگذاری فرآیند در یکمشارکت الکترون ید منظور مطالعه پدبه
 یهاشد  است و پژوهشگر با استداد  از روشبهر  گرفته یادبن اد د یهنظر یو استراتژ یدیک

 یازموردن یهاداد  یآوربه جمع یافتهسااتار یمهو ن یقو مصاح ه عم اسناد یامطالعه کتابخانه
 دییمطالعات ک یرهمچون سا یزن یادداد  بن یتئور یقاتدر تحق یحورکلپردااته است. به

 یز. در پژوهش حاضر نیرددار صورت پذو هدف یانتخاب یدبا گیریهنمون یاداد   یآورجمع
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 یاناز م یو انتخاب یو با استداد  از دو روش گلوله برف یدار و انتخابصورت هدفبه یریگنمونه
ولت د ی،م احث مشارکت عموم ینهکه درزم ینیدانشگا  و محقق یدا رگان حوز  که شامل اسات

ان مرکز کارشناس یزو ن باشندیمرت ط م یار پژوهشک یدارا رونیکالکت یو حکمران یکالکترون
و  کیدولت الکترون یرو م احث مشابه نظ یکمشارکت الکترون ینهمجلس که درزم یهاپژوهش

 یاراند و با در نظر گرفتن سه معنظر بود صاحب یمربوط به مشارکت عموم هاییمشاط
 یگذار یمشاط ی،مومدر حوز  م احث مشارکت ع یو تخصص یاز دانش علم یبراوردار

در حوز   ییاز سابقه اجرا ی(، براورداریمدرک دکتر ی)دارا یکدولت الکترون یا یعموم
م احث دولت  یژ واححعات و ارت احات به یفناور سیاستگذاری یا یعموم یگذار یمشاط

 احث حوز  م در یسوابق پژوهش یو دارا یاسیو مشارکت س یکالکترون یحکمران یک؛الکترون
 معیار به توجه با را شوندگانمصاح ه پراکنش ،1 یرفت، جدولانجام پذ یک،مشارکت الکترون

 .دهدیم نشان موردنظر ا رگی

 یا رگ یارهایشوندگان با توجه به معپراکنش مصاح ه -1جدول 

 دارای سوابق اجرایی آموزشی -دارای سوابق پژوهشی مدرک خبره

A ی مجلسهاپژوهشپژوهشگر ارشد مرکز  دکتری  

B دکتری  
 و یدولت یاححعات یهاسامانه سازیپیاد  پروژ  مدیر

 یکشرکت ادمات اندورمات یرعاملمشاور مد

C دکتری 
 مشارکت حوز  علمی دانشگا ، پژوهشگرهیئت

 شهروندی
 

D دکتری 
علمی دانشگا ، محقق در حوز  توسعه هیئت

 همرا  دولت الکترونیک و دولت

 استان اححعات فناوری و ارت احات مدیرکل

 با ارت اط و سازیتجاری اس ق معاون ال رز،

 کارآفرینی و صنعت

E دکتری 
 مرکز یننو هاییارشد دفتر فناور پژوهشگر

 مجلس یهاپژوهش
 

F ی مجلسهاپژوهشپژوهشگر ارشد مرکز  دکتری  

G ی مجلسهاپژوهشپژوهشگر ارشد مرکز  دکتری  

H علمی دانشگا هیئت دکتری 
 زمرک رئیس و مجازی فضای عالی شورای دبیر

 مجازی فضای ملی

I 
کارشناسی 

 ارشد
 

 و مجازی اپراتور یک توسعه و تحقیق مدیر

 موبایل وکارکسب توسعه کارشناس

J 
دانشجوی 

 دکتری
 سازمانیدرون یبرندساز یهاحرح مشاور شهروندی مشارکت حوز  پژوهشگر
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K 
 یکارشناس

 ارشد
 

 تولیدی امور و زیربنایی یهاپژوهش معاون

 مجلس یهاپژوهش مرکز

L دکتری 
 واححعات  یفناور یتحوز  امن محقق

 یاش که حکمرانی
 

M دکتری 
 مشیاط حوز  در علمی دانشگا ، محققهیئت

 عمومی گذاری
 

N دکتری 
 در نظرصاحب و علمی دانشگا  محققهیئت

 عمومی مشارکت حوز 
 

O دکتری 
مشی علمی دانشگا ، محقق در حوز  اطهیئت

 گذاری عمومی
 

صورت به و شد یینتع یشاز پ یهابر  سؤال یبا تأکید حداقل یافتهسااتار یمهمصاح ه ن 51
و در  سازییاد صورت کامل توسط محقق پها ابتدا بهمصاح ه یه. کلصوت گرفته است یحضور

مطابق با  یبندو ح قه ی. روال انجام کار کدگذاراستشد   یکدگذار  MaxQDA12افزار نرم
 کهیحوربود  است، به 50035،یناشتراس و کورب یادداد  بن یتئور یقاتدستورالعمل انجام تحق

 یهاباز داد  یو کدگذار یلمستمر بعد از انجام هر مصاح ه، تحل یلو تحل یسهبا استداد  از فن مقا
د  بو یرپذکه امکان ییتا جا یو اصل یفرع یهاو مقوله شد مانجاحور کامل آمد  آن بهدستبه

بود  پژوهشگر اقدام به  یازهر جا که ن یلتحل فرآینددر حول  یناستخراج گشته است. همچن
 هیو نظر یمدهوم یالگو یانمقوله نمود  است. در پا یامربوط به هر کد  هاییادداشتنگارش 

 یادداد  بن هیاز روش نظر یرویو با پ یناشتراس و کورب ینهادیشپ ی مطابق با پارادا یشنهادیپ
 شد  است.مند ارائهنظام

 روایی و پایایی پژوهش

با استداد  از سه  کنندیم یشنهادپ 1،5036و گوبا ینکلنپژوهش حاضر چنانکه ل یریاعتمادپذ
زنظر ا ست.شد  ا ید ( سنجییق ول بودن )روا، قابلیناناحم یتقابل یزی، ممیریپذشااص، انتقال

اعت ار پژوهش اود استداد   یشافزا یحداقل از دو راه رد برا یدبا یدیپژوهشگران ک 4کرسول
 راستا انجام شد: یندر ا یردر پژوهش حاضر اقدامات ز نندک

 (ییاجرا ی،شوندگان )ا رگان علمتنوع سطوح مصاح ه یت: رعاگراییکثرت •

                                                           
1- Strauss ,Corbin 
2- Lincoln,guba 
3- Creswel 
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اصحح  و یشانبازاور ا یافتکنندگان و درشارکتاعضا: ارائه گزارش پژوهش به م تط یق •
 یشان.نظرات ا یریکارگو به شد یانموارد ب

 یرافراد معت  ینشوندگان از بهدفمند و انتخاب مصاح ه یریگ: نمونهینظر گیرینمونه •
 .هادانشگا  علمییئته یچون اعضا

 هاداده وتحلیلتجزیه

 کدگذاری باز

 قیحر زا محقق مرحله نیا در. باشدیم ادیبن داد  یتئور جادیا بخش نیتریاصل ،باز یکدگذار
 ،مرمست سهیمقا. دینمایم بندیح قه و ییشناسا را هاداد  در مکنون  یمداه و روندها ی،کدگذار
 هب اححعات یهامقوله آن در که است یکل به یجزئ از هاداد  ییاستقرا لیتحل یبرا یفرآیند
 باز یکدگذار ابتدا حاضر پژوهش در .(1991همکاران، و کرسول)شود یم جادیا یآهستگ

 نیا ،هاتداوت وها ش اهت به توجه با سپس ،شد انجامها مصاح ه یدیکل نکات دراصوص
 تمرمس سهیمقا با یبعد مرحله در .دندیگرد بندیح قه یانتزاع  یمداه قالب در هیاول یکدها
 بندیح قهها همقول قالب در  یمداه آن اساس بر تا شد برقرار ارت اط ح قات انیم یکدیگر با  یمداه

 نمونه عنوانبه هیاول یهاداد  از را یفرع مقوله کی به دنیرس نحو  از یانمونه 4. جدول شوند
 دهد.یم نشان

 هامصاح همداهی  مستخرج از  به رسیدن نحو  -4جدول 

 مفهوم باز کدگذاری کلیدی نکات

 یهانیازهای اودشان را با همین ش کهبسیاری از مردم 

 کنندیاجتماعی موبایلی برآورد  م

ی اجتماعی هاش کهاستق ال از 

 موبایلی
 

 

اق ال عمومی به 

 موبایل هاییفناور

 

 

 

 

 

 

 درصد رسید  69استداد  از موبایل در تجارت به باالی 
استق ال از موبایل در تجارت 

 الکترونیک ایران

نند کتر رجوع مینت سختو کافی ینترنتبه ا هایلیا

و دسترسی دارند تا اینترنت موبایل اودشان یا 

ی ایلی کانال پرندوذتر تواندیبنابراین م .نزدیکانشان

 .باشد هانس ت به سایر کانال

به اینترنت از  ترآساندسترسی 

حریق موبایل، ندوذ بیشتر کانال 

 موبایل

 هاییافراد گوش %19هوشمند ه  حدود  هاییگوش

 جاهای دورافتاد  و روستاهاهوشمند دارند حتی در 

های هوشمند، ندوذ اوب گوشی

دسترسی به گوشی هوشمند در 

 نقاط دورافتاد 
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 کدگذاری محوری

ها در دادن مقوله یوندو پ یشانهامقوله یرها به زمقوله یربط ده فرآیند ی،محور یکدگذار
 یشد  است که کدگذار ید نام یمحور یلدل ینبه ا یکدگذار ینو ابعاد است. ا یژگیسطح و

و ابعاد حاصل از  هایژگیها، ومقوله ؛مرحله ین. در ایابدیمقوله تحقق م یکحول محور 
 جادیدر مورد روابط ا اییند تا دانش فزا گیردیاود قرار م یو سر جا شد ینباز تدو یکدگذار
کدگذاری محوری بر اساس دیدگا  اشتراس و کوربین انجام پذیرفت  ردر پژوهش حاضگردد. 

گر و مدااله یطشرا ای،ینهزم یطشرا یعل یطراه ردها، شراهای یمحوردر قالب  هامقوله و
 شدند. یبنددسته یمحور ید نس ت به پد یامدهاپ

 کدگذاری انتخابی

داد   ردازپیهنظر ،مرحله ینهاست. در او به ود مقوله سازییکپارچه فرآیند یانتخاب یکدگذار
 یبه نگارش درم یمحور یموجود در مدل کدگذار یهامقوله مابینیاز روابط ف یهنظر یک یادبن

و  گذارندیاثر م ید بر پد یکه چگونه عوامل مخصوص کندیم ی. درواقع پژوهشگر بررسآورد
 .(5401فرد،دانایی ی،شوند )الوانیم یژ و هایییوجااص با ار ییاستداد  از راه ردها همنجر ب

 های پژوهشیافته

 مدل پارادایمی مبتنی بر دیدگاه اشتراس و کوربین

شد  نجاما نیاشتراس و کورب یشنهادیپ یپژوهش حاضر بر اساس الگوحور که بیان شد همان
 است.مشاهد   بلاق 5در شکل پارادای  کدگذاری محوری  که نتیجه آن در قالب
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 پارادای  کدگذاری محوری. -5شکل 

 شرایط علی

 یادهاو نه تیحاکم دیکه چرا و چگونه باشوندگان در پاسخ به اینپژوهش حاضر مصاح ه در
کت موجب توسعه مشار یو چه عوامل ندیحرکت نما کیبه سمت توسعه مشارکت الکترون یدولت

 نمودند.  انیرا ب یگردد موارد گوناگوندر کشور می کیالکترون

 شرایط علییی اصلی و فرعی مرت ط با هامقوله -3جدول 

 ی فرعیهامقوله عنوان مقوله اصلی

الزام اسناد باالدستی و 

 های داالییاستس

وسعه ی تهاشااصساالری دینی، توسعه دولت الکترونیک، توسعه نظام پایش اصل مردم

 بخش غیردولتی در ادمات عمومی و مشارکتکاربرد فاوا، شدافیت اححعاتی، به ود 

ای ینهزمشرایط 

 )محیط کالن(

های یفناورپذیرش 

جامعه نوین توسط  

توسعه جامعه 

 اطالعاتی

توسعه روز افزون 

های اطالعاتی یفناور

 و ارتباطی

محیط سیاسی 

خارجی( -)داخلی  

 فرهنگ مشارکت

 محیط اقتصادی
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روند الکترونیکی شدن در دنیا، روند مدیریت دولتی شهروند محور در دنیا، مشارکت  ی( جهانالزامات )رژی 

 المللالکترونیک ضعیف در کشور نس ت به سطح بین

شرایط موجود سیست  

 کشور سیاستگذاری

ی واقعی هاداد غیر م تنی بر  سیاستگذاریبسته،  سیاستگذاریشکاف بین سیاستمداران و مردم، 

 ، وضعیت نامطلوب مشارکت عمومیسیاستگذاریهای جدید سیست  یازمندینجامعه، 

ظهور ابزارهای جدید 

 مشارکت الکترونیک

های مشارکت یتمزکانال مشارکت، ابزارهای فناورانه مشارکت الکترونیک،  تنوع

 الکترونیک

مطال ات جدید جامعه درزمینه 

 دموکراسی و حقوق شهروندی

های ی پارادامی، لزوم جلب مشارکت عمومی، تیییر بازتعریف مدهوم ادمات عمو

 مدیریت دولتی و مطال ات جدید شهروندان

پتانسیل توسعه مشارکت 

 الکترونیک در کشور

آمادگی الکترونیک، پتانسیل مشارکت عمومی در کشور، ظرفیت زیرساات فنی موجود 

 کشور، ظرفیت قانونی

 در کشور سیاستگذاریموجود  تیوضع
 هایو کانال یگدتمان عموم یگذاران و مردم که حاصل فقدان فضاسیاست نیشکاف ب»

بسته،  گذاریسیاستجامعه،  یهای واقعبر داد  یم تن ریگیری غتصمی  باشد،یم یاثربخش ارت اح
 دگا یکشور از د سیاستگذاری یجار ست یهای ساز ضعف یبرا، «یبخش یدموکراس
 5393انداز تا چش  کیبرنامه توسعه و  کیکه  یدبینیشما م". باشندیشوندگان ممصاح ه

ها تجامعه و سیاس نیشکاف ب  ،یدیاهداف نرس نیشد  اما به انوشته یشد  با اهداف آرماننوشته
ت وقکند هیچای که دولت دارد اتخاذ میهای توسعهها و برنامهسیاستگذاری .است ادیز یلیا

رشد  بر این . عحو "3افتد، م ای اتداق نمیشود و در کشور توسعهمطلوب حاصل نمی جهیآن نت
 نیاست که ازجمله ا د یگرد دیجد یهاموجب به وجود آمدن نیازمندی یروزافزون فناور

 یهایبه فناور ازین نیو همچن ماتیتصم خچهیها ضرورت حدظ سوابق و ارائه تارنیازمندی
 یکی به لیحج  داد  ت د شیکه امروز  به جهت افزا باشدیهای ان و  مداد  ژ یوها بهداد  لیتحل

 شد  است. ایکحن در دن رانیگ  یتصم یاساس یهااز نیازمندی

 یجهانمشی( )رژیم خط اتالزام
 نهحور ساالالمللی توسعه دولت الکترونیک بهبین هایکه در گزارش ییهااز شااص یکی

ص شاا نیکه در حال حاضر ا باشدیم کیگیرد شااص مشارکت الکترونموردسنجش قرار می
 یراندر ا کینامطلوب مشارکت الکترون تیوضع انگریب است و این 11/9تر پایین رانیا یبرا

 .باشدیکشور جهان( م 503 اندرمی 506)رت ه 
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 کیمشارکت الکترون دیجد یظهور ابزارها
روزمر   یها در زندگفناوری نیو ندوذ ا یاححعات یارت اح نینو یهایفناور ایلحظه شرفتیپ

ینه ارت احات و درنتیجه مشارکت الکترونیک درزم، موجب ظهور ابزارهای پر قابلیت افراد جامعه
 درزمینه توسعه مشارکتگر  لیمشوق و تسه عنوان یکی از شرایطتوان بهیمگردید  است که 

 نام برد.از آن  الکترونیک

 الکترونیک توسعه مشارکت پتانسیل
 کیمقوله اول ع ارت است از آمادگی الکترون .باشدیبندی مح قهقابل یاود به دو مقوله فرع

و  اشدبیم کیمشارکت الکترون یهاسامانه یکاربر یمعطوف به آمادگی جامعه برا شتریکه ب
 نیرتاز مه  یکی .باشدیکشور مموجود  یکیو الکترون یزیرساات فن مربوط به مقوله دوم
 هایق ول اع  از کانالقابل یفن رسااتیوجود ز ،کیتوسعه مشارکت الکترون یعوامل علی

است.  یهاییست س نیچن یاربرک یندوذ باال برا بیق ول با ضرقابل نترنتیمراکز داد  و ا ،یارت اح
توسعه  یموجود کشور در حال حاضر جوابگو یفن رسااتیز تیبه نظر ا رگان وضع

 .باشدیم کیمشارکت الکترون یهاسامانه

 کیمشارکت الکترون یهاتوسعه سامانه
ژ  ابزارهای وی و توسعهحورقطع توسعه مشارکت الکترونیک در کشور نیازمند حراحی به

باشد یعمومی می حاکمیتی و نهادهااز سوی  مشارکت الکترونیک کاربرپسند و با کاربری آسان
 مشی مشارکت الکترونیک کشور لحاظ گردد.گونه ابزارها باید در توسعه اطسازی اینپیاد  که

های یمپاراداو معرفی  یو دموکراس یحقوق شهروند ینهشهروندان درزم دیمطالبات جد
 جدید مدیریت دولتی

حوز  حقوق  های مدیریت و ظهور مطال ات جدید مردم دری پارادابا تیییر  امروز  
 یعموم یهایریگ یو مؤثر در تصم یاز شهروندان اواستار حضور جد یاریبس شهروندی،

 ازمندیهای اود ندرست و کامل سیاست یاجرا یبرا زین هادولت گریاز حرف د باشند،یم
 .مردم هستند یهمراه

 آن ابعاد و یاصل دهیپد

شد  انجام کیحاضر حول محور توسعه مشارکت الکترون ششد پژوه انیحور که بهمان
 است. شد توسعه مشارکت الکترونیک در کشور ارائه کنند ی ت یینهامقوله 1ر جدول د .است
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 مقوالت اصلی و فرعی زیرمجموعه پدید  اصلی )توسعه مشارکت الکترونیک( -1جدول 

 ی فرعیهامقوله عنوان مقوله اصلی

 تبیین چرخه مشارکت

مشی الکترونیک در خط

 گذاری

 الکترونیک در دستور کارگذاری، مشارکت الکترونیک در مسئله یابی، مشارکت مشارکت

 ویب،گیری و تصالکترونیک در تصمی  مشی، مشارکتگیری اطالکترونیک در شکل

 الکترونیک در ارزیابی مشارکت الکترونیک در اجرا، مشارکت

مشی مشارکت تدوین خط

 الکترونیک

شی ماط فرآیندمشارکت الکترونیک، سطوح مختلف مشارکت الکترونیک،  هایحوز 

 گذاری مشارکت الکترونیک

( ابزار) یستمستوسعه 

 الکترونیک مشارکت

های غیر کارکردی سیست  یژگیوکارکردی سیست  مشارکت الکترونیک،  هایویژگی

 ارت احیهای یازمندینهای اححعاتی، یازمندینمشارکت الکترونیک، 

 یوممسئله عم کیاود  کیمشارکت الکترون شوندگان،درواقع بر اساس نظر کلیه مصاح ه
 یای که در راستامشی. اطباشدیمتناسب با آن م یمشی گذاراط ازمندیکه نی امسئله .است
وع موض .باشدیم یفتعرمختلف در سطوح مختلف قابل یهااقدامات متعدد و پروژ  ،آن یاجرا

 یندفرآاست که  نینمود ا انیب کیمشارکت الکترونتوسعه  صوصدر ا توانیم کهدیگری 
ی مشی مطابق با چراه اطاچراهحی  مشی گذاری عمومیاط فرآیندمشارکت الکترونیک در 
الکترونیک در شناسایی مسئله و دستور کارگذاری، مشارکت در تدوین  گذاری شامل مشارکت

مشی، مشارکت در مشروعیت بخشی، مشارکت در اجرا و مشارکت در ارزیابی گیری اطو شکل
 رآیندفسیست  مشارکت الکترونیک در  سازیپذیرد. بر همین اساس پیاد یمو نظارت انجام 

امکان مشارکت الکترونیک در کل  و در نظر گرفتنمشی گذاری باید با حدظ این جامعیت اط
توان به یک مشارکت ینم این جامعیت حدظ بدون مشی گذاری صورت پذیرد، چراکهچراه اط

نوط به م کیتوسعه مشارکت الکترون ،دون شکالکترونیک معنادار دست پیدا نمود. از حرفی ب
 یلهای اصاز مقوله یکیجهت  نیم. به هباشدیم کیمشارکت الکترون یو توسعه ابزارها یحراح

 یود داراکه ا یستمی. سباشدیم« کیمشارکت الکترون ست یس توسعه» ادیداد  بن یدر تئور
کدهای  لیها ذویژگی نیکه ا باشدیو غیر کارکردی م یارکردهای کویژگی مجموعه ای

 .آمد  استدستشد  در پژوهش حاضر بههای انجاممستخرج از مصاح ه

 ایزمینه طیشرا

. دباشنیم یموردبررس ست یکحن س طیای درواقع همان عوامل مربوط به محزمینه طیشرا
رگذار تأثی کیالکترون ارکتبر توسعه مش یمتعدد یطیگدت عوامل مح توانیم یحورکلبه
ای توسعه مشارکت الکترونیک را نشان ینهزمشرایط  کنند مقوالت ت یین 6جدول. باشندیم
 دهد.یم
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 ایهای اصلی و فرعی مرت ط با شرایط زمینهمقوله -6جدول 

های فرعیمقوله عنوان مقوله اصلی  

های توسعه روزافزون فناوری

 اححعاتی و ارت احی

های پیشرفته های جدید فاوا، قابلیتهای نوین توسط جامعه، فناوریپذیرش فناوری

آفرینی فاوا در دنیای امروزابزار الکترونیک، نقش  

های رفاهیوضعیت توسعه اقتصادی کشور، شااص محیط اقتصادی  

 فرهنگ اجتماعی مشارکت، فرهنگ سیاسی مشارکت فرهنگ مشارکت

الملل، شرایط سیاسی داالیروابط بین محیط سیاسی  

 رهنگ مشارکتف

گ . فرهنباشدیمشارکت در جامعه م یاسیمشارکت و فرهنگ س یاود شامل فرهنگ اجتماع 
 دباشیم یو تعهد مل یاعتماد عموم ،ییگراچون فرهنگ جمع یناظر بر موارد نجایدر ا یاجتماع

 ،یتوسعه مشارکت عموم یبرا تیچون اراد  حاکم یموارد نیمشارکت م  یاسیو فرهنگ س
 ..باشدیم ینگرش مردم نس ت به مشارکت در حکمران ا،یپو یاسیفرهنگ س

 یاسیس طیمح 

 انتقال تی، وضعالمللینچون روابط ب یکه شامل موارد یو اارج یداال یاسیس طیشرا
 .باشندیم یمرزو برون یمرزدرون یاسیس یهادر منطقه و بحران رکشو گا یو جا یفنیاور

 یو اطالعات یاطالعات یهایتوسعه روزافزون فناور

 ی احارت هاییفناور یعسر یاررشد بسو  یو اححعات یاححعات هاییتوسعه روزافزون فناور
 یزارهااب ینا یشرفتههای پو قابلیت یلدر حوز  ارت احات از را  دور و موبا یژ وبه یو اححعات

 نجرم یگیری عمومو تصمی  یگذار یمشحوز  اط هاییازمندیبه ن ییدر پاسخگو یکیالکترون
ها انسازم و چه در سطح یو انجام امور چه در سطح افراد عاد یزندگ یو در ش یاساس ییراتبه تی

ها را چون از ناممکن یاریبسمشی گذاری عمومی نیز . درزمینه اطاست ید ها گردو دولت
 یدجد یو سااتارها یننو ی گذار مداهبدعت ،اود ینهمچن کرد  . ممکنی مستق یدموکراس

از را  دور و.... از  یشهروند ی،جمع سپار یک،الکترون یازجمله حکمران یمیمداه .است ید گرد
ی فناوری اححعات و ارت احات، اتوسعهباشند. نکته بسیار مه  در رابطه با روند یجمله م نیا

های العمل جامعه در ق ال این روند رو به رشد است. پذیرش فناورینحو  براورد و عکس
نظر دهندگان قرار گرفت. ازنقطهکرات مورد تأکید پاسخنوین توسط جامعه، عاملی است که به

 هایفنیاوریویژ  ی جدید بههایفنیاوروز  سطح پذیرش عمومی جامعه نس ت به ا رگان ح
 هادهانباال بود  و شاید بیشترین چالش در این زمینه مربوط به پذیرش  نس تاًارت احی و موبایل 
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باشد و نه عامه مردم و نه حتی بخش اصوصی چراکه به گدته ی دولتی و عمومی هاارگانو 
جای   اًیرتقی دیجیتال وکارهاکسبوکارهای الکترونیک و کسب اآلن»شوندگان مصاح هیکی از 

ی بود ولی اآلن دیگر کارهاش دارد هامقاومتو  ریتأابا یک  هرچنددر ایران  بازکرد اودش را 
 ."1درصد رسید ، م  69و استداد  از موبایل در تجارت به باالی  شودیمانجام 

 یاقتصادمحیط 

 تیوضع یانگرکه ب باشدیها مشد  در مصاح های مطرحعامل زمینه ینآارصادی محیط اقت
 یعامل از دو جهت بر رو نیا .باشدیم و وضعیت توسعه اقتصادی کشور مردم یشااص رفاه

 انهیرا رینظ یکیبه ابزار الکترون یامکان دسترس سویکاز  .باشدیتأثیرگذار م کیمشارکت الکترون
افراد  هیکل یبرا یق ول رفاهسطح قابل کیاز  یمندازمند بهر یمند که اود نهای هوشگوشی ایو 

ز ج توانیرا م یاسسی – یو اجتماع یبه مشارکت عموم ازین»  گرید یاز سو .باشدیجامعه م
بندی نمود، لذا بر اساس هرم نیازهای ح قه یاجتماع یازهاین ریافراد نظ یسطوح باال یازهاین

اد تا افر ازین هیگردد که سطوح اولصورت فعال مطرح میدر جامعه به یدر صورت ازین نیمزلو، ا
 .«51باشد م  د یتأمین گرد یحدود

 مالحظات توسعه() گرمداخله طیشرا

توسعه مشارکت  هاییس داشتند انتخاب مکان انیشوندگان باساس آنچه مصاح ه بر
 2. مقوالت مربوط به این بخش در جدول است یمححظات اساس یمتأثر از برا کیالکترون
 شد  است. آورد 

 مقوالت اصلی و فرعی زیرمجموعه شرایط میانجی -2جدول 

 ی فرعیهامقوله عنوان مقوله اصلی

 پذیرش ابزارهای الکترونیک مشارکت در جامعه، پذیرش مشارکت الکترونیک در حاکمیت پذیرش سیست  مشارکت الکترونیک

توسعه مححظات بازیگران 

 مشارکت الکترونیک

ی، بازیگران اجتماعی، بازیگران سطح نظام اداری، مشارکت بازیگران افرا قو  بازیگران

 ی مشارکت الکترونیکمشاطسیست  در تدوین 

سازی سیست  مححظات پیاد 

 مشارکت الکترونیک

ت، ارکسازی سیست  مشسپاری پیاد ریزی برای توسعه مشارکت الکترونیک، برونبرنامه

متداوت، تسهیل شرایط مشارکت، تنوع  سازی در اشکالی، پیاد امرحلهسازی آزمایشی و پیاد 

ی، سازفنی در پیاد  -، رویکرد اجتماعیپذیرآسیبی مشارکت، در نظر گرفتن اقشار هاکانال

 حراحی اقتضایی سیست  مشارکت، مححظات پشتی انی و توسعه سیست 

 سیست مححظات سیاسی توسعه 

 مشارکت الکترونیک
 مححظات سیاسی حراحی، حراحی اقتضایی سیست  مشارکت، مححظات محتوایی

مححظات فنی توسعه سیست  

 مشارکت الکترونیک

معماری سیست  مشارکت الکترونیک مححظات امنیتی و محرمانگی، مححظات 

 یکپارچگی و تمرکز
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 یاسیمالحظات س

 ،یاسیتنگاتنگ آن با مقوله مشارکت س ارت اطو  یموضوع مشارکت عموم تیبه جهت حساس 
کنندگان و سطح مشارکت مشارکت تیصحح صیدر نظر گرفتن سازوکار مناسب جهت تشخ

 اریبس ازجمله موارد کیمشارکت الکترون بندییهدیگر الع ارتهای مختلف بهگرو  یمطلوب برا
ر د و یگذار یمشمراحل اط هیکه ال ته حضور مردم در کل باشندیم ست یس یمه  در حراح

. اصل مورد تأکید ا رگان قرار گرفت کیعنوان به تلفدر مراحل مخ یرگذاریسطوح مختلف تأث
 یمشاط یلاص فرآیندبا  فرآیند نیتطابق کامل ا ،کیمشارکت الکترون فرآیند یدر حراح همچنین

عه و نقش دولت در توس ست یس تیمالک نییتعآیند.یمی نیز از موارد حائز اهمیت بشمار گذار
به اشتراک  یوامحت تیو مسئول یکیالکترون یمحتوا یصحت سنج ک،یمشارکت الکترون ست یس

مدنظر  دیبا کیاست که در انتخاب راهکار توسعه مشارکت الکترون یازجمله موارد ،شد گذاشته
 .رندیقرار گ

 یمالحظات فن

که نشانگر نحو  تعامحت کنشگران  ست یس یو معمار یحراحنحو  این مححظات ازجمله 
تی و ، مححظات امنی.است گریکدیها با و ارت اط آن هایرسیست و نحو  قرار گرفتن ز ست یس

 .باشندیو تمرکز م یکپارچگیمححظات  ی سیست  وباال تیحساس محرمانگی به جهت

 مالحظات بازیگران توسعه مشارکت الکترونیک

 ایروژ  پ تیکه موفق کنندیم داینقش ا یمتعدد گرانیباز کیه مشارکت الکترونتوسع در 
 ردد.ها گشدت متأثر از نگرش و عملکرد آنبه تواندیم کیتوسعه مشارکت الکترون یهاپروژ 

 کیمشارکت الکترون سیستم رشیپذ

ود تأثیرگذار است ا کیتوسعه مشارکت الکترون تیموفق یکه بر رو یانجیعامل م گرید 
 ی.عموم یو نهادها تیملت و چه از حرف حاکم آحاد. چه از حرف باشدیمپذیرش سیست  

 سازیمالحظات پیاده

سازی سیست  مشارکت الکترونیک مدنظر بسیاری مححظات اجرایی باید در زمان اجرا و پیاد 
 زیساپیاد  روش و سپاری،سپاری یا عدم برریزی، برونقرار گیرند مواردی چون نحو  برنامه

 باشند.یمدست ازاین
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 راهبردها

ت توسعه مشارک یدر راستا دیکه با یدر اصوص راه ردها و اقدامات اصل شوندگانمصاح ه
دول جآمد  در این بخش در دست. مقوالت بهنمودند انیرا ب یانجام شود موارد متعدد کیالکترون

 است. شد داد نشان  3

 لی و فرعی زیرمجموعه راه ردهامقوالت اص -3جدول 

 ی فرعیهامقوله عنوان مقوله اصلی

 اجتماعی -بسترسازی فرهنگی
های عمومی، ضرورت بسترسازی ق ل از توسعه ابزار، توانمندسازی و ارتقای آگاهی

 سازی مشارکت عمومیفرهنگ

 توسعه جامعه اححعاتی
 وسعهحکمرانی الکترونیک، تتوسعه دسترسی به فاوا، فرهنگ الکترونیکی، توسعه 

 زیرساات فاوا

 ساالریفضای مردم آوردنری، فراه   د ا ا بسترسازی قانونی، تحول نظام سازی سیاسی و نهادیزمینه

توسعه آگاهانه و فعال فضای 

 مجازی

 سیاستگذاریفضای مجازی، درک درست از فضای مجازی،  توسعه شناسیآسیب

 جازیفعاالنه حاکمیت در ق ال فضای م

سازی مشارکت الکترونیک بومی

 در ایران

سازی مشارکت الکترونیک، مطالعه وضعیت مشارکت الکترونیک در ضرورت بومی

ت مشارک پژوهیآیند سازی مشارکت الکترونیک در ایران، الملل، مدهومسطح بین

 الکترونیک

حاکمیتی  یهاسامانهتوسعه 

 مشارکت

ی ی اجتماعهارسانههای مشارکت الکترونیک در نهادهای حاکمیتی، یست ستوسعه 

 حاکمیتی

ی ذیندع هاگرو وتحلیل تجزیه

 مشی گذاریاط

 یهاگرو هایشان در سطح ملی، مطالعه رفتار یز انگندع و ی ذیهاگرو شناسایی 

 ندعی ذیهاگرو ندع، منابع در ااتیار ذی

 ابد،یوسعه ت کیکه ابزارهای مشارکت الکترونتر از آنشوندگان، مه مصاح هازنظر تقری اً اکثر 
لذا راه ردهای  یافت.رابطه دست نیدر ا یاثربخش جیشود تا بتوان به نتا جادیالزم است بستر آن ا

 .شوندیماین بخش در دو بخش راه ردهای عمومی یا بسترساز و راه ردهای ااتصاصی ارائه 
فرهنگ  دیبا ابتدا کیالکترون یاستداد  مؤثر از ابزارها یبرا» اجتماعی: -بسترسازی فرهنگی

 .«3در کشور باال برود، م  یمشارکت عموم
های ها و فرصتبه مدهوم درک درست از آسیب ی:مجاز یآگاهانه و فعال فضا توسعه

 .باشدیفضا م نیمندعل در براورد با ا یجافعال به کردیو اتخاذ رو یمجاز یفضا
نگرش  رییتی ارکت،مش یقانون رسااتیز نییچون ت  یاقدامات و نهادی: یاسیسازی سنهزمی

از عناصر  یکیو غیرضروری به  ینییتز دگا ید کیاز  ینس ت به مشارکت عموم استمدارانیس
 یآزاد یفضا جادیاساالری از حریق فراه  آوردن فضای مردم و اعتمادسازی سیاستگذاری، یاصل
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به  ینهاد -یاسیسازی سها ازجمله اقدامات زمینهها و توسعه احزاب و تشکلرسانه تیقوت انیب
  .ندیآیشمار م

منظور به زین یااتصاص یراه ردها یتخاذ براإشد  مطرح یعموم یهادبر راه ر عحو 
 :باشدیم یضرور کیتوسعه مشارکت الکترون

از  یاریبس کیمشارکت الکترون توسعه ی:گذار یمشنفع خطهای ذیگروه لیتحلو  هیتجز
  یشته باشدا یعموم یکیمشارکت الکترون یوقت» دینمایم رییروابط و مناس ات را دستخوش تی

را  یاسیهای سبازی تواندیم نیو ا دیقانع کن دیرا بتوان ندعذی لفهای مختگرو  دیوقت باآن
 «5کند، م  دیتجد
سازمان ملل  فیبه تعر کیالکترونمشارکت  مشارکت: یتیهای حاکمتوسعه سامانه 

های یتها و قابلگیری از فرصتبا بهر  تیاست که حاکم یتیمشارکت فعاالنه مردم در امور حاکم
توسعه  تیحاکم یاز وظایف اصل یکیدهند درنتیجه اود قرار می ندانشهرو اریفاوا در اات

 ای لیموبا یهای کاربردرنامهو چه ارائه ب یهای دولتپورتال قیچه از حر یتیهای حاکمسامانه
 .باشدیهای گدتگو مو انجمن یهای اجتماعش که جادیا

 یمشتوسعه اط یبرا یاساس یاز راه ردها یکی :کیسازی مشارکت الکترونمفهوم
 اتیدر کشور با توجه به مقتض کیسازی مشارکت الکتروندر کشور مدهوم کیمشارکت الکترون

 عتیادمت، ح  یحراح ،یتیریمداسحمی،  ،یاسیدر نظر گرفتن ابعاد س .باشدیم یبوم
 یسطح مطلوب مشارکت برا نییو تع کیالکترون یابیشااص ارز یمرات ی و حراحسلسه
 تیهای ااص مردم و در نظر گرفتن سااتار حاکمگذاری با توجه به فرهنگ و نیازمندیهدف

 یمللالنیصرف به مطالعات ب یصورت پذیرد و اتکا رانیدر ا یگذار یمشموجود اط فرآیندو 
 یکیپروژ  توسعه مشارکت الکترون چیاذعان داشت که ه دیوجود بااین پاسخگو نخواهد بود. با

 و نیست.ن ود   یق ل ییاجرا بها و تجارنیاز از مطالعه پروژ بی

 امدهایپ

 نیواهد داشت که اجامعه ا یبرا یادیز یامدهایشک پبی کیتوسعه مشارکت الکترون 
 0در جدول و مطالعه قرارداد.  یموردبررس تیدر دو سطح مردم و حاکم توانیپیامدها را م

 شد  است.مقوالت مربوط به پیامدها ارائه

 ی اصلی و فرعی مرت ط با پیامدهاهامقوله -0جدول 

 ی فرعیهامقوله عنوان مقوله اصلی

 مشارکتی سیاستگذاریجو، رابطه نزدیک مردم و حاکمیت، سااتار سیاسی مشارکت حکمرانی مشارکتی

 ارتقای سرمایه اجتماعی ملی، ظهور رفتار شهروندی در جامعه، وحدت و تعلق ملی جوجامعه مشارکت
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 مربوط به جامعه یامدهایاست که پژوهشگر تحت آن پ یعنوان :جوتوسعه جامعه مشارکت
 .بندی کرد  استملت را ح قه آحادها و نهاد، رسانهمردم یهااع  از سازمان یمدن

در  انتویدر کشور را م کیتوسعه مشارکت الکترون امدیپ نیترمه  حکمرانی مشارکتی:
 .انتظار داشت یمشارکت یسوی حکمرانو تحول و حرکت به تیحوز  حاکم

 قضایای تئوریک

موجب حرکت کشور  اجتماعی -های فناورانهیشرانهپالزامات داالی و اارجی و  :1قضیه 
 به سمت توسعه مشارکت الکترونیک گردید  است.

  مشی سو و رژی  اطهای داالی و الزامات اسناد باالدستی از یکیاستس :5-5زیر قضیه
روری ی حیاتی و ضیک امر تزئینی به موضوعاز جهانی، توسعه مشارکت الکترونیک را در کشور 

 ت دیل نمود  است.

  اری برحرف سااتن بسی : توسعه مشارکت الکترونیک یک راهکار اثربخش برای1-5زیر قضیه
 باشد.یمکشور  سیاستگذاریی موجود در سیست  هاضعف از

  ی نوین مشارکت الکترونیک، توسعه مشارکت الکترونیک را ابزارها: ظهور 4-5زیر قضیه
 نمود  است. تسهیل

  حقق ینه تدرزم: توسعه مشارکت الکترونیک پاسخی برای مطال ات جدید مردم 3-5زیر قضیه
 های عمومی است.گیریدموکراسی و مدااله مستقی  در تصمی 

 روندهایاز کحن متأثرحور ااص اجرای راه ردهای توسعه مشارکت الکترونیک به :2قضیه 
 باشد.یمعاتی ارت احی در جامعه های اححیفناورو فشار توسعه  اجتماعی-فرهنگی

  ست.ا مؤثر مشارکت الکترونیکمشارکت در جامعه بر روی اثربخشی  فرهنگ :5-1زیر قضیه 

  ینو فشار ا یرشو پذ ی، ارت احیاححعات هاییتوسعه روزافزون فناور :1-1زیر قضیه 
در  یکتوسعه مشارکت الکترون یسازی راه ردهاپیاد  یعدر جامعه موجب تسر هایفناور

 گردد. یکشورم

و گدتمان سازی ملی  یرشاتخاذ راه رد پذ یازمندن یکتوسعه مشارکت الکترون :3 یهقض
 .باشدیم
 یبسترسازی اجتماع یعموم یراه ردها یازمندن یک: توسعه مشارکت الکترون5-4 یهقض زیر، 
 و جامعه و یتدر حاکم یرشپذ ینهزم یجاد، ایقانون -یفن یرسااتفراه  سااتن ز یاسی،س

 .باشدیشهروندان م یتوانمندساز
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 یا اتییو عمل یسازی مدهومبومی یازمندن یراندر ا یک: توسعه مشارکت الکترون1-4 یهقض زیر 
 .باشدیم یرانا یفرهنگ -یاسیس یبوم یاتتوجه به مقتض

 ،یکمشارکت الکترون یست های توسعه سشامل مؤلده یکلکتروناتوسعه مشارکت  :4 قضیه
 گذارییمشچراه مشارکت الکترونیک در اطت یین و  یکمشارکت الکترون یمشاطتدوین 

 باشد.یم
 یاچراه یح یعموم یمشی گذاراط فرآینددر  یکمشارکت الکترون فرآیند: 5-3 زیر قضیه 

 .پذیردیصورت م یمشی گذارمطابق با چراه اط
 ندفرآیاست که حاصل  یعمومی مشاط یکاود  یکنتوسعه مشارکت الکترو:1-3 زیر قضیه 

 .باشدیم یگدتمان سازی مل و یرشپذ یدر فضا یکمشارکت الکترون یمشی گذاراط
  یکرون)ابزار( مشارکت الکت یست توسعه س یازمندن یکتوسعه مشارکت الکترون :4-3زیر قضیه 
 .باشدیم

 با توجه به مححظات متعدد یدبا یکانتخاب سازوکارهای توسعه مشارکت الکترون :5 قضیه
 .یردصورت پذ یو اجتماع یاسیس ی،فن
 عه توس یاصل یگرانالزم است مححظات باز یک: در توسعه مشارکت الکترون5-1 زیر قضیه

 .یردمدنظر قرار گ یکمشارکت الکترون
 اسییبه مححظات س یدبا یک: در انتخاب سازوکارهای توسعه مشارکت الکترون1-1 یهقض زیر 

 داشت. یژ و توجه
  سئله صورت اقتضایی و متناسب با محراحی سیست  مشارکت الکترونیک باید به 4-1زیر قضیه

 صورت پذیرد. مشارکت و سازمان مشارکت پذیر
 گییکپارچو  یتیمححظات امن یدبا یکمشرکت الکترون یست س یدر حراح :3-1 زیر قضیه 

 لحاظ شود.
 زنظر ا یکمشارکت الکترون یست سازی سبر پیاد  یمتعدداجرایی : مححظات 1-1 زیر قضیه

 مترتب است.سازی و انتخاب نوع و روش پیاد  ییاجرا

جو و منجر به ظهور جامعه مشارکت یکتوسعه مشارکت الکترون یراه ردها :6 قضیه
 .گرددیمی مشارکت یحکمران

 یتحقق حکمران در جهت اییگام اساس یکسازی مشارکت الکترون: اجرا و پیاد 5-6یهقض زیر 
 .باشدیدر کشور م یمشارکت

 گرددیجو ممنجر به ظهور جامعه مشارکت یک: توسعه مشارکت الکترون1-6 زیر قضیه. 
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 یاستیس یهاهیتوص

 ست  بازیگران سی و با مشارکت کلیه مشارکت الکترونیکتوسعه مشی )سند راه ردی( اط
ندع و در فضای گدتمان سازی ی ذیهاگرو های یدگا د گرفتن مشارکت الکترونیک و در نظر

مشی گذاری اجماع نظر بازیگران اصلی اط فرآینددر هر مرحله از  کهحوریملی تدوین گردد، به
 مشی و چه نحو  اجرایی سازی و نظارت بر اجرای آنکسب شود چه در اصوص مداد اط

  یک وسعه مشارکت الکترونترین اقدامات موردنیاز برای تیاصلبر اساس نظر ا رگان یکی از
ی آوردن ابزارهازمان و یا حتی پیش از فراه  باشد که الزم است ه یمی سازو فرهنگ آموزش

ی آموزشی رایگان سواد هادور مشارکت الکترونیک صورت پذیرد. اقداماتی چون برگزاری 
وندی و شهر آموزشی و فرهنگی درزمینه حقوق گذاری محتواهایدیجیتالی و تولید و به اشتراک
 باشند.یمی اجتماعی ازجمله این موارد هارسانهتوانمندسازی شهروندان در 

 رآیندفبر روی  ندعان را کنترل نماید وعنوان نهاد نظارت و کنترل، روابط بین ذییک نهاد به 
اجرای  و پیامدهای نتایج سازی و اجرای مشارکت الکترونیک نظارت داشته باشد و بتواندپیاد 
 سازی مورد ارزیابی قرار دهد.شی مشارکت الکترونیک را در حین و پس از پیاد ماط

 مشی گذاری عمومی در اصوص اط فرآیندکنند  در تدوین ضوابط قانونی و اجرایی تضمین
ز گیری عمومی و نیتصمی  فرآینددر  مردم و نتایج مشارکت کارگیری نظراتنحو  و لزوم به

 کنندگان مشارکتحدظ محرمانگی و حری  شخصی 

  و حذف  هاسازماننهاد و فعالیت این نوع ی مردمهاسازمانتشکیل  فرآیندتسهیل
 های اداری موجود در این رابطهگیریسخت

 برای ارزیابی وضعیت توسعه مشارکت الکترونیک در کشور تدوین و کلیه  شااص بومی
 نوعی اقدام تضمینیاین کار اود بهارزیابی ساالنه از حریق این شااص گردند.  ملزم به نهادها

مشی توسعه مشارکت الکترونیک در اجرای اط و اجرایی برای جلب همکاری نهادهای عمومی
 آید.یمبشمار 

 ن های مشارکت الکترونیک عحو  بر دفاتر پیشخوایست سمنظور ارتقای سطح دسترسی به به
ان کنندگمشارکت هانآ درایجاد گردد و « الکترونیک های دولتیستگا ا»دولت، در اماکن عمومی 

نظرات  ی دولتی و حاکمیتی شد  وهاسامانهبتوانند وارد  با دسترسی به اینترنت رایگان پرسرعت
 ث ت نمایند. هاسامانهی اود را در این هادراواستو 
 خ مختلف سسازی نیکپارچه ی یکپارچه بومی مشارکت الکترونیک که قابلیتهادرمتولید پلت

 وب بیس و موبایلی سامانه مشارکت الکترونیک را داشته باشند.
 امل یکپارچگی ک نهادهاهای داالی فرآیندبا  کهحوریبه مشارکت یتیحاکم یهاسامانه توسعه

 داشته باشند.
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