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چکيده
زمينه و هدف :پژوهش حاضر در زمینه خطمشیگذاری عمومی میباشد و هدف از این پژژوهش رراحژی و
ارائه مدل مشارکت شهروندان در مرحله اول خطمشی گذاری عمومی (شناسایی مسائل عمومی) است.
روش :این تحقیق از نظر هدف ،اکتشافی است و از نظر روش ،تلفیقی از روشهژای کیفژی و کمژی (ممیتتژه
اکتشافی) است .در مرحله اول به کمک روش کیفی از نوع تحلیل محتوا ،ارالعات از منابع مکتوب و الکترونیکژی
در حوزه موضوع پژوهش جمعموری شدند و در مرحله دوم ،بهمنظژور تعیژین ابعژاد ،مؤلفژههژا و شژاخ

هژای

مشارکت شهروندان در مرحله اول خطمشیگذاری عمومی ،از تکنیک دلفی استفاده شد.
يافتهها و نتيجهگيري :تجزیژهوتحلیژل دادههژای پژژوهش بژا کمژک نژرمافزارهژای  spss24و smart pls
تجزیهوتحلیل شدند و سازه الگو ربق تجزیهوتحلیلهای بهعملممده ،به تأیید رسید .در مجموع این تحقیق الگژوی
جدیدی را برای مشارکت شهروندان در مرحله اول خطمشیگذاری عمومی (شناسژایی مسژائل عمژومی) معرفژی
کرده است.
کليد واژهها :مشارکت شهروندان ،خطمشیگذاری عمومی ،مسائل عمومی.
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 .2استاد ،گروه مدیریت دولتی ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه مزاد اسالمی ،تهران ،ایران





مقدمه
امروزه مشارکت در بستر جامعهای دموکراتیک و مدنی صورتی نهادینه بژه خژود گرفتژه
است .بنیادیترین اندیشه زیرساز مشارکت ،پذیرش اصل برابری مردم است و هدف از من،
تشریک مساعی افراد در جهت بهبود کیفیت زندگی در تمامی زمینههای اجتماعی ،اقتصادی
و سیاسی است (مهرگان ،فقیهی و میرسپاسژی .)2 :1931،مشارکت مردم در فضای جامعه ،بژیتردیژد
فصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،سال یازدهم ،شماره  ،22بهار 1211

مسژتلزم اسژتقرار یک فلسفه سیاسی بردبارانه و توسعهگرایانه از سوی دولتهژا اسژژت .در
حقیقت ،مشژارکت باید بهعنوان جزئی از راهبرد شهروندی جامع ،پیگیژری و منظژور شژود
تژا از من رریژق بتوان التزام فوری و نه مقید به امکانژات خژاد دولژتهژا را بژه پژذیرش
تعهدات خویش ،در احترام به حمایت و ایفای حق مشارکت بژه ماابژه یکژژی از حژقهژای
بنیژادین بشژری خواستار شد (قژاری .)22 :1931 ،فراینژد خطمشیگذاری بژا مراحلژی از قبیژل
شژناخت و درك مسژئله ،رژرح مسژئله و تهیژه و تژژدوین راهحژلهژا ،قژژانونی کژژردن و
مشروعیت بتشیدن به خطمشی ،ابالغ و اجرای خطمشژی و ارزیژابی خژطمشژی شژژناخته
میشود (گرجیپور و همکاران .)01 :1932،شناسایی مسائل از تعریف مسئله شروع مژیشژود ،بژرای
تعریف مسئله ،ابتدا ارالعات مربوط بژه نشژانههژا ،عالئژم و هشژدارهای موجژود در محژیط
دریافت شده و سپس تجزیهوتحلیل میشژوند ،منگژاه اوضژاع اجتمژاعی ،دولژت ،گژروههژای
ذینفع ،مؤسسات بینالمللی و ارزشهای حاکم بژر جامعژه بژر نگژونگی تعریژف مسژئله و
اهمیت هر مسئله یا میزان توافقی که بر روی من وجود دارد ،تأثیر میگذارنژد(دانشژفرد)20 :1930،؛
بنابراین فرایند خطمشیگذاری و حل مسئله عمومی تنها فعالیتی دولتژی نیسژت .بژه همژین
جهت ،راه های پی بردن به وجود مسئله و حژل مسژائل نیازمنژد مشژارکت عمژومی مژردم،
احزاب ،گروهها و نظایر من میباشد.
همانرور که اشاره شد ،تشتی

و شناسایی مسائل عمژومی ،بژهعنژوان مبنژایی بژرای

شروع فرایند خطمشیگذاری شناخته میشود ،حال اگر در این مرحله تشتی

و شناسایی

مسائل به نحو صحیحی انجام نپذیرد ،اجرای سایر مراحل این فرایند نیز به صژورت کژارا و
اثربتش غیرممکن می گردد .بنا بژر مرای اندیشمندان اجتماعی و سیاسژی ،مشارکت عمومی
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منجر به افزایش اعتماد عمومی ،تقویت کارایی سیاسی شهروندان ،ارتقای سطﺢ مرمژانهژای


دموکراتیک و باﻻ بردن کیفیت تصمیمها میگردد .در بحث مشارکت شژهروندان در مرحلژه
اول خطمشی گذاری عمومی ،عارضهیابی و ریشهیابی مشکالت نوعی زبژان مشژترك بژین
نادرست جلوگیری میکند .حال اگر شهروندان در عارضهیابی و ریشژهیژابی کنژار گذاشژته
شوند و مرای منها نادیده گرفته شود ،به عنوان شهروندانی وفادار و متعهژد بژه مرمژانهژای
جامعه خود قادر به ایفای نقش نتواهند بود .همچنین در صورت عدم انجژام اقژدامات ﻻزم
جهت مشارکت شهروندان ،عالوه بر حیف و میل شدن بودجههای کالن و محدود دولتژی،
خسارات جبران ناپذیری به دولت و جامعه تحمیل می گردد و عالوه بر تبعژات عملکژردی،
ناکارممد شدن بسیاری از برنامههای کوتاهمدت و بلندمدت اقتصادی و اجتمژاعی را در پژی
دارد و در برخی مواقع از تبعات سیاسی اینگونه قصژورات نیژز نمژیتژوان نشژم پوشژید.
درنتیجه با توجه به اهمیت مشارکتهای مردمی ،پژوهش حاضر به دنبال من است که ضمن
شناسژایی و رتبژهبنژدی مؤلفژههژژا و ابعژاد دخیژل در مشژارکت شژهروندان در مرحلژژه اول
خطمشیگذاری عمومی (شناسایی مسائل عمومی) ،الگویی پیریزی کند تا موجبات کشژف
راهحلهای جدید مشارکت ،اعطای مشروعیت مردمی ،ارزش قائل شدن برای مرای مردم را
فراهم کند .از این رو پرسشهای تحقیق با توجه بژه هژدف تحقیژق بژه شژرح زیژر مطژرح
شدهاند:
 .1الگوی مشارکت شهروندان در مرحله اول خطمشیگذاری عمومی (شناسایی مسژائل
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تصمیم گیرندگان و عامه مردم ایجاد کرده و از بروز بسیاری سژوتتفاهمهژا و قضژاوتهژای

عمومی) نیست؟
 .2ابعاد و مؤلفه های مشژارکت شژهروندان در مرحلژه اول خژطمشژیگژذاری عمژومی
(شناسایی مسائل عمومی) کدامند؟
مباني نظری و پيشينهشناسي تحقيق
پيشينهشناسي تحقيق
در راستای تشتی

و شناسایی مسژائل عمژومی ،سژلیمانی ،دانژشفژرد و نجژفبیگژی

( )1932به ارائه «الگوی اقتضایی شناسایی مسائل عمومی در فرایند خطمشیگذاری ایران با
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تأکید بر عوامل پیشران» پرداختهاند .در این پژوهش از تحلیل مضژمون اسژژتفاده شژژده و
مصاحبههای عمیژق بژژا صاحب نظران انجام گرفته است .نتایج نشان داده است که بازیگران
دولتی شامل دولت ،مجلس شورای اسالمی و افراد و نهادهژای قژژانون اساسژی ،بژازیگران
غیردولتی شامل گروههای ذینفع و گروههای ذینفوذ و همچنین حساسیت موضوع ،قلمرو
موضوع ،مقطع زمانی وقوع رویداد و هزینه ایجادشده از رریق رویداد بژر فراینژد شناسژایی
فصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،سال یازدهم ،شماره  ،22بهار 1211

مسائل عمومی در ایران تأثیرگذار هستند .رضوینژاد و ملک محمدی ( )1931در پژوهشژی
با عنوان «درممدی تحلیلی بر مسئلهشناسژی در سیاسژتگژذاری امنیتژی» نشژان دادهانژد کژه
بهمنظور گام برداشتن در فرایند سیاستگذاری امنیتی ،درخصود شناخت مسئله بژهعنژوان
گام نتست ،باید دقت کافی صورت گیرد ،نراکه اگر این مرحله بهدرسژتی انجژام نپژذیرد،
سایر مراحل نیز دنار انحراف و مشکل خواهند شد؛ بنابراین محققان ضمن تبیژین تعریژف
مسئله ،رهیافتها ،مراجع و پیشرانهای امنیتی بهعنوان ملزومات اولیژه در سیاسژتگژذاری
امنیتژژی ،بژژه ضژژرورت و اهمیژژت مسژژئلهشناسژژی امنیتژژی پرداختژژهانژژد و در ادامژژه ،مجریژژان
مسئلهشناسی تعیین شده و در پایان نیز شیوه و روش اقدام در فرایند مسئلهشناسی با تأکیژد
بر ایجاد سازمانهایی با وظیفه تتصصی شناسایی مسائل امنیتی ارائه شده است .پورعزت و
همکاران ( )1932در پژوهشی بژا عنژوان «شژاخ

هژای اولویژتبنژدی عادﻻنژژه مسژژائل

عمژومی» مجموعژه از ویژگیها و متغیرهای مؤثر بر تعیین اولویت مسائل عمژومی را ارائژه
کردهاند که فهرست اولیه این معیارها با تکنیک تحلیل مضمون استتراج گردیده و سپس بژا
استفاده از تکنیک دلفی فازی ،مرای خبرگان علمی و اجرایی درباره مژدل ارزیژابی گردیژده
است .شاخ

ها عبارتاند از :گستره ،فوریت ،تسهیلگری حژل سژایر مشژکالت عمژومی،

شدت و تأثیرگذاری بر رعایت ارزشهای اجتمژاعی .نتایج پژوهش نشان داده است هر پنج
شاخ

از اولویت شایان توجهی برخوردار بوده و هنگام تعیژین اولویژت مسژئله عمژومی

باید مورد توجه قرار گیرند.
سیمنوفسکی و همکاران ( 2121م) در پژوهشی به بررسی «درگیر کژردن شژهروندان در
شژژهر هوشژژمند از رریژژق بسژژترهای مشژژارکت :نهژژارنوبی بژژرای کارمنژژدان عمژژومی و
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توسعهدهندگان» پرداختهاند .در شژهرهای هوشژمند ،مشژارکت اغلژب از رریژق سژکوهای


مشارکت اختصاصی رخ میدهد که در من شهروندان میتوانند رأی دهند ،بحث کنند و ایده
ارائه دهند .با این حال ،سیستمعاملهای فعلی همیشه مطابق با الزامات شژهروندان نیسژتند،
این پژوهش بررسی شد که یک پلتفرم مشارکت باید از نه ویژگیهایی برخوردار باشد تژا
با الزامژات شژهروندان و کارمنژدان عمژومی همسژو شژود .بررسژی کمژی از شژهروندان و
مصاحبههای کیفی کارمند عمومی برای استتراج این نیازها انجژام شژده اسژت .مهژمتژرین
الزامات شهروندان ،دسترسی مزاد ،کاربرپسندی و استفاده دولت از ایدهها است ،درحالیکژه
مهمترین الزامات برای کارمندان عمومی نمایاندن هویت شهر ،ویژگیهای پیشرفته و فراگیر
بودن شهر است .لی ،سهوی و نوی ( 2111م) در پژوهشی بژه «جایگژذاری ویژگژیهژای
اقناعی در مباحث سیاست :پیامدهای رراحی فرمیندهای مشارکت عمومی» پرداختهاند .ایژن
پژوهش بررسی کرده است که میا مسائل مربوط به سیاستهای جاسازیشده با ویژگیهای
متقاعدکننده باعث جلب توجه بیشتر ،زمان روﻻنیتر و مشارکت بیشژتر مژیشژود .در ایژن
پژوهش تطبیق اولویژت ،تطبیژق مکژان ،اثبژات اجتمژاعی و اقتژدار بژهعنژوان ویژگژیهژای
اقناعکننده در زمینه مشارکت الکترونیکی مشت

شدهانژد .یافتژههژا نشژان داده اسژت کژه

ترکیبی از ویژگژیهژای مرکژزی و محیطژی در رراحژی مشژارکت بیشژترین تژأثیر را دارد،
درحالیکه تکویژگیها محدودیتهایی دارند .نتژایج نشژان داده اسژت کژه بژرای رراحژی
ابزارهای مشارکت الکترونیکی ،به در نظر گرفتن جنبه های روانشژناختی شژهروندان بژرای
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همچنین همیشه با واقعیت اداره و الزامات کارمندان دولت همتژوانی ندارنژد .درنتیجژه در

ایجاد انگیزه در مشارکتهای منها نیاز است .سوبوایزز ( 2111م) در پژوهشی بژه بررسژی
روابط بین «سرمایه اجتماعی ،مشژارکت شژهروندان و عملکژرد بتژش عمژومی در تایلنژد»
پرداخته است .یافتهها نشان داده است که شبکههای اجتماعی ،انگیزه و توانژایی شژهروندان
را برای مشارکت در امور عمومی افزایش میدهند و از این رو میتواننژد اثربتشژی تژأمین
کاﻻهای عمومی را افزایش دهند .مقامات استانی و محلی بژا افژزایش منژابع دولتژی تمایژل
زیژژادی بژژه بهبژژود کاﻻهژژا و خژژدمات عمژژومی ندارنژژد ،بنژژابراین در تایلنژژد جژژایی کژژه
مسئولیتپذیری بتش دولتی اغلب ضعیف است ،سرمایه اجتماعی و مشژارکت شژهروندان
میتواند پاستگویی و عملکرد بتش عمومی را بهبود بتشد.
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مشارکت اجتماعي
مشارکت را نوعی کنش هدفمند در فرمیند تعاملی بین کنشگر و محژیط اجتمژاعی او در
جهت نیل به اهداف معین و از پیش تعیینشده تعریف نمژودهانژد

(عظیمژی هاشژمی ،رباربژایی و

هدایتی .)111 :1932،بتلی ،مشارکت را کمک بژه برنامژه ریژزی جژامع ،عادﻻنژه و برنامژه ریژزی
مشارکتی و بودجه و ارائه خدمات بهبودیافته بژهخصژود بژرای فقژرا و محرومژان جامعژه
فصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،سال یازدهم ،شماره  ،22بهار 1211

میداند (بتلژی و رز .)292 :2111،1مشارکت بهعنوان فرمیند تعاملی نندسویه شامل ابعاد متتلژف
است که یکی از مهمترین ابعاد من مشارکت اجتماعی میباشد .به نظژر مژیرسژد مشژارکت
اجتماعی ،عالوه بر اینکه در رابطه دوسویه با سژایر ابعژاد مشژارکت (سیاسژی ،اقتصژادی و
فرهنگی) قرار دارد ،بهنوعی زیربنای سایر ابعاد مشارکت نیز محسژوب مژیشژود

(غفژارزاده و

صباغ.)20 :1930،
پژوهشها نشان داده است که از دهه  1931به بعد بهتدریج موضوع مشارکت اجتمژاعی
وارد ادبیات سیاسی ،اجتماعی و سیاستگذاری عمومی شده اسژت .کاربردهژای اولیژه ایژن
موضوع بیشژتر در مژوارد مژرتبط بژا معلژولین و بژزر سژاﻻن و نژوع مشژارکت منهژا در
فعالیتهای اجتماعی و مسائل مرتبط با بهداشت و سالمت بوده است؛ اما کمکژم مشژارکت
اجتماعی به موضوعاتی مانند نامتمرکز کردن مدیریت ،توسژعه مشژارکتی ،مژدیریت منژابع،
مسائل زیستمحیطی ،مشارکت سیاسی ،مشژارکت مژدنی و تشژویق مشژارکت جوانژان در
فراینژژدهایی ماننژژد رأی دادن ،نماینژژدگی و فعالیژژتهژژای داورلبانژژه رسژژوخ پیژژدا کژژرده
است(قیصژری .)99 :1932،مشارکت اجتماعی را ایجاد فرصت قادر کردن همژه اعضژای جامعژه
برای همکاری فعاﻻنه ،نفوذ بر فراینژد توسژعه و سژهیم شژدن در منژافع حاصژل از توسژعه
تعریف میکنند (اسدپور ،انتظامی و احمدی .)12 :1931،به بیانی مشارکت اجتماعی وضژعیتی اسژت
که افراد مگاهانه از لحاظ نگرشی و رفتاری نسبت به کنشهای نوعدوستانه ،مسژئولیتهژای
اجتماعی و دیگر کنشهای فعال مدنی ،عالقه و توجه فعال نشان میدهند.
برخی محققان شش متغیر برای نشژان دادن مشژارکت اجتمژاعی لحژاظ کژردهانژد .ایژن
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متغیرها شامل پشتیبانی غیررسمی از دیگران ،مالقات (حداقل) هفتگی بژا دوسژتان ،داشژتن
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یک حساب شبکه اجتماعی منالین ،دیدن کودکان حداقل نهار بار در ماه ،حضژور در یژک
باشگاه یا گروه و انجام فعالیت های داورلبانه میدانند (داوسژن .)2 :2113،1همچنژین تحقیقژات
مشارکت رسمی .مشارکت غیررسمی به میژزان تعامژل بژا دوسژتان ،همسژایگان و اعضژای
خانواده ارالق میشود و مشارکت رسمی به مشارکت در سازمانهژای رسژمی ،گژروههژای
اجتماعی و کارهای داورلبانه جامعه اشاره دارد (هی و همکاران.)9 :2121،2
از ررفی مشارکت اجتماعی در دو بُعد نوعدوستانه و مدنی نیز مورد توجه است:
بُعد مشارکت نوعدوستانه ،به معنای عالقه و اعتنای فرد نسبت به کژنشهژای مبتنژی بژر
اعمال نوعدوستانه و اولویت منافع دیگران بر نفع شتصی است ،افراد در این وضژعیت ،بژه
مجموعه فعالیتها و کنشهای مرتبط با نفع دیگژران و بژدون نشمداشژت منژی ،مبژادرت
میورزند.
بُعد مشارکت مدنی ،به معنای عالقه و اعتنای فرد نسبت به کنشهای اجتماعی مرتبط با
شکل گیری جامعه مدنی است .افراد در این وضعیت ،به مجموعژه فعالیژتهژای مبتنژی بژر
منافع عمومی در قالب شاخ

های جامعه مدنی مبادرت میورزند .در ایژن نژوع مشژارکت

منافع و مثار مطلوب مشارکت بهصورت غیرمسژتقیم و در یژک فراینژد اجتمژاعی بژه افژراد
مشارکتکننده بازمیگردد (فتحی و میرزاپوری.)23-31 :1930،

مقاله پژوهشی :گام دوم الگوی مشارکت شهروندان در مرحله اول خطمشیگذاری عمومی (شناسایی مسائل عمومی)

نشان داده است که مشارکت اجتماعی شامل دو مؤلفه مهژم اسژت :مشژارکت غیررسژمی و

مسائل عمومي
شناسایی و تشتی

مسژئله عمژومی ،بهعنوان هسته مرکزی مباحث خژطمشژیگژذاری

محسوب میشود .یکی از اهداف در این مرحله از خطمشیگذاری ،باﻻ بردن ظرفیژت حژل
مسائل عمومی میباشد (دقتی ،یعقژوبی ،کمالیان و دهقژانی .)212 :1932 ،درنتیجه مشاهده میشود کژه
تالش گروه کایری از گروههای ذینفع و ذینفوذ در فراگرد خطمشیگژذاری عمژومی ،بژر
مرحله شناسژایی و تعریژف مسژئله عمژومی متمرکژز مژیشژود (پژورعزت و هاشژمی.)11 :1931،
ژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژ
1. Dawson
2. He et al
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شناسایی و تشتی

مسئله مستلزم من است که خطمشیگذاران با جامعژه ارتبژاط نزدیکژی

داشژژته باش ژند و در جریژژان ایژژن ارتبژژاط و تعژژامالت ،بتوانن ژد مسژژائل را دریافژژت و درك
کنند(الوانی .)29 :1930 ،مسئله عمومی مفهژومی ننژدوجهی اسژت

(سژن

 ،)221 :2111،1درنتیجژه

عالوه بر اینکه شناسایی ابعاد مسئله عمومی کاری دشوار اسژت ،گژاهی در فراگژرد اجمژاع
روی یک مسئله ،اختالف نظر زیادی بین گروههای تأثیرگذار ایجاد میشود ،بژهرژوری کژه
فصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،سال یازدهم ،شماره  ،22بهار 1211

ممکن است گروهها درباره ماهیت مسئله عمومی نیژز دنژار اخژتالف نظژر شژوند

(وایژژت و

بورنژه.)022 :2111 ،2
مسئله به رور کلژی عبژارت اسژت از مژانعی کژه بژر سژر راه رسژیدن بژه اهژداف قژرار
می گیرد(الوانی و شریف زاده .)11 :1932،حوزه عمومی قلمرو ویژه ای است که در تقابل بژا حژوزه
خصوصی تعریف می شژود (دانشژفرد .)12 :1930،مسژائل عمژومی از دل فشژارهای ایجادشژده
به وسیله مشکالتی برممژده اسژت کژه بژر خواسژته هژای جامعژه تژأثیر مژی گذارنژد

(الژوانی و

شلویری .)11 :1931،اهتمام به شناسایی مسئله یا مشکل گاهی به صورت ذهنی ،گاهی بهصورت
عینی و گاهی نیز به هر دو صورت بروز میکند .بژه هنگژام شناسژایی عینژی مشژکالت ،در
سنجش و بررسی پیامدها ،رویدادها و مسائل اجتماعی از معیارهای علمی استفاده می شژود،
بدون توجه به منکه محاد مردم نگونه تأثیر این رویدادها را تفسیر می کنند ،درحژالیکژه در
شناسایی مشکالت بهصورت ذهنی و نظری بژر نگژونگی بررسژی و تفسژیر مسژائل تژأثیر
اساسی دارند .شناسایی ذهنی رویدادها از رریق انتتابات و نماینژدگی مسژائل و مشژکالت
نیز شکل می گیرد (الوانی و شریف زاده .)1 :1932،حل مسائل عمومی نیازمند نوعی عمل جمعی و
یکپارنه میباشد .واقعیت این است که اگر از راه حل یک مسئله ،حمایژت سیاسی مناسژب
و بههنگام صورت نگیرد ،در غیر این صورت حل منها با توفیق ننژدانی روبژهرو نتواهژد
شد (کینگمن.)291 :2111،9
از نگاه جامعه ،مسائل و موضوعات عمومی ،منهایی هستند که به دلیل تأثیرات گسترده
و عمومیشان ،به فرایند خطمشی عمومی راه مییابند .مسائل عمومی ،خواستهژای عمژوم

ژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژ
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1. Tsang
2. White & Bourne
3. Qingmin


جامعه است که در دستور کار خطمشی دولتی قرار میگیرند و بر اسژا

منهژا خژطمشژی

دولتی تنظیم می شود .مشکالت و مسائل بسیاری وجود دارد که جامعه میخواهد من ها حل
در دستور کار خط مشی دولتی قرار مژیگیرنژد .مسژئله ای کژه راه خژود را در دسژتور کژار
خطمشی دولتی باز کند ،وارد فرایند خطمشی دولتی شده و در نهایت نژوعی از خژطمشژی
دولتی بر اسا

من تنظیم میشود (گیوریان و مندجین.)91 :1931،

با بررسی ادبیات پژوهش و مطالعه جامع دیژدگاه اندیشژمندان و صژاحبنظژران حژوزه
مشارکت و خط مشی عمومی ،نهارنوب نظری پژوهش احصات شد و مدل شکل ( )1ارائه
گردید.

مقاله پژوهشی :گام دوم الگوی مشارکت شهروندان در مرحله اول خطمشیگذاری عمومی (شناسایی مسائل عمومی)

شود ،اما تنها مسائلی که به اندازه کافی از سوی خطمشیگذاران مهم و جدی تلقژی شژوند،

شکل  :0مدل مفهومي تحقيق مستخرج از ادبيات پژوهش و نظرات صاحبنظران

روششناسي تحقيق
مبنای فلسفی پژوهش حاضر ،پراگماتیزم ،جهتگیری من توسعهای ،رویکژرد پژژوهش،
تحلیل محتوای استقرایی ،روش پژوهش ممیتته (کیفی -کمژی) ،هژدف پژژوهش اکتشژافی
بوده که به صورت میدانی اجرا شده و استراتژی من نیز روش دلفی است .ایژن پژژوهش در
سه مرحله انجام شده است :مرحلژه اول :تحلیژل محتژوای موضژوع پژژوهش ،مرحلژه دوم:
اجرای دلفی در سه دور و مرحله سوم :اجرای مزمون.
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مرحله اول :تحلیل محتوا ،در پژوهش حاضر بژا بهژره گیژری از روش تحلیژل محتژوای
استقرایی به بررسی نظریه های مشارکت و مطالعژات پشژتیبان منها پرداخته شده اسژت .در
ابتدا مفاهیم کلیدی در ادبیات نظری موضوع پژوهش ،بررسی و نتایج حاصله در قالب 101
مفهوم استتراج شد .سپس نُه مفهوم که دارای فراوانی بیشتر و مرکژز اشژتراك نظریژههژا و
الگوها بودند ،در قالب (نُژه بعژد) ،انتتژاب شژدند و مژابقی مفژاهیم در دو قالژب مؤلفژه و
فصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،سال یازدهم ،شماره  ،22بهار 1211

شاخ

متناسب با ماهیت ابعاد و تناسب من با مؤلفه و بر مبنژای ادبیژات نظژری در قالژب

( 21مؤلفه) و ( 22شاخ

) دستهبندی شدند.

مرحله دوم :پانل دلفی در این تحقیق اعضای هیئتعلمی دانشگاه و شامل پنج دانشژگاه
(تهران ،عالمه رباربایی ،پیام نور تهران ،علوم و تحقیقژات تهژران و دانشژگاه مزاد اراك) در
مجموع شامل ( 91نفر) بودند .اعضای این جامعه کسانی هستند کژه -1 :دکتژرای مژدیریت
دولتی داشته باشند و حداقل دارای مرتبه استادیاری باشند -2 .اساتیدی که تژألیف ،رژرح و
مقاﻻتی در حوزه علمی مرتبط با موضوع پژوهش داشتهاند .درنتیجژه جامعژه ممژاری روش
دلفی در قالب خبرگان علمی (اسژاتید هیئژت علمژی دانشژگاه در حژوزه مژدیریت دولتژی)
انتتاب شدند .با توجه به رویکرد حاکم بر تحقیق که مبنژی بژر احصژای مهژمتژرین ابعژاد،
مؤلفهها و شاخ

ها ،روش نمونه گیری جهت اخذ نقطژهنظژرات خبرگژان پیرامژون مژوارد

احصائی ،مورد استفاده قرار گرفت .در پژوهش حاضر اجرای دلفی در مرحلژه سژوم پایژان
یافت و سؤاﻻت برای مزمون در جامعه نمونژه در سژه بعژد و شژش مؤلفژه و  21شژاخ
رراحی شده است .در ادامه جهت تعیین میزان اتفاق نظر میان اعضای پانل دلفی از ضژریب
هماهنگی کندال استفاده شده است .نتایج محاسبات ضریب کندال را نشان میدهژد .مقژدار
این ضریب در دور اول دلفژی  ،1922در دور دوم دلفژی  14229و در دور سژوم  14113بژه
دست ممده است .بهمنظور افزایش روایژی پرسشژنامه از نسژبت اعتبژار محتژوا سژی وی مر
استفاده شده است .بر اسا

جدول سی وی مر ،با توجه به تعداد  91ارزیاب ،حداقل مقدار

قابل قبول سی وی مر مقدار 1/99 ،میباشد .با توجه به اینکه میژانگین مقژادیر سژی وی مر
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بهدستممده معادل  1/22بوده و مقدار من بزر تر از مقدار  1/99میباشد ،درنتیجژه اعتبژار
روایی ابزار گردموری ارالعات تأیید گردید.


مرحله سوم :جامعه مماری جهت تست مدل ،مراجعین به مجلس شورای اسالمی ایژران
در نظر گرفته شدهاند .جهت محاسژبه حجژم نمونژه از روش نمونژهگیژری تصژادفی سژاده
است .همچنژین جهژت بررسژی پایژایی تحقیژق از شژاخ

پایژایی ترکیبژی اسژتفاده شژد.

تجزیهوتحلیل ارالعات این پژوهش در دو سطﺢ توصیفی و استنباری در دو نرمافزار

SPSS

نسته  22و  Smart PLSبا سطﺢ ارمینان  %30انجام شده است.
یافتههای پژوهش
سؤالهای تحقیق در قالب تحلیل عاملی مرتبه سوم بررسی شدند که نتیجژه من در ادامژه
ممده است .مدل عاملی مرتبه سوم را نوعی از مدلهای عاملی تعریژف مژیکننژد کژه در من
عاملهای مکنون که با استفاده از مؤلفههایی اندازهگیری میشژوند ،خژود تحژت تژأثیر یژک
متغیر زیربناییتر و به عبارتی متغیر مکنون ،اما در یک سطﺢ باﻻتر قرار دارند

(سژیدعبا زاده و

همکاران.)122 :1939 ،
به دلیل اینکه در این تحقیق  ،هر کدام از مؤلفه ها می توانند به عنوان نشانگر مشارکت
شهروندان عمل کنند ،تحلیل عاملی مرتبه سوم انجام گرفته و مزمون الگوی پژژوهش از
رریق بررسی ضرایب مسیر ( بارهای عاملی) و تحلیژل عژاملی بژه دسژت ممژده اسژت.
جدول ( )1الگوی کیفی مشارکت شهروندان در مرحله اول خط مشژیگژذاری عمژومی

مقاله پژوهشی :گام دوم الگوی مشارکت شهروندان در مرحله اول خطمشیگذاری عمومی (شناسایی مسائل عمومی)

استفاده شده است ،با استفاده از جدول مورگان ،تعداد نمونه مماری  922نفژر بژرمورد شژده

(شناسایی مسائل عمومی) را نشان می دهد .این الگو دارای سه بعژد ،شژش مؤلفژه21 ،
شاخ

می باشد.
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جدول  :0الگوي کيفي مشارکت شهروندان شناسايي مسائل عمومي
مفهوم

ابعاد

شاخص

مؤلفه

 -1نشریات باز جهت اظهارنظر مردم و گروهها

محدود

 -2تبادل ارالعات از رریق ضمیمه روزنامهها ،پوسترها
 -9ارتباط با گروههای ذینفع و سازمانیافته

مشاوره

 -2مالقات دورهای مسئوﻻن با نمایندگان احزاب و اصناف
 -0شبکههای اجتماعی و گفتوگوهای منالین تتصصی

واقعی

 -1همایشهای عمومی و پاسخ به سؤاﻻت شرکتکنندگان
 -2دریافت پیشنهادها و شکایتها
 -3جلسات گردهمایی و رأیگیری مشورتی
 -11جلسات احزاب ،گروههای بزر

و اثرگذار

سیاسی

 -11نتایج گزارش کنفرانسهای تتصصی جهت اجماع و ژرفنگری
 -12تقویت مشارکت متتصصان در گروههای کاری

مشارکت شهروندان

خصوصی)
 -12فعالیت مطبوعاتی و پرداختن به واقعیتهای اجتماعی ،سیاسی و فرهنگژی

شراکت

در شناسایی مسائل عمومی

 -19استفاده از قدرت تصمیمگیری گروههای سازمانیافتژه تتصصژی (دولتژی،

توسط متتصصان

اجتماعی

فصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،سال یازدهم ،شماره  ،22بهار 1211

 -1نظرسنجی از عموم جامعه و تحلیل پاسخها

 -10جلسات گردهمایی نتبگان توسط گژروههژا احژزاب و تشژکلهژا جهژت
تصمیمگیری مشارکتی
 -11مزادی مطبوعات در بیان ایده خبرگان و فعاﻻن اجتماعی
 -11فرصتهای مشارکتی گروههای سازمانیافته با رویکرد تمرکززدایی
 -12انتقال دیدگاه نتبگان محلی از رریق گزارش ،مصاحبه و ...
 -13کمیتههای هماهنگی توسعه افکار و توانمندسازی گروهها و احزاب

مستقیم
توانمندسازی



 -21رقابت میان مراکز متتلف تصمیمگیری در سازمانها ،گروهها و احزاب
 -22کارگاههای مموزشی با مشارکت گروههای کونک و بزر

سازمانیافته

 -29تفویض اختیار هیئتمدیره به مدیران
 -22گروههای شهروندی و ارائه ایدههای خالقانه

غیرمستقیم
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 -21تفویض اختیار سازمانهای خطمشیگذار به گروههای سازمانیافته

 -20کمیتههای نظارت غیردولتی بر مؤسسات دولتی
 -21مموزش اصحاب رسانه توسط نتبگان جهت شناخت و انعکا

و تحلیژل

فعالیت گروهها ،تشکلها و احزاب
 -21نظام بازرسی مستقل و خودجوش بر فعالیت گروهها تشکلها و احزاب


تجزیه وتحلیل نتایج نشان داد که از میان ابعاد سه گانه مؤثر بر مشژارکت شژهروندان
در شناسایی مسائل عمومی ،بُعد مربوط به شراکت با ضژریب تژأثیر (بژار عژاملی)1/22
عاملی) 1/29در رتبه دوم و در نهایت بُعد مربوط به توانمندسازی با ضریب تأثیر (بژار
عاملی) 1/21در رتبه سوم جای میگیرند .جدول ( )2رتبه بندی ابعاد مؤثر بر مشژارکت
شهروندان در شناسایی مسائل عمژومی را نشژان مژی دهژد .همچنژین بژر اسژا

نتژایج

بهدست ممده ،مؤلفه شراکت اجتماعی با بار عاملی  ، 1/30توانمندسازی مسژتقیم بژا بژار
عاملی  ، 1/31مشاوره واقعی با بار عاملی  ،1/31مشاوره محژدود بژا بژار عژاملی ،1/23
توانمندسازی غیرمستقیم با بار عاملی  1/21و شراکت سیاسی با بژار عژاملی  ،1/21بژه
ترتیب مهم ترین مؤلفه های مؤثر بر مشارکت شژهروندان در شناسژایی مسژائل عمژومی
هستند .در حوزه شاخ

های پژوهش ،مزادی مطبوعات در بیان ایده خبرگان و فعاﻻن

اجتماعی ،فرصت های مشارکتی گروه هژای سژازمانیافتژه بژا رویکژرد تمرکززدایژی (از
شژژاخ

هژژای مربژژوط بژژه مؤلفژژه شژژراکت اجتمژژاعی) ،تفژژویض اختیژژار سژژازمان هژژای

خط مشیگذاری عمژومی بژه گژروه هژای سژازمانیافتژه ،رقابژت میژان مراکژز متتلژف
تصمیم گیری در سازمان ها و گژروه هژا و احژزاب (از شژاخ

هژای مربژوط بژه مؤلفژه

توانمندسازی مستقیم) ،همایش هژای عمژومی و پاسژخ بژه سژؤاﻻت شژرکت کننژدگان،
دریافت پیشنهادها و شکایتها (از شاخ

های مربوط به مؤلفه مشاوره واقعی) ،ارتباط

مقاله پژوهشی :گام دوم الگوی مشارکت شهروندان در مرحله اول خطمشیگذاری عمومی (شناسایی مسائل عمومی)

اثرگذارترین بُعژد اسژت .پژس از من بُعژد مربژوط بژه مشژاوره بژا ضژریب تژأثیر (بژار

با گروه های ذینفع و سازمانیافته ،مالقات دوره ای مسژئوﻻن بژا نماینژدگان احژزاب و
اصناف (از شاخ

های مربوط به مؤلفه مشاوره محدود) ،گروه هژای شژهروندی ارائژه

مرای خالقانه ،مموزش اصحاب رسانه توسط نتبگان جهت شناخت و انعکا
فعالیت گروه ها  .تشکل ها و احزاب (از شاخ

و تحلیل

هژای مربژوط بژه مؤلفژه توانمندسژازی

غیرمستقیم) ،استفاده از قدرت تصمیم گیری گروه های سازمانیافتژه تتصصژی (دولتژی،
خصوصی) و تقویت مشارکت متتصصان در گروه های کاری (از شاخ

هژای مربژوط

به مؤلفه شراکت اجتماعی) بیشترین تأثیر را بر مشارکت شهروندان در شناسایی مسائل
عمومی دارند.
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جدول  :4رتبهبندي ابعاد مشارکت شهروندان در شناسايي مسائل عمومي
ابعاد

بار عاملي

رتبه

سازه

مشاوره

1/29

2

شراکت

1/22

1

توانمندسازی

1/21

9

مشارکت شهروندان

میزان اثرگذاری مؤلفههای مشارکت شهروندان در شناسایی مسائل عمومی و رتبژهبنژدی
فصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،سال یازدهم ،شماره  ،22بهار 1211
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منها در جدول ( )9نشان داده شده است.
جدول  :3ميزان اثرگذاري مؤلفههاي مشارکت شهروندان در شناسايي مسائل عمومي
سازه

ابعاد
مشاوره

مشارکت
شهروندان

شراکت
توانمندسازی

مؤلفه

بار عاملي

رتبه

محدود

1/23

2

واقعی

1/31

9

سیاسی

1/21

1

اجتماعی

1/30

1

مستقیم

1/31

2

غیرمستقیم

1/21

0

شکل ( )2الگوی کمی مشارکت شهروندان در مرحلژه اول خژط مشژیگژذاری عمژومی
(شناسایی مسائل عمومی) را نشان میدهد.

شکل  :4مدل کمي مشارکت شهروندان در شناسايي مسائل عمومي


نتيجهگيری و پيشنهاد
هژژدف اصژژلی ایژژن پژژژوهش ارائژژه مژژدلی بژژرای مشژژارکت شژژهروندان در مرحلژژه اول
بیانگر من است که در ادبیات موضوع ،مدل یکپارنهای کژه بژهصژورت خژاد و در قالژب
خطمشی گذاری عمومی به سنجش مشارکت شهروندان بپردازد ،وجژود نژدارد .نتژایج ایژن
تحقیق بیانگر من است که مشارکت شهروندان در شناسایی مسائل عمژومی دارای سژه بُعژد
اصلی مشاوره ،شراکت و توانمندسازی میباشد.
فناوریهای جدید ،راهها و کانالهای جدیدی را برای درگیری و مشژارکت عمژومی در
فرایند خطمشی گذاری گشودهاند .فناوریهای ارالعاتی و ارتباری ،خطمشژیگژذاران را از
رریق تسهیل فرایند مشورت و تبادل نظر در سیاسژتگژذاری پشژتیبانی مژیکننژد .درواقژع
میتوان تبادل نظر الکترونیکی را مشورت و تبادل نظر مبتنژی بژر اینترنژت و شژبکه معرفژی
کرد .مطابق با نتایج این پژوهش ،فناوریهای ارتباری که میتواند مورد اسژتفاده مشژاوره و
نظرخواهی الکترونیکی قرار بگیرد ،شامل اینترنت ،ایمیل ،تلفن و موبایل ،ویژدئوکنفرانس و
ابزارهایی نظیر من است .مشاوره و نظرخواهی الکترونیکی بهویژه زمانی که همراه بژا سژایر
ابزار مشارکت عمومی به کار برده شود ،ابزاری ارزشمند است .برخی از مزایای این ابزارهژا
شامل دسترسی به عقاید جمعیت گسترده ،استفاده از ریف گسترده از ابزارها و مهارتهژای
ارتباری بهمنظور دسترسی به نظرات جمعیت هژدف ،ایجژاد نژوعی مشژاوره و نظرخژواهی
غیررسمی از رریق در دستر

مقاله پژوهشی :گام دوم الگوی مشارکت شهروندان در مرحله اول خطمشیگذاری عمومی (شناسایی مسائل عمومی)

خطمشیگذاری عمومی (شناسایی مسائل عمومی) میباشد ،نراکه بررسی مطالعات پیشژین

قژرار دادن ارالعژات بژرای مشژارکتکننژدگان و همچنژین

فراهم موردن امکان مباحاهها و تبادلنظرهای منالین و نظایر این موارد مژیباشژد .از سژویی
استفاده از فناوری های جدید ممکن است موجب باﻻ رفتن و افزایش توقعژات و انتظژارات
شهروندان گردد ،درنتیجه شفافسژازی و مشژت

کژردن اهژداف مشژاوره و نظرخژواهی

الکترونیکی ،شامل تأثیر و ارتباری که میتواند با تصمیمگیژری و خژطمشژیگژذاری داشژته
باشد ،از اهمیت خاصی برخوردار است.
ازجمله تحقیقات پیشین که به بُعد مشاوره تحت عنوان رکن یا عامژل توجژه کژردهانژد،
عبارتاند از :الگوی حلقه مشارکت کریگتون ( 2110م) ،نظریه پریسکولی ( 2119م) ،مژدل
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مشارکت دریکسل ( 2111م) ،زنجیره مشارکت مردمی ( 2111م) .همچنین یافتژههژای ایژن
تحقیق در مؤلفهها و شاخ
فون

های مشاوره بژا نظژرات محققژانی همچژون پانژدیا ( 2110م)،

( 2110م) ،وارن و همکژاران ( 2112م) و جهژانگیری و همکژار ( ،)1931هژمراسژتا

میباشد .این محققان هریک بهنوعی ارتباط بین بُعد ،مؤلفژههژا و شژاخ

هژای مشژاوره را

جهت مشارکت مؤثر میدانند .با توجه به نتایج پژوهش جهژت ارتقژای بُعژد و مؤلفژههژای
فصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،سال یازدهم ،شماره  ،22بهار 1211

مشاوره ،پیشنهادهای زیر ارائه میگردد:
 نظرسنجی و استفاده از ظرفیت عمومی جامعه و تحلیل پاسخها در جهت کمژک بژه
ریشهیابی مسائل موجود در جامعه.
 فراهم موردن امکان تحلیل مشارکتهای منالین ،همچنژین ایجژاد بژازخورد منالیژن
مناسب و مرتبط در پاسخ به نکات مورد توجه شهروندان.
 رراحی و ایجاد ررحهایی جهت دریافت پیشژنهادها و شژکایتهژای شژهروندان و
بهکژارگیری و تحلیژل نظژرات مردمژی همژراه بژا رأیگیژری مشژورتی در راسژتای
ریشهیابی مشکالت عمومی.
 گسترش فرهن

استفاده از سیستمهای خدمات الکترونیک جهت افزایش سژرعت و

سهولت در شیوههای نوین مشارکتی ،با توجه به بررسی زیرسژاختهژای فرهنگژی،
با توجه به پشتیبانی و بهبود مستمر فرایندها.
 مدیریت مؤثر ایدههای خالقانه از رریق توجه و بهرهگیری از ررحهای تحقیقاتی.
توسعه ملی در کشورهای جهژان سژوم بژیش از هژر نیژز بژه مشژارکت فعژال و وفژاق
اجتماعی مؤثر افراد جامعه وابسته اسژت .فقژدان ایژن مشژارکت و وفژاق اجتمژاعی زمینژه
برخورد و اختالف و تضاد را در میان عملکرد بتشهای متتلف (خصوصی و عمومی) در
جامعه فراهم میمورد و موجب میگردد بتش اعظمی از منابع کمیاب کشور صرف مقابلژه
با عوارض نامطلوب این برخوردها گردد .از این رو مطابق بژا نتژایج ایژن تحقیژق ،نگژرش
برنامهریزان و خطمشیگذاران در قرن بیست و یکژم ،بایسژتی معطژوف بژه افژزایش نقژش
مشارکتهای مردمی در فرمیند توسعه و بهویژه در زمینههای اجتماعی ،سیاسی و اقتصژادی
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باشد .از یک ررف ،ارگانهای مرکزی دولت میتوانند با واگذاری قسمتی از فعالیتهژا بژه


ارگانهای محلی ،توجه و حمایت بیشتری به مشکالت کلیژدی کشژور داشژته و بژا صژرف
وقت و فراغت بیشتری به برنامه ریزی در سطﺢ ملی و سرپرستی و نظارت منهژا بپردازنژد.
شیوه های مهم افزایش مشارکت و وفاق اجتمژاعی در مسژائل اجتمژاعی ،اداری ،عمرانژی و
سیاسی کشور میباشد .درواقع ررحهای برونسپاری ،همکاری با دیگر سازمانهژا و تعامژل
با جوامع ،تالشهایی هستند که ارائه خژدمات مشژروع و مژؤثر در راسژتای رفژع نیازهژای
جامعه را میسر میکنند .میتوان گفت ،ایجاد سیاست های سژالم بژرای اثرگژذاری مژردم در
فرایندهای دموکراتیک ،بتش مهمی از برنامه های دولتی برای نوسازی دموکراتیک میباشد.
مشارکت عمومی سالم ،نمادی از تعهد دولت به گوش کردن به صدای مژردم و گژروههژای
ذینفع در هنگام سیاستگذاری میباشژد .درواقژع سیاسژتگژذاریهژای درسژت و سژالم
موجب سمبلسازی از تعهد دولت میشوند و به ایجاد اعتماد عمومی به دولژت و افژزایش
مشروعیت تصمیمات اتتاذشده کمک میکنند .در این راستا ،تدوین راهبردهایی مبتنژی بژر
سازمان دهی مردمی در رابطه با سیاستها و خطیمشیهایی که در جهت کسژب مشژارکت
حداکاری مردم تنظیم میگردند ،از اهمیت و ضرورت خاصی برخژوردار اسژت .البتژه بایژد
اشاره نمود که سیاستهای مشارکتی ،بهخودیخود بدون همراهی با سیاسژتهژایی کژه در
جهت برقراری تساوی و عدالت اقتصادی مطرح میشوند ،قادر نتواهند بود تژأثیری مابژت
بر مطلوبیت و کارمیی ارگانها و نهادها در جامعه داشته باشند.

مقاله پژوهشی :گام دوم الگوی مشارکت شهروندان در مرحله اول خطمشیگذاری عمومی (شناسایی مسائل عمومی)

از ررف دیگر ،تقویت ارگژانهژا و سژازمانهژای محلژی در حالژت عژدم تمرکژز ،یکژی از

ازجمله تحقیقات پیشین که به بُعد شراکت تحت عنوان رکن یا عامژل توجژه کژردهانژد،
عبارتانژد از :نظریژه پریسژکولی ( 2119م) ،مژدل مشژارکت دریکسژل ( 2111م) ،نردبژان
مشارکت ارنشتاین ( 1313م) .همچنین یافتژههژای ایژن تحقیژق در مؤلفژه و شژاخ

هژای

شراکت با نظرات محققانی همچون شژاتن و همکژاران ( 2111م) ،شژادل و همکژار (2111
م) ،محسنی تبریزی و همکاران ( )1930و هریس و همکاران ( 2112م) ،همراستا میباشژد.
این محققان هریک بهنوعی ارتباط بین بُعژد ،مؤلفژههژا و شژاخ

هژای شژراکت را جهژت

مشارکت مؤثر میدانند.
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با توجه به نتایج پژوهش در راستای تقویت بُعد و مؤلفههای شراکت ،پیشژنهادهای زیژر
ارائه میگردد:
 مزادی مطبوعات در بیان ایده خبرگان و پرداختن به واقعیتهای اجتمژاعی ،سیاسژی
و فرهنگی توسط متتصصان.
 برگزاری جلسات گردهمایی نتبگان توسط گروههژا ،احژزاب و تشژکلهژا ،جهژت
فصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،سال یازدهم ،شماره  ،22بهار 1211

رسیدن به اتفاق نظر و تصمیمگیری مشارکتی.
 ممانعت از تسلط گروهها ،نهادها و سازمانهای خاد بهمنظژور جلژوه دادن مسژائل
شتصی و خصوصی خود به جای مسائل عمژومی جامعژه و ورود بژه دسژتور کژار
جهت منافع افراد و گروههای خاد.
 تقویت و ارائه کنفرانسهای خبری در رسانههژا بژا تأکیژد بژر مسژائل روز کشژور و
تحلیل نکات کاربردی در راستای مگاهسازی و روشنگری اذهان عمژومی شژهروندان
در تشتی

مسائل جاری جامعه.

 اهتمام جهت حمایت از فعالیت گروهها و تشکلها و کمک به بهبود توان تتصصی
منان و تسهیل فعالیت منان در جهت کمک به تشتی

و شناسایی مسائل کشور.

توانمندسازی در قالب تفویض اختیار ،افراد را قادر میسازد در ﻻیههژای پژایین جوامژع
به تصمیمگیری بپردازند .توانمندسازی ،دادن قدرت به افژراد نیسژت ،افژراد هژماکنژون هژم
قدرت زیادی بهصورت (سرمایهای از دانش و انگیزش) دارند که با استفاده از من میتواننژد
کار خود را به نحو مطلوب انجام دهند ،درواقع توانمندسازی مزاد کردن این قدرت اسژت.
سه رکن اساسی توانمندسازی مشارکت همگانی در ارالعات ،ایجاد خودمتتاری بژا تعیژین
حدود و مرزها و جایگزینی تیمهای خودگردان به جای سیستمهای سلسلهمراتبژی اسژت و
کمک به اجرایی نمودن این ارکان میتواند موجب شکوفایی توانمندسازی گردد .با عنایژت
به موارد مطرحشده و مطابق با نتایج این پژوهش ،حاکمیتها میتواننژد بژا توجژه بیشژتر و
بسترسازی مناسب در جهت ایجاد کمیتههای هماهنگی جهت توسعه افکار و توانمندسژازی
گروهها ،احزاب و تشکلها ،زمینههای ﻻزم جهت توانمندسازی شهروندان را فراهم مورند.
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ازجمله تحقیقات پیشین که به بُعد توانمندسژازی تحژت عنژوان رکژن یژا عامژل توجژه
کردهاند ،عبارتاند از :نظریه ریف مشارکت عمومی انجمژن بژینالمللژی مشژارکت مردمژی
محققانی همچون خسروی و همکاران ( ،)1930انجورﻻ

( 2110م) ،نیکرما ( 2119م) و

لی ( 2111م) ،همراستا میباشد .این محققان هریک بهنوعی ارتبژاط بژین بُعژد ،مؤلفژههژا و
شاخ

های توانمندسازی را جهت مشارکت ،مؤثر میدانند .با توجه به نتژایج پژژوهش در

راستای تقویت بُعد و مؤلفههای توانمندسازی ،پیشنهادهای زیر ارائه میگردد:
 تفویض اختیار وظایف سژازمان هژای دخیژل در خژطمشژیگژذاری بژه گژروههژای
سازمانیافته و احزاب متتصژ

بژهرژور مسژتقل ،جهژت شناسژایی و ریشژهیژابی

مشکالت عمومی.
 ایجاد رقابت میان مراکز متتلف تصمیمگیری در سازمانها ،گروهها و احزاب جهت
ارتقای توانمندی و بهبود تصمیمگیریها در خصود مسائل.
 امکان دستیابی گروهها ،سازمانها و تشکلهای داورلب به منابع مموزشی (کارگاهها،
سمینارها) در جهت علممموزی اصولی از شیوههای نوین مشارکت.
 عضویت احزاب ،گروهها و تشکلهای غیردولتی در کمیتههای نظارت بر مؤسسژات
دولتی مرجع و بررسیکننده مسائل کشور.

مقاله پژوهشی :گام دوم الگوی مشارکت شهروندان در مرحله اول خطمشیگذاری عمومی (شناسایی مسائل عمومی)

( 2111م) .همچنین یافتههای این تحقیق در مؤلفه و شاخ

های توانمندسازی بژا نظژرات
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