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چکیده
در پژوهش حاضر ابتدا الیه های خام نقشه مشهد شامل مناطق و نواحی شهرداری و بلوک های شهری از شهرداری
مشهد تهیه شد .در این تحقیق جامعه آماری ایده پردازان فعالی می باشد که بیشترین تعداد ایده ثبت شده و بیشترین امتیاز
کسب شده از ایده ها را دارا می باشند .بر این اساس و با توجه به نظر نخبگان و مدیران سایت ،ایده پردازانی که در شهر
مشهد ساکن هستند و مجموع امتیاز انها از  400به باال می باشد انتخاب شدند که تعداد آنها  208نفر از مجموع  4160نفر
عضو سامانه ایده پردازی در زمان انجام پژوهش (آبان ماه سال )1394گردید و آدرس محل زندگی این افراد در نرم افزار
 Arc GISورژن  10.1بر روی نقشه شهر مشهد جایگذاری و عوامل مختلف آن بررسی گردید .هدف از نگارش این
پژوهش که از نوع پیمایشی و کاربردی می باشد ،بررسی تحلیلی و تعین رابطه بین سن ،جنسیت ،سطح تحصیالت ،شغل و
میزان ایده پردازی ایده پردازان برتر سامانه ایده شهر با محل زندگی آنها میباشد .در انتها مشخص گردید که پراکنش
فضایی محل سکونت شهروندان مشارکت کننده در فضای مجازی مدیریت شهری مشهد ،از توزیع یکنواخت برخوردار
نبوده و از طرفی بین سن ،جنس ،میزان تحصیالت و محل زندگی شهروندان با میزان ایده پردازی ایشان در سامانه ایده
شهر وابستگی وجود دارد.

کلمات کلیدی :سایت ایده شهر ،مشارکت تحت وب ،مدیریت شهری مشهد ،توزیع فضایی.Arc GIS ،
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 -1مقدمه
مشارکت شهروندان در توسعه جامعه ،ابزاری قدرتمند جهت تغییر اجتماعی است .شهروندان از طریق مشارکت اجتماعی ،به
برنامهریزی و طراحی مبادرت مینمایند ،مدیریت شهری را در معرض طیف گستردهای از طرحها و ایدههای خودشان قرار داده
و در نتیجه موجب افزایش بهره وری نظام مدیریت شهری میشوند .مدیریت شهری خوب باید از محیطهای علمی رشد کرده و
از افرادی که عالقه مندند تا به صورت داوطلبانه با ایدهها ،طرحها و حت ی ارزی ابیهایش ان ش هر خ ود را بهت ر از آنچ ه هس ت
بسازند ،استفاده شایان توجه و بهرهبرداری نماید.
از طرفی عصر تحول تکنولوژی اطالعات و ارتباطات نه تنها انقالب عظیمی در زندگی روزمره شهروندان به وجود آورده،
بلکه ابزار جدیدی در اختیار مدیران و برنامه ریزان شهری قرار می دهد که میتواند منشأ تحول عظیمی در رابطه مدیران شهری
و مردم باشد .در دنیای جدید تحوالت ساختاری و بروز مسائل و مش کالت اقتص ادی ،اجتم اعی و کالب دی مانن د رش د س ریع
شهرنشینی ،مهاجرت های روستایی از هم گسیخته به کالنش هرها و ک اهش ن ابرابری فرهنگ ی باع

ش ده اس ت ک ه تع امالت

اجتماعی م ردم در ش هرها ب ه ح داقل برس د و ای ن خ ود آغ از بح ران ع دم وف ا و همبس تگی اجتم اعی اس ت .از طرف ی در
کالنشهرهای امروزی عوامل همچون دوری راه ،ترافیک های سنگین ،هزینه های حمل و نقل ،مشغله های روزانه و نهایتا کمبود
وقت موجب کاهش مراجعه حضوری شهروندان به نهادهای مدیریت شهری و در نتیجه ک اهش مش ارکت حض وری ایش ان در
شهرها شده است .در چنین شرایطی اهمیت وجود روش هایی ک ه بتوان د نق اع ض عف و ناکارآم دی روشه ای س نتی جل ب
مشارکت مردمی که موجب پایین بودن سطح مشارکت شهروندان در برنامه ریزی و مدیریت شهری شده است را بر طرف نماید
احساس می گردد .در این خصوص شهر الکترونیک و ش هروند الکترونی ک و تحق ق مش ارکت تح ت وب ب ه عن وان یک ی از
روشهای نوین برنامه ریزی مشارکتی در عصر ارتباطات مجازی می تواند پاسخ مناسبی برای جلب مشارکت شهروندان در نظام
مدیریت شهری و تصمیم سازی برای مدیران باشد.
در راستای پاسخ به این نیاز شهرداری مشهد از سال  1391اقدام به ایجاد سامانه ایده شهر و اخذ نظ رات ،پیش نهادات و ای ده
های دست اول و ناب شهروندان در حوزه های شهر ی نموده است تا از این طریق بتواند جذب مشارکت مردم ک ه از ملزوم ات
تحقق حکمروایی خوب شهری و توسعه پایدار میباشد را محقق نماید .هم اکنون این سامانه ،خود را به عنوان سایتی برای پیوند
حقیقی شهروندان و مدیریت شهری معرفی کرده است که از طریق آن کلیه شهروندان می توانند با ثبت ایده های خود به بهبود
شهری که در آن زندگی می کنند کمک کنند .هم اکنون بعد از گذشت چهار سال از آغاز این فعالی ت ،ب یش از  4150نف ر از
شهروندان مشهدی به عضویت این سامانه در آمده و تاکنون بیش از  24000ایده در آن ثبت کرده اند که اکثر آنها پس از انجام
ارزیابی و بازپروری در اختیار مدیران و تصمیم گیران شهری قرار گرفتهاند .اما نکته حائز اهمیت در ای ن ب ین ،می زان فعالی ت و
اثربخشی کاربران و در نتیجه میزان مشارکت این افراد در سایت ایده شهر می باشد که دارای تف اوت چش مگیری م یباش د ،ت ا
جایی که نظام جذب ایده پرداز و ایده های اثربخش و همچنین نظام انگیزشی و جبران خدمات این افراد ،موجب گشته تا سامانه
دچار اختالل عملکردی و در نتیجه کاهش کارایی و اثربخشی گردد .لذا در این پژوهش سعی بر آن است تا با بررسی چگونگی
توزیع فضایی کاربران سایت ایده شهر در شهر مشهد و همچنین تحلیل اثرات متقابل و وابستگی متغیرهای مختلفی چ ون می زان
سواد ،نوع شغل ،منطقه محل سکونت و سطح دسترسی به خدمات ،به رابطه معنادار بین میزان مشارکت و عوامل فو پی برد ت ا
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بتوان با بازنگری و هدفمند کردن سیاست های تبلیغاتی و جذب ،به تعیین مناطق هدف ،تدقیق شاخصه های ایده پردازان فعال و
نهایتا افزایش مشارکت شهروندان در مدیریت شهری و تحقق شاخصه های توسعه پایدار شهری پرداخت.
 -2طرح مساله و ضرورت تحقیق
امروزه مدیریت شهری ،بیش از اداره سیاسی نیازمند مشارکت شهروندان و بهویژه جوانان است .مشارکت ،همواره ابزار
ارزشمند و مؤثری برای پیشبرد اهداف فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی بوده و نقش مؤثری را در توسعه پایدار ایفا نموده
است به گونهای که طی سال ها و دهه های اخیر ،مشارکت مردمی ،تبدیل به یکی از ملزومات اصلی طرح های
توسعه شهری شده است .هدف اصلی جلب مشارکت مردمی ،شنیدن صدای مردم در روند تغییر و تحول شهری ،و استفاده از
اطالعات و انتظارات دست اول شهروندان به عنوان گروه هدف نهایی خدمات و پروژههای شهری ،در چرخه برنامه ریزی و
مدیریت شهری است.
بدیهی است هرنوع مشارکت ،از قالبهای خاصی بهره میبرد .قالبهای مشارکت از یک سو میبایست با مفهومی به نام
مشارکت متناسب باشد و از سوی دیگر باید با موضوع مشارکت (فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و )...تناسب داشته باشد.
اما آنچه به عنوان روشهای برنامه ریزی مشارکتی  ،بویژه در ایران همواره مطرح بوده ،به موفقیت چندانی دست نیافته است ،و
ضرورت نگاه جدید به جذب مشارکت مردمی را مطرح میکند .یکی از انواع این قالب ها ،مشارکت تحت وب در حوزه
مدیریت شهری است .اینترنت و تلفنهای هوشمند ابزاری به دست مردم و مسئولین داده که میتوانند در هر لحظه با شهرداری
و سرویسهای خدمات دهنده شهری ارتباع داشته باشند ،به این مفهوم که صدای مردم را به گوش مسئولین شهری در
سریعترین زمان و به راحتترین و کم هزینه ترین روش ممکن میرساند و از دیگر سو ،مسئولین نیز اطالعات و خدمات را با
روش جدید و در لحظه ،در اختیار شهروندان قرار دهند.
سایت ایده شهر ،پاسخ شهرداری مشهد به ضرورت بازنگری در روشهای جلب مشارکت شهروندان در عصر ارتباع و
اینترنت است که ابزاری در اختیار مردم قرار میدهد تا ایده و نظرات خود را به سادهترین روش با شهرداری در میان بگذارند و
بدین ترتیب نقشی موثر در مدیریت شهری و ارتقاء کیفیت محیط شهری داشته باشند .اما در این بین مولفههای نهان و آشکار
متعددی بر میزان حضور و مشارکت شهروندان در مدیریت شهری و در فضای مجازی موثر است که شناخت این شاخصه ها و
برنامهریزی برای آن میتواند باع

کاهش هزینههای جذب مخاطب ،افزایش کارایی سامانه ایده شهر و اثربخشی ایده ها ،و در

نهایت ارتقاء بهره وری نظام ایده پردازی مدیریت شهری شهر مشهد به عنوان مزیت رقابتی جلب مشارکت در مقایسه با سایر
روش های جلب مشارکت شهروندان شود.
این عوامل موجب طرح این مساله می شود که بهترین مناطق شهر مشهد برای تمرکز استراتژی های جذب مخاطب و
کاربران سایت ایده شهر کجا هست و چه افرادی با چه ویژگی هایی بیشترین ظرفیت بالقوه را برای مشارکت و حضور موثر در
این سامانه دارند.
 -3اهداف
-1-3

اهداف کلی:

 افزایش جلب مشارکت تحت وب شهروندان در مدیریت شهری
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 ارتقاء کمی و کیفی ایده های ثبت شده در سایت ایده شهر
-2-3

اهداف فرعی:

 تعیین مناطق و نواحی مستعد جذب ایده پردازان مشارکت کننده در مدیریت شهری
 تدقیق شاخصه ها و ویژگی های فردی و اجتماعی شهروندان ایده پرداز برتر
 صرفه جویی مالی و زمانی در تبلیغات و جذب ایده پرداز
 -4سواالت تحقیق
 توزیع فضایی محل سکونت شهروندان مشارکت کننده در مدیریت شهری که عضو سایت ایده شهر می باشند چگونه
است؟
 رابطه ی میان مشارکت ایده پردازان در سایت ایده شهر با محل زندگی ،سطح امکانات و ویژگیهای فردی و فرهنگی و
اجتماعی آنها چگونه است؟
 سیاست های تبلیغاتی و جذب مشارکت شهروندان به عنوان ایده پرداز در سایت ایده شهر ،باید بیشتر بر کدام یک از
مناطق و نواحی شهر مشهد متمرکز گردد؟
 -5پیشینه
اگر نگاهی مختصر به تاریخ موضوع و تحقیقاتی که در این زمینه انجام گرفته است داشته باشیم ،درمییابیم که موضوع
«مشارکت تحت وب شهروندان در مدیریت شهری» جزء مباح

بسیار جدیدی می باشد که اخیرا اهمیت آن درک شده است

و هنوز به طور جدی و اختصاصی تحقیقی در این زمینه انجام نگرفته است .البته در زمینه مدیریت شهری و مشارکت های
مردمی تحقیقات و مقاالت قابل توجهی به چاپ رسیده که در این تحقیق نیز از نتایج این گزارشات استفاده شده است.
به عنوان نمونه پاتنام ،در بررسی عناصر سرمایه اجتماعی ،مشارکتهای مدنی را از اشکال ضروری به شمار می آورد و معتقد
است که هر چه این شبکه ها در جامعهها متراکم باشند احتمال همکاری شهروندان در جهت منافع متقابل بیشتر است و باع
میگردد که هزینه های بالقوه عهدشکنی در هر معاملهای افزایش یابد .پاتنام اعتقاد داشت که مشارکت در فعالیتهای سیاسی و
اجتماعی و تشکیالت جمعی از خواستههای اولیه مشغولیت شهری است و موفقیت اقتصادی شمال ایتالیا ،نسبت به جنوب ،به
مشارکت سازمانی باالی آنان مربوع است (.ناطق پور و فیروزآبادی )1391،
همچنین قاسمی و عطایی نژاد در مقاله خود تحت عنوان "نظام ایده پردازی قالبی نوین جهت مشارکت شهروندان" به بح
مشارکت فکری شهروندان در مدیریت شهری که سبب افزایش سرمایه اجتماعی شهرها میشود پرداخته اند .ایشان همچنین
ضمن بیان اهداف نظام ایده پردازی مدیریت شهری ،به تشریح فرایند این نظام و روش های تولید و جذب ایده پرداخته و در
ادامه دالیل عدم موفقیت سیستمهای ایدهپردازی قبلی در ایران را بررسی میکنند .در نهایت اینترنت بهعنوان بهترین بستر و
شبکههای اجتماعی به عنوان بهترین ابزار برای ایدهپردازی شهروندان معرفی می شوند.
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 -6روش تحقیق
در پژوهش در مرحله جمع آوری اطالعات و داده های اولیه ،از مطالعات کتابخانه ای شامل مطالعات قبلی که در این زمینه
انجام گرفته است ،کتب ،مقاالت و گزارش ها و مصاحبه های صورت گرفته با مسئولین ،کارشناسان و کاربران سایت ایده شهر
استفاده شده است .جامعه آماری این پژوهش نیز شهروندان شهر مشهد که عضو سامانه ایده شهر می باشند هستند و بر اساس
زمان انجام پژوهش در آبان ماه سال  1394تعداد آنها  4160نفر ذکر شده که حجم نمونه این پژوهش  208نفر تعیین گردید .بر
این اساس ،پس از مصاحبه با مسئولین و کارشناسان و ذی نفعان سایت ایده شهر ،نمونه ،از برترین ایده پردازان سامانه و ساکن
در شهر مشهد ،یعنی  208نفری که باالترین امتیاز را بر اساس بیشترین تعداد ایده و بهترین عملکرد کسب کردند ،انتخاب
گردید.
این مطالعه را بر اساس هدف میتوان در رسته پژوهشهای کاربردی به حساب آورد ،زیرا در واقع به حل یک مسأله و
مشکل و ارائه یک راه حل میپردازد و از سوی دیگر با توجه به اینکه در این پژوهش از روش های مطالعه کتابخانه ای و نیز
روش های میدانی استفاده شده است و به نوعی خصلت محلی و موضعی دارد ،می توان بیان کرد که پژوهش حاضر بر اساس
ماهیت و روش گردآوری داده ها ،یک پژوهش توصیفی-پیمایشی است.
در مرحله ی تحلیل اطالعات نیز با توجه به حوزهی مطالعاتی آن (مدیریت شهری) از سیستم اطالعات جغرافیایی ()GIS
استفاده شده است .نرم افزار مورد استفاده در این پژوهش  ArcGISهمراه با ماژولهای ،summarize، spatial Analyst
 ،IDW،Queryو  krigingمیباشد.
 -7مبانی نظری
تعریف و مفهوم مشارکت
در اصطالح ،مفهوم مشارکت به معنای شرکت داوطلبانه ،ارادی و آگاهانه افراد ،گروهها و سازمانهای تشکیلدهنده یک
جامعه در فعالیت های اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی آن جامعه برای رسیدن به توسعه پایدار و متوازن و همه جانبه در
زندگی به کار میرود.
ضرورت مشارکت در مدیریتهای محلی 1و شهری2

بهترین بستر مشارکت در رابطه با مدیریتهای محلی و شهری شکل میگیرد؛ چرا که در این جوامع ،تصمیمگیریها به
سرعت بر ساکنانش تأثیر میگذارد و به همین دلیل مشارکت ،کانون برنامهریزی و تصمیمگیریها را به سمت افراد آن محله یا
شهر تغییر میدهد .لذا مشارکت در تصمیمگیری های محلی و شهری ،به یک ضرورت تبدیل شده است .برخی از دالیل آن
عبارت است از:
 توسعه در درجه اول باید به نفع ساکنان محلی انجام شود.

1

Local government

2

Urban management
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 افرادی که در محدوده برنامهریزی شده زندگی میکنند از بیشترین دانش در زمینه محدوده و امور مربوع به آن
برخوردارند.
 افرادی که بیش از سایرین تحت تأثیر تصمیمات قرار دارند ،بیش از همه در معرض خطر هستند؛ بنابراین باید در آن
تصمیمگیریها نقش داشته باشند.
 مشارکت از جمله حقو مسلم شهروندی است؛ ابزاری است که با آن دموکراسی بنا نهاده میشود و معیاری است که
دموکراسیها با آن سنجیده میشود( .توکلی و سعیدی رضوانی)1374 ،
برنامهریزی مشارکت
برنامهریزان برای مشارکت ،نیازمند اقدامات زیر میباشند:

 تعیین افراد و گروههایی که در فرایند مشارکت باید دخیل شوند.
 تصمیم گیری در این زمینه که مشارکت کنندگان در کدام مرحله طراحی باید درگیر شوند؛ مرحله شکلگیری و تکوین،
اجرا و یا ارزیابی
 بیان روشن اهداف مشارکت به تمامی کسانی که قرار است در برنامه مشارکت داشته باشند.
 تعیین و هماهنگ کردن شیوه های مشارکت با توجه به اهداف و منابع در دسترس
 انتخاب شیوههای مناسب برای رسیدن به اهداف تعیین کننده
 اجرای فعالیتهای مشارکتی برگزیده و منتخب
 ارزیابی شیوههای اجرا شده به منظور درک میزان موفقیت هریک از شیوهها در دستیابی به اهداف کالن و عملیاتی

مشارکت اجتماعی
مشارکت اجتماعی ،به ساده ترین و مستقیم ترین معنای آن شرکت فعاالنه افراد در زندگی اجتماعی است .مشارکت ،نوعی
کنش هدفمند و با قصد و نیت است که در فرایند آگاهانه تقسیم قدرت و منابع کمیاب و فراهم سازی فرصت ،برای رده های
کنش متقابل بین انسانها و محیط اجتماعی او ،در جهت نیل به اهداف معین و از پیش تعریف و تعیین شده ،نمود پیدا
میکند(محسنی و تبریزی به نقل از فرزانه و رمضانی .)1391،
مشارکت می تواند در دو سطح مطرح باشد :
 بعد ذهنی مشارکت ،که همان تمایل به مشارکت اجتماعی است و در نتیجه اعتماد و سایر عوامل زمینه ساز ،در افراد ایجاد
می شود.

 بعد عینی و رفتاری مشارکت اجتماعی ،که به صورت عضویت ،نظارت ،اجراء و تصمیم گیری بروز میکند ،که همان
پیوند عینی افراد است(موسوی به نقل از فرزانه و رمضانی .)1391،
سانوف معتقد است که مشارکت مردمی به معنای همکاری مردم در دنبال کردن اهدافی است که خود آن را تعریف کرده
اند .از دیدگاه وی ،مشارکت اجتماعی عبارت است از دخالت مردم در ایجاد و مدیریت محیط های طبیعی و مصنوع خود.
(سانوف به نقل از شرفی و برک پور)1389 ،
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هدف از طرح ریزی هر برنامه مشارکتی چیست؟
هدف از به کارگیری مشارکت می تواند خلق ایده های جدید ،تعیین شیوه های برخورد ،انتشار اطالعات و اطالع رسانی،
رفع و حل مغایر ت ها ،ارزیابی اید ه ها ،مرور طرح ها و پیشنهادها و یا صرفاً سوپاپ اطمینانی برای کنترل احساسات سرخورده
و رانده شده مردم باشد(همان).
غالباً اهداف گوناگونی در توجیه مشارکت ذکر می شود .نخست آنکه تصمیم سازان از خواست ها و نیازهای مردم آگاه
می شوند و در نتیجة این آگاهی ،نظریات مردم تا حدودی در تصمیم های شان انعکاس می یابد .دومین هدف ،ارتقای
تصمیمات از طریق همکاری مردمی است که عموماً اطالعات محلی خوبی در مورد مسائل مختلف دارند  .سومین هدف،
ارتقای برابری و عدالت در جامعه است  .چهارمین هدف ،مشروعیت بخشیدن به تصمیمات است .آخرین هدف این است که
مشارکت چیزی است که عموماً برنامه ریزان بنابر الزامات قانونی از آن استفاده می کنند (اینر و بوهر به نقل از شرفی و برک
پور.)1389 ،
ضرورت مشارکت در حوزه مدیریت شهری
مقوله ای مهم تحت عنوان مدیریت شهری مطرح میشود که به نیازها و بهتر شدن فضای شهری می پردازد .باید این نکته را
که یکی از دغدغه های هر شهرداری در هر شهری ،ایجاد و بهبود خدمات شهری است ،درنظر گرفت و همچنین اهمیت این
موضوع در کالن شهر مشهد با توجه به وجود بارگاه امام هشتم (ع) و پذیرش انبوه هرساله مسافران و زائران بیشتر احساس
میشود .بنابراین همه مردم در بح

مدیریت شهری می بایست پیشنهادات سازنده و ایده های خود را جهت بهبود شهری که در

آن زندگی می کنند مطرح نموده واز طریق ارتباع با مدیران شهری به رضایت زندگی اجتماعی دست یابند .زمینه های ایجاد
یک ارتباع بین مدیران شهری و شهروندان یک اصل می باشد.
امروزه مدیریت شهری ،بیش از اداره سیاسی نیازمند مشارکت مردم و بهویژه جوانان است .مدیریت شهری خوب باید از
محیطهای علمی رشد کرده و از افرادی که عالقه مندند تا به صورت داوطلبانه با ایدهها ،طرحها و حتی ارزیابیهایشان شهر
خود را بهتر از آنچه هست بسازند ،استفاده شایان توجهی نماید و این بهرهبرداری نیازمند توجه جدی به این امر مهم اما دقیق و
عالمانه است.
مدیریت شهری
مفهوم مدیریت شهری اولین بار زمانی مورد توجه واقع گردید که در سال  1976میالدی در کنار مفاهیم دیگری چون
توسعه پایدار شهری و پروژه شهر سالم در دستور کار یکی از برنامه های توسعه سازمان ملل با عنوان برنامه مدیریت شهری قرار
گرفت .مطرح شدن چنین مفهوم و اصطالحی از مدیریت در قالب مدیریت شهری ناشی از حرکت شیوة مدیریت متمرکز به
سمت مدیریت غیر متمرکز در چارچوب مدیریتهای محلی با هدف توسعه شهری بوسیله سازمانهای محلی می باشد (پرهیزکار
و فیروزبخت.)1390 ،
مشارکت الکترونیکی(تحت وب)
مشارکت الکترونیکی از فناوری اطالعات و ارتباطات برای توسعه و گسترش مشارکت های سیاسی که از طریق ارتباع
شهروندان با یکدیگر و نمایندگان به وجود می آید ،استفاده می کند(بروس  .)1996،نظام مشارکت الکترونیکی حاصل
پیوند مفاهیم نوین در مشارکت های سازمانی و توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات است .مشارکت الکترونیکی از فناوری

•فصلنامه علمی تخصصی مدیریت پیشرفت ،دوره اول ،شماره اول ،پاییز 1395

اطالعات و ارتباطات برای توسعه و گسترش مشارکت های اجتماعی و سازمانی که از طریق ارتباع کارکنان با یکدیگر به
وجود می آید ،استفاده می کند).(Macintosh,2004
اهمیت مشارکت شهروندان
فراهم کردن شرایطی که با کمترین هزینه میتواند بیشترین منفعت را از طریق آشنایی با ایدهها و طرحهای شهروندان،
نصیب یک سازمان نماید؛ منطقاً بسیار سادهتر و مفیدتر از درگیر شدن با مخالفتها و بحرانهای احساسی و عاطفی ایشان می-
باشد .همچنین مشارکت موجب میگردد ،تصمیم سازان از خواستهها و نیازهای شهروندان آگاه شده و به تصمیمات خود
مشروعیت بخشند و در نهایت به ارتقای عدالت در جامعه کمک نمایند.
تعریف مشارکت علمی
همکاری آگاهانه و داوطلبانه افراد ،گروهها و سازمانهای تشکیل دهنده یک جامعه علمی بر مدار موضوعات علمی و
تخصصی است که جهت افزایش هم افزایی در حل مسائل یا تولید ایده ،طرح و محصوالت علمی مشترک شکل میگیرد.
مشارکت علمی در وا قع ناظر به کمک در حل تئوریک مسائل است .به عبارت دیگر در مشارکت علمی شهروندان بدون آنکه
وارد فضاهای اجرایی و عملیاتی شوند به واسطه ارائه ایده ها و پیشنهادهای خالقانه موجب افزایش اثر بخشی و کارایی بیشتر در
سازمان میشود.
ایده
مثال یا صورت یا انگاره یا طرح ،در حقیقت یک تصور ذهنی است.

ایده مدیریت شهری
ایده مدیریت شهری تفکری است خالقانه که در راستای رفاه شهروندان ،تسریع خدمت رسانی یا کاهش هزینه های شهر ،به
رشته تحریر در آمده است.
پیشنهاد
هر نوع نظر ،فکر و راهکاری که بتواند وضعیت موجود را آسان تر ،سریعتر ،صحیح تر ،ارزان تر ،ایمن تر و مطلوب تر کند
و متضمن ارائه راه حل یا برنامه اجرایی است.
تفاوت ایده و پیشنهاد
همانطور که در تعریف ها بیان شد ایده ماحصل یک خالقیت و در برگیرنده نوآوری در ایجاد یک پدیده می باشد در
صورتی که پیشنهاد ؛ زمانی بوجود می آید که ایده ای بیان شده ونیاز به بهتر و آسان شدن در آن احساس می شود .به عبارتی
دیگر ایده رویکردی ایجادی دارد و پیشنهاد رویکردی اصالحی دارد.
ایده پرداز (مدیریت شهری)
فرد و یا جمعی که باانتخاب بین ایده های حاصله  ،افزودن ایده های دیگر و به جریان انداختن مجدد از طریق تغییر ،ترکیب
و غیر  ،موجب سرعت بخشیدن به رشد و توسعه فعالیت های حوزه مدیریت شهری می گردد.
ارزیابی ایده های مدیریت شهری
بررسی و اظهار نظر در مورد ایده های ثبت شده در سامانه ایده های مدیریت شهری از طریق فرم ارزیابی ایده ،به صورت
کامال مجازی و تخصصی در هر یک از حوزه های مدیریت شهری.
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انواع ایده ها
ایده ها را به دو نوع ذاتی (درونی) و ایده های عرضی (بیرونی) تقسیم می کنند  .ایده های ذاتی ان دسته از ایده هایی است
که نیاز به یادگیری ندارد و از ابتدا در ذهن انسان وود دارد  .امام ایده های عرضی مربوع به تصاویری هستند که منشأ ان ها
بیرون از ذهن است و با توجه به محیط پیرامونی شکل می گیرند  .به عنوان مثال ترافیک شهری  ،خدمات شهری  ،محیط
زیست ،محیط تحصیل و ...شرایطی را برای هر فرد بوجود می اورد که باع

بروز ایده های جدید در ذهن انسان می شود .

بدیهی است همه ایده ها از نظر اهمیت درجه های یکسانی ندارند  .برخی ایده ها بسیار با ارزش و مفید بوده و برخی ایده ها هم
کم ارزش و به جهت غیر واقعی بودن قابلیت بهره برداری ندارند و برخی ایده ها هم باید اصالح یا تکمیل شوند و به خودی
خود قابل استفاده نیستند.
دسته بندی ایدهها
ایدهها را میتوان به دوگروه کلی زیر دسته بندی کرد:
 ایدههای مؤثر
ایدههای کامل :ایدههایی که برای ثبت یا بهرهبرداری نیازی به تغییر ندارند.
ایدههای ناقص :ایدههایی که الزم است فرآوری شود.
 ایدههای کم اثر
ایدههایی هستند که ویژگیهای یک ایده خوب را ندارند اما صِرف مطرح شدن آنها ارزشمند است و الزم است ایدهپرداز،
آموزشهایی ببیند تا بتواند ایدههای بهتری ارائه دهد.
گروه مشاوران جوان
گروه مشاوران جوان شهرداری مشهد در مهرماه  1386با تدبیر شهردار وقت و با هدف افزایش مشارکت جوانان ،جهت
توانمندسازی و کمک به حل مسائل شهر و شهرداری تأسیس شد .ایشان گروهی از جوانان مستعد در شهر مشهد هستند که از
طریق طراحی و اجرای برنامهها و فعالیت های علمی در حوزه مدیریت شهری به کمک اساتید و متخصصین ،ضمن زمینهسازی
جهت توانمندشدن جوانان ،به فرآیند تصمیمسازی برای مدیران و مسؤولین شهری اقدام مینمایند.
مأموریتهای گروه بر اساس چشمانداز آن به قرار ذیل میباشد:
 توانمندسازی جوانان در راستای مدیریت شهری
 ارتقای شهرداری از مسیر ارزیابی و خالقیت جوانان
 ایجاد تعامل علمی بین جوانان و شهرداری با هدف همگرایی حداکثری
سامانه ایده شهر
یک محیط کامال صمیمی تحت وب و طراحی شده که به عنوان یک اتا فکر ایده پردازی برای شهروندان می باشد ،و
محیطی مجازی و اجتماعی است برای تبادل اطالعات ونظرات کاربران که منجر به رشد ایده پردازی وایجاد ایده های نو و جدید
می شود.
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کاربر سامانه
آن دسته از افراد که پس از عضویت در سامانه ایده شهر مشغول فعالیت می باشند .شامل ایده پرداز ،ارزیاب ،کاربر ارشد،
مسئول سامانه و ...
اهداف نظام ایده پردازی مدیریت شهری:
به طور کلی نظام اهداف ایده پردازی در دو دسته قرار می گیرند:

 ارتقای بهره وری


بهره برداری از پتانسیل باالی شهروندان و اجرای افکار خالقانه



ارتقای کیفی خدمات شهرداری



تبادل دغدغه ها و دیدگاه ها با مدیران شهری و ارتقای اثر بخشی از این طریق

 ارتقای سرمایه اجتماعی


افزایش حس تعلق در شهر



راهی برای مطالبه شهروندان از شهرداری



توسعه همکاری و تعامالت میان مجامع علمی و مدیریت شهری



شکوفایی و پرورش استعدادها (قاسمی ،عطایی نژاد.)1392 ،

 -8تحلیل یافته ها
در این بخش با توجه به نقشه های تولید شده در نرم افزار  GISو با استفاده از نمودارهای تولیدی و  summaryهای گرفته
شده ،نسبت به ارائه نقشه ها و آمار و تحلیل آنها اقدام می گردد.
 -1-8تحلیل مناطق شهر مشهد بر اساس برخورداری از تعداد ایده پرداز و میزان مشارکت
در اولین فرضیه تحقیق ذکر گردیده است که پراکنش محل سکونت کاربران سایت ایده شهر از توزیع یکنواخت و متوازنی
در شهر با تمرکز نسبی بیشتر در مناطق مرکزی و غربی شهر برخوردار است .در این فرضیه دو مشخصه ذکر گردیده است.
توزیع یکنواخت کاربران در سطح شهر و تمرکز نسبی در مناطق غربی شهر که شامل مناطق نه 11 ،10 ،و  12شهری می شود.
همانگونه که در نقشه شماره یک مبین است بعد اول فرضیه اول باطل است و پراکنش فضایی کاربران در سطح شهر و در مناطق
شهری از توزیع یکنواخت و همگن برخ وردار نمی باشد که این امر منبع

از عوامل متعددی می تواند باشد .از لحاظ تمرکز

نسبی در مناطق غربی نیز فرضیه اول اثبات گشته است و همانگونه که در نقشه و نمودار شماره یک نیز مشخص است  51درصد
از کاربران سامانه ایده شهر که بیش از نیمی از انان می باشد در مناطق غربی شهر مشهد که چهار منطقه از سیزده منطقه شهر را
شامل می شود سکونت دارند .همچنین همانگونه که از نقشه توزیع کاربران و نمودار مربوطه برمیآید مالحظه می شود که فقط
 16درصد از کل کاربران در مناطق کم برخوردار شهر که بیشتر شامل مناطق شمالی و شرقی شهر از جمله مناطق سه ،چهار،
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پنج ،شش و هفت می باشد حضور دارند و این مناطق از کمبود حضور افراد ایده پرداز رنج می برند .در نهایت در سه منطقه
میانی شهر نیز که شامل مناطق یک ،دو و هشت شهری می باشند  33درصد از کاربران سکونت دارند و این محدوده از شهر
جزو مناطق برخوردار و نیمه بر خوردار شهر می باشند .الزم به ذکر است که مناطق شرقی ،شمالی و مرکزی شهر مشهد از قدمت
بیشتری برخوردار بوده و بافت سنتی شهر بیشتر در این مناطق سکنی گزیده اند در حالیکه مناطق حوزه میانی غربی ،غربی و
جنوبی شهر جزو مناطق جدید التاسیس شهر بوده که قشر جوان و شهر و بیشتر کارمندان و اقشار میانه در آن سکونت دارند.در
نهایت مشخص گردید که محل سکونت شهروندان در مناطق شهر مشهد بر میزان عضویت ایشان در سامانه ایده شهر و
مشارکت آنها در فضای مجازی در مدیریت شهری موثر است و این دو متغیر وابسته به یکدیگر بوده و میزان برخورداری مناطق
و موقعیت جغرافیایی آن تاثیر مستقیم بر میزان مشارکت دارد.
نقشه و نمودار شماره یک -توزیع فضایی کاربران سایت ایده شهر در مناطق شهر مشهد

منطقه زندگی
منطقهبه1تفکیک
ایده پردازان
منطقه 12
%9

منطقه 2
%20
منطقه 3
منطقه 4
%4
منطقه5%6
منطقه 6
7
منطقه
منطقه 8
%2 %1
%4 %3
منطقه 3

منطقه 2

منطقه 11
%3
%11
منطقه 10
%15
منطقه 9
%22
منطقه 1

منبع :نگارنده

 -2-8تحلیل مناطق شهر مشهد بر اساس تعداد ایده های ثبت شده توسط کاربران
همانگونه که در نقشه شماره دو مشخص است تعداد ایده های ثبت شده توسط کاربران در مناطق مختلف شهر مشهد بسیار
متفاوت بوده و اختالف زیادی بین پایین ترین تعداد و باالترین تعداد ایده ثبت شده وجود دارد به نحوی که به طور میانگین
تعداد ایده های ثبت شده در مناطق مرکزی و غربی شهر بیشتر از مناطق شمالی و شرقی و جنوب شرقی می باشد .در نگاهی
دیگر مشخص می شود که الگوی تعداد ایده های ثبت شده در مناطق شهر با الگوی توزیع فضایی کاربران سایت در مناطق شهر
مشهد منطبق است و در هر دو مورد شاهد هستیم که تمرکز بر مناطق مرکزی و غربی که جزو مناطق برخوردار شهر می باشند
است .همچنین نکته دیگری که در این زمینه مطرح می باشد انطبا نسبی توزیع فضایی ایده پردازان و تعداد ایده ها با توزیع
فضایی دانشگاهها و مراکز علمی در شهر مشهد می باشد به گونه ای که اکثر مراکز علمی و دانشگاهی شهر مشهد در مناطق
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یک ،نه ،ده و یازده مکان گزینی شده اند و همچنین تعداد دانشجو و خدابگاه های دانشجویی بیشتری در این مناطق وجود
دارند .این موضوع مبین این مطلب است که بین توزیع فضایی کاربران و تعداد ایده های ثبت شده توسط ایشان با موقعیت
جغرافیایی و میزان برخورداری این مناطق از امکانات و مراکز علمی و دانشگاهی ارتباع مستقیم و وابستگی وجود دارد.

نقشه شماره دو -تعداد ایده های ثبت شده توسط کاربران سایت ایده شهر در مناطق شهر مشهد

منبع :نگارنده
 -3-8تحلیل توزیع فضایی کاربران سایت ایده شهر بر اساس امتیاز کل هر کاربر
در این نقشه م یزان امتیاز کل هر کاربر که بر اساس عواملی چون تعداد ایده های ثبت شده ،امتیاز ایده های ثبت شده ،میزان
فعالیت در سامانه و  ...می باشد نشان داده شده است .امتیاز کل الزاما با تعداد ایده هر کاربر نسبت مستقیم نداشته و ممکن است
کاربر از طریق دیگری همچون تعداد ارز یابی به این سطح از امتیاز دست یافته باشد .نقشه شماره سه توزیع فضایی کاربران
سایت ایده شهر در سطح مناطق شهر مشهد و میزان امتیاز هر کاربر را نشان می دهد که با استفاده از آن می توان متوجه شد
کاربران فعالتر در کدان مناطق بیشتر حضور دارند .بر این اساس مناطق غربی شهر مشهد از تعداد کاربران فعالتر بیشتری نسبت به
مناطق شرقی شهر مشهد برخوردار است.

نقشه شماره سه -میزان امتیاز کاربران سایت ایده شهر در مناطق شهر مشهد
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منبع :نگارنده
 -4-8تحلیل مناطق شهر مشهد بر اساس مجموع امتیاز ایده های ثبت شده کاربران در هر منطقه
نقشه شماره چهار بیانگر میزان فعالیت ایده پردازان در سطخ مناطق شهر مشهد می باشد .بدین معنی که در هر منطقه تعدادی
کاربر سکونت دارند که هر کاربر بر اساس تعداد ایده های ثبت شده و میزان امتیاز ایده ها به یک مجموع امتیازی دست می
یابد .نقشه ذیل بیان کننده ج مع کل امتیازات کاربران ساکن در هر منطقه است که در کل میزان امتیاز هر منطقه را نشان می دهد
و این درجه بندی بیان کننده سطح فعالیت هر منطقه و جایگاه آن در سامانه می باشد .لذا همانگونه که پیداست منطقه  9شهر
مشهد بیشتر امتیاز را در بین مناطق کسب کرده است و مناطق  1و  2و  10در رده دوم و مناطق  3و  7و  8و  12در دسته سوم و
در نهایت مناطق  4و  5و  6و ثامن در پایین ترین سطح قرار گرفته اند .همچنین این نقشه مبین این مطلب است که مناطق غربی
شهر مشهد که جزو مناطق برخوردار شهر هستند میزان فعالیت بیشتری را نسبت به مناطق شرقی که به نسبت جزو مناطق کم
برخوردار می باشند دارند.
نقشه شماره چهار  -جمع امتیاز کاربران سایت ایده شهر در سطح مناطق شهر مشهد
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منبع :نگارنده
 -5-8تحلیل توزیع فضایی کاربران سایت ایده شهر بر اساس جنسیت
در فرضیه شماره دو بیان شده است که اکثر ایده پردازان و کاربران سامانه دارای جنسیت مذکر هستند که این مطلب با
استفاده از نقشه و نمودار تولید شده اثبات می گردد .همانگونه که از اعدا و ارقام نیز مشخص است  73درصد از شهروندان عضو
سایت ایده شهر آقایان هستند و به عبارتی این دو متغیر به هم وابسته می باشند .این در حالی است که نسبت جنسی بین ایده
پردازان در مناطق مختلف شهر نیز متفاوت است بگونه ای که در مناطق شرقی و شمالی تعداد مردها بسیار بیشتر از زنها است
درحالیکه در مناطق غرب تر این نسبت به هم نزدیکتر است.

 -6-8تحلیل توزیع فضایی کاربران سایت ایده شهر بر اساس سن کاربر
در ف رضیه شماره دو شاخصه های متفاوتی ذکر شده است که تمام آنها مربوع به ویژگی های فردی و اجتاعی شهروندان
عضو سایت ایده شهر می باشد .اولین شاخصه مربوطه به سن ایده پردازان است که فرض شده است که اکثر کاربران این سامانه
بر اساس تعریف سن جوانی در گروه مشاوران جوان ( 15تا  30سال) ،در رده سنی جوان قرار دارند .بر این اساس و با توجه به
نمودار تهیه مشخص می گردد که بیش از  90در صد از کاربران سامانه ایده شهر در بازه سنی جوانی قرار دارند و مخاطب
اصلی سایت جوانان هستند .پس اثبات می گردد که دو متغیر سن کاربران و میزان مشارکت ایشان دو متغیر وابسته به یکدیگر
می باشد .از طرفی این وضعیت نشان دهنده موفقیت نسبی سیاست گذاران و مدیران سایت ایده شهر در جذب قشر جوان و
افزایش مشارکت علمی و اجتماعی جوانان در مدیریت شهری که هدف این گروه می باشد است.

 -7-8تحلیل توزیع فضایی کاربران سایت ایده شهر بر اساس رشته تخصصی و شغل کاربر
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در فرضیه شماره دو ذکر شده است که شغل اکثر کاربران سایت در حوزه مدیریت شهری و رشته های مرتبط می باشد .بر
اساس اطالعات بدست آمده از نقشه ها معین است که  34درصد از کاربران در رشته ها و مشاغل حوزه مدیریت مشغول به
فعالیت هستند و  66درصد در سایر مشاغل غیر مرتبط با مدیریت شهری فعالیت می نمایند .بر این اساس فرضیه شماره دو از بعد
نوع مشاغ کاربران باطل می گردد و مشخص می گردد که مشارکت تحت وب شهروندان در حوزه مدیریت شهری و در فضای
مجازی با نوع شغل ایشان وابسته نمی باشند و دو متغیر غیر وابسته هستند.

 -8-8تحلیل توزیع فضایی کاربران سایت ایده شهر بر اساس میزان تحصیالت
همچنین در فرضیه شماره دو فرض شده است که اکثر کاربران سامانه از تحصیالت تکمیلی برخوردارند که بر اساس نمودار
ذیل این فرض اثبات می گردد .همانگونه که در آمار نشان داده شده است  88درصد از کاربران سایت ایده شهر از تحصیالت
تکمیلی و سواد دانشگاهی برخوردارند که بیشتر تعداد کاربر در سطح سوادی کارشناسی و کارشناسی ارشد قرار دارند .بدین
ترتیب مشخص گردید که دو متغیر میزان سواد و میزان مشارکت شهروندان در فضای مجازی مدیریت شهری دو متغیر وابسته به
یکدیگر می باشند.
نمودار شماره پنج -توزیع فضایی کاربران سایت ایده شهر بر اساس میزان تحصیالت

کارشناسی
ارشد
%22

دیپلم و پایین
میزان تحصیالت
دکترا
تر
%4
%12
کاردانی
%7

کارشناسی
%55

منبع :نگارنده

 -9-8تحلیل توزیع فضایی کاربران سایت ایده شهر بر اساس عضویت در گروه مشاوران جوان
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از نتایج نمودار مربوطه بدست آمد که بیش از دو سوم کاربران سایت ایده شهر عضو گروه مشاوران جوان نبوده و از سایر
مردم و اقشار و جوانان شهر هستند .این نتیجه بدین معناست که سامانه ایده شهر در سطح جامعه نیز مورد پسند قرار گرفته است
و از آن استقبال شده است.

-9

جمع بندی و پیشنهادات
مشارکت شهروندان در توسعه جامعه ،ابزاری قدرتمند جهت تغییر اجتماعی است .شهروندان از طریق مشارکت اجتماعی ،به

برنامهریزی و طراحی مبادرت مینمایند ،مدیریت شهری را در معرض طیف گستردهای از طرحها و ایدههای خودشان قرار داده
و در نتیجه موجب افزایش بهره وری نظام مدیریت شهری می شوند .در همین راستا گروه مشاوران جوان شهرداری مشهد با
هدف ارتقاء مشارکت علمی جوانان در مدیریت شهری اقدام به ایجاد سامانه ایده شهر جهت جذب ایده ها و نظرات شهروندان
و جوانان نموده است و در جهت جلب هرچه بیشتر مشارکت جوانان برنامه های تبلیغاتی مختلف و نظام های انگیزشی متعددی
را اجرا کرده است .در این تحقیق سعی بر آن بود که با بررسی عوامل مختلفی که می تواند در جذب و مشارکت هرچه بیشتر
شهروندان تاثیرگزار باشد ،سیاست های جذب و تبلیغی را بهینه نمود .از این روی  208نفر از برترین کاربران سامانه ایده شهر به
عنوان نمونه موردی انتخاب گردید و شاخصه هایی همچون محل سکونت ،سن ،جنسیت ،میزان مشارکت و امتیاز ،نحوه
عضویت در گروه ،سطح تحصیالت و شغل ایشان مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت که در این راه از نرم افزار  Arc GISو
اکستنشن های  kriging, IDW, summary, bufferو  ...استفاده شد و نقشه های مورد نیاز همراه با نمودارهای آماری تولید
و سپس تحلیل گردید .در نهایت مشخص شد که بین کمیت و کیفیت میزان مشارکت شهروندان و شاخصه های فو ارتباع
معنی دار وجود دارد .بدینگونه که منطقه محل سکونت کاربران تاثیر بسزایی در میزان مشارکت ایشان داشت .مشارکت
شهروندان در مناطق غربی شهر مشهد که جزو مناطق برخوردار شهر می باشند به شکل چشمگیری بیشتر از مناطق شرقی شهر که
از امکانات کمتری برخوردارند می باشد .همچنین نسبت جنسی ایده پردازان در مناطق غربی و شرقی متفات است بدین شکل
که در مناطق شرقی نسبت مشارکت آقایان به خانم ها بسیار بیشتر از این نسبت در مناطق مرکزی و غربی شهر می باشد .همچنین
مشخص گردید که جنسیت شهروندان از عوامل تاثیر گزار در میزان مشارکت آنها می باشد بگونه ای که مشارکت آقایان در
سامانه ایده شهر بیش از دو برابر خانم ها است .همچنین سطح سواد و میزان تحصیالت افراد از دیگر عوامل تاثیرگزار بر میزان
مشارکت است که تقریبا  90درصد کاربران فعال دارای تحصیالت تکمیلی می باشند .سن افراد نیز از دیگر شاخصه های مهم و
تاثیرگزار بر میزان مشارکت است .طبق سیاست های گروه مشاوران جوان ،قشر جوان که در رده سنی  15تا  30سال قرار دارند
جامعه هدف اول برای عضویت و حضور در سایت می باشد .قرار گرفتن بیش از  90درصد از جامعه مورد بررسی در نمونه
آماری مبین این مطلب است که گروه مشاوران جوان در تحقق این هدف خود موفق بوده است .در این تحقیق همچنین نحوه
عضویت کاربران سامانه در گروه مشاوران جوان بررسی گردید و مشخص شد که عضو بودن و یا نبودن شهروندان در گروه
مشاوران جوان تاثیر خاصی بر حضور ایشان در سامانه ایده شهر و میزان مشارکت آنها ندارد .شغل و رشته تخصصی کاربران نیز
از دیگر موارد مورد بررسی بود که بر خالف فرضیه تحقیق مشخص شد که شغل و رشته تخصصی بیشتر کاربران غیر مرتبط با
حوزه های مدیریت شهری می باشد که این موضوع هم به عنوان نقطه قوت و هم به عنوان نقطه ضعف در سیاست های جذب
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مخاطب می تواند قرار گیرد .در نهایت میزان امتیاز کل کاربران که ترکیبی از تعداد ایده های ثبت شده ،امتیاز ایده ها و ارزیابی
ها می باشد مورد تحلیل واقع شد که مشخص گردید بین منطقه سکونت کاربران و میزان فعالیت و امتیاز آنها رابطه وجود دارد
به شکلی که میانگین امتیاز کاربران در مناطق غربی بسیار بیشتر از مناطق شرقی می باشد.
در نهایت بر اساس نتایج فوق :
 پیشنهاد میگردد سیا ست های تبلیغاتی جهت معرفی سامانه ایده شهر و عضویت شهروندان در آن ،بیشتر بر مناطق غربی
مشهد که بازدهی باالتری دارند متمرکز گردد.
 پیشنهاد می گردد که سیاست جذب مخاطب سامانه ایده شهر بیشتر بر قشر جوان و رده سنی  15تا  30سال بویژه
دانشجویان متمرکز گردد.
 پیشنهاد می گردد سیاست های متفاوت و متعددی جهت جذب و حضور بیشتر بانوان در سایت ایده شهر تدوین گردد.
 پیشنهاد می شود اقدامات جدیدی جهت فرهنگ سازی و بستر سازی حضور و مشارکت شهروندان و جوانان مناطق شرقی
مشهد در سایت ایده شهر در نظر گرفته شود.
 پیشنهاد می شود برنامه ها ی توانمندسازی جهت کاربران سایت ایده شهر بویژه افرادی که در مناطق کم برخوردار حضور
دارند در نظر گرفته شود.
 پیشنهاد می گردد برنامه های توانمندسازی و فعالسازی برای اعضای گروه مشاوران جوان در نظر گرفته شود تا حضور
بیشتر و موثرتری در سایت ایده شهر داشته باشند.
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