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چكيده
زمینه :در سالیان اخیر با توسعه مفاهیم حکمرانی نیک و تعریف انواع شاخص ها و زیرشاخصها ،توجه جهانی به سمت
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 می بایست بصورت منظم و مستمر انجام پذیرد .یکی از مهمترین زیرساخت-
ها را می توان توسعه فناوری اطالعات دانست .سوالی که مطرح می گردد ان است که آیا همواره می توان با توسعه فناوری
اطالعات به توسعه و بهبود حکمرانی نیک نائل شد و یا بر عکس ،ضرورت و بهبود توسعه نیک حکمرانی مسبب توسعه
فناوری اطالعات در جوامع خواهد شد .بر این اساس در این مقاله سعی شده است تا بر خالف روشهای مرسوم که تنها
لحاظ تحلیل کیفی و ادبیاتی غنی هستند ،با استفاده از دادهکاوی و تحلیل سریهای زمانی به بررسی ابعاد مختلف این
تاثیرات و نیز پیشبینی رفتارهای آتی پبردازد .علت اصلی استفاده از فیلتر کالمن در این مقاله را میتوان وجود عوامل
زیادی در تاثیر متقابل فناوری اطالعات و حکمرانی نیک دانست .همچنین به کمک این روش ،بررسی سناریوهای مختلف
در توسعه هر دو جنبه در ایران اسالمی مورد مطالعه قرار گرفته است .نتایج استفاده از روش فیلتر کالمن به خوبی نشان
داده است که رابطه زمانی بین دو حوزه حکمرانی نیک 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 حکمرانی الکترونیک به منظور بهبود 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  4099میالدی به
ادبیااات حااوزههااای مختلفاای تسااری یافاات (بیگااینیااا و
دیگران .)4904 ،گرچه در ابتدا حکمرانای نیاک را حاد
تعریف مفاهیمی میپنداشتند کاه ساعی ماینماود ابعااد
مختلف تصامیمگیاری را باا نینفعاان گاره بزناد (قاضای
طباطبایی و دیگران ،)4904 ،با درک جواماع از ضارورت
بکارگیری این مفهوم ،توسعههاای آتای در ایان حاوزههاا
منوط به تعیین ویژگیهاایی باا جزئیاات بیشاتر گردیاد.
تالش در جهت جزئینگری را میتوان در تعریف شاخص-
ها توسط سه نهاد بینالمللی مشتمل بار ساازمان جهاانی
پول ،سازمان ملل متحد و بانک جهانی همراستا دانست؛
با این وجود رویکرد هر یک از تعاریف فوق را میتاوان باه
علت نگرش هر یک از این سازمانها متفاوت قلمداد نمود
به نحاوی کاه ساازمان جهاانی پاول را دارای حساسایت
بیشتر بر فساد ،سازمان ملل متحد را متمرکاز بار توساعه
انسانی از طریق بازسازی ساختار سیاسی و بانک جهانی را
متاثر از جنبههای اقتصادی و کنترل منابع قلماداد نماود
(مقیمی و دیگران .)4904 ،با وجود رویکردهای متفاوت،
تعاریف تقریباً مشابهی شکل گرفته اسات و شااخصهاای
مستخرج دارای همپوشانیهای زیادی هستند و مایتاوان
جایگاه و رتبه کشورهای مختلف را تقریباً مشاابه یکادیگر
ارزیابی نمود .با آنکه مفهوم و شااخصهاای انادازهگیاری
حکمرانی نیک دارای تحقیقاات زیربناایی زیاادی اسات،
نمیتوان عوامل و زیرساختهای الزم برای ایجااد چناین
مفهومی را کامالً مدون دانست (قلی پور .)4999 ،تااکنون
تحقیقات زیادی بر زیرساختهای موثر بر حکمرانی خوب
به انجام رسیده است؛ سازمان ساالمت جهاانی در ،0992
بررسی اثر زیرساختهای اخالقی بر توسعه حکمرانی نیک
را مورد مطالعه قرار داده است و در تالش باوده اسات تاا
این کلیت را در ساختار بخش درمانی معرفی نماید (شااه
حبیب اهلل و دیگران .)0942 ،این گزارش باه ایان نتیجاه
رسیده است که ایجاد چنین زیرساختی زمانبر و نیازمناد
حمایت سیاسی بوده و هیچ راهحل موقت و سادهای بارای
آن وجود نخواهد داشت (سبری.)0949 ،
زیرساختهای فرهنگی از جمله عاواملی هساتند کاه
تاثیرات دوجانبهای خواهند داشت بدین معنا که برخای از

شواهد از اثرگذاری فرهنا بار حکمرانای نیاک حکایات
دارند (بشیری و شقاقی )4909 ،و برخی دیگر از نیااز باه
حکمرانی نیک در اثرگذاری بر فرهنا ساخن باه میاان
آوردهاند (قلی پور.)4991 ،
وجود زیرساخت اقتصادی و اثار متقابال آناان نیاز از
جمله مواردی است که مورد مطالعاه زیاادی واقاع شاده
است .در غالب این تحقیقات که مبتنی بار تعریاف باناک
جهانی است (بارادران و ملاک السااداتی ،)4991 ،رواباط
متقابل این دو حوزه به دقت و در قالب روشهای مختلفای
به اثبات رسیده است (ساامتیودیگران -4909 ،مباارک و
آنر پیوند.)4999 ،
از مهمتاارین و مااوثرترین عااواملی کااه در بهبااود
حکمرانی نیک موثر خواهد باود مایتاوان باه نهاادگرایی
اشاره نمود که میتواند اثر متقابلی نیز داشته باشد .شدت
اثر متقابل آنها به حدی مطرح میگردد کاه شااید بتاوان
تئوری نهادگرایی را زیربنای فکاری و فلسافی حکمرانای
نیک قلمداد و حکمرانی نیک را حامی اصلی تداوم نهادهاا
و نهادگرایی نامید(.دباغ.)4999 ،
در حوزه اثرگذاری فناوری اطالعات بر حکمرانی نیک،
میتوان ادبیاتی غنی را مشاهده نمود (مقیمی و دیکاران،
 -4904ژان  .)0992 ،این ادبیاات باا برشامردن عوامال
مختلف و شیوههای بهبود اثرگذاری دو جانبه باه صاورت
کامالً کیفی سعی در بهبود تعامالت داشته است (کلسی و
دیگران -0990 ،کلسی و دیگران .)0949 ،این عوامل ناه
تنها بر توسعه حکمرانی خوب بلکه بر بهبود جوانب دیگر
توسعه زیرساختهای متعامل کمک شایانی خواهد نماود
(شریف زاده و دیگاران - 4909 ،ساامتیودیگران.)4909 ،
با این وجاود مطالعاات بسایار کمای بارای پایش-بینای
رفتارهای اتی حکمرانی نیک مبتنی بر فناوری اطالعات و
بالعکس انجام شده است .این مقاله درصدد است به کمک
راهکارهایی ،در ابتدا به تخمین و اثرگذاری این عوامال در
خالل زمان بپردازد .از این رو الزم است تا سدتهبندیهای
مختلفی در بین کشورها بر اساس جایگاه فعلی حکمرانای
خوب و نیز جایگاه فناوری اطالعات مشخص و تخمینهاا
در قالب هر دسته صورت پذیرد .مبتنای بار ناوع دساته-
بندی ،سپس میبایست به تخمین آیناده توساعه ایان دو
حوزه پرداخته شود .از آنجایی که هدف اصلی ایان مقالاه
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بررسی اثار متقابال فنااوری اطالعاات و حکمرانای نیاک
درفضای کلای جواماع ماد نظار باوده ،فراغات از اهاداف
اقتصادی ،فساد یا سیاسای را در پای خواهاد داشات کاه
سبب شده است تا شاخصها و نیز رتبهبندی سازمان ملل
متحد به لحاظ نگاه کلینگر در این مقالاه ماورد اساتفاده
واقع شود .لذا در ادامه در بخش دوم به ارائه روش تحقیق
پرداخته خواهد شد .در بخش سوم کارایی الگاوریتمهاای
ارائه شده بررسی خواهند شد و در بخاش چهاارم نیاز باا
بررسی سناریوهایی به پیش-بینی آینده اقدام مایگاردد.
در انتهااا و در بخااش پاانجم نیااز نتااایج مقالااه تشااری و
راهکارهای توسعه آنها اشاره خواهد شد.
 -2روش تحقيق
به منظور اجرای این تحقیق از یاک روش دادهکااوی
مبتنی بر تحلیل سریهای زمانی اساتفاده مایگاردد .در
اغلب روشهای دادهکاوی یا سریهای زمانی ،فرض بار آن
است که اکثریت عوامل موثر بر مستقل وابسته ،شناساایی
و یا در مدل بکار گرفته شدهاند یا اثر آنها خنثای گردیاده
است .با این وجود برخای از مواقاع نیااز اسات تاا بادون
اطمینان از در نظر گرفتن اثر عوامل دیگر ،تنها به بررسی
و پیشبینی اثرات چندعامل محدود پرداخته شود؛ در این
شرایط دیگر نمیتوان از روشهای نکر شده استفاده نماود
چرا که سبب ایجاد خطا در تخمین و به تباع آن خطاای
پیشبینی خواهند شد .یکی از موثرترین روشاهای ساری
زمانی در چناین شارایطی را مایتاوان در فیلتار کاالمن
جست .این ابزار قادر است تاا باا مفاروض گارفتن وجاود
عوامل پنهان در مدل ،به بررسی اثرات علال مشخصاه بار
متغیر وابسته پرداخت .همچنین این روش قادر اسات باه
تعیین اثر شوکها پرداخته و با دقت مناسبی باه تخماین
بپردازد ] .[16سه نوع مشاهور از ایان الگاوریتمهاا وجاود
دارند که مبتنی بر تخمینهای خطی ،غیرخطی و گوسای
عمل مینمایند .در عمل به معرفی کاالمن و ویژگایهاای
آن بصورت مختصر پرداخته میشود.
 -1-2فيلتر كالمن
فیلتر کالمن به نوعی از کنترل بازخوردی به تخماین
فرآیند میپردازد :این فیلتر به تخماین حالات فرآیناد در

یک زمان پرداخته و به اکتساب بازخورد به صورت اندازه-
گیری نویز میپردازد .بر این اساس ،فیلتر کالمن را باه دو
دسته میتوان دستهبندی نمود :معادالت بهروزرساانزمانی
و معادالت بهروزرسان اندازهگیری .معادالت باهروزرساان
زمانی به پیشبردن زمان در حالت کنونی و نیاز تخماین
خطای کواریانس برای گام بعدی میپردازد.
معادالت بهروزرساان انادازهگیاری نیاز بارای کساب
بازخورد طراحی شدهاند .معادالت بهروزرسان زمانی مای-
توانند بر اساس تفکر معادالت "پایشبیناناه" بناا شاده و
معدالت اندازهگیری مایتوانناد حااوی تفکار "تصاحی -
گرایانه" باشند .در واقعیت ،این الگاوریتم باه بکاار باردن
همزمان پیشبینانه – تصحی گرایاناه بارای حال مساائل
عددی میپردازد.

شكل -1چرخه در جريان فيلتر كالمن

فیلتاار کااالمن ،تالشاای در جهاات تخمااین حالاات
 x  R nدر یک فرآیند کنترل شده زمان-گسسته اسات.
این دادهها میبایست حتماً به صورت معاادالت احتماالی
دیفرنس خطی بیان شوند .سوالی که پایش مایآیاد ایان
است که "اگر تخمین یا اندازهگیری فرآیند نیاز باه تواباع
غیرخطی داشته باشد ،چه میبایست انجاام داد " .برخای
از موفقترین کاربردهای این فیلتار در برخاورد باا چناین
مسائلی بروز مینماید .فیلتر کالمنی که بتواند باه خطای-
سازی میانگین و انحراف معیار بپردازد ،باه عناوان فیلتار
کالمن توسعه یافته شاناخته مای-شاود.بر اسااس بساط
تیلور ،میتوان خطیسازی تقریبهاا باه کماک مشاتقات
جزئی توابع اندازه را اجرا نمود .برای چنین فرضای ،مای-
بایست با اصالح برخی از موارد در بخش فوق آغاز نمود.
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 -2-2خوشهبندی گروهها
همانطور که اشاره شاد باا داشاتن اطالعاات فنااوری
اطالعات و نیز حکمرانی نیاک مایتاوان باه مادد فیلتار
کالمن به تخمین و پیشبینی پرداخت؛ گرچه ایان امار از
صحت برخوردار است لیکن به دلیل وجود عوامال بسایار
متفاااوت و ارقااام بساایار متنااوع آنهااا در بااین کشااورهای
مختلف نگرش مساوی به آنها میبایست جای خاود را باه
خوشهبندی مناسب دیگاری دهناد .از ایان رو باه کماک

الگوریتم  K-meansکه یک الگوریتم خوشهبندی مناساب
است ابتدا خوشهها شکل گرفته ،خوشههاا توساط فیلتار
کالمن بررسی ده و تا رسیدن به کمترین خطاای پایش-
بینی تغییر خوشهها ادامه ماییاباد .از ایان رو رونادنمای
کلی خوشهبندی و اجارای فیلتار کاالمن باه شارح نیال
خواهد بود:

شروع

خوشههای پرخطا اصالح شوند
كل دادهها را خوشههای مساوی
تقسيم شوند

خیر

پیشبینی آتی انجام شوند

بله

آيا خطا كمتر از

از فيلتر كالمن و روشهای سه-

آستانه خطاست؟

گانه ان استفاده شود

اتمام

نمودار -1روندنمای اجرای كار

با مشخص شادن اجارای الگاوریتم در بخاش بعادی باه
بررسی کارایی الگوریتم پیشنهادی پرداخته میشود.
 -3-2نحوه اجرای الگوريتم
همانطور که عنوان شد ابتدا کلیه ردیفها باه صاورت
مساوی بین دستهها تقسیم شدهاند .بنابر اغلاب مطالعاات
ابتدا گروهها برابر یک فرض شده است که میزان خطاا در
این حالت به حدی است که میتاوان باه ساادگی فارض
ارتباط دوجانباه را منتفای دانسات .در گاام بعادی یاک
خوشه جدید ایجاد و مجدداً بطور مساوی تقسیم گردیدند

که همچنان میزان خطا در هر گاروه کمتار از حالات اول
لیکن همچنان بیش از آستانه خطا بود .این عمل تا جایی
ادامه مییابد که هر دسته به کمتر از آستانه خطا برساد و
پس از آن این عمل تا رسیدن به کمترین آستانه خطا در
کلیه خوشهها ادامه مییابد .نمودار زیار نمایشاگر نحاوه و
تعداد خوشههای شکل گرفته است و میزان خطاهای هار
خوشه نیز مشخص گردیاده اسات .همچناین الزم باذکر
است که با در اختیار داشتن اطالعات  49ساال و تزریاق
 41سال و تست قارار دادن داده ساال پاانزدهم ،عکاس-
العمل فیلتر کالمن مورد آزمون واقع شده است.
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جدول -1توزيع خوشهها
رديف
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خوشه

نمودار  -3اثر بهبود مستمر فناوری اطالعات بر
حكمرانی نيک

با تشکیل خوشهها میتوان انتظار داشات کاه نسابت
اثرگذاری خوشهای البته به صورت میانگین باه نمااد زیار
مشخص گردد:

منبع( :یافتههای تحقیق)

-1/13

فناوری
اطالعات

9/90
4/5
42/1

فناوری
اطالعات

نمودار -2وضعيت ارتباط بين دو مقوله حكمرانی نيک و
فناوری اطالعات

 -3يافتهها
با در اختیاار داشاتن مجموعاه مناسابی از دادههاای
سالیان گذشته و استفاده از  k-meansجهت خوشهبنادی
کشورها ،میتوان نسبت به پیشبینیهاای آتای دو حاوزه
توسعه فناوری اطالعات و حکمرانی نیک اقادام نماود .بار
این اساس چندین سناریوی محتمل برای توسعه وضعیت
کنونی ایران اسالمی به عنوان یک مطالعاه ماوردی ماورد
بحث قرار گرفته است.
 -1-3سرمايهگذاری مثبت ،تدريجی و زياد
با چنین سرمایهگذاری در دو مقوله مجزای حکمرانای
نیک و فناوری اطالعات ،پیشبینی فیلتر کالمن گوس باه
نمایش زیر قائل خواهد بود.

نمودار :4تاثير بهبود حكمرانی نيک به صورت مستمر بر
فناوری اطالعات
منبع( :یافتههای تحقیق)

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 حکمرانی نیک بر فناوری
اطلعات دارای پرشهای کمتر و معقول تری است که
نشان از تاثیر قویتر رابطه مذکور دارد.

 / 550الکترونيکي شدن مسبب گرايش به حکمراني نيک يا حکمراني نيک مسبب گرايش به الکترونيکي شدن :روندهای ....

 -2-3سرمايهگذاری مثبت ،دفعی و زياد

 -4بحث و نتيجهگيری

همانطور که به خوبی از نمودراهای فوق و همگرایی
آنها مشخص است ،در هر دو رابطه ،بواسطه اثر دفعی یک
متغیر ،متغیر دیگر نیز افزایش یافته است .با این وجود
مشخص است که تاثیر بهبود دفعی وضعیت حکمرانی
نیک بر فناوری اطالعات ،دارای پرش شدیدی است که
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 دیگر،
با بهبود وضعیت دفعی فناوری اطالعات ،حکمرانی نیک
الکترونیک نیز بهبود یافته است اما در مقاطعی دچار افت
نیز شده است که نشان از این واقعیت دارد که گرچه
فناوری اطالعات بر حکمرانی نیک موثر است ،اما در
بسیاری از مواقع عوامل دیگر میتوانند سبب جلوگیری از
بهبود وضعیت حکمرانی نیک شوند.

این مقاله به عنوان یکی از اولین تحقیقاات کمای باه
کمااک روش دادهکاااوی و تحلیاال سااری زمااانی درصاادد
بررساای رونااد دو جانبااه اثرگااذاری فناااوری اطالعااات و
حکمرانی نیک بر یکدیگر داشت .استفاده از فیلتر کاالمن
به عنوان ابزاری که قادر است اثر عوامل پنهان دیگر را در
نظر گیرد ،مورد استفاده واقع شاده اسات .باا ایان وجاود
جهت دستیابی به کمترین میزان خطا الزم است تاا باین
سطوح مختلاف توانمنادیهاای فنااوری اطالعاات و نیاز
سط حکمرانی نیک تمایز قائل گردد .لاذا اساتفاده از k-
 meansبه عنوان یک ابزار خوشهبندی ،ابتادا دساتههاای
متمایزی از این دو عامل را شکل داده اسات و ساپس باه
آزمون اثرگذاری فیلتر کالمن پرداخته است .نتایج حاصال
از ایجاد خوشههای مختلفی است که در هر یک اساتفاده
از این فیلتر رضایت بخش بوده است .همچنین از آنجاایی
که از این فیلتر میتوان جهت پیشبینی استفاده نمود لذا
به عنوان یک مورد مطالعه سناریوهای محتمل توساعه دو
جانبه ایران اسالمی مورد مطالعه قرار گرفته است.
به منظور توسعه این مطالعه پیشنهاد میگردد اثرات
متقابل زیرشاخصهای هر دو حوزه بر یکدیگر مورد
مطالعه قرار گیرند تا مشخص گردد که بهبود هر یک از
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.

نمودار -5اثر افزايش دفعی فناوری اطالعات در بهبود
حكمرانی نيک(يافتههای تحقيق)
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Abstract
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 e-governance on
good governance and vice versa. This research aims to find the underlying relations among egovernance on good governance. 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. 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 egovernance 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.

