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بررسی تأثیر فناوری اطالعات و ارتباطات بر سطح دموکراسی با
استفاده از روش دادههای پانل
حمزه خواستار

1

استادیار مدیریت کسب و کار دانشگاه خوارزمی

(تاریخ دریافت - 96/3/12 :تاریخ پذیرش)96/4/28 :

چکیده
مسئله تأثیر فناوری های نوین اطالعات و ارتباطات بر رشد دموکراسی و مشارکت شهرروندا طهی
سالهای اخیر ،توجه پژوهشگرا را به خود جلب کرده است .به صورت نظری این فرضیه مطرح میشود
که رشد فناوریهای ارتباطات و اطالعهات ،موجهب توسه ه مشهارکت شهرروندا و رشهد دموکراسهی
میشوند .اما آزمو های تجربی اندکی برای تائید این فرضیه انجام شده است .پژوهش کنونی با استفاده از
دادههای پانل  189کشور به آزمو تجربی این فرضیه در بازه زمانی  2003تا  2012میپردازد .در الگوی
پژوهش حاضر ،متغیر فناوری اطالعات و ارتباطات با مؤلفههای زیرسهاخت فنهاوری ،خهدمات آنالیهن،
مشارکت الکترونیک و دولت الکترونیک به عنوا متغیر مستقل و سطح دموکراسی به عنوا متغیر وابسته
در نظر گرفته شده اند .روش پژوهش حاضر اقتصادسهنجی اسهت و از تیلیهل دادهههای پانهل و تیلیهل
رگرسیو ت میم یافته با روش  GLSبرای تجزیه و تیلیل و آزمو فرضیههای پژوهش استفاده شده است.
یافتههای پژوهش نشا دهنده تاثیر مثبت فناوری اطالعات بر رشد دموکراسی است.

واژگان کلیدی:
دولت الکترونیک

فناوری اطالعات و ارتباطات ،دموکراسی ،خدمات آنالین ،مشارکت الکترونیهک و

- Email: khastar@khu.ac.ir
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 -1مقدمه و بیان مسئله
توس ه فناوری اطالعات و ارتباطات طی چند دهه گذشته ،تأثیرات شگرفی بر کسب و
کارها ،جوامع و اقتصادها گذاشته است .دولتها و بخش عمومی نیز از این تغییر و تیوالت

فناوری ،تأثیرات زیادی پذیرفتهاند .هم اکنو فناوریهای ارتباطی به عنوا پیشرا اصلی در
تیول بخش عمومی و زندگی اجتماعی مردم عمل میکنند .این نیرو به همراه تقاضای فزاینده

برای خدمات اثربخش و کارآمد ،اثر بسیار زیادی بر سپرر سیاسی گذاشته است .اکنو
امیدهای زیادی وجود دارد که فناوری نوین ارتباطی مانند اینترنت بتواند آرما ها و ایدهآلهای

کالسیک دموکراسی را به واق یت تبدیل کند .هر چند از آ جایی که شکل دموکراسی که در
ترکیب با دولت الکترونیک ایجاد میشود ،نوظرور 1خواهد بود ،تفاوتهایی با دموکراسی

مستقیم حضوری خواهد داشت .حذف زما و مکا توسط شبکههای اجتماعی اینترنتی ،تأثیر
مرمی بر دموکراسی در قر بیست و یکم دارد و آ را تبدیل به یک فرم غیر قابل پیشبینی
میکند .دموکراسی از طریق اینترنت ،وارد مرحله جدیدی خواهد شد .در این وض یت ،نه
بازگشت به گذشته ممکن است و نه پیشبین ی دقیق آینده دموکراسی امکا دارد (کینگ،
.)2006
بدین ترتیب ،مسئله میزا و نیوه تأثیرگذاری فناوری اطالعات و ارتباطات بر دموکراسی،
از اهمیت باالیی برخوردار است .در پژوهش کنونی به بررسی رابطه بین میزا گسترش
فناوری اطالعات و ارتباطات جرانی و سطح دموکراسی پرداخته میشود .سؤال اصلی پژوهش

حاضر این است که آیا توس ه فناوری ارتباطات ،بر دموکراسی در کشورها تأثیر میگذارد؟
پاسخ به این سؤال میتواند جنبههای مرمی از فناوری و تأثیرات اجتماعی  -سیاسی آ را
مشخص کند.
در مقاله حاضر از شاخصهای زیرساخت فناوری ،خدمات آنالین ،مشارکت الکترونیک و

دولت الکترونیک برای سنجش میزا توس ه فناوری اطالعات و ارتباطات در کشورها و از
شاخص دموکراسی فریدم هاوس 2برای سنجش سطح دموکراسی در بین کشورهای منتخب در
بازه زمانی  2003تا  2012استفاده شده است .دادههای مورد نیاز برای انجام این پژوهش ،به
صورت دادههای پانل از منابع اطالعاتی بینالمللی شامل سازما ملل متید و موسسه فریدم
هاوس به دست آمدهاند.

- emergent
- Freedom house
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برای تجزیه و تیلیل و آزمو فرضیههای پژوهش از رویکرد اقتصادسنجی و روشهای
تیلیل دادههای پانل 1و تیلیل رگرسیو ت میمیافته با روش  2GLSاستفاده میشود.

سازما دهی پژوهش به این ترتیب است که ابتدا ادبیات پژوهش در زمینه گسترش فناوری

اطالعات و تأثیر آ بر متغیرهای مرم سیاسی و اجتماعی ،مرور خواهد شد .سپس مفروم

دولت الکتر ونیک و اثرات فراگیر آ در جام ه و نرادهای دولتی و خصوصی بررسی خواهد
شد .در این بخش ،متغیر دولت الکترونیک در قالب سه مؤلفه مشارکت الکترونیک،

زیرساختها و خدمات آنالین ،تبیین شده و برخی دادههای کشورهای منطقه آسیای جنوب
غربی برای این سه مؤلفه ارائه میشوند .در ادامه ادبیات پژوهش ،رابطه بین فناوری و توس ه
دموکراسی در پژوهشهای پیشین ،کاوش شده است .در بخش روششناسی به بیا روشهای
آماری و شیوه کسب دادههای مورد نیاز پرداخته میشود .در بخش یافتهها نیز نتایج آزمو های

آماری بیا شده و نرایتاً در بخش نتیجهگیری به بیث و بررسی یافتههای پژوهش در مقایسه با
ادبیات پرداخته میشود.

 -2پیشینه پژوهش
فناوری اطالعات و اینترنت و فراگیری اثرات آن
گسترش و نفوذ فناوری اطالعات و ارتباطات در جوامع از طریق تأثیرگذاری بر سطح
انتظارات عمومی و یاری رساند به شرروندا برای کسب شایستگی و تسریل در ایجاد تغییر

و تیول در نظام اجتماعی ،در فرآیند توس ه اجتماعی تأثیرگذار است (پیرا نژاد و همکارا ،
 .)1392متخصصا بر این باور هستند که توانایی کنترل جریا های اطالعات از جمله مرمترین
کارکردهای دولتها در راستای حفظ حاکمیت ملی و تقویت امنیت ملی است (اگنیو و
کوبریج .)1995 ،سیستمهای ارتباطی سنتی مانند رادیو و تلویزیو  ،این توانایی را به دولتها
میدادند که پیامهای خود را به صورت یکطرفه به شرروندا و گروههای اجتماعی انتقال

دهند؛ اما رسانههای نوین باعث توانمندشد افراد و سازما های غیر دولتی شدهاند .این
گروهها یاد گرفتهاند که چگونه از این رسانهها برای انتشار اطالعات غیر دولتی ،ارائه تیلیلها
و گزارشهای مستقل و موارد مشابه استفاده کنند.
پیشبینی اثرات فناوری نوین ارتباطی کار مشکلی است و نمیتوا بهدرستی تشخیص داد
که این فناوریها چگونه جام ه را شکل خواهند داد .مقیاس و سرعت خلق و تبادل اطالعات
در جرا ابرپیوسته کنونی قابل مقایسه با هیچ دوره تاریخی دیگر نیست؛ شبکه فیسبوک در
- Panel Data Analysis
- Generalized Least Squares
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کمتر از یک دهه ،بیش از یک میلیارد کاربر به دست آورده است .توییتر در عرض هفت سال
دارای  500میلیو کاربر ف الشده است .در هر دقیقه ،به میزا  48ساعت میتوای جدید
ویدئویی به سایت یوتیوب افزوده میشود .این پدیده تأثیرات بسیار متنوعی داشته است.

مطال ات انجامشده روی ف الیت فیسبوک و توییتر در مصر و تونس نشا داده است که هیچ
تردیدی در مورد نقش رسانه اجتماعی در تسریل انقالب کشورهای عربی وجود ندارد
(هاوارد ،دوفی و فریلو  .)2011 ،حتی پژوهشگرا با تیلیل پیامهای توییتر توانستند به
صورت موفقیتآمیزی نتایج انتخابات (تامس جا سپرینگر و ساندنر )2010 ،یا شیوه واکنش
مشتریا به یک برند خاص را نشا دهند (جانسن ،ژانگ و سوبل.)2009 ،

هیل ( )1999م تقد است جام ه اطالعاتی که هماکنو در حال گسترش است ،مملو از
امکانات هیجا انگیز ،تردیدها و اندیشهها و رفتارهای متضاد است (هیل .)1999 ،هماکنو
بسیاری از تظاهراتی که در سطح خیابا ها و میدا ها در سطح جرا صورت میگیرد (مانند
انواع اعتراضات به فرآیندهای جرانیشد و یا مسائل مییط زیست) از طریق اینترنت
سازما دهی می شود .برقراری گفتگو ،انجام کار مشترک آنالین و انتشار خیلی سریع

گزارشهای گرد همآییها ،صورت تازهای از «دموکراسی تدریجی» را به وجود آورده است که
در آ فاصله جغرافیایی و زمانی بین شرروندا و نمایندگا آ ها تقلیل مییابد.
کاستلز همچنین بر این باور است که رسانههای عصر اطالعات ،چارچوبهایی از سیاست
را شکل میدهند که نه تنرا بر انتخابات بلکه بر سازما سیاسی ،تصمیمگیری و حکومت تأثیر
گذاشته و در نرایت رابطه بین دولت و جام ه را تغییر میدهند .به دلیل اینکه نظامهای سیاسی
ف لی هنوز مبتنی بر الگوهای سازما دهی و راهبُرد سیاسی دورا صن تی هستند از نظر سیاسی
منسوخ به نظر میرسند و استقالل آ ها از طرف جریا های اطالعات نفی میشود .این مسئله
یکی از ریشههای ایجاد بیرا دموکراسی در عصر اطالعات است (کاستلز.)377 :1389 ،
وجه اصلی تفاوت فناوریهای نوین در مقایسه با سایر فناوریهای سنتی و جدید مانند

تلویزیو  ،رادیو و رسانههای مکتوب ،در ت املی بود آ ها است .این رسانهها افراد را در
سراسر جرا به یکدیگر متصل کرده و امکا اثرگذاری از طریق ارسال دیدگاه و مطالب مورد
نظر را برای آ ها فراهم میسازند .رسانههای نوین ،عدم تمرکز گستردهای را در سطح جوامع
ایجاد میکند ،به طوری که هر فرد به تنرایی قابلیت تبدیلشد به یک بازیگر اصلی در جرا
اطالعات را پیدا میکند (میناوند چال .)6 :1381 ،افراد قادر میشوند تا از طریق برقراری

ارتباط دوسویه با جرا خارج از خود ،ت امل داشته و بتوانند در آ نقشآفرینی ف ال داشته
باشند .این امکا به م نای خلق فرصتهای جدیدی برای ابراز وجود و عقیده است.
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فضای ایجادشده توسط فناوری نوین اطالعات و ارتباطات ،ماهیتی عمومی دارد ،ی نی
مرتبط با حوزه عمومی جوامع انسانی است؛ جایی است که افراد میتوانند با هم دیدار کنند ،به

تبادل اندیشه بپردازند ،در اطالعات سریم شوند ،حمایت اجتماعی به دست آورند ،تجارت
کنند ،رسانه ت املی ایجاد کنند ،بازی کنند یا به بیث سیاسی بپردازند (بیل.)2004 ،

دولت الکترونیک
دولت ها در سراسر جرا به دنبال افزایش سطح و میزا ارائه خدمات عمومی از طریق

فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی هستند .این کار در چارچوب مفروم دولت الکترونیک انجام
میشود .یکی از اهداف دولت الکترونیک ،افزایش میزا درگیری شرروندا در مسائل مدنی و
عمومی است .بدین ترتیب میتوا گفت که دولت الکترونیک میتواند سبکهای دموکراتیکتر
و مشارکتیتر از حکمرانی را ایجاد کند .در این سبک جدید حکمرانی ،ارتباطات تقویتشده و

همکاری مناسب بین بخشهای مختلف دولت و ارتباطات برتر بین بخش عمومی ،خصوصی
و جام ه مدنی وجود دارند (گانتر.)2006 ،
دولت الکترونیک به عنوا یک نراد میتواند کمک کند که مشارکت ف ال در مسائل

اجتماعی و سیاسی ایجاد و تقویت شود؛ اما اثرات اجتماعی فناوریهای اطالعات و دولت
الکترونیک در ادبیات پژوهش همچنا جای زیادی برای کار دارد .زمینههای اجتماعی
فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی باید برای توصیف م نادار این پدیده ،مورد نظر قرار گیرند.
اینترنت یک فناوری بسیار گسترده است که باید تأثیرات مثبت آ بر دموکراسی وزندگی مردم

بررسی شود (جایگر.)2005 ،
چارچوب مفرومی برنامه دولت الکترونیک سازما ملل متید بر اساس پارادایم توس ه
انسانی و اجتماعی است .دولت الکترونیک در این زمینه ،به ظرفیت و تمایل بخش دولتی به
گسترش فناوری اطالعات و ارتباطات برای بربود دانش و اطالعات در خدمت به شرروندا
میپردازد .منظور از ظرفیت نیز ظرفیتهای مالی ،زیربنایی (ساختاری) ،سرمایه انسانی،
نظارتی ،اجرایی و توانایی سیستماتیک دولت است و تمایل ،اشاره به ارائه اطالعات و دانش
در راستای توانمندسازی شرروندا دارد (.)http://unpan3.un.org/egovkb
شاخص توس ه دولت الکترونیک )EDGI( 1جایگاه دولت الکترونیک را بین کشورهای
عضو سازما ملل متید اندازهگیری میکند .در این شاخص ،ویژگیهای مربوط به دسترسی
شامل زیرساخت و سطح آموزشی برای نشا داد میزا تالش کشورها برای استفاده از
فناوری اطالعات در راستای افزایش دسترسی و مشارکت شرروندانشا بررسی میشوند.

- E-Government Development Index
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شا خص توس ه دولت الکترونیک از طریق میاسبه سه مؤلفه اصلی سطح خدمات آنالین،
ارتباطات الکترونیک و ظرفیتهای انسانی اندازهگیری میشود.
پایگاه داده توس ه دولت الکترونیک سازما ملل متید بر اساس امتیازات کشورها در زمینه

شاخص دولت الکترونیک رتبه جرانی هرکدام از آ ها را مشخص کرده است .نمودار زیر
وض یت امتیازات پنج قاره را در این زمینه نشا میدهد:

شکل  -1امتیاز پنج قاره جرا در زمینه دولت الکترونیک در سال ( 2014منبع :پایگاه داده توس ه دولت
الکترونیک سازما ملل متید.)1

هما گونه که در نمودار فوق مالحظه میشود ،قاره اروپا (میزا نفوذ  )0/6936در زمینه
دولت الکترونیک در سال  2014در رتبه اول قرار دارد .پس از آ قاره آمریکا (میزا نفوذ
 ،)0/5074آسیا (میزا نفوذ  )0/495و اقیانوسیه (میزا نفوذ  )0/4086برترین وض یت را دارند.
کشورهای قاره آفریقا (میزا نفوذ  )0/266نیز بدترین وض یت را در بین قارهها در رتبهبندی
جرانی دارند.
از نظر شاخص دولت الکترونیک ،ایرا در سال  2014در رتبه  105جرانی (میزا نفوذ
 )0/4508قرار دارد و نشا میدهد که پنج رتبه نسبت به سال  ،2012تنزل پیداکرده است.

مشارکت الکترونیک
ترویج مشارکت شرروندا  ،سنگ بنای حکومت اجتماعی فراگیر است .هدف از مشارکت
الکترونیک باید بربود دسترسی شرروندا به اطالعات و خدمات عمومی و ترویج مشارکت
عمومی در تصمیمگیریها باشد که منتج به رفاه جام ه و افراد میشود.
فناوریهای نوین ارتباطی میتوانند روابط و سبکهای ارتباطات بین انتخابکنندگا و

انتخاب شوندگا را متیول کنند؛ هماکنو بسیاری از مجالس قانو گذاری در سطح دنیا دارای
وبسایت هستند و اطالعات مربوط به مصوبات خود را در آ قرار میدهند .این سایتها به
- http://unpan3.un.org/egovkb/datacenter/CountryView.aspx

1
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مردم امکا میدهند که درباره حقوق و وظایف خود ،اطالعات بیشتری به دست آورند .برخی
از این سایتها از طریق سیستمهای نظردهی به کاربرا امکا میدهند که دیدگاههای خود را

در زمینه ف الیتهای سیاسی و قانو گذاری مطرح کنند .این کار در بلندمدت ،زمینه توس ه و
تکثر سیاسی را ایجاد کرده و مشارکت شرروندی الکترونیک را نرادینه میکند .تواناییهای

نوین فضای تبادل اطالعات در قدرتدهی بیشتر به شرروندا در مقابل نرادهای ادارهکننده در
جام ه ،این بیث را مطرح میکند که جرا به تدریج شاهد شکلگیری پارادایم نوینی به عنوا
"دموکراسی الکترونیک" خواهد بود (بیل.)2004 ،
شاخص مشارکت الکترونیک به ارزیابیکیفیت و سودمندی اطالعات و خدماتی اشاره دارد
که توسط یک کشور برای درگیرکرد شرروندا در سیاست عمومی ارائه میشود و به واسطه
استفاده از برنامههای دولت الکترونیک میقق میشود (.)http://unpan3.un.org/egovkb
بر اساس دادههای شاخص مشارکت الکترونیک ،نمودار وض یت امتیازات پنج قاره در
زمینه شاخص مشارکت الکترونیکی به ترتیب زیر است:

شکل  -2امتیاز هرکدام از کشورهای منطقه در زمینه شاخص مشارکت الکترونیک در سال ( 2014منبع:
پایگاه داده توس ه دولت الکترونیک سازما ملل متید).

هما گونه که مالحظه میشود ،قاره اروپا (میزا شاخص مشارکت  )0/5454در زمینه
دولت الکترونیک در سال  2014در رتبه اول قرار دارد .پس از آ قاره آسیا (میزا شاخص
مشارکت  ،)0/4506آمریکا (میزا شاخص مشارکت  )0/4398و اقیانوسیه (میزا شاخص
مشارکت  )0/3095برترین وض یت را دارند .کشورهای قاره آفریقا (میزا شاخص مشارکت
 )0/2189نیز بدترین وض یت را در بین قارهها در رتبهبندی جرانی دارند.
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از نظر شاخص مشارکت الکترونیک ،کشور ایرا در سال  2014در رتبه  110جرانی (میزا
شاخص مشارکت  )0/2941قرار دارد که نشا میدهد  35رتبه نسبت به سال  2012تنزل پیدا

کرده است.

دموکراسی و فناوری
امروزه رویههای دموکراسی ،تفاوتهای قابلتوجری با نمونههای سنتی آ برای مثال در

دولت  /شررهای یونا باستا دارد .در عصر دیجیتال ،دموکراسی به وسیله فرآیندهای
اجتماعی و سیاسی بازآفرینی شده است .تیوالت تاریخی بهگونهای پیش رفتهاند که ما
هماکنو دموکراسی را به شیوه امروزی آ درک میکنیم .دموکراسی مستقیم یکی از اثرات مرم

دموکراسی است که به وسیله فناوریهای ارتباطی میتواند ایجاد شود (کینگ .)2006 ،توس ه
فناوری اطالعات و ارتباطات باعث میشود که جوامع دموکراتیک با مشکل سازگارشد با
ت ریف کامالً جدیدی از حاکمیت روبرو شوند؛ اما جوامع غیر دموکراتیک مشکالت بیشتری
نیز دارند ،چرا که بقای رژیمهای اقتدارگرا درگرو کنترل شرروندا از نظر دیدهها و شنیدهها
است .این توانایی کنترل در اثر رشد فناوریهای ارتباطی به شدت در حال کاسته شد است
(ریستو .)306 :1390 ،
فناوری نوین ارتباطات در بسیاری از جنبشهای اجتماعی اخیر مانند انقالبهای
خاورمیانه ،جنبش تسخیر والاستریت ،اعتراضات مسکو و تظاهرات در شررهای ترکیه به
عنوا ابزار جرت سازما دهی گروههایی از افراد غیر سازما دهیشده ،به کار گرفته شد.
اینترنت توانسته است آگاهی مشترکی را خلق کند که بر اساس آ  ،افراد جایگاه خود و دیگرا
را در اقدام آینده بدانند (شیرکی .)2011 ،ماهیت فضای تبادل اطالعات سبب شده است که
مخالفا  ،عمالً از آ به عنوا ابزار ف الیت سیاسی و خبری در راستای مقابله با نظام حاکم
استفاده کنند .این مسئله به ویژه در کشورهایی که رسانههای شنیداری و دیداری مانند رادیو و
تلویزیو در انیصار دولتها قرار دارند ،بسیار پررنگتر است .کریشنر به نمونههایی از

ف الیت گروههای مخالف رژیمهای عربی در کشورهای اروپایی به ویژه انگلیس اشاره میکند
(کریشنر.)2006 ،
فناوری نوین همچنین میتواند روشی برای بربود سطح حکمرانی خوب در کشورها باشد.
به کارگیری این فناوریها میتواند موجب افزایش بازبود  1و پاسخگویی 2شود .همچنین
سطح شفافیت دولت به وسیله رسانههای اینترنتی و شبکههای اجتماعی افزایش مییابد (کینگ،
 .)2006در فرم جدید دموکراسی که توسط فناوری اطالعات و ارتباطات ارتقا یافته است ،یکی
از مرمترین مشکالت دموکراسی پیشین تا حدودی رفع میشود؛ به صورت سنتی ،دموکراسی
- openness
- accountability

1
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با انتخابات سر و کار دارد .مردم در زما انتخابات میتوانند به نمایندگا خود دسترسی داشته
و از بین نامزدها یک نفر را انتخاب کنند .در طی فرآیند چندساله که نماینده انتخابی در حال

ف الیت است ،میزا دسترسی و اثرگذاری انتخابکنندگا بر وی بسیار کم میشود .ارتباطات
از طریق سیستمهای رایانهای میتواند جایگزینی برای مشارکتهای نرادینهشده حضوری برای

مثال در انتخابات باشد (کینگ .)2006 ،فناوری نوین ارتباطی میتواند به عنوا ابزاری برای
متصلکرد نمایندگا انتخابی ،احزاب ،گروههای ذینفوذ ،سازما های دولتی و غیر دولتی و
عموم مردم به کار رود (کینگ.)2006 ،
با توجه به ادبیات بررسیشده پژوهش در زمینه فناوری اطالعات و دموکراسی ،میتوا

فرضیه اصلی پژوهش را به این ترتیب بیا کرد:
فرضیه اول :رشد زیرساختهای فناوری بر سطح دموکراسی در کشورهای مورد مطال ه

تأثیر میگذارد.
فرضیه دوم :توس ه خدمات آنالین بر سطح دموکراسی در کشورهای مورد مطال ه تأثیر
میگذارد.
فرضیه سوم :افزایش میزا مشارکت الکترونیکی بر سطح دموکراسی در کشورهای مورد
مطال ه تأثیر میگذارد.
فرضیه چرارم :گسترش نفوذ دولت الکترونیک ،بر سطح دموکراسی در کشورهای مورد
مطال ه تأثیر میگذارد.

در پژوهشهایی که از دادههای پانل استفاده میشود ،به جای فرضیههای پژوهش به الگوی
پژوهش اشاره میشود .چرا که در پژوهشهای اقتصادسنجی ،از الگو یا مدل برای بررسی
رابطه رگرسیونی استفاده میشود .مدل مورد مطال ه در پژوهش حاضر به صورت زیر ت ریف
میشود:
DEMit = β0 + β1INFt + β2OSit+ β2EPit+ β2EGit

که در این مدل DEM ،نشا دهنده شاخص دموکراسی INF ،نشا دهنده شاخص زیرساخت،
 OSنشا دهنده شاخص خدمات آنالین EP ،نشا دهنده مشارکت الکترونیک و EG
نشا دهنده شاخص دولت الکترونیک هستند و اندیسهای  iو  tنیز بیا کننده کشور و سال
هستند.

روششناسی پژوهش

-3
پژوهش کنونی با استفاده از روشهای اقتصادسنجی انجام شد .در این پژوهش ،مدل
رگرسیونی بیا شده با استفاده از دادههای پانل و روش حداقل مرب ات ت میمیافته  GLSمورد
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بررسی قرار میگیرد (ماداال و الهیری .)2006 ،دادههای پانل ترکیبی از دادههای مقط ی و
سری زمانی هستند ،ی نی اطالعات مربوط به دادههای مقط ی در طول زما مشاهده میشود.
چنین دادههایی دارای دو ب د هستند که یک ب د آ مربوط به واحدهای مختلف در هر مقطع

زمانی خاص و ب د دیگر آ مربوط به زما است .با توجه به میدودیتهای موجود در
استفاده از الگوهای سری زمانی در دورههای کوتاه به دلیل میدودیتهای آماری موجود،
استفاده از روش دادههای پانل جرت تلفیق دادههای مقاطع و گروههای مختلف در یک سری
زمانی بسیار مفید است (گرین.)2006 ،
در مقاله حاضر ،شاخصهای مربوط به شاخص فناوری اطالعات از وبسایت سازما ملل

متید استخراج شدند .دادههای مربوط به میزا دموکراسی در کشورهای مختلف نیز از
وبسایت فریدم هاوس 1به دست آمد .موسسه فریدم هاوس ،دموکراسی را در کشورها را با
مقیاسی  25سؤالی که  10سؤال آ مرتبط با حقوق سیاسی و  15سؤال آ مرتبط با آزادیهای
مدنی است ،ارزیابی میکند .این مقیاس امتیازی بین صفر تا  40برای حقوق سیاسی و امتیازی
بین صفر تا  60برای آزادیهای مدنی در نظر میگیرد .این مقادیر در یک مقیاس صفر تا 10

درجه ،نرمالسازی میشوند .کشورهایی که بیشترین میزا آزادی مدنی را دارند ،امتیاز 10
دریافت میکنند .مؤلفههای فناوری اطالعات و ارتباطات نوین شامل زیرساخت ،خدمات
آنالین ،مشارکت الکترونیک و دولت الکترونیک نیز دارای مقداری بین صفر و یک هستند .هر
چه یک کشور به عدد یک نزدیکتر باشد در زمینه آ شاخص ،وض یت برتری دارد.
در پژوهش حاضر ،برای سنجش روابط علی با استفاده از روششناسی پانل ،دو مسئله
کلیدی مورد توجه قرار گرفتند :نخست اینکه کنترل استقالل دادههای کشورهای انتخابشده
در نظر گرفته شد .چرا که شوکی که یک کشور را تیت تأثیر قرار میدهد ،به دلیل شرایط
کنونی جرانیشد  ،میتواند بر بقیه کشورها نیز تأثیر بگذارد .برای میاسبه این وابستگی با
استقالل درونی ،از آزمو مونتکارلو ارائهشده توسط پسرا ( )2006استفاده شد .مسئله دوم

این است که آیا میتوا دادهها را بین کشورها تجمیع کرد و اینکه دادههای پانل نشا دهنده
منیصربود دادههای هر کشور است یا خیر؟ (پسارا و یاماگاتا .)2008 ،با توجه به این موارد
آزمو وابستگی بین کشوری و همگنی شیب در تیلیل علی پانل ،یک مرحله حیاتی در
انتخاب روش آزمو علیت مناسب است .در این پژوهش برای آزمو وابستگی بین کشوری از
روش ضریب الگرانژ (( )LMبروسچ و پاگا  )1980 ،استفاده شد .مقدار آماره آزمو ضریب
الگرانژ برای دادههای این پژوهش برابر )p-value=0.000( 644/50است که نشا دهنده
استقالل درونی کشورهاست.
- Freedom house

1
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عالوه بر این ،در پژوهش کنونی برای مشخصکرد روش مناسب برای تخمین الگو از
آزمو هاسمن 1استفاده شد .مقدار آماره کای دو به دستآمده برای کشورهای منتخب برابر
 0/13است؛ از آنجا که این مقدار بزرگتر از  0/05است ،بنابراین نتیجه گرفته میشود که برای

برآورد الگو ،باید از مدل اثرات تصادفی استفاده شود (گرین .)2008 ،مدل اثرات تصادفی با
استفاده از برآوردگر  GLSتخمین زده میشود.

 -4یافتههای پژوهش
بر اساس یافتههای پژوهش ،حداقل مقدار برای شاخص زیرساخت فناوری در سال 2012

برابر صفر (میانمار) و حداکثر مقدار آ برابر ( 0/928کره جنوبی) است.

همچنین حداقل مقدار شاخص خدمات آنالین برابر صفر (آفریقای مرکزی ،لیبی و گینه) و
حداکثر مقدار آ برابر یک (سنگاپور ،ایاالت متیده و کره جنوبی) است .حداقل مقدار
شاخص دولت الکترونیک برابر ( 0/064سومالی) و حداکثر مقدار آ برابر ( 0/928کره

جنوبی) است .حداقل مقدار شاخص مشارکت الکترونیک برابر صفر (اغلب کشورهایی که از
نظر سیاسی توس هنیافته هستند) و حداکثر مقدار آ برابر یک (هلند و کره جنوبی ) است.
جدول  -1روند شاخصهای فناوری اطالعات در کشورهای جرا
سال

مشارکت الکترونیک

دولت الکترونیک

خدمات آنالین

زیرساخت

میانگین

واریانس

میانگین

واریانس

میانگین

واریانس

میانگین

واریانس

2003

0/151

0/209

0/364

0/216

0/255

0/222

0/177

0/218

2004

0/141

0/214

0/394

0/208

0/296

0/252

0/176

0/214

2005

0/152

0/219

0/409

0/211

0/336

0/262

0/178

0/211

2008

0/191

0/215

0/451

0/186

0/349

0/229

0/210

0/217

2010

0/191

0/213

0/420

0/195

0/282

0/210

0/233

0/212

2012

0/223

0/255

0/496

0/204

0/433

0/237

0/325

0/253

انجام آزمو همبستگی که نتایج آ در جدول زیر نشا داده شده است ،بیانگر آ است که
بین شاخصهای مورد نظر پژوهش ،رابطه همبستگی م ناداری در سطح اطمینا  0/01وجود

دارد:

- Hausman

1
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جدول  -2همبستگی بین متغیرهای پژوهش

زیرساخت
فناوری
خدمات
آنالین
دولت
الکترونیک
مشارکت
الکترونیک

همبستگی
پیرسو

زیرساخت

خدمات

دولت

مشارکت

فناوری

آنالین

الکترونیک

الکترونیک

1

**0/753

**0/847

**0/662

0/000

0/000

0/000

1

**0/880

**0/849

0/000

0/000

1

**0/733

مقدار اطمینا
همبستگی

**0/753

پیرسو

0/000

مقدار اطمینا
همبستگی
پیرسو
مقدار اطمینا
همبستگی
پیرسو
مقدار اطمینا

**0/847

**0/880

0/000

0/000

**0/662

**0/849

**0/733

0/000

0/000

0/000

0/000
1

عالمت ** نشا میدهد که رابطه همبستگی در سطح اطمینا  0/001م نادار است

تخمین مدل

در روش تخمین دادههای ترکیبی ،هرکدام از متغیرها در یک مدل میاسباتی جداگانه (مدل
اول تا چرارم) وارد مدل میشوند .هدف از این کار ،میاسبه و تخمین مدل برای هرکدام از
این متغیرها است .نرایتاً کل متغیرها در قالب مدل پنجم ،وارد مدل میشوند .جدول زیر نتایج
این کار را نشا میدهد:
جدول  -3نتایج تخمین دادههای ترکیبی

مقدار ثابت
زیرساخت فناوری
خدمات آنالین

مدل اول

مدل دوم

مدل سوم

مدل چهارم

مدل پنجم

6/32

13/79

4/04

5/55

5/296

()0/000

()0/000

8/013

()0/000

()0/000

()0/000
2/636

()0/000

()0/000
3/08

()0/000

2/223

()0/000
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مدل اول

مدل دوم

مدل سوم
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مدل چهارم

6/08

دولت الکترونیک

7/546

()0/012

مشارکت

()0/000
2/08

الکترونیک

مدل پنجم

()0/001

13/577

()0/000

برای میاسبه الگوی رگرسیونی پژوهش ،دادههای پانل  189کشور مورد نظر در پژوهش

با استفاده از روش  GLSو به کارگیری نرمافزار  STATAمیاسبه شد .نتایج این تخمین به

ترتیب زیر است:

Cross-sectional time-series FGLS regression
Coefficients: generalized least squares
Panels: homoscedastic
Correlation: no autocorrelation
Estimated covariance = 1
Number of obs = 1152
Estimated coefficients =4
Obs per group: min =1
Wald chi2 (3) = 36.81
Log likelihood = -878.09 Prob > chi2 = 0.0000

جدول  -4نتایج میاسبه الگوی رگرسیونی پژوهش
متغیر

ضریب

خطای استاندارد

مقدار

z

|P>|z

زیرساخت فناوری

2/636

3/259

15/16

0/000

خدمات آنالین

2/223

3/926

14/25

0/000

دولت الکترونیک

7/546

4/128

10/79

0/000

13/577

2/907

8/10

0/000

5/296

1/082

16/58

0/000

مشارکت
الکترونیک
مقدار ثابت

یافتهها نشا میدهد که ضرایب متغیرهای مستقل پژوهش کمتر از  0/01م نادار است .با
توجه به این یافتهها ،م ادله تخمین میزا نابرابری درآمد به ترتیب فرمول زیر خواهد بود:
DEMit = 5.296 + 2.636INFt + 2.223OSit+ 7.546EGit + 13.577EPit
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که در این مدل DEM ،نشا دهنده شاخص دموکراسی INF ،نشا دهنده شاخص زیرساخت،
 OSنشا دهنده شاخص خدمات آنالین EP ،نشا دهنده مشارکت الکترونیک و EG

نشا دهنده شاخص دولت الکترونیک هستند و اندیسهای  iو  tنیز بیا کننده کشور و سال
هستند.

 -5نتیجهگیری و توصیههای سیاستی
در پژوهش حاضر تأثیر فناوری اطالعات و ارتباطات و زیرساختهای آ بر رشد
دموکراسی در بین  189کشور بین سالهای  2003تا  2012آزموده شد .برای تیلیل دادههای
پانل از روش  GLSبرره گرفته شد.
یافتهها نشا داد که مؤلفههای فناوری ارتباطات و اطالعات میتوانند بر گسترش

دموکراسی در جوامع تأثیر مثبت داشته باشند .مشاهدات از وض یت سیاسی و اجتماعی
کشورهای مختلف طی سالهای گذشته ،تأییدکننده این یافتهها است .فناوریهای نوین ،سطح

دانش و آگاهی شرروندا و سرعت و حجم دسترسی آ ها به اطالعات سیاسی – اجتماعی را
تا حد زیادی افزایش داده است .در بین مؤلفههای فناوری ،شاخص زیرساخت فناوری از
اهمیت بیشتری برخوردار است؛ به دلیل اینکه ارتباطات نوین در هر جام های بر پایه
زیرساخت فناوری آ انجام میشود ،این شاخص اهمیت بیشتری پیدا کرده است .بنابراین
برای توس ه دموکراسی در جوامع ،گسترش زیرساختهای اطالعات و ارتباطات ضروری به

نظر میرسد.
شاخص مشارکت الکترونیک نیز میتواند موجب گسترش دموکراسی شود .مشارکت
الکترونیکی به م نای استفاده از فناوریهای نوین برای باز مرندسی فرآیندهای سنتی سیاسی و
تنظیم مجدد رابطه بین شرروندا و منتخبا است .افزایش مشارکت الکترونیک در ادبیات
پژوهش نیز مورد توجه بوده است و به صورت بالقوه میتواند ماهیت نوین دموکراسی را در

جوامع نرادینه کند.
مکانیسمهای متفاوتی میتوانند بر رابطه بین متغیرهای مورد نظر پژوهش حاکم باشند.
یافتههای پژوهش رو و ساندراراجا ( )2014نشا داد که فراتر از مسئله سطح دسترسی ،میزا
شفافیت ایجادشده به وسیله فناوریهای موبایل از قبیل اشاعه اطالعاتی که قبل از این غیر قابل
دسترسی بودند ،اهمیت فراوانی دارد .رو و ساندراراجا ( )2012همچنین نشا دادند که تأثیر

فناوری ارتباطات و دموکراسی در کشورهایی رخ میدهد که از طرف شرکای خود به دلیل
اینکه شرروندا آ ها تجربه آزادی بیشتری دارند ،تیت فشار قرار گرفتهاند .در واقع سؤال
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اصلی ،از این نقطه که جنبشهای سیاسی چگونه از امکانات فناوری استفاده میکنند ،به این که
فناوریها چگونه آزادی را تغییر شکل میدهند ،تغییر مییابد.

ظرور فناوریهای ارتباطی به ویژه اینترنت ،باعث میشود که سرعت تغییر عالم واقع از

سرعت تیول اذها بیشتر شود؛ بدین ترتیب ،وقوع انقالبهای سنتی حتی در مستبدانهترین

حکومتها نیز بیم نی میشود .سیستمهای سیاسی برای بقای خود باید به جای ت ادل ایستا به
سمت یک ت ادل پویا بروند .حکومتهای غیر دموکراتیک فقط میتوانند به ت ادل ایستا دست

یابند که در برابر مییط متیول ،نمیتواند بقا یابد .از این رو تمامی سیستمهای سیاسی مجبور
هستند که خود را با تیول شرایط ،متیول سازند.

استفاده از فناوریهای ارتباطی نوین موجب میشود که فرآیند دستورگذاری مسائل عمومی
با تیول عظیمی مواجه شود .در سبک سنتی دستورگذاری مسائل عمومی از طریق صداهای

قدرت شناخته شده و م موالً نخبگا قدرت بودند که ت یین میکردند که مسائل عمومی کدام
هستند و چه اولویتی دارند .اما فناوری ارتباطات باعث میشود که گروههای جدیدی در
دستورگذاری دولتها داخل شوند و در واقع صداهای جدید و کانالهای جدید برای بیا

مسائل عمومی ایجاد شوند .با ایجاد پنجرههای جدید برای بیا مسائل عمومی ،نوع و
اولویتبندی مسائل عمومی نیز تغییر خواهند کرد و در اثر آ دخالت دولت در مسائلی که
برای گروههای فشار و ذینف ا جدید اهمیت دارد ،بیشتر خواهد شد .این گونه مسائل،
هماکنو بیشتر جنبههای زیستمییط ی ،حقوق بشر ،آزادی ،حقوق شرروندی و توجه به
گروههای اقلیت و حاشیهای هستند .در این فرآیند دستورعملهای سیاسی و اجتماعی 1بیشتر
به زندگی روزمره شرروندا نزدیک میشود .مالحظه میشود که به این ترتیب ،نشانههایی از
پیشرفت دموکراسی به شیوه جدید و نزدیکشد آ به ایدهآلهای ذهنی فیلسوفا ظرور
مییابند .در این فرآیند ،مسئله مدیریت افکار عمومی دیجیتال و صداهای دیجیتال شرروندا ،
دارای اهمیت فراوانی در بین مدیرا و میققا بخش دولتی و دولت الکترونیک میباشند.

دموکراسی در عصر اینترنت تا حد زیادی به ت املها و انباشت تجربیات بین بخشهای
مختلف و ذینف ا درگیر در این مجادله وابسته است .از این رو خود اینترنت به تنرایی
نمی تواند عامل گذار به دموکراسی یا تقویت آ باشد؛ نوع و نتیجه ت امل بازیگرا مرم و
روندهای فناورانه – اجتماعی در این زمینه ،بسیار ت یینکننده هستند.
در اینجا میتوا نوعی دستهبندی از دموکراسی مورد نظر را ایجاد کرد :دموکراسی ف ال و

دموکراسی منف ل .در هر دو نوع دموکراسی ،مردم در جریا مسائل عمومی و فرآیندهای
دولتی قرار دارند ،اما تفاوتی مرم بین این دو نوع دموکراسی وجود دارد .در دموکراسی ف ال،
- political and social agendas
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مردم در بیشتر مسائل سیاسی  -اجتماعی روزانه خود ،دخیل هستند و در آ مشارکت ف ال
دارند ،اما در دموکراسیهای منف ل ،مردم فقط در رأیگیریها و به صورت ظاهری شرکت
میکنند و اثر مرمی در ت یین دستورگذاری یا بیا صداهای خود به سیاستگذارا و اثرگذاری

بر آ ها ندارند .الزمه گذار به دموکراسی این است که فناوریهای نوین ارتباطات و اطالعات،
شرروندا را به یک مشارکتکننده ف ال مبدل سازد ،نه اینکه آ ها را به تائیدکنندگا تودهای

مبدل کند که پس از اتخاذ تصمیمات توسط نخبگا قدرت ،به آ ها مرر تائید الکترونیک
میزنند.
مرمترین میدودیت تیقیق حاضر ،به بیث دادههای تیقیق مربوط میشود .در درجه اول

دادههای تیقیق به ویژه برای شاخص دموکراسی ،نیاز به مالحظات فراوانی وجود دارد .شیوه
میاسبه دادههای شاخص دموکراسی به ترتیبی است که مقدار دموکراتیکبود هر کشور با
مقدار سالهای قبل آ کشور ،بسیار نزدیک است .این میدودیت ،سبب میشود تا در استفاده
از این دادهها ،بسیار دقیق عمل کنیم.
میدودیت دیگر تیقیق ،به بیث اثر واق ی توس ه اینترنت و  ICTبر ارتقای دموکراسی
مربوط میشود .دموکراسی ،یک پدیده تاریخی است و ایجاد تغییرات بنیادین در آ در طی
زما مورد نظر تیقیق ( 2003تا  )2012توسط فناوری اطالعات و ارتباطات ،دور از ذهن به
نظر میرسد .اما این مسئله را میتوا از نظر قابلیت توانمندسازی فناوری نوین مشاهده نمود.
فناوری در ذات خود ،یک پدیده خنثی است اما هنگامیکه در یک زمینه و فضای سیاسی قرار
میگیرد ،میتواند م ادالت جدیدی را ایجاد کند .فناوریهای نوین ارتباطات ،قابلیت پیوند و

همافزایش بین عوامل و فاکتورهای دموکراسیخواهی در یک جام ه را دارند .این قابلیت در
بین هیچ کدام از فناوری های ارتباطی قبل از آ تا این حد گسترده نبوده است .فناوریهای
نوین نظیر اینترنت ،نقش یک تسریلگر برای تمام عوامل دموکراسی را میتواند ایفا کند که
تاکنو نتوانستهاند در جوامع غیر دموکراتیک به اتیاد و خودآگاهی دست یابند.
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