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چكيده
زمينه :در سالیان اخیر با توسعه مفاهیم حکمرانی نیک و تعریف انواع شاخصها و زیرشاخصها ،توجه جهانی به سممت
ایجاد و نگهداشت حکمرانی نیک معطوف شده است .با این وجود در اجرای چنین مفاهیمی مسلماً زیرساختها و آمادگی-
هایی الزم است که تحصیل آنها زمانبر بوده و میبایست بصورت منظم و مستمر انجام پذیرد .یکی از مهمترین زیرساختها
را میتوان توسعه فناوری اطالعات دانست.
هدف :سوالی که مطرح میگردد ان است که آیا همواره می توان با توسعه فناوری اطالعات به توسعه و بهبود حکمرانمی
نیک نائل شد و یا بر عکس ،ضرورت و بهبود توسعه نیک حکمرانی مسبب توسعه فناوری اطالعات در جوامع خواهد شد.
روش تحقيق :بر این اساس در این مقاله سعی ش ده است تا بر خالف روشهای مرسوم که تنهما لحمات تحلیمل کیفمی و
ادبیاتی غنی هستند ،با استفاده از دادهکاوی و تحلیل سری های زمانی به بررسی ابعاد مختلف این تاثیرات و نیز پیشبینمی
رفتارهای آتی پبردازد .علت اصلی استفاده از فیلتر کالمن در این مقاله را میتموان وجمود عواممل زیمادی در تماثیر متقابمل
فناوری اطالعات و حکمرانی نیک دانست .همچنین به کمک این روش ،بررسی سناریوهای مختلف در توسعه هر دو جنبمه
در ایران اسالمی مورد مطالعه قرار گرفته است.
يافتهها :نتایج استفاده از روش فیلتر کالمن به خوبی نشان داده است که رابطه زمانی بین دو حموزه حکمرانمی نیمک و
نیز حکمرانی الکترونیک به صورت دوجانبه وجود دارد .همچنین تغییر در سرمایه گزاری در حکمرانی نیک به منظور بهبود
وضعیت حکمرانی الکترونیک ،تاثیر بیشتری نسبت به تغییر در سرمایه گزاری در حکمرانمی الکترونیمک بمه منظمور بهبمود
وضعیت حکمرانی نیک ،خواهد داشت.
واژههای كليدی :فناوری اطالعات -حکمرانی نیک -فیلتر کالمن -پیشبینی روند آتی -عوامل پنهان -حکمرانی نیک
الکترونیکی.
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 -1مقدمه
مفهوم حکمرانی نیک از اواسط دهه  1391میالدی به
ادبیمات حمموزههممای مختلفممی تسممری یافممت (بیگممینیمما و
دیگران .)1331 ،گرچه در ابتدا حکمرانمی نیمک را حمد
تعریف مفاهیمی میپنداشتند کمه سمعی ممینممود ابعماد
مختلف تصمیمگیمری را بما یینفعمان گمره بزنمد (قاضمی
طباطبایی و دیگران ،)1331 ،بما در جواممع از ضمرورت
بکارگیری این مفهوم ،توسعههمای آتمی در ایمن حموزههما
منوط به تعیین ویژگیهمایی بما جزئیمات بیشمتر گردیمد.
تالش در جهت جزئینگری را میتوان در تعریف شاخص-
ها توسط سه نهاد بینالمللی مشتمل بمر سمازمان جهمانی
پول ،سازمان ملل متحد و بانک جهانی همراستا دانست؛
با این وجود رویکرد هر یک از تعاریف فوق را میتموان بمه
علت نگرش هر یک از این سازمانها متفاوت قلمداد نمود
به نحموی کمه سمازمان جهمانی پمول را دارای حساسمیت
بیشتر بر فساد ،سازمان ملل متحد را متمرکمز بمر توسمعه
انسانی از طریق بازسازی ساختار سیاسی و بانک جهانی را
متاثر از جنبههای اقتصادی و کنترل منابع قلممداد نممود
(مقیمی و دیگران .)1331 ،با وجود رویکردهای متفماوت،
تعاریف تقریباً مشابهی شکل گرفته اسمت و شماخصهمای
مستخرج دارای همپوشانیهای زیادی هستند و ممیتموان
جا یگاه و رتبه کشورهای مختلف را تقریباً مشابه یکمدیگر
ارزیابی نمود .با آنکه مفهوم و شماخصهمای انمدازهگیمری
حکمرانی نیمک دارای تحقیقمات زیربنمایی زیمادی اسمت،
نمیتوان عوامل و زیرساختهای الزم برای ایجماد چنمین
مفهومی را کامالً مدون دانست (قلی پور .)1393 ،تماکنون
تحقیقات زیادی بر زیرساختهای موثر بر حکمرانی خوب
به انجام رسیده است؛ سازمان سمالمت جهمانی در ،5112
بررسی اثر زیرساختهای اخالقی بر توسعه حکمرانی نیک
را مورد مطالعه قرار داده است و در تالش بموده اسمت تما
این کلیت را در ساختار بخش درمانی معرفی نماید (شماه
حبیب اهلل و دیگران .)5112 ،این گزارش بمه ایمن نتیجمه
رسیده است که ایجاد چنین زیرساختی زممانبر و نیازمنمد
حمایت سیاسی بوده و هیچ راهحل موقت و سادهای بمرای
آن وجود نخواهد داشت (سبری.)5112 ،
زیرساختهای فرهنگی از جمله عمواملی هسمتند کمه
تاثیرات دوجانبهای خواهند داشت بدین معنا که برخمی از

شواهد از اثرگذاری فرهنم بمر حکمرانمی نیمک حکایمت
دارند (بشیری و شقاقی )1331 ،و برخی دیگر از نیماز بمه
سمخن بمه میمان

حکمرانی نیک در اثرگذاری بر فرهنم
آوردهاند (قلی پور.)1391 ،
وجود زیرساخت اقتصادی و اثمر متقابمل آنمان نیمز از
جمله مواردی است که مورد مطالعمه زیمادی واقمع شمده
است .در غالب این تحقیقات که مبتنی بمر تعریمف بانمک
جهانی است (بمرادران و ملمک السماداتی ،)1391 ،روابمط
متقابل این دو حوزه به دقت و در قالب روشهای مختلفمی
به اثبات رسیده است (سامتی و دیگران -1331 ،مبار و
آیر پیوند.)1399 ،
از مهمتممرین و ممموثرترین عممواملی کممه در بهبممود
حکمرانی نیک موثر خواهد بمود ممیتموان بمه نهمادگرایی
اشاره نمود که میتوانمد اثمر متقمابلی نیمز داشمته باشمد .
شدت اثر متقابل آنها به حدی مطرح میگمردد کمه شماید
بتمموان تئمموری نهممادگرایی را زیربنممای فکممری و فلسممفی
حکمرانی نیک قلمداد و حکمرانمی نیمک را حمامی اصملی
تداوم نهادها و نهادگرایی نامید(.دباغ.)1399 ،
در حوزه اثرگذاری فناوری اطالعات بر حکمرانی نیک،
می توان ادبیاتی غنی را مشاهده نمود (مقیمی و دیکمران،
 -1331ژان  .)5112 ،این ادبیمات بما برشممردن عواممل
مختلف و شیوه های بهبود اثرگذاری دو جانبه بمه صمورت
کامالً کیفی سعی در بهبود تعامالت داشته است (کلسی و
دیگران -5113 ،کلسی و دیگران .)5112 ،این عواممل نمه
تنها بر توسعه حکمرانی خوب بلکه بر بهبود جوانب دیگر
توسعه زیرساختهای متعامل کمک شایانی خواهد نممود
(شمممریف زاده و دیگمممران - 1333 ،سمممامتی و دیگمممران،
 .)1331با این وجود مطالعات بسمیار کممی بمرای پمیش-
بینی رفتارهای اتمی حکمرانمی نیمک مبتنمی بمر فنماوری
اطالعات و بالعکس انجام شده اسمت .ایمن مقالمه درصمدد
است به کمک راه کارهایی ،در ابتدا به تخمین و اثرگذاری
این عوامل در خالل زمان بپردازد .از این رو الزم اسمت تما
سدتهبندیهای مختلفی در بین کشورها بر اساس جایگاه
فعلمی حکمرانمی خموب و نیمز جایگماه فنماوری اطالعمات
مشخص و تخمینها در قالب همر دسمته صمورت پمذیرد.
مبتنی بر نوع دستهبندی ،سپس ممیبایسمت بمه تخممین
آینده توسعه این دو حوزه پرداختمه شمود .از آنجمایی کمه
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هدف اصلی این مقاله بررسی اثر متقابل فناوری اطالعمات
و حکمرانی نیک درفضمای کلمی جواممع ممد نظمر بموده،
فراغت از اهمداف اقتصمادی ،فسماد یما سیاسمی را در پمی
خواهد داشت که سبب شمده اسمت تما شماخصهما و نیمز
رتبهبندی سازمان ملل متحد به لحات نگماه کلمینگمر در
این مقاله مورد استفاده واقع شود .لذا در اداممه در بخمش
دوم به ارائه روش تحقیق پرداخته خواهد شمد .در بخمش
سوم کارایی الگوریتمهای ارائه شده بررسی خواهند شمد و
در بخش چهارم نیز با بررسی سناریوهایی به پیش-بینمی
آینده اقدام میگردد .در انتها و در بخش پنجم نیمز نتمایج
مقاله تشریح و راهکارهای توسعه آنها اشاره خواهد شد.
 -2روششناسی تحقيق
به منظور اجرای این تحقیمق از یمک روش دادهکماوی
مبتنی بر تحلیل سریهای زمانی اسمتفاده ممیگمردد .در
اغلب روشهای دادهکاوی یا سریهای زمانی ،فرض بمر آن
است که اکثریت عوامل موثر بر مستقل وابسته ،شناسمایی
و یا در مدل بکار گرفته شدهاند یا اثر آنها خنثی گردیمده
است .با این وجمود برخمی از مواقمع نیماز اسمت تما بمدون
اطمینان از در نظر گرفتن اثر عوامل دیگر ،تنها به بررسی
و پیشبینی اثرات چندعامل محدود پرداخته شود؛ در این
شرایط دیگر نمی توان از روشهای یکر شده استفاده نممود
چرا که سبب ایجاد خطا در تخمین و به تبمع آن خطمای
پیشبینی خواهند شد .یکی از موثرترین روشمهای سمری
زمانی در چنمین شمرایطی را ممیتموان در فیلتمر کمالمن
جست .این ابزار قادر است تما بما مفمروض گمرفتن وجمود
عوامل پنهان در مدل ،به بررسی اثرات علمل مشخصمه بمر
متغیر وابسته پرداخت .همچنین این روش قادر اسمت بمه
تعیین اثر شو ها پرداخته و با دقت مناسبی بمه تخممین
بپردازد ] .[16سه نوع مشمهور از ایمن الگموریتمهما وجمود
دارند که مبتنی بر تخمینهای خطی ،غیرخطی و گوسمی
عمل مینمایند .در عمل به معرفی کمالمن و ویژگمیهمای
آن بصورت مختصر پرداخته میشود.
 فيلتر كالمن
فیلتر کالمن به نوعی از کنترل بازخوردی بمه تخممین
فرآیند میپردازد :این فیلتر به تخممین حالمت فرآینمد در

یک زمان پرداخته و به اکتساب بازخورد به صورت اندازه-
گیری نویز میپردازد .بر این اساس ،فیلتر کالمن را بمه دو
دسته میتوان دستهبنمدی نممود :معمادالت بمهروزرسمان
زمانی و معادالت بهروزرسان انمدازهگیمری .معمدالت بمه-
روزرسان زمانی به پیشبردن زمان در حالت کنونی و نیمز
تخمین خطای کواریانس برای گام بعدی میپردازد.
معادالت بهروزرسمان انمدازهگیمری نیمز بمرای کسمب
بازخورد طراحی شدهاند .معادالت بهروزرسان زمانی ممی-
توانند بر اساس تفکر معادالت "پمیشبینانمه" بنما شمده و
معدالت اندازهگیری ممیتواننمد حماوی تفکمر "تصمحیح-
گرایانه" باشند .در واقعیت ،این الگموریتم بمه بکمار بمردن
همزمان پیشبینانه – تصحیحگرایانمه بمرای حمل مسمائل
عددی میپردازد.

شكل :1چرخه در جريان فيلتر كالمن

فیلتممر کممالمن ،تالشممی در جهممت تخمممین حالممت
 x  R nدر یک فرآیند کنترل شده زمان-گسسته اسمت.
این دادهها میبایست حتماً به صورت معمادالت احتممالی
دیفرنس خطی بیان شوند .سوالی که پمیش ممیآیمد ایمن
است که "اگر تخمین یا اندازهگیری فرآیند نیاز بمه توابمع
غیرخطی داشته باشد ،چه میبایست انجمام داد " .برخمی
از موفقترین کاربردهای این فیلتمر در برخمورد بما چنمین
مسائلی بروز مینماید .فیلتر کالمنی که بتواند بمه خطمی-
سازی میانگین و انحراف معیار بپمردازد ،بمه عنموان فیلتمر
کالمن توسعه یافته شناخته ممی-شمود .بمر اسماس بسمط
تیلور ،میتوان خطیسازی تقریبهما بمه کممک مشمتقات
جزئی توابع اندازه را اجرا نمود .برای چنین فرضمی ،ممی-
بایست با اصالح برخی از موارد در بخش فوق آغاز نمود.
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 خوشهبندی گروهها

خوشهبندی مناسب دیگمری دهنمد .از ایمن رو بمه کممک
الگوریتم  K-meansکه یک الگوریتم خوشهبندی مناسمب

همانطور که اشاره شمد بما داشمتن اطالعمات فنماوری
اطالعات و نیز حکمرانمی نیمک ممیتموان بمه ممدد فیلتمر
کالمن به تخمین و پیشبینی پرداخت؛ گرچه ایمن اممر از
صحت برخوردار است لیکن به دلیل وجمود عواممل بسمیار
متفمماوت و ارقممام بسممیار متنمموع آنهمما در بممین کشممورهای
مختلف نگرش مساوی به آنها میبایست جای خمود را بمه

است ابتدا خوشهها شکل گرفته ،خوشمههما توسمط فیلتمر
کالمن بررسی ده و تا رسیدن به کمترین خطمای پمیش-
بینی تغییر خوشهها ادامه ممییابمد .از ایمن رو رونمدنمای
کلی خوشهبندی و اجمرای فیلتمر کمالمن بمه شمرح ییمل
خواهد بود:

شروع

خوشههای پرخطا اصالح
شوند

کل دادهها را خوشههای

خیر

پیشبینی آتی انجام شوند

بله

مساوی تقسیم شوند

آیا خطا کمتر از

از فیلتر کالمن و روشهای

آستانه خطاست؟

سهگانه ان استفاده شود

اتمام

نمودار  -1روندنمای اجرای كار

 نحوه اجرای الگوريتم
همانطور که عنوان شد ابتدا کلیه ردیفها به صمورت
مساوی بین دستهها تقسیم شدهاند .بنابر اغلمب مطالعمات
ابتدا گروهها برابر یک فرض شده است که میزان خطما در
این حالت به حدی است که میتموان بمه سمادگی فمرض
ارتبماط دوجانبمه را منتفمی دانسمت .در گمام بعمدی یمک
خوشه جدید ایجاد و مجدداً بطور مساوی تقسیم گردیدند
که همچنان میزان خطا در هر گمروه کمتمر از حالمت اول
لیکن همچنان بیش از آستانه خطا بود .این عمل تا جایی
ادامه مییابد که هر دسته به کمتر از آستانه خطا برسمد و
پس از آن این عمل تا رسیدن به کمترین آستانه خطما در
کلیه خوشهها ادامه مییابد .نمودار زیمر نمایشمگر نحموه و

تعداد خوشههای شکل گرفته است و میزان خطاهای همر
خوشه نیز مشخص گردیمده اسمت .همچنمین الزم بمذکر
است که با در اختیار داشتن اطالعمات  12سمال و تزریمق
 11سال و تست قمرار دادن داده سمال پمانزدهم ،عکمس-
العمل فیلتر کالمن مورد آزمون واقع شده است.
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جدول  -1توزيع خوشهها
تعداد در

ميانگين

خطا

رديف
1

51

-1113

1111

5

15

1113

1112

3

15

112

1111

1
2

55
51

11133
1311

1119
1113

2

11

5315

1115

1

51

3211

1113

9

11

1511

1111

خوشه

با تشکیل خوشههما ممیتموان انتظمار داشمت کمه نسمبت
اثرگذاری خوشهای البته به صورت میانگین بمه نمماد زیمر
مشخص گردد:

نمودار  -3اثر بهبود مستمر فناوری اطالعات بر
حكمرانی نيک(يافتههای تحقيق)

- 1/13

...
حكمرانی
نيک

9/90
4/5

فناوری
اطالعات

42/1

نمودار  -4تاثير بهبود حكمرانی نيک به صورت مستمر
نمودار  -2وضعيت ارتباط بين دو مقوله حكمرانی نيک و

بر فناوری اطالعات(يافتههای تحقيق)

فناوری اطالعات

 -3يافتههای پژوهش
با در اختیمار داشمتن مجموعمه مناسمبی از دادههمای
سالیان گذشته و استفاده از  k-meansجهت خوشهبنمدی
کشورها ،میتوان نسبت به پیشبینیهمای آتمی دو حموزه
توسعه فناوری اطالعات و حکمرانی نیک اقمدام نممود .بمر
این اساس چندین سناریوی محتمل برای توسعه وضمعیت
کنونی ایران اسالمی به عنوان یک مطالعمه مموردی ممورد
بحث قرار گرفته است.

همانطور که به خوبی از نمودراهای فوق و همگرایی
آنها مشخص است ،هر دو رابطه قابل تایید هستند .با این
وجود مشخص است که رابطه فناوری اطالعات بر
حکمرانی نیک ،دارای پرشهای متعدد است که علت
اصلی آن وجود عوامل موثر دیگر در آن حوزه هستند .این
در حالی است که نمودار تاثیر حکمرا نی نیک بر فناوری
اطلعات دارای پرشهای کمتر و معقول تری است که
نشان از تاثیر قویتر رابطه مذکور دارد.

 -1-3سرمايهگذاری مثبت ،تدريجی و زياد

 -2-3سرمايهگذاری مثبت ،دفعی و زياد

با چنین سرمایهگذاری در دو مقوله مجزای حکمرانمی
نیک و فناوری اطالعات ،پیشبینی فیلتر کالمن گوس بمه
نمایش زیر قائل خواهد بود

همانطور که به خوبی از نمودراهای فموق و همگرایمی
آنها مشخص است ،در هر دو رابطه ،بواسطه اثر دفعی یک
متغیر ،متغیر دیگر نیز افزایش یافته است .بما ایمن وجمود

 / 6الکترونيکي شدن مسبب گرايش به حکمراني نيک يا حکمراني نيک مسبب گرايش به الکترونيکي ....

مشخص است که تاثیر بهبمود دفعمی وضمعیت حکمرانمی
نیک بر فناوری اطالعات ،دارای پرش شدیدی اسمت کمه
نشان از پتانسیل باالی حکمرانی نیک برای بهبود وضعیت
فناوری اطالعات و استفاده از توانمندی های این حوزه در
الکترونیکی سازی حکمرانی حکایت دارد .در سوی دیگمر،
با بهبود وضعیت دفعی فناوری اطالعات ،حکمرانمی نیمک
الکترونیک نیز بهبود یافته است اما در مقاطعی دچار افمت
نیز شده است که نشمان از ایمن واقعیمت دارد کمه گرچمه
فناوری اطالعات بمر حکمرانمی نیمک مموثر اسمت ،امما در
بسیاری از مواقع عوامل دیگر میتوانند سبب جلوگیری از
بهبود وضعیت حکمرانی نیک شوند.

 -4بحث و نتيجهگيری
این مقاله به عنوان یکی از اولین تحقیقمات کممی بمه
کمممک روش دادهکمماوی و تحلیممل سممری زمممانی درصممدد
بررسممی رونممد دو جانبممه اثرگممذاری فنمماوری اطالعممات و
حکمرانی نیک بر یکدیگر داشت .استفاده از فیلتمر کمالمن
به عنوان ابزاری که قادر است اثر عوامل پنهان دیگر را در
نظر گیرد ،مورد استفاده واقع شمده اسمت .بما ایمن وجمود
جهت دستیابی به کمترین میزان خطا الزم است تما بمین
سطوح مختلمف توانمنمدیهمای فنماوری اطالعمات و نیمز
سطح حکمرانی نیک تمایز قائل گردد .لمذا اسمتفاده از k-
 meansبه عنوان یک ابزار خوشهبندی ،ابتمدا دسمتههمای
متمایزی از این دو عامل را شکل داده اسمت و سمپس بمه
آزمون اثرگذاری فیلتر کالمن پرداخته است .نتایج حاصمل
از ایجاد خوشههای مختلفی است که در هر یک اسمتفاده
از این فیلتر رضایت بخش بوده است .همچنین از آنجمایی
که از این فیلتر میتوان جهت پیشبینی استفاده نمود لذا
به عنوان یک مورد مطالعه سناریوهای محتمل توسمعه دو
جانبه ایران اسالمی مورد مطالعه قرار گرفته است.
به منظور توسعه این مطالعه پیشنهاد میگردد اثرات
متقابل زیرشاخص های هر دو حوزه بر یکدیگر مورد
مطالعه قرار گیرند تا مشخص گردد که بهبود هر یک از

نمودار  :2اثر افزايش دفعی فناوری اطالعات در بهبود
حكمرانی نيک(يافتههای تحقيق)

زیر عوامل فناوری اطالعات بر کدامین زیرشاخصهای
حکمرانی نیک و بالعکس تاثیر خواهد داشت .همچنین
بررسی سناریوهای مختلف دیگری بر روی دستههای
شناسایی شده در این تحقیق میتواند توان تحلیل و
برنامهریزی آتی در این حوزه را بشدت افزایش دهد.
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Does IT makes good governance or good governance improve IT usage?
Current trend and prediction of future
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Abstract
Background: Many researches in recent years show specific effects of different variables on
good governance practices. In some, the researchers have shown the great impact of egovernance on good governance and vice versa.
Objective: This research aims to find the underlying relations among e-governance on good
governance.
Research Method: This paper can be categorized to descriptive (based on the nature),
library study (based on the data gathering method), fundamental theoretical research (based on
objective). This paper uses a quantitative research method by utilizing Kalman Filter as a data
mining (prediction) tool.
Findings: The results obtained from current trend analysis has showed that there is a strong
relations between e-governance and good governance proportionally. Scenario-based analysis
also figured out that the change in good governance level on the e-governance has more impact
than the change in e-governance level on the good governance.
Keywords: Information technology- good governance- e-governance- Kalman Filter- Trend
Analysis.

