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Abstract
With the advancement of information and communication  
technologies in the present world, organizations in both public  
and non-public sectors have embarked on developing e-participation
in the relationships between service organizations and main  
stakeholders. The purpose of this study is to determine the impact of
citizens' trust in e-participation with regard to the moderating roles  
of perceived risk and belief in power distance, and mediating roles  
of citizens’ attitudes and ambiguity acceptance. It was an applied  
research and survey method was used to collect data. The recipients 
of Tehran Municipality services comprised the statistical population.
In path analysis the sample size is determined on the basis of the  
number of structural indicators and the level of significance.  
Accordingly, the sample size of 364 was applied using Cohen’s  
table. The results indicate that e-participation is at a moderate level. 
Research findings suggest that citizens' confidence in e-participation
is positive and ambiguity in the relationship between these two  
variables appears as a mediator with a positive impact on e-partic-
ipation. Meanwhile, the findings indicate that e-participation is not  
affected by citizens’ attitudes and that belief in power distance moderates 
the relationship between citizens’ trust and e-participation.However, 
the perceived risk variable does not play a role as a moderator in the 
relationship between citizen's attitudes and e-participation.

Keywords:  E-Participation, Citizens’ Trust, Citizens’ Attitude, Perceived 
Risk, Individual Belief.
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چکید ه:
در دنیای کنونی، با توجه به پیشرفت فناوری های اطالعاتی و ارتباطی، بخش های دولتی 
الكترونیكی در روابط بین سازمان های خدمت رسان و  و غیردولتی به استقرار مشارکت 
ذی نفعان کلیدی می پردازند. این پژوهش با هدف تعیین تاثیر اعتماد شهروندان بر مشارکت 
الكترونیكی و تعدیل گری ریسک ادراک شده و باور به فاصله قدرت، و میانجی گری نگرش 
از نظر هدف شناختی، کاربردی و  این پژوهش  انجام می شود.  ابهام پذیری  شهروندان و 
از نظر روش گردآوری داده ها، پیمایشی است. جامعه آماری، شهروندان خدمت گیرنده از 
سازمان شهرداری تهران هستند. از آن جایی که در تحلیل مسیر، حجم نمونه بر مبنای تعداد 
نماگرهای سازه ها و همچنین، سطح معناداری تعیین می شود، برای تعیین حجم نمونه با 
استفاده از جدول کوهن 364 پرسشنامه توزیع گردید. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که 
مشارکت الكترونیكی در سطح زیر متوسط قرار دارد. یافته های پژوهش بیانگر آن است که 
اعتماد شهروندان بر مشارکت الكترونیكی اثر مثبت دارد و ابهام پذیری در روابط بین این دو 
متغیر در نقش میانجی ظاهر می شود و بر مشارکت الكترونیكی اثر مثبتی می گذارد. در ضمن، 
یافته های پژوهش نشانگر اثرگذار نبودن گرایش شهروندان بر مشارکت الكترونیكی است. 
به عالوه، نتایج نشان می دهد که متغیر باور به فاصله قدرت، روابط بین اعتماد شهروندان و 
مشارکت الكترونیكی را به طور مثبت تعدیل می کند، ولی متغیر ریسک ادراک شده در روابط 

بین نگرش شهروندان و مشارکت الكترونیكی در نقش تعدیل کننده ظاهر نمی شود.

گرایش  شهروندان،  اعتماد  الكترونیكی،  کلید واژه ها:  مشارکت 
شهروندان، ریسك ادراک شده، باورهای فردی.

تاثير اعتماد شهروندان بر مشارکت الكترونيكی عنوان مقاله: 
و  قدرت  فاصله  به  باور  تعديل گری  با  آنان 
ريسک ادراک شده و ميانجی گری ابهام پذيری 

و نگرش شهروندان
فرج اله رهنورد1 ـ مريم حسينی2

د ریافت: 1397/12/04
پذیرش: 1398/07/28
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پایه های اصلی مردم ساالری محسوب می شود و استقرار چنین  از  مشارکت شهروندان یكی 
نظامی به مفهوم افزایش نقش شهروندان در اداره امور عمومی است. مشارکت از الزام های زندگی 
شهری است و هنگامی تحقق می یابد که شهرنشینان از حالت زندگی فردی درآیند و با احساس 
مسئولیت جمعی به شهروندان بدل شوند )Irvin & Stansbury, 2004(. مطابق نظریه »ارزش 
ذاتی«1، مشارکت الكترونیكی شهروندان به انگیزه ذاتی آنان وابسته است؛ انگیزه برای مشارکت 
حاصل  سیاسی  دستاوردهای  مانند  خارجی  پاداش های  از  نه  و  فرد  درون  از  عمده  به طور  فعال 
می شود؛ و ادراک شهروندان از تاثیرهای مشارکت الكترونیكی، در انگیزه درونی آنان برای مشارکت 
در فرایند تصمیم گیری سیاسی اثرگذار است )Lee & Kim, 2012(. مشارکت الكترونیكی چیز 
جدیدی نیست، و با گسترش اینترنت مسیر تكاملی خود را طی می کند و سازوکارهای نوینی را بكار 
می گیرد )Sæbø et al., 2008(. به عبارت دیگر، ظهور مشارکت الكترونیكی به عنوان یک فرایند 
که قادر به ایجاد و حمایت از ابتكارهای مردم ساالرانه است، به تكامل بسیاری از خدمات ارتباطی 
در رشد سریع و پذیرش اینترنت وابسته است )Sanford & Rose, 2008(. به هر حال، در دنیای 
کنونی با توجه به پیشرفت فناوری های اطالعاتی و ارتباطی، مشارکت الكترونیكی نه یک گزینه 

بلكه یک ضرورت راهبردی برای سازمان های عمومی است.
است  شده  شروع  مختلف  کشورهای  در  الكترونیكی  مشارکت  در خصوص  پژوهش  هرچند 
اما   ،)Scherer & Wimmer, 2014; Alharbi & Kang, 2014; Alharbi et al., 2016(

گستره آن با در نظرگرفتن فرهنگ های مختلف در حدي نیست که بتوان به حكم کلي و فراگیر در 
این خصوص دست یافت. در ضمن، در خصوص شناسایی عوامل موثر بر مشارکت الكترونیكی در 
بین نظریه پردازان اختالف نظر وجود دارد. برای مثال، ویمر و همكاران2 )2015(، اعتماد ذی نفعان را 
عامل کلیدی در مشارکت الكترونیكی می دانند، در حالی که الحربی و کانگ3 )2014(، بر جنبه های 
فرهنگی ـ روان شناختی در استقرار مشارکت الكترونیكی تاکید دارند. از این رو، پژوهش هایی از این 
دست می تواند در رفع یا تقلیل اختالف نظر اندیشمندان اثرگذار باشد. ریسک ادراکی از پیشینه های 
1. Intrinsic Value
2. Wimmer et al.
3. Alharbi & Kang
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مشارکت  برای  افراد  پذیرش   .)Andrews & Boyle, 2008( است  رفتار  تشریح  در  رایج 
الكترونیكی منوط به کاهش ریسک ادراک شده است. بنابراین، مشارکت الكترونیكی به مثابه نوعی 
رفتار می تواند روابط بین نگرش فرد و تمایل به مشارکت الكترونیكی او را تحت تاثیر قرار دهد. 
با وجود چنین استداللی، باید در نظر داشت که بررسی نقش تعدیل کنندگی ریسک ادراک شده در 
روابط بین نگرش فرد و مشارکت الكترونیكی در ادبیات نظری مورد توجه قرار نگرفته است. از 
نیز قابل توجه است. به عالوه، نقش  این پژوهش در ترمیم چنین شكاف پژوهشی  نتایج  این رو، 
و  مشارکت  مانند  سازمان  سطح  در  مختلفی  متغیرهای  بین  روابط  در  قدرت  فاصله  تعدیل گری 
رضایت شغلی مورد مطالعه قرار گرفته است )Purwanto, 2018(، اما بررسی نقش تعدیل گری 
فاصله قدرت در روابط بین اعتماد و مشارکت الكترونیكی شهروندان مغفول مانده است. در ضمن، 
نتایج این پژوهش در ارتقای دانش اقلیم گرا با ارائه مدل بومی مشارکت الكترونیكی اثرگذار است. 
به دیگر سخن، تنظیم روابط بین شهروندان و سازمان های دولتی در ایران مستلزم واقع نگری مبتنی 

بر یافته های پژوهشی است که نتایج این پژوهش می تواند در این مسیر راهگشا باشد. 

مبانی نظری پژوهش

اگر دولت الكترونیک را به کاربرد فناوری  اطالعاتی و ارتباطی در ارائه خدمات به شهروندان تعریف 
کنیم، باید گفت مردم ساالری الكترونیكی1 پسایند دولت الكترونیكی است که از فناوری های اطالعاتی و 
ارتباطی برای کارکرد مشارکتی در حاکمیت مردم ساالرانه استفاده می کند )Gunter, 2006(. اندیشمندان 
مردم ساالری الكترونیكی )Sæbø et al., 2011; Coleman, 2005(، عناصر کلیدی در راه اندازی 
خدمات مشارکت الكترونیكی را شامل شهروند، حكومت، سازمان، و رسانه می دانند. برخی از اندیشمندان 
)Nchise et al., 2011(، در تبیین مشارکت الكترونیكی بر مدل های پذیرش فناوری تكیه می کنند، در 

حالی که برخی دیگر )Edelmann & Cruickshank, 2012( آن را ناکافی می دانند و بر نظریه های 
روان شناختی و جامعه شناختی، مباحث خود را استوار می سازند. سرانجام، گروهی از پژوهشگران با استفاده 
از نظریه انتخاب عقالیی بر این نكته تاکید دارند که منافع سیاسی، توانایی شناختی، و شخصیت 

  .)Denny & Doyle, 2008( شهروندان، قصد مشارکت الكترونیكی آنان را تبیین می کند

1. E-democracy
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مفهوم مشارکت الکترونیکی

مشارکت الكترونیكی یكی از مفاهیم جدیدی است که در پی گسترش فناوری های اطالعاتی و 
ارتباطی مطرح شده است و مراد از آن برقراری رابطه الكترونیكی بین سازمان ها و ذی نفعان آن است. 
مشارکت الكترونیكی، زیرمجموعه ای از دولت الكترونیكی، و پدیده ای مشترک در دولت هاست که به طور 
جدی استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات )ICT(1 را برای تقویت روابط دولت ـ شهروندان مدنظر 
Al-(  قرار می دهد و شهروندان را قادر می سازد که به طور فعال، در روند خط مشی گذاری دخیل باشند

harbi et al., 2016(. مشارکت الكترونیكی ارتباط بین دولت و شهروندان را افزایش می دهد و آن ها 

را قادر می سازد که در فرایند خط مشی گذاری درگیر شوند. مشارکت الكترونیكی به عنوان اصل اساسی 
مردم ساالری الكترونیكی دیده می شود که به معنای شرکت در فعالیت های جمعی و سیاسی برای دستیابی 
به اهداف مشترک است )Al-Dalou & Abu-Shanab, 2013(. برخی از اندیشمندان با تاکید بر نقش 
مشارکت الكترونیكی در تعمیق مردم ساالری آن را تعریف می کنند. فرض بر این است که مشارکت 
برخط یک ابزار کمكی برای تعمیق سیستم مردم ساالرانه نماینده ای است که به صورت مشارکتی تر 
و مستقیم به فعال کردن شهروندان در تصمیم گیری برای دستیابی به راه حل منطقی می پردازد. به زعم 
اونی و همكاران2 )2017(، مشارکت الكترونیكی استفاده از اینترنت و فناوری های تلفن همراه به منظور 
ارتقای دولت مردم ساالرانه است. از دیدگاه ایسالم3 )2008(، مشارکت الكترونیكی زیرمجموعه ای از 
دولت الكترونیک و مردم ساالری الكترونیكی، و مجموعه ای حمایت شده از فناوری اطالعات و ارتباطات 
به منظور تسهیل مشارکت در دولت و حكومت است. دیگر تعاریف ارائه شده در خصوص مشارکت 
الكترونیكی در جدول )1(، منعكس شده است که وجه مشترک آن ها استفاده نفوذ و کنترل شهروندان در 

فرایندهای تصمیم گیری دولتی با استفاده از فناوری های اطالعاتی و ارتباطی است.

جدول 1: تعريف مشارکت الکترونیکی از ديدگاه انديشمندان

تعريفمنبع
سابو و همكاران
)402 :2008(

گفتگو به واسطه فناوری بين شهروندان و حوزه سياست، و همچنين بين شهروندان 
و دولت برای تاثيرگذاری در فرايندهای تصميم گيری.

توندجانگ ساری4
)55 :2011(

مشاركت الكترونيكی يک تعامل فناورانه بين جامعۀ مدنی و حوزه سياست رسمی، 
و بين حوزه جامعه مدنی و حوزه مديريت است.

1. Information and Communication Technology )ICT(
2. Oni et al.
3. Islam
4. Tundjungsari
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ادامه جدول 1: تعريف مشارکت الکترونیکی از ديدگاه انديشمندان

تعريفمنبع
سوشا و گرولوند1

)373 :2012(
مشاركت الكترونيكی شامل مشاركت شهروندان با استفاده از فناوری اطالعات و 

ارتباطات، تقريبًا در تمامی خدمات عمومی و نه لزومًا سياسی است.
هانسن و فورست2

)3 :2013( 
مشاركت الكترونيكی، استفاده از فناوری های رايانه ای و شبكه ای برای حمايت از 

فرايند و توسعه روند سياسی است.
فرانكولی3 

)1554 :2008(
استفاده از فناوری های اطالعاتی و ارتباطی برای تعامل شهروندان با 

خط مشی گذاران و ايفای نقش فعال تر در دولت. 
ژِنگ4 

)1 :2017(
استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات برای گسترش و تعميق مشاركت سياسی از 

راه برقراری ارتباط شهروندان با يكديگر و با نمايندگان منتخب خود.
داموراسكی5
دخالت شهروندان در فرايند تصميم گيری عمومی از راه اينترنت.)2012: 40(

آلبرشت و همكاران6 
)2008 :13(

مشاركت افراد و اشخاص حقوقی در فرايند تصميم گيری سياسی و اداری با 
استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات.

عوامل موثر بر مشارکت الکترونیکی

پژوهش های قابل توجهی در خصوص شناسایی متغیرهای اثرگذار بر مشارکت الكترونیكی صورت 
گرفته است. از دیدگاه الحربی و همكاران )2016(، عوامل موثر بر مشارکت الكترونیكی عبارت اند از 
طراحی سایت، هنجارهای ذهنی، اعتماد، و نگرش شهروندان. پژوهش وایمر و همكاران )2015(، 
نشانگر اثرگذاری اعتماد سیاسی، اعتماد اجتماعی، اعتماد فناورانه، اعتماد اخالقی، و اعتماد اقتصادی 
بر مشارکت الكترونیكی است. وگت و همكاران7 )2014(، رسانه های اجتماعی و ارائه اطالعات توسط 
رسانه ها را از عوامل تعیین کننده مشارکت الكترونیكی می دانند. کریشنان و همكاران8 )2017(، با 
در نظرگرفتن نظریه فناوری ـ سازمان ـ محیط )TOE(9 بر تاثیر زیست ساخت فناوری اطالعات و 
ارتباطات )زمینه فناورانه(، حاکمیت )زمینه سازمانی(، و سرمایه انسانی )زمینه محیطی( بر مشارکت 
1. Susha & Grönlund
2. Hansson & Fürst
3. Francoli
4. Zheng
5. Damurski
6. Albrecht et al.
7. Vogt et al.
8. Krishnan et al.
9. Technology-Organization-Environment )TOE(
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الكترونیكی تاکید می کنند. دیگر پژوهش ها نیز با هدف شناسایی عوامل موثر بر ارتقای مشارکت 
الكترونیكی صورت گرفته است که نتایج آن ها در جدول )2(، منعكس شده است. 

جدول 2: عوامل موثر بر قصد مشارکت الکترونیکی شهروندان

عوامل موثرمنبع
اعتماد شهروندان.شيرر و ويمر )2014(

استفاده موثر شهروندان از تلفن های هوشمند و همچنين، امكان استيگليتز و بركمن1 )2013(
به اشتراک گذاری به موقع اطالعات.

منابع، تعامل روان شناختی با سياست، نگرش، و هنجارهای ذهنی.اونی و همكاران )2017(

ذهنيت مدنی، خواص روان شناختی، اعتماد به دولت، كانال های نام2 )2014(
اطالعاتی، ويژگی های جمعيتی.

نگرش، اعتماد، طراحی وب سايت، و فرهنگ.الحربی و كانگ )2014(
شرايط نهادی و فناورانه. ژو و سانگ3 )2015(

اعتماد به خدمات و فناوری اطالعات و ادراک شهروندان از كيفيت لی و لِوی4 )2014(
خدمات در دولت الكترونيک.

شكل حكومت، ساختارهای دولتی، شرايط مختلف قانونی و اجتماعی.ژنگ و همكاران )2014(
حاكميت اثربخش دولتی، خط مشی توسعه و توزيع ICT.ويليامز و همكاران5 )2013(

آالتور و همكاران6 )2016(

توانايی مشاركت كننده، سيستم ارزشی فرد، كاردانی دستگاه اجرايی، 
درجه شموليت، محيط حمايت گر، حمايت حقوقی، سالمت ابزارهای 

مشاركت، باز بودن، حفظ حريم خصوصی، حمايت فنی، و استانداردهای 
فناورانه.

غنای رسانه و اثرهای اجتماعی آن.رابرت و دنيس7 )2005(
اضطرار زمانی.سابو و همكاران )2011(

تمايل و توانايی مشاركت شهروندان.هولگرسون و كارلسون8 )2014(

اعتماد )اعتماد به دولت، اعتماد به اينترنت، و اعتماد اجتماعی(، و الحربی و همكاران )2016(
هنجارهای ذهنی )نفوذ خانواده، نفوذ دوستان، و نفوذ رسانه(.

1. Stieglitz & Brockmann
2. Nam
3. Jho & Song
4. Lee & Levy
5. Williams et al.
6. Alathur et al.
7. Robert & Dennis
8. Holgersson & Karlsson



33

نی
حسی

یم 
 مر

د و
ور

رهن
له 

ج ا
 فر

| ..
 به.

ور
ی با

گر
یل 

عد
با ت

ان 
ی آن

یک
رون

کت
ت ال

رک
شا

ر م
ن ب

ندا
رو

شه
اد 

عتم
ر ا

تاثی
 -2

له 
مقا

مدل مفهومی پژوهش

الكترونیكی شهروندان در گفتمان سیاسی و  پژوهش شرر و ویمر )2014(، در زمینه مشارکت 
تصمیم گیری های مردم ساالرانه موجب شده است که نظر پژوهشگران به حوزه مشارکت الكترونیكی 
بیش تر جلب شود. برای مثال، نتایج الحربی و همكاران )2016(، نشان می دهد که اعتماد و هنجارهای 
ذهنی نقش مهمی در استقرار سازوکارهای مشارکت الكترونیكی بین شهروندان و دولت ایفا می کنند. 
جدول )2(، نشانگر تاثیرگذاری عوامل در سطوح مختلف فردی، سازمانی، و دولتی بر مشارکت الكترونیكی 
شهروندان است. در این پژوهش، تنها بر عوامل کلیدی در سطح فردی تاکید می شود و مدل مفهومی به 
شرح شكل )1(، به دست می آید. باید در نظر داشت که مدل طراحی شده یک مدل تلفیقی است که در آن 
برخی از متغیرهای میانجی و تعدیل کننده بر مبنای استدالل عقلی مبتنی بر نظریه اقتضایی لحاظ شده اند. 
همچنین، باید در نظر داشت، همان طور که هرون1 )1996( اشاره می کند، پژوهشگران ارزش هاي خود را 

به عنوان پایه اي براي قضاوت در خصوص پژوهش ها و چگونگي انجام آن اعمال مي کنند.

5 
 

 
 : مدل مفهومی پژوهش1شکل 

 
 طرح هستند: قابل زیر های پرسشبا توجه به مدل مفهومی پژوهش، 

 است؟ رگذاراث آنان الکترونیکی مشارکت بر شهروندان نگرشآیا : 1 پرسش
 است؟ رگذاراث آنان الکترونیکی مشارکت بر شهروندان اعتمادآیا : 2 پرسش
 ؟است رگذاراثآنان ش نگر اعتماد شهروندان برآیا : 3 پرسش
  ؟است اررگذاثآنان  پذیری بر ابهامشهروندان  اعتمادآیا : 4 پرسش
 ؟است رگذاراث شهروندان بر مشارکت الکترونیکی آنان پذیری بهاماآیا : 5 پرسش
 ؟کند می تعدیل را الکترونیکی مشارکت و اعتماد بین روابط باور به فاصله قدرتآیا : 6 پرسش
 ؟کند مشارکت الکترونیکی را تعدیل می شده روابط بین نگرش شهروندان و ریسک ادراکآیا : 7 پرسش

 ؟شود لکترونیکی در نقش میانجی ظاهر میپذیری در رابطه بین اعتماد شهروندان و مشارکت ا ابهامآیا : 8 سشپر
 ؟شود لکترونیکی در نقش میانجی ظاهر میشهروندان و مشارکت ا نگرش کارکنان در رابطه بین اعتمادآیا : 9 پرسش

 
 پژوهش شناسی روش

 از گرایی؛ نظر فلسفه پژوهش، اثبات از گیری پژوهش، کاربردی؛ نظر جهت (، این پژوهش از2003) 1و همکاران اساس پیاز پژوهش ساندرز بر
های پژوهش،  نظر افق از نظر اهداف پژوهش، توصیفی؛ از نظر راهبردهای پژوهش، پیمایشی؛ از نظر رویکردهای پژوهش، قیاسی؛

، دوم، سوم، یکممناطق شهروندان  جامعه آماری این پژوهش، .است میدانیهای پژوهش،  آوری داده های جمع یوهنظر ش و از ؛مقطعی تک
های الکترونیکی  مشارکت الکترونیکی و دسترسی به زیرساخت الزم برای از ظرفیتکه  هستندتهران   شهرداری دومو و بیست ،پنجم

                                                           
1. Saunders et al. 

شکل 1: مدل مفهومی پژوهش

1. Heron
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با توجه به مدل مفهومی پژوهش، پرسش های زیر قابل طرح هستند:
پرسش 1: آیا نگرش شهروندان بر مشارکت الكترونیكی آنان اثرگذار است؟
پرسش 2: آیا اعتماد شهروندان بر مشارکت الكترونیكی آنان اثرگذار است؟

پرسش 3: آیا اعتماد شهروندان بر نگرش آنان اثرگذار است؟
پرسش 4: آیا اعتماد شهروندان بر ابهام پذیری آنان اثرگذار است؟ 

پرسش 5: آیا ابهام پذیری شهروندان بر مشارکت الكترونیكی آنان اثرگذار است؟
پرسش 6: آیا باور به فاصله قدرت روابط بین اعتماد و مشارکت الكترونیكی را تعدیل می کند؟
پرسش 7: آیا ریسک ادراک شده روابط بین نگرش شهروندان و مشارکت الكترونیكی را تعدیل می کند؟

در نقش  الكترونیكی  اعتماد شهروندان و مشارکت  بین  رابطه  در  ابهام پذیری  آیا   :8 پرسش 
میانجی ظاهر می شود؟

پرسش 9: آیا نگرش کارکنان در رابطه بین اعتماد شهروندان و مشارکت الكترونیكی در نقش 
میانجی ظاهر می شود؟

روش شناسی پژوهش

بر اساس پیاز پژوهش ساندرز و همكاران1 )2003(، این پژوهش از نظر جهت گیری پژوهش، 
کاربردی؛ از نظر فلسفه پژوهش، اثبات گرایی؛ از نظر رویكردهای پژوهش، قیاسی؛ از نظر راهبردهای 
پژوهش، پیمایشی؛ از نظر اهداف پژوهش، توصیفی؛ از نظر افق های پژوهش، تک مقطعی؛ و از نظر 
شیوه های جمع آوری داده های پژوهش، میدانی است. جامعه آماری این پژوهش، شهروندان مناطق 
یكم، دوم، سوم، پنجم، و بیست ودوم شهرداری  تهران هستند که از ظرفیت الزم برای مشارکت 
الكترونیكی و دسترسی به زیرساخت های الكترونیكی برخوردارند. واحد تحلیل در این پژوهش فرد 
است. روش نمونه گیری، تصادفی-ناحیه ای است. مطابق سایت شهرداری، مناطق 1، 2، 3، 5، و 
22 به ترتیب دارای 10، 9، 6، 7، و 4 ناحیه هستند. بدین صورت که با توجه جدول کوهن2 )1992(، 
حجم نمونه 32 ناحیه از میان 36 ناحیه به دست آمد و بر مبنای اعداد تصادفی3 نواحی انتخاب، و در 
هر ناحیه پرسشنامه ها به صورت حضوری در طول هفته و در ساعات مختلف کاری به مدت دو ماه 
و نیم به روش نمونه در دسترس، توزیع و در مجموع 364 پرسشنامه جمع آوری شد. نیاز به توضیح 
1. Saunders et al.
2. Cohen

3. با استفاده از فرمول Rand)(×)a-b(+b در نرم افزار اکسل که در آن a دامنه پایین و b دامنه باال در اعداد تصادفی 
است، 32 عدد تصادفی از میان 40 عدد انتخاب شد و با در نظرگرفتن شماره ردیف هر ناحیه، نمونه  های مورد نظر 

به دست آمد.
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است که پرسشنامه ها در اختیار افرادی قرار می گرفت که حاضر به تكمیل پرسشنامه در محل بودند. 
بنابراین، نرخ بازگشت پرسشنامه ها 100 درصد بود و تمامی پرسشنامه های تكمیل شده، معتبر و 

قابل استفاده بود. ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان در جدول )3(، منعكس شده است.

جدول 3: ويژگي هاي پاسخ دهندگان

اي
ي ه

ژگ
وي

ان
دگ

دهن
سخ 

تحصيالتماهيت شغلقوميت فرهنگیجنسيتسنپا

30-20 سال
40-31 سال

50-41 سال

51 به باال

مردزن

آذری

كرد
س

فار
ساير

ت
كارمند دول

شغل آزاد

ديپلم و فوق

كارشناسی
كارشناسی ارشد

دكتری

7814374691402247823239241881767315112515فراوانی
2140201938/561/521666752482042344درصد )%(

سنجش متغیرهای پژوهش

 Beaumaster, 2007;( دارد  وجود  الكترونیكی  مشارکت  سنجش  برای  ابزار  چندین 
ابزارهایی  بر  که  است  نیاز  اما   ،)Krishnan et al., 2017; Vidiasova et al., 2016

متمرکز شویم که از روایی باالیی برخوردار هستند. معروف ترین ابزار سنجش مشارکت الكترونیكی، 
الكترونیكی، مشورت  )UNDESA )2013 است که دارای سه زیرمقیاس تصمیم گیری  مقیاس 

الكترونیكی، و تامین اطالعات الكترونیكی است:
تصمیم گیری الكترونیكی: درگیر شدن مستقیم شهروندان در فرایندهای تصمیم گیری؛

مشورت الكترونیكی: سازماندهی برخط مشاوره های عمومی؛ و
تامین اطالعات الكترونیكی: ارائه اطالعات از راه اینترنت.

تعریف عملیاتی دیگر متغیرهای پژوهش به شرح زیر است:
بر  الكترونیكی  مشارکت  در  شدن  درگیر  برای  شهروندان  تمایل  نشان دهنده  اعتماد1: 
است  عمومی  سازمان های  شایستگی  و  خیرخواهی،  سالمت،  مورد  در  آنان  باورهای   مبنای 
به  اعتماد  و  به دولت  اعتماد  بُعد  دو  مبنای  بر  اعتماد شهروندان   .)Alharbi & Kang, 2014(

 .)Bélanger & Carter, 2008( اینترنت سنجش پذیر است

1. Trust



36

10
9 

پي
پيا

 ـ 
3 

اره
شم

 ـ 
98

يز 
 پای

3 ـ
2 

وره
| د

نگرش1: نشان دهنده احساس های مثبت یا منفی است که شخص نسبت به رفتار معینی دارد 
)Wu & Chen, 2015(. در حوزه مشارکت الكترونیكی، نگرش به معنای احساس مثبت یا منفی 

شهروندان برای مشارکت الكترونیكی در فرایندهای تصمیم گیری سازمان های عمومی است. در 
این پژوهش، نگرش شهروندان بر مبنای مدل شین2 )2012(، با دو بُعد سودمندی ادراک شده و 

سازگاری سنجیده می شود.
که  است  اقدامی  نتیجه  درباره  قطعیت  نبود  وجود  نشان دهندۀ  ریسک،  ادراک شده3:  ریسک 

احتمال وقوع آسیب فیزیكی یا خسارت های دیگر را به دنبال دارد.
باورهای فردی4: باورها، ایده ها، و نتیجه گیری هایی که مردم در مورد فرد یا چیزی می پندارند را 
 .)Schermerhorn et al., 2002( نشان می دهند که این موضوع، حسی را به یک فرد منتقل می کند
باورهای فرهنگی بخش مهمی از باورهای ما را تشكیل می دهند که می توان آن ها را به این شرح 
تبیین کرد: 1. فاصله قدرت5، نشان مي دهد که افراد تا چه حد حاضر هستند که وجود نابرابري در 
توزیع قدرت را در محیط تحمل کنند؛ 2. ابهام پذیري6، به میزان پذیرش افراد از ناشناخته ها و میزان 

تمایل آن ها به سازگاری با شرایط پیش بیني ناپذیر رویدادها اطالق مي شود. 
سنجه های پرسشنامه از نوع بسته هستند. با در نظرگرفتن این احتمال که فرهنگ تمایل به وسط در 
تكمیل پرسشنامه وجود دارد، برای پاسخ به پرسش ها از طیف شش تایی استفاده  شده است. براي سنجش 
روایي محتوایی پرسشنامه عالوه بر استفاده از مباني نظري، در مرحله مطالعه مقدماتي بر مبناي نظر 
خبرگان نسبت روایی محتوایی CVR(7( محاسبه شد و مقدار آن به دست آمد که نشانگر روایی قابل قبول 
 )N/2( /)Ne−N/2(= CVR به صورت ،)است )جدول 4(. باید در نظر داشت که فرمول الوشه8)1975
است که در آن CVR نسبت روایی محتوا، Ne تعداد ارزیابان است که بیان می کنند سنجۀ مورد نظر 
اساسی یا سودمند است، و N تعداد کل ارزیابان است. پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ در 
نرم افزار SPSS نسخه 22 محاسبه شد که از حد نصاب الزم برخوردار بود )جدول 4(. در ضمن، برای 
کاهش سوءگیری روش مشترک CMB(9(، از رویه هایی مانند ایجاد اطمینان از گمنام بودن فرد، محرمانه 

1. Attitude
2. Shin
3. Perceived Risk
4. Individual Beliefs
5. Power Distance
6. Uncertainty Acceptance
7. Content Validity Ratio )CVR(
8. Lawshe
9. Common Method Bias )CMB(
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بودن داده ها، و تخصیص تصادفی اقالم مقیاس استفاده شد. به عالوه، برای کشف احتمالی سوءگیری 
روش مشترک، در تحلیل مدل PLS از عامل روش مكنون1)متغیر نشانگر( استفاده شده است. 

جدول 4: ارزيابی روايی و پايايی پرسشنامه 

نسبت روايی نماگرهاابعاد/ مولفه هامتغيرهای پژوهش
)CVR( محتوايی

آلفای 
كرونباخ

40/760/88تامين اطالعاتمشاركت الكترونيكی
30/600/79تصميم گيری

60/500/94مشورت  
70/670/93اعتماد به شهرداریاعتماد شهروندان

50/710/89اعتماد به اينترنت
80/570/84سودمندی ادراک شدهگرايش شهروندان به مشاركت الكترونيكی

50/760/85سازگاری
40/750/75-باور به تعديل فاصله قدرت

50/630/63-ابهام پذيری
40/750/86---ريسک ادراک شده

يافته های پژوهش

مشورت(  و  تصمیم گیری،  اطالعات،  )تامین  الكترونیكی  مشارکت  ابعاد  توصیفی  آمارهای 
به ترتیب دارای میانگین 63/3، 30/3، و 37/3 هستند که در مجموع زیر میانگین مفروض )5/3( 
هستند )جدول 5(. به دیگر سخن، مشارکت الكترونیكی در سطح مطلوبی قرار ندارد. برای ارتقای 
سطح مشارکت الكترونیكی، به شناخت متغیرهای کلیدی اثرگذار بر مشارکت الكترونیكی در شرایط 

اقتصادی، سیاسی، و اجتماعی تهران نیاز است. 

جدول 5: نتايج مربوط به سنجش مشارکت الکترونیکی

ميانگينسطح معناداریدرجه آزادیtابعاد مشاركت الکترونيکی
فاصله اطمينان %95

كرانه باالكرانه پايين
2/2473630/0253/630/25240/0168دسترسی به اطالعات

0/3454-0/0502-2/6353630/0093/30-تصميم گيری
0/2653-1/6573630/0983/370/0226-مشورت

1. Latent Method Factor
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همان طور که در جدول )5( دیده می شود، سطح معناداری متغیرهای دسترسی به اطالعات 
رد  اطمینان 95 درصد فرض صفر  فاصله  در  بنابراین،  است.  از 05/0  تصمیم گیری کوچک تر  و 
می شود. یعنی، میانگین دو متغیر پیشگفته در سطح به نسبت قابل قبولی قرار دارد، اما میانگین متغیر 
این که  به  با توجه  قابل قبولی نیست.  با توجه به سطح معناداری مشاهده شده، در سطح  مشورت 
مشارکت الكترونیكی شهروندان در سطح متوسط است، برای ارتقای آن نیاز است که با شناسایی 
متغیرهای کلیدی اثرگذار در قالب تدوین مدل ساختاری اقدام شود. دو رویكرد در تخمین روابط 
 )CB-SEM( در یک مدل معادله ساختاری وجود دارد. یكی از آن ها رویكرد مبتنی بر کوواریانس
است که به طور گسترده بكار گرفته می شود، و دیگری رویكرد مبتنی بر حداقل مربع های جزئی 
)PLS-SEM( یا رویكرد مبتنی بر واریانس است. در این پژوهش، برای دستیابی به راه حل بهینه 

بر PLS1 استفاده  از تحلیل مسیر مبتنی   ،)Hair et al., 2014( از توان آماری  با سطح باالیی 
می شود که نتایج آن پس از حذف نماگرها با بار عاملی زیر 5 / 0 در شكل )2( منعكس شده است. 

8 
 

 37/3، و 30/3 ،63/3ترتیب دارای میانگین  به گیری، و مشورت( اطالعات، تصمیم مینتاابعاد مشارکت الکترونیکی )صیفی آمارهای تو
برای ، مشارکت الکترونیکی در سطح مطلوبی قرار ندارد. سخندیگر . به (5)جدول  هستند (5/3) هستند که در مجموع زیر میانگین مفروض

و اجتماعی  ،رکت الکترونیکی در شرایط اقتصادی، سیاسیرگذار بر مشاشناخت متغیرهای کلیدی اث به ،ارتقای سطح مشارکت الکترونیکی
 است.  نیاز تهران

 
 الکترونیکی مشارکت سنجش به مربوط نتایج :5 جدول

 %95فاصله اطمینان  میانگین سطح معناداری زادیدرجه آ t ابعاد مشارکت الکترونیکی
 کرانه باال کرانه پایین

 0168/0 2524/0 63/3 025/0 363 247/2 دسترسی به اطالعات
 -3454/0 -0502/0 30/3 009/0 363 -635/2 گیری تصمیم
 -2653/0 0226/0 37/3 098/0 363 -657/1 مشورت

 
. بنابراین، است 05/0تر از  گیری کوچک سی به اطالعات و تصمیمشود، سطح معناداری متغیرهای دستر دیده می (5)طور که در جدول  همان

د، اما میانگین قبولی قرار دار نسبت قابل گفته در سطح بهشود. یعنی، میانگین دو متغیر پیش درصد فرض صفر رد می 95له اطمینان در فاص
ن در که مشارکت الکترونیکی شهروندا با توجه به این قبولی نیست. در سطح قابل ،شده با توجه به سطح معناداری مشاهده متغیر مشورت

دو . شودرگذار در قالب تدوین مدل ساختاری اقدام کلیدی اثشناسایی متغیرهای  که بااست  نیازسطح متوسط است، برای ارتقای آن 
طور  ه به( است کCB-SEM)ها رویکرد مبتنی بر کوواریانس  . یکی از آنوجود دارد رویکرد در تخمین روابط در یک مدل معادله ساختاری

در این  ( یا رویکرد مبتنی بر واریانس است.PLS-SEM)ی ئجز های گری رویکرد مبتنی بر حداقل مربعشود، و دی ته میکار گرفگسترده ب
استفاده  PLS1(، از تحلیل مسیر مبتنی بر Hair et al., 2014حل بهینه با سطح باالیی از توان آماری ) پژوهش، برای دستیابی به راه

 منعکس شده است.  (2) شکلدر  5/0زیر عاملی  ها با باراگرحذف نماز  پسکه نتایج آن  شود می
 

 
                                                           

 استفاده شده است. Smart PLS 3 افزار نرمهش از در این پژو سازی ساختاری. برای مدل1
شکل 2: مدل معادله های ساختاری مشارکت الکترونیکی شهروندان با ضرايب مسیر 

 )6( در جدول  آن  نتایج  که  استفاده می شود   t آماره  از  معناداری ضرایب مسیر،  بررسی  برای 
 )EP( بر مشارکت الكترونیكی ،)UA( و ابهام پذیری )CT( منعكس می شود. متغیر اعتماد شهروندان

1. برای مدلسازی ساختاری در این پژوهش از نرم افزار Smart PLS 3 استفاده شده است.
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آنان اثرگذار است، اما نگرش شهروندان )CA( اثرگذار نیست. به عبارت دیگر، مقادیر t بزرگ تر از 
96 / 1 نشانگر تایید روابط اثرگذار و مقادیر کوچک تر از 96/1 نشانگر نبود اثرگذاری است. در ضمن، 
باور به فاصله قدرت )PD(، رابطه بین اعتماد شهروندان و مشارکت الكترونیكی را تعدیل می کند، 
بین  رابطه  در  الكترونیكی،  بر مشارکت  اثرگذاری  با وجود   ،)PR( ادراک شده  ریسک  در حالی که 
نگرش شهروندان و مشارکت الكترونیكی، نقش تعدیل کننده ندارد. اثر غیرمستقیم اعتماد شهروندان 
بر مشارکت الكترونیكی 126 / 0 به دست آمد که با احتساب اثر مستقیم آن )68 / 0(، اثر کل 812 / 0 
به دست می آید که نشانگر اثر کلیدی اعتماد شهروندان بر مشارکت الكترونیكی است. همان طور که 
در شكل )2( دیده می شود، اعتماد شهروندان با ضریب رگرسیونی 686 / 0 متغیر کلیدی اثرگذار بر 
باور به فاصله قدرت، رابطه اعتماد شهروندان و  الكترونیكی شهروندان است. در ضمن،  مشارکت 

مشارکت الكترونیكی را تعدیل می کند، اما این تعدیل گری ضریب منفی دارد )195 / 0 -(. 

جدول 6: بررسی معناداری ضرايب مسیر و آزمون روابط متغیرها

نتيجه  سطح
معناداری t آماره  ضريب

مسير روابط متغيرها نوع متغير

تاييد 0/000 7/949 0/686 اعتماد شهروندان ← مشاركت الكترونيكی
اثرگذاری اعتماد شهروندان بر 

مشاركت الكترونيكی
تاييد 0/000 7/949 0/686 اعتماد شهروندان ← مشاركت الكترونيكی نقش ميانجی گری نگرش 

شهروندان در رابطه بين 
اعتماد شهروندان و مشاركت 

الكترونيكی 

تاييد 0/000 6/558 0/564 اعتماد شهروندان ← نگرش شهروندان

تاييدنشده 0/906 0/118 -0/007 نگرش شهروندان ← مشاركت الكترونيكی

تاييد 0/000 7/949 0/686 اعتماد شهروندان ← مشاركت الكترونيكی نقش ميانجی گری ابهام پذيری 
در روابط بين اعتماد شهروندان 

و مشاركت الكترونيكی 
تاييد 0/000 6/496 0/495 اعتماد شهروندان ← ابهام پذيری

تاييد 0/001 3/291 0/261 ابهام پذيری ← مشاركت الكترونيكی

تاييدنشده 0/196 1/294 0/085 باور به فاصله قدرت ← مشاركت الكترونيكی نقش تعديل گری فاصله قدرت 
در روابط بين اعتماد شهروندان 

تاييدو مشاركت الكترونيكی  0/006 2/769 -0/195 باور به فاصله قدرت × اعتماد شهروندان ← 
مشاركت الكترونيكی

تاييد 0/018 2/376 0/201 ريسک ادراک شده ← مشاركت الكترونيكی نقش تعديل گری ريسک 
ادراک شده در روابط بين 

نگرش شهروندان و مشاركت 
الكترونيكی

تاييدنشده 0/836 0/207 0/009 ريسک ادراک شده × نگرش شهروندان ← 
مشاركت الكترونيكی
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نگرش  متغیر  میانجی  تاثیر  معناداری  بررسی  می شود،  دیده   )6( جدول  در  که  همان طور 
شهروندان در رابطه بین دو متغیر اعتماد شهروندان )مستقل( و مشارکت الكترونیكی )وابسته(، با 
استفاده از روش خودراه اندازی1 در PLS به دلیل معنادار نبودن تاثیر نگرش شهروندان بر مشارکت 
و  اعتماد شهروندان  متغیر  دو  بین  روابط  در  ابهام پذیری  که  حالی  در  نمی شود،  تایید  الكرونیكی 
مشارکت الكترونیكی در نقش میانجی ظاهر می شود. نیاز به توضیح است که در صورت باال بودن 
حجم نمونه می توان از آزمون سوبل2 برای میانجی بودن یک متغیر در روابط بین دو متغیر مستقل 
تعدیل کنندگی  اثر  این پژوهش نیست. در ضمن، مقدار شدت  استفاده کرد، که مدنظر  وابسته  و 
)f2=0 / 012( متغیر باور به فاصله قدرت نشانگر اثر ضعیف این متغیر تعدیل کننده در روابط بین 
اعتماد شهروندان و مشارکت الكترونیكی است. نیاز به توضیح است که شدت اثر متغیر تعدیل گر بر 
R1 ضریب تعیین مدل با متغیر 

f2= )R1 محاسبه می شود که در آن 2
2-R2

2(/)1-R1
مبنای فرمول )2

تعدیل کننده است. مقادیر 02 / 0، 015 / 0، و 35 / 0  تعیین بدون متغیر  R2 ضریب 
2 تعدیل کننده و 

به ترتیب اثرهای ضعیف، متوسط، و قوی را نشان می دهند. 

ارزشیابی مدل ساختاری

برازش  نیكویی  شاخص  واریانس،  بر  مبتنی  رویكرد  در  ساختاری  مدل  کلی  ارزشیابی  برای 
)GOF(، توسط تنهاوس و همكاران3)2004( پیشنهاد شده است، اما مفید بودن این شاخص از نظر 

مفهومی و تجربی به چالش کشیده شده است )Henseler & Sarstedt, 2013(. بنابراین، استفاده 
از این شاخص به پژوهشگران توصیه نمی شود )Hair et al., 2014(. دیگر معیارهای متداول در 
ارزشیابی مدل ساختاری عبارت اند از پایایی سازواری داخلی )پایایی مرکب(، روایی همگرا، روایی 

.)R2( تشخیصی، و ضریب تعیین

1. Bootstrapping
2. Sobel
3. Tenenhaus et al.
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جدول 7: بررسی پايايی و روايی مدل پژوهش

پايايی مركب آلفای كرونباخمتغير مکنون
)CR(

روايی همگرا 
)AVE(

روايی تشخيصی 
)DV(

)CA( بلی0/8670/9370/882نگرش شهروندان
)CT( بلی0/7630/8940/809اعتماد شهروندان

)EP( بلی0/9120/9450/850مشاركت الكترونيكی
)PD( بلی0/9170/9480/858باور به فاصله قدرت
)PR( بلی0/8760/9140/728ريسک ادراک شده

)UA( بلی0/8290/8880/670ابهام پذيری

شرط برقراري پایایی این است که اندازۀ پایایی )آلفای کرونباخ( و پایایی مرکب )CR(، از 7 / 0 
بزرگ تر باشند. پس از آزمون الگوهاي اندازه گیري و اصالح الگو، نتایج در جدول )7(، گزارش شده است 
که حاکی از قابل قبول بودن پایایی و پایایی مرکب است. در ضمن، برای بررسی روایی همگرا، اندازۀ 
 .)Fornell & Larcker, 1981( باید از 5 / 0 بزرگ تر باشد ،)AVE( متوسط واریانس استخراج شده
سرانجام، در ستون آخر جدول )7(، روایی تشخیصی بررسی شده است. روایی تشخیصی )بیانگر(، 
حدودی است که یک سازه از دیگر سازه ها به وسیلۀ استانداردهای تجربی متمایز می شود. یک 
به دست آمده،  مقادیر  است.  ـ الکر  فورنل  معیار  از  استفاده  روایی تشخیصی،  ارزیابی  برای  روش 

روایی واگرای سازه ها را تایید می کند. 

ضريب تعیین 

متغیرهای  برحسب  وابسته  متغیر  در  تبیین شده  واریانس  میزان  بیانگر   ،)R2( تعیین  ضریب 
مستقل است. طبق نظر چین1 )1998(، مقادیر باالی 67 / 0 مطلوب، نزدیک به 33 / 0 را معمولی، و 
 ،)R2( مقدار ضریب تعیین ،)زیر 19 / 0 ناشی از ضعیف بودن مدل قلمداد می شود. مطابق با شكل )2
برای متغیر مشارکت الكترونیكی 597 / 0 است که طبق نظر چین )1998(، مدل معمولی است، ولی 
متغیرهای میانجی مدل یعنی ابهام پذیری و نگرش شهروندان به ترتیب دارای ضریب تعیین 245 / 0 

و 319 / 0 هستند که در سطح معمولی متمایل به ضعیف هستند.  

1. Chin
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بحث و نتیجه گیری 

از سازوکارهای  اطالعات، گذر  ارتباطی در عصر  و  اطالعاتی  فناوری های  با گسترش  امروزه 
سنتی به روش های الكترونیكی نه یک گزینه، بلكه یک ضرورت راهبردی است. هرچند سازمان های 
عمومی در ایران تالش دارند که روابط خود را با شهروندان با استفاده از فناوری های اطالعاتی و 
ارتباطی بازتعریف کنند، اما سرعت این تغییرها متناسب با انتظار مردم نیست. هدف این پژوهش، تبیین 
اثرگذاری اعتماد شهروندان بر مشارکت الكترونیكی آنان در فرایندهای تصمیم گیری امور عمومی با 
در نظرگرفتن دو متغیر میانجی ابهام پذیری و نگرش شهروندان و همچنین، نقش تعدیل گری فاصله 
قدرت و ریسک ادراک شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که مشارکت الكترونیكی شهروندان 
در فرایند تصمیم گیری شهرداری و ارائه نظرهای مشورتی زیر سطح متوسط است. بنابراین، انجام 
تمهیدهای الزم برای ارتقای مشارکت الكترونیكی در فرایندهای تصمیم گیری سازمان های عمومی 
یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. نتایج این پژوهش نشانگر اثرگذاری اعتماد شهروندان بر مشارکت 
الكترونیكی آنان با ضریب مسیر 686 / 0 است. به سخن دیگر، اعتماد شهروندان به دولت و اینترنت 
یک متغیر کلیدی در ارتقای مشارکت الكترونیكی است. این اثرگذاری به صورت مستقیم و از طریق 
متغیر میانجی ابهام پذیری صورت می گیرد. به عالوه، این پژوهش نشان می دهد که رابطه بین اعتماد 
شهروندان و مشارکت الكترونیكی از طریق باور به فاصله قدرت به طور منفی تعدیل می شود. بنابراین، 
با تغییر فاصله قدرت بین دولت و مردم در طول زمان و تغییر باور آنان، انتظار می رود که نقش 
تعدیل گری این متغیر مثبت شود. به هر حال، این پژوهش بیان می کند که اعتماد شهروندان یک 
متغیر کلیدی اثرگذار بر مشارکت الكترونیكی است. بنابراین، ضروری است که سازمان های عمومی 
سازوکارهای الزم را برای ارتقای اعتماد شهروندان به اینترنت و دولت فراهم سازند تا از این راه 
بتوانند مشارکت الكترونیكی شهروندان را بهبود بخشند. همچنین، ضروری است که بهبود اولویت دار 

اعتماد شهروندان در دستور کار مدیران ارشد سازمان های عمومی قرار گیرد. 
سازوکارهای  ابتدا  در  که  می شود  پیشنهاد  متغیرها،  سنجش  نماگرهای  نظرگرفتن  در  با 
الكترونیكی مبتنی بر مشورت و تامین مشارکت شهروندان در فرایندهای تصمیم گیری از سوی 
سازمان های عمومی طراحی و بكار گرفته شود. دستگاه های اجرایی با تامین دسترسی شهروندان 
به داده های باز و اطالع رسانی در مورد عملكرد خود، در مسیر شفاف سازی حرکت کنند. همچنین، 
عمومی  سازمان های  عملكرد  خصوص  در  شهروندان  از  ادواری  نظرسنجی  که  می شود  توصیه 
طراحی  به گونه ای  الكترونیكی  مشارکت  الگوهای  شود.  دنبال  عمومی  حاکمیت  تعمیق  هدف  با 



43

نی
حسی

یم 
 مر

د و
ور

رهن
له 

ج ا
 فر

| ..
 به.

ور
ی با

گر
یل 

عد
با ت

ان 
ی آن

یک
رون

کت
ت ال

رک
شا

ر م
ن ب

ندا
رو

شه
اد 

عتم
ر ا

تاثی
 -2

له 
مقا

ارائه خدمات  شوند که ریسک ادراک شده پایینی از نظر ایمن بودن اطالعات راهبردی، پیگیری 
الكترونیكی، و سرقت ایده ها در اذهان عمومی شكل بگیرد. و از طریق ارتقای اعتماد شهروندان به 
سازمان های عمومی، برای تعمیق سرمایه اجتماعی تالش جدی صورت گیرد. نیاز به توضیح نیست 
که چنین اعتمادسازی در درجه اول منوط به تالش صادقانه دولت ها برای عملی ساختن وعده هایی 

است که در برنامه های انتخاباتی خود مطرح می کنند. 
اثرگذاری اعتماد شهروندان بر مشارکت الكترونیكی در این پژوهش اثبات می کند که با نتایج 
الحربی و همكاران )2016(، منطبق است. این پژوهش و پژوهش های مشابه نشان دهندۀ آن است 
که شهروندان با اعتماد باال به دولت و سازمان های عمومی و اینترنت، تمایل باالیی برای مشارکت 
در فرایندهای تصمیم گیری به وسیلۀ فناوری های اطالعاتی و ارتباطی دارند. این پژوهش نشان 
می دهد که ابهام پذیری در رابطه بین اعتماد شهروندان و مشارکت الكترونیكی در نقش میانجی 
ظاهر می شود که با پژوهش آالتور و همكاران )2016(، در خصوص اثرگذاری سیستم ارزشی فرد 
الكترونیكی  بر مشارکت  نبودن نگرش شهروندان  اثرگذار  نشانگر  این پژوهش  نتایج  همسوست. 
 ،)2017( و همكاران  اونی  یافته های  ناهمسوست. مطابق   ،)2017( و همكاران  اونی  با  که  است 
بر مشارکت  اثرگذار  از عوامل  با سیاست، نگرش، و هنجارهای ذهنی  تعامل روان شناختی  منابع 
الكترونیكی هستند. سرانجام، یافته های ما نشان می دهد که باور به فاصله قدرت، رابطه بین اعتماد 
قرار  پیشین مورد توجه  تعدیل می کند که در پژوهش های  را  الكترونیكی  شهروندان و مشارکت 
نگرفته بود. در ضمن، نقش تعدیل کنندگی ریسک ادراک شده در روابط بین نگرش شهروندان و 
این  در  پژوهش های مكملی  که  توصیه می شود  بنابراین،  نرسید.  اثبات  به  الكترونیكی  مشارکت 

خصوص صورت گیرد و علل آن در زمینه فرهنگ ایرانی مشخص شود. 
نگرش  میانجی  متغیرهای  نظرگرفتن  در  با  اعتماد شهروندان  تاثیر  پژوهش،  این  در  هرچند 
شهروندان و ابهام پذیری آنان در سطح فردی مدلسازی شد، و ضریب تعیین به دست آمده )597 / 0(، 
نشانگر مطلوبیت نسبی مدل در پیش بینی مشارکت الكترونیكی است، اما برای دستیابی به مدل 
بومی و جامع ضروری است که مدلسازی در سطح سازمانی و فراسازمانی دنبال شود. از آن جایي 
که یافته هاي این پژوهش ناظر بر شهرداری تهران، به عنوان یک سازمان عمومی در ایران است، 
در خصوص تعمیم یافته های آن به دیگر سازمان های بخش دولتی باید جانب احتیاط را رعایت 
است،  شده  مدلسازی  واریانس  مبنای  بر  پژوهش  متغیرهای  بین  روابط  این که  به  توجه  با  کرد. 
نباید محدودیت این روش را در مقایسه با مدلسازی ساختاری مبتنی بر کوواریانس، و همچنین 

سوءگیری احتمالی روش مشترک نادیده گرفت.
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