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 با دموکراسی سطح بر ارتباطات و اطالعات فناوری تأثیر بررسی
 پانل های داده روش از استفاده

 

  1خواستار حمزه
  خوارزمی دانشگاه کار و کسب مدیریت استادیار

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

  

 چکیده
های نوین اطالعات و ارتباطات بر رشد دموکراسی و مشارکت شهرروندا  طهی    مسئله تأثیر فناوری

شود  نظری این فرضیه مطرح میصورت  به توجه پژوهشگرا  را به خود جلب کرده است.  ،های اخیر سال
موجهب توسه ه مشهارکت شهرروندا  و رشهد دموکراسهی        ،های ارتباطات و اطالعهات  یفناور که رشد

های تجربی اندکی برای تائید این فرضیه انجام شده است. پژوهش کنونی با استفاده از  شوند. اما آزمو  می
پردازد. در الگوی  می 2012تا  2003کشور به آزمو  تجربی این فرضیه در بازه زمانی  189های پانل  هداد

های زیرسهاخت فنهاوری، خهدمات آنالیهن،      پژوهش حاضر، متغیر فناوری اطالعات و ارتباطات با مؤلفه
متغیر وابسته عنوا   به متغیر مستقل و سطح دموکراسی عنوا   به مشارکت الکترونیک و دولت الکترونیک 

ههای پانهل و تیلیهل     اند. روش پژوهش حاضر اقتصادسهنجی اسهت و از تیلیهل داده    در نظر گرفته شده
های پژوهش استفاده شده است.  و آزمو  فرضیهو تیلیل   تجزیهبرای  GLSیافته با روش  یمت مرگرسیو  

 رشد دموکراسی است.دهنده تاثیر مثبت فناوری اطالعات بر  های پژوهش نشا  یافته
 

فناوری اطالعات و ارتباطات، دموکراسی، خدمات آنالین، مشارکت الکترونیهک و   واژگان کلیدی:
 دولت الکترونیک
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 و بیان مسئله مقدمه -1

و  کسب یرات شگرفی بر تأث ،توس ه فناوری اطالعات و ارتباطات طی چند دهه گذشته
ها و بخش عمومی نیز از این تغییر و تیوالت  دولت، جوامع و اقتصادها گذاشته است. هاکار

را  اصلی در  پیشعنوا   به ارتباطی  های فناوریاکنو    اند. هم یرفتهپذیرات زیادی تأث ،فناوری
کنند. این نیرو به همراه تقاضای فزاینده  ی اجتماعی مردم عمل میزندگ وتیول بخش عمومی 

اکنو   .زیادی بر سپرر سیاسی گذاشته استاثر بسیار  ،برای خدمات اثربخش و کارآمد
ی ها آل ها و ایده امیدهای زیادی وجود دارد که فناوری نوین ارتباطی مانند اینترنت بتواند آرما 

شکل دموکراسی که در  که  ییجا آ  از هر چندکالسیک دموکراسی را به واق یت تبدیل کند. 
هایی با دموکراسی  تفاوت ،خواهد بود 1نوظرور ،شود ترکیب با دولت الکترونیک ایجاد می

تأثیر  ،های اجتماعی اینترنتی مستقیم حضوری خواهد داشت. حذف زما  و مکا  توسط شبکه
ی نیب شیپ  قابل ریغدارد و آ  را تبدیل به یک فرم  بیست و یکممرمی بر دموکراسی در قر  

نه  ،وارد مرحله جدیدی خواهد شد. در این وض یت ،کند. دموکراسی از طریق اینترنت می
ی دقیق آینده دموکراسی امکا  دارد )کینگ، نیب شیپنه  و بازگشت به گذشته ممکن است

2006.)  
 ،یرگذاری فناوری اطالعات و ارتباطات بر دموکراسیتأثمیزا  و نیوه  مسئله ،بدین ترتیب

به بررسی رابطه بین میزا  گسترش در پژوهش کنونی از اهمیت باالیی برخوردار است. 
شود. سؤال اصلی پژوهش  فناوری اطالعات و ارتباطات جرانی و سطح دموکراسی پرداخته می

 گذارد؟ تأثیر میدر کشورها بر دموکراسی  ،حاضر این است که آیا توس ه فناوری ارتباطات
سیاسی آ  را  -عی های مرمی از فناوری و تأثیرات اجتما تواند جنبه پاسخ به این سؤال می

  .مشخص کند
، مشارکت الکترونیک و آنالینهای زیرساخت فناوری، خدمات  در مقاله حاضر از شاخص

فناوری اطالعات و ارتباطات در کشورها و از  توس هدولت الکترونیک برای سنجش میزا  
برای سنجش سطح دموکراسی در بین کشورهای منتخب در  2م هاوسدشاخص دموکراسی فری

به  ،برای انجام این پژوهشمورد نیاز های  . دادهاست شده  استفاده 2012تا  2003زه زمانی با
شامل سازما  ملل متید و موسسه فریدم المللی  های پانل از منابع اطالعاتی بین دادهصورت  

 .اند آمده  دست  بههاوس 

                                                             
1
- emergent 

2
- Freedom house 
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های  و روش های پژوهش از رویکرد اقتصادسنجی و آزمو  فرضیهو تیلیل   تجزیهبرای 
GLS یافته با روش و تیلیل رگرسیو  ت میم 1های پانل تیلیل داده

 شود.  استفاده می 2
گسترش فناوری  در زمینهاست که ابتدا ادبیات پژوهش ترتیب  این   بهی پژوهش ده سازما 

مرور خواهد شد. سپس مفروم  ،یر آ  بر متغیرهای مرم سیاسی و اجتماعیتأثاطالعات و 
ونیک و اثرات فراگیر آ  در جام ه و نرادهای دولتی و خصوصی بررسی خواهد دولت الکتر

، الکترونیک مشارکت مؤلفهمتغیر دولت الکترونیک در قالب سه  ،شد. در این بخش
ی کشورهای منطقه آسیای جنوب ها دادهتبیین شده و برخی  ،آنالین خدماتها و  یرساختز

در ادامه ادبیات پژوهش، رابطه بین فناوری و توس ه شوند.  یمارائه  مؤلفهغربی برای این سه 
ی ها روشی به بیا  شناس روشکاوش شده است. در بخش  ،ی پیشینها پژوهشدموکراسی در 

ی ها آزمو ها نیز نتایج  شود. در بخش یافته یمپرداخته مورد نیاز ی ها دادهآماری و شیوه کسب 
های پژوهش در مقایسه با  گیری به بیث و بررسی یافته یجهنتیتاً در بخش نراشده و   یا ب آماری

 شود.  یمادبیات پرداخته 

 پیشینه پژوهش -2

 فناوری اطالعات و اینترنت و فراگیری اثرات آن 
گسترش و نفوذ فناوری اطالعات و ارتباطات در جوامع از طریق تأثیرگذاری بر سطح 

ای کسب شایستگی و تسریل در ایجاد تغییر رساند  به شرروندا  بر  انتظارات عمومی و یاری
نژاد و همکارا ،  توس ه اجتماعی تأثیرگذار است )پیرا  فرآیندو تیول در نظام اجتماعی، در 

 ترین مرم جمله ازهای اطالعات توانایی کنترل جریا که متخصصا  بر این باور هستند (. 1392
)اگنیو و یت امنیت ملی است در راستای حفظ حاکمیت ملی و تقو ها دولتکارکردهای 

 ها دولتاین توانایی را به  ،های ارتباطی سنتی مانند رادیو و تلویزیو . سیستم(1995کوبریج، 
ی اجتماعی انتقال ها گروهبه شرروندا  و  طرفه کیصورت  به های خود را دادند که پیاممی

اند. این شدهغیر دولتی های  شد  افراد و سازما  های نوین باعث توانمنداما رسانه ؛دهند
ها ، ارائه تیلیلغیر دولتیها برای انتشار اطالعات که چگونه از این رسانه اند گرفته ادی ها گروه
 مشابه استفاده کنند. مواردی مستقل و ها گزارشو 

خیص داد تش یدرست بهتوا  نمی و بینی اثرات فناوری نوین ارتباطی کار مشکلی استپیش
چگونه جام ه را شکل خواهند داد. مقیاس و سرعت خلق و تبادل اطالعات  هافناوریکه این 

بوک در  با هیچ دوره تاریخی دیگر نیست؛ شبکه فیس سهیمقا  قابلکنونی  یوستهابرپدر جرا  

                                                             
1
- Panel Data Analysis 

2
- Generalized Least Squares 
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در عرض هفت سال  ترییتوبیش از یک میلیارد کاربر به دست آورده است.  ،کمتر از یک دهه
ساعت میتوای جدید  48است. در هر دقیقه، به میزا   شده ف المیلیو  کاربر  500ی دارا

شود. این پدیده تأثیرات بسیار متنوعی داشته است. ویدئویی به سایت یوتیوب افزوده می
بوک و توییتر در مصر و تونس نشا  داده است که هیچ  روی ف الیت فیس شده انجاممطال ات 

 عربی وجود ندارد انقالب کشورهایسانه اجتماعی در تسریل تردیدی در مورد نقش ر
به های توییتر توانستند . حتی پژوهشگرا  با تیلیل پیام(2011)هاوارد، دوفی و فریلو ، 

یا شیوه واکنش  (2010)تامس جا  سپرینگر و ساندنر،  آمیزی نتایج انتخاباتموفقیتصورت  
 .(2009نسن، ژانگ و سوبل، )جامشتریا  به یک برند خاص را نشا  دهند 

مملو از  ،در حال گسترش است اکنو  همم تقد است جام ه اطالعاتی که  (1999) هیل
اکنو   . هم(1999)هیل،  ها و رفتارهای متضاد استانگیز، تردیدها و اندیشهامکانات هیجا 

مانند )گیرد در سطح جرا  صورت می ها دا یمها و بسیاری از تظاهراتی که در سطح خیابا 
( از طریق اینترنت ستیز  طیمیو یا مسائل  شد  یجرانهای فرآیندانواع اعتراضات به 

شود. برقراری گفتگو، انجام کار مشترک آنالین و انتشار خیلی سریع می دهی سازما 
را به وجود آورده است که « دموکراسی تدریجی»ای از صورت تازه ها، ییآ گرد همی ها گزارش
 یابد.ها تقلیل می شرروندا  و نمایندگا  آ  بینصله جغرافیایی و زمانی در آ  فا

یی از سیاست ها چارچوبهای عصر اطالعات، کاستلز همچنین بر این باور است که رسانه
گیری و حکومت تأثیر   سیاسی، تصمیمبر انتخابات بلکه بر سازماتنرا  نه دهند که را شکل می

های سیاسی د. به دلیل اینکه نظامندهین دولت و جام ه را تغییر میرابطه ب در نرایتو  گذاشته
سیاسی از نظر سیاسی دورا  صن تی هستند  راهبُردو  دهی سازما ف لی هنوز مبتنی بر الگوهای 

 مسئلهشود. این ی اطالعات نفی میها ا یجرها از طرف  رسند و استقالل آ منسوخ به نظر می
 (.377: 1389ی در عصر اطالعات است )کاستلز، کراسودمرا  های ایجاد بییکی از ریشه

سنتی و جدید مانند  های یفناوربا سایر در مقایسه نوین  های یفناوروجه اصلی تفاوت 
ها افراد را در  است. این رسانه ها آ در ت املی بود   ،های مکتوب تلویزیو ، رادیو و رسانه

 موردسراسر جرا  به یکدیگر متصل کرده و امکا  اثرگذاری از طریق ارسال دیدگاه و مطالب 
ای را در سطح جوامع  عدم تمرکز گسترده ،های نوین سازند. رسانه ها فراهم می را برای آ  نظر

به یک بازیگر اصلی در جرا   شد  یلتبدیی قابلیت تنرا  بههر فرد  که  یطور  به ،کند ایجاد می
شوند تا از طریق برقراری  (. افراد قادر می6: 1381کند )میناوند چال،  اطالعات را پیدا می

آفرینی ف ال داشته  ت امل داشته و بتوانند در آ  نقش ،ارتباط دوسویه با جرا  خارج از خود
 وجود و عقیده است.  های جدیدی برای ابراز باشند. این امکا  به م نای خلق فرصت
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 ی نی ،ماهیتی عمومی دارد ،نوین اطالعات و ارتباطاتتوسط فناوری  یجادشدهافضای 
دیدار کنند، به  هم باتوانند است که افراد می ؛ جاییاست یجوامع انسان یمرتبط با حوزه عموم

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

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

هستند. این کار در چارچوب مفروم دولت الکترونیک انجام  های اطالعاتی و ارتباطی یفناور
افزایش میزا  درگیری شرروندا  در مسائل مدنی و  ،شود. یکی از اهداف دولت الکترونیک می

 تر کیدموکراتهای  تواند سبک توا  گفت که دولت الکترونیک می عمومی است. بدین ترتیب می
 و شده تیتقوارتباطات  ،ر این سبک جدید حکمرانیاز حکمرانی را ایجاد کند. د تر یمشارکتو 

و ارتباطات برتر بین بخش عمومی، خصوصی  های مختلف دولت همکاری مناسب بین بخش
 (. 2006)گانتر،  و جام ه مدنی وجود دارند

تواند کمک کند که مشارکت ف ال در مسائل  می نراد  یکعنوا   به دولت الکترونیک 
های اطالعات و دولت  یفناور اما اثرات اجتماعی ؛تقویت شود اجتماعی و سیاسی ایجاد و

 های اجتماعی در ادبیات پژوهش همچنا  جای زیادی برای کار دارد. زمینه الکترونیک
قرار گیرند.  نظر مورد ،برای توصیف م نادار این پدیدهباید  های اطالعاتی و ارتباطی فناوری

مردم  یوزندگتأثیرات مثبت آ  بر دموکراسی باید  اینترنت یک فناوری بسیار گسترده است که
 (.2005)جایگر،  بررسی شود

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  

های مالی، زیربنایی )ساختاری(، سرمایه انسانی،  ظرفیتنیز  رفیتپردازد. منظور از ظ می
نظارتی، اجرایی و توانایی سیستماتیک دولت است و تمایل، اشاره به ارائه اطالعات و دانش 

 (.http://unpan3.un.org/egovkbدر راستای توانمندسازی شرروندا  دارد )
کشورهای  را بینالکترونیک ( جایگاه دولت EDGI) 1شاخص توس ه دولت الکترونیک

های مربوط به دسترسی  یژگیوکند. در این شاخص،  یمیری گ اندازهعضو سازما  ملل متید 
شامل زیرساخت و سطح آموزشی برای نشا  داد  میزا  تالش کشورها برای استفاده از 

شوند.  یمبررسی  شرروندانشا فناوری اطالعات در راستای افزایش دسترسی و مشارکت 

                                                             
1
- E-Government Development Index 
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اصلی سطح خدمات آنالین،  مؤلفهخص توس ه دولت الکترونیک از طریق میاسبه سه شا
 شود.  یمیری گ اندازههای انسانی  یتظرفارتباطات الکترونیک و 

 در زمینهپایگاه داده توس ه دولت الکترونیک سازما  ملل متید بر اساس امتیازات کشورها 
ها را مشخص کرده است. نمودار زیر  از آ  هرکدامدولت الکترونیک رتبه جرانی شاخص 
 دهد: نشا  می زمینهاین امتیازات پنج قاره را در  وض یت

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

 .(1الکترونیک سازما  ملل متید

 در زمینه( 6936/0اروپا )میزا  نفوذ  قاره ،شود مالحظه میفوق که در نمودار هما  گونه 
)میزا  نفوذ آمریکا قاره  آ  از  پسقرار دارد. اول در رتبه  2014دولت الکترونیک در سال 

. دارند رابرترین وض یت  (4086/0( و اقیانوسیه )میزا  نفوذ 495/0آسیا )میزا  نفوذ  (،5074/0
 بندی رتبهدر ها  قاره بیندر را ن وض یت نیز بدتری( 266/0فریقا )میزا  نفوذ آکشورهای قاره 
 جرانی دارند. 
جرانی )میزا  نفوذ  105در رتبه  2014ایرا  در سال  ،شاخص دولت الکترونیکاز نظر 

 یداکرده است.پتنزل  ،2012پنج رتبه نسبت به سال که دهد  نشا  می و( قرار دارد 4508/0
 مشارکت الکترونیک

سنگ بنای حکومت اجتماعی فراگیر است. هدف از مشارکت  ،ترویج مشارکت شرروندا 
الکترونیک باید بربود دسترسی شرروندا  به اطالعات و خدمات عمومی و ترویج مشارکت 

 شود. و افراد میجام ه منتج به رفاه  ها باشد که گیری عمومی در تصمیم
کنندگا  و انتخابارتباطات بین ی ها سبکتوانند روابط و  های نوین ارتباطی می فناوری

 ی در سطح دنیا دارایگذار قانو اکنو  بسیاری از مجالس  را متیول کنند؛ هم انتخاب شوندگا 
ها به  دهند. این سایتهستند و اطالعات مربوط به مصوبات خود را در آ  قرار می یتسا وب

                                                             
1
- http://unpan3.un.org/egovkb/datacenter/CountryView.aspx 
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ند. برخی اطالعات بیشتری به دست آور ،دهند که درباره حقوق و وظایف خودمردم امکا  می
ی خود را ها دگاهیددهند که به کاربرا  امکا  می یده نظرهای ها از طریق سیستم از این سایت

زمینه توس ه و  ،ی مطرح کنند. این کار در بلندمدتگذار قانو ی سیاسی و ها تیف ال در زمینه
های اییکند. توانتکثر سیاسی را ایجاد کرده و مشارکت شرروندی الکترونیک را نرادینه می

کننده در بیشتر به شرروندا  در مقابل نرادهای اداره یده قدرتنوین فضای تبادل اطالعات در 
عنوا   به گیری پارادایم نوینی تدریج شاهد شکل  کند که جرا  بهاین بیث را مطرح می ،جام ه  (.2004)بیل،  خواهد بود "ی الکترونیککراسودم"

اشاره دارد  و سودمندی اطالعات و خدماتیکیفیت  بیشاخص مشارکت الکترونیک به ارزیا
واسطه   شود و به شرروندا  در سیاست عمومی ارائه می کرد  برای درگیر که توسط یک کشور

 (.http://unpan3.un.org/egovkb) شود های دولت الکترونیک میقق می استفاده از برنامه
در  امتیازات پنج قاره ض یتنمودار و ،های شاخص مشارکت الکترونیک داده بر اساس

 زمینه شاخص مشارکت الکترونیکی به ترتیب زیر است:

 

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

در زمینه ( 5454/0زا  شاخص مشارکت قاره اروپا )می ،شود که مالحظه میهما  گونه 
قاره آسیا )میزا  شاخص  آ  از  پسقرار دارد. اول در رتبه  2014دولت الکترونیک در سال 

( و اقیانوسیه )میزا  شاخص 4398/0)میزا  شاخص مشارکت آمریکا  (،4506/0مشارکت 
شاخص مشارکت فریقا )میزا  آکشورهای قاره . دارند رابرترین وض یت  (3095/0مشارکت 

 جرانی دارند.  بندی رتبهدر ها  قاره بیندر را نیز بدترین وض یت ( 2189/0
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جرانی )میزا   110در رتبه  2014کشور ایرا  در سال  ،شاخص مشارکت الکترونیکاز نظر 
 یداپتنزل  2012رتبه نسبت به سال  35دهد  ( قرار دارد که نشا  می2941/0شاخص مشارکت 

 کرده است.
 سی و فناوریدموکرا
های سنتی آ  برای مثال در  ی با نمونهتوجر قابلهای  تفاوت ،های دموکراسی رویه هامروز

های فرآیند وسیله  بهشررهای یونا  باستا  دارد. در عصر دیجیتال، دموکراسی  / دولت
اند که ما  ی پیش رفتها گونه بهتیوالت تاریخی  .اجتماعی و سیاسی بازآفرینی شده است

کنیم. دموکراسی مستقیم یکی از اثرات مرم  دموکراسی را به شیوه امروزی آ  درک می اکنو  هم
توس ه (. 2006)کینگ،  تواند ایجاد شود های ارتباطی می فناوری وسیله  بهدموکراسی است که 

شد  با  شود که جوامع دموکراتیک با مشکل سازگارباعث می فناوری اطالعات و ارتباطات
مشکالت بیشتری  کیدموکرات ریغاما جوامع ؛ مالً جدیدی از حاکمیت روبرو شوندت ریف کا
ها ها و شنیدهدیدهاز نظر کنترل شرروندا   درگروهای اقتدارگرا بقای رژیمچرا که نیز دارند، 

در حال کاسته شد  است  شدت  بههای ارتباطی  است. این توانایی کنترل در اثر رشد فناوری
(.306 :1390)ریستو ، 

 

های  های اجتماعی اخیر مانند انقالب در بسیاری از جنبش فناوری نوین ارتباطات
به ی ترکیه شررها، اعتراضات مسکو و تظاهرات در تیاستر والخاورمیانه، جنبش تسخیر 

به کار گرفته شد.  ،شده یده سازما  یرغهایی از افراد  گروه دهی سازما ابزار جرت عنوا   
افراد جایگاه خود و دیگرا   ،است آگاهی مشترکی را خلق کند که بر اساس آ  اینترنت توانسته

. ماهیت فضای تبادل اطالعات سبب شده است که (2011)شیرکی،  را در اقدام آینده بدانند
ابزار ف الیت سیاسی و خبری در راستای مقابله با نظام حاکم عنوا   به عمالً از آ   ،مخالفا 

های شنیداری و دیداری مانند رادیو و  در کشورهایی که رسانهبه ویژه  سئلهماستفاده کنند. این 
هایی از  تر است. کریشنر به نمونه بسیار پررنگ ،ها قرار دارند تلویزیو  در انیصار دولت

 کند انگلیس اشاره میبه ویژه های عربی در کشورهای اروپایی  های مخالف رژیم ف الیت گروه
  (.2006)کریشنر، 

تواند روشی برای بربود سطح حکمرانی خوب در کشورها باشد.  فناوری نوین همچنین می
شود. همچنین  2گویی و پاسخ 1بود  تواند موجب افزایش باز ها می ی این فناوریریکارگ  به

)کینگ،  یابد های اجتماعی افزایش می های اینترنتی و شبکه رسانه وسیله  بهسطح شفافیت دولت 
یکی  ،ارتقا یافته است فناوری اطالعات و ارتباطاتم جدید دموکراسی که توسط در فر .(2006
سنتی، دموکراسی صورت  به شود؛  تا حدودی رفع می نیشیپترین مشکالت دموکراسی  از مرم

                                                             
1
- openness 

2
- accountability 
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توانند به نمایندگا  خود دسترسی داشته  کار دارد. مردم در زما  انتخابات می و با انتخابات سر
که نماینده انتخابی در حال  چندساله فرآیندیک نفر را انتخاب کنند. در طی و از بین نامزدها 

شود. ارتباطات  بر وی بسیار کم می کنندگا  انتخابمیزا  دسترسی و اثرگذاری  ،ف الیت است
حضوری برای  شده ینهنرادهای  تواند جایگزینی برای مشارکت ای می های رایانه از طریق سیستم

ابزاری برای عنوا   به تواند  میارتباطی . فناوری نوین (2006)کینگ،  اشدمثال در انتخابات ب
و غیر دولتی های دولتی و  نفوذ، سازما  های ذی انتخابی، احزاب، گروه ندگا ینماکرد   متصل

 (. 2006)کینگ،  عموم مردم به کار رود
توا   می ،دموکراسیینه فناوری اطالعات و زم درپژوهش  شده یبررسبا توجه به ادبیات 

 :کردبیا  ترتیب  این   بهاصلی پژوهش را   یهفرض
 مطال ه موردکشورهای در بر سطح دموکراسی  های فناوری رشد زیرساختفرضیه اول: 

 گذارد. تأثیر می

تأثیر  مطال ه موردکشورهای در بر سطح دموکراسی  آنالینتوس ه خدمات فرضیه دوم: 
 گذارد. می

 موردکشورهای در میزا  مشارکت الکترونیکی بر سطح دموکراسی افزایش فرضیه سوم: 
 گذارد. تأثیر می مطال ه

 موردکشورهای در بر سطح دموکراسی  ،گسترش نفوذ دولت الکترونیکفرضیه چرارم: 
 گذارد. تأثیر می مطال ه

های پژوهش به الگوی  ی فرضیهجا  به ،شود های پانل استفاده می هایی که از داده در پژوهش
از الگو یا مدل برای بررسی  ،های اقتصادسنجی در پژوهشچرا که شود.  پژوهش اشاره می

زیر ت ریف صورت  به در پژوهش حاضر مورد مطال ه شود. مدل  رابطه رگرسیونی استفاده می
 شود: می

DEMit = β0 + β1INFt + β2OSit+ β2EPit+ β2EGit 

شاخص زیرساخت،  دهنده نشا  INFدموکراسی، شاخص  دهنده نشا  DEM ،که در این مدل
OS  شاخص خدمات آنالین،  دهنده نشاEP  مشارکت الکترونیک و  دهنده نشاEG 
کننده کشور و سال  یا بنیز  tو  iهای  شاخص دولت الکترونیک هستند و اندیس دهنده نشا 

 هستند.

 شناسی پژوهشروش -3

مدل  ،های اقتصادسنجی انجام شد. در این پژوهش از روشپژوهش کنونی با استفاده 
 مورد GLS یافته یمت مهای پانل و روش حداقل مرب ات  شده با استفاده از داده رگرسیونی بیا 
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و  یمقط  های از داده یبیترک پانل های . داده(2006)ماداال و الهیری،  گیرد قرار می یبررس
. شود یدر طول زما  مشاهده م یمقط  های به داده اطالعات مربوط ، ی نیهستند یزمان یسر
مختلف در هر مقطع  یب د آ  مربوط به واحدها یکدو ب د هستند که  یدارا هایی داده ینچن
های موجود در  با توجه به میدودیت. استبه زما   طآ  مربو یگرخاص و ب د د یزمان

های آماری موجود،  های کوتاه به دلیل میدودیت استفاده از الگوهای سری زمانی در دوره
های مختلف در یک سری  های مقاطع و گروه های پانل جرت تلفیق داده استفاده از روش داده

 (. 2006)گرین، زمانی بسیار مفید است 

یت سازما  ملل سا وبوط به شاخص فناوری اطالعات از مرب های شاخص ،در مقاله حاضر
های مربوط به میزا  دموکراسی در کشورهای مختلف نیز از  متید استخراج شدند. داده

کشورها را با  موسسه فریدم هاوس، دموکراسی را در .به دست آمد 1یت فریدم هاوسسا وب
های  سؤال آ  مرتبط با آزادی 15سؤال آ  مرتبط با حقوق سیاسی و  10سؤالی که  25مقیاسی 

برای حقوق سیاسی و امتیازی  40 تا صفرکند. این مقیاس امتیازی بین  ارزیابی می ،مدنی است
 10 تا صفرگیرد. این مقادیر در یک مقیاس  های مدنی در نظر می برای آزادی 60 تا صفربین 
 10امتیاز  ،دارند رای شوند. کشورهایی که بیشترین میزا  آزادی مدن می یساز نرمال ،درجه

، خدمات فناوری اطالعات و ارتباطات نوین شامل زیرساخت های مؤلفهکنند.  دریافت می
نیز دارای مقداری بین صفر و یک هستند. هر  و دولت الکترونیک ، مشارکت الکترونیکآنالین

 وض یت برتری دارد.  ،تر باشد در زمینه آ  شاخص چه یک کشور به عدد یک نزدیک
دو مسئله  ،ی پانلشناس روشبرای سنجش روابط علی با استفاده از  ،پژوهش حاضردر 
 شده انتخابهای کشورهای  نخست اینکه کنترل استقالل داده قرار گرفتند: توجه موردکلیدی 
به دلیل شرایط  ،دهد شوکی که یک کشور را تیت تأثیر قرار میچرا که . ه شدگرفت در نظر

تواند بر بقیه کشورها نیز تأثیر بگذارد. برای میاسبه این وابستگی با  می ،شد  کنونی جرانی
( استفاده شد. مسئله دوم 2006توسط پسرا  ) شده ارائه کارلو مونتاز آزمو   ،استقالل درونی

 دهنده نشا های پانل  کشورها تجمیع کرد و اینکه داده را بین ها دادهتوا   این است که آیا می
با توجه به این موارد  (.2008)پسارا  و یاماگاتا،  یر؟خهای هر کشور است یا  دهبود  دا منیصر
یک مرحله حیاتی در  ،وابستگی بین کشوری و همگنی شیب در تیلیل علی پانل آزمو 

برای آزمو  وابستگی بین کشوری از در این پژوهش انتخاب روش آزمو  علیت مناسب است. 
د. مقدار آماره آزمو  ضریب شاستفاده  (1980پاگا ،  بروسچ و) (LMالگرانژ )روش ضریب 
 دهنده نشا ( است که p-value=0.000) 50/644ی این پژوهش برابرها دادهالگرانژ برای 

 استقالل درونی کشورهاست. 
                                                             

1
- Freedom house 
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کرد  روش مناسب برای تخمین الگو از  در پژوهش کنونی برای مشخص ،عالوه بر این
برای کشورهای منتخب برابر  آمده دست  بهاستفاده شد. مقدار آماره کای دو  1آزمو  هاسمن

که برای  شود یمبنابراین نتیجه گرفته  ،است 05/0از  تر بزرگاین مقدار  که آنجا ازاست؛  13/0
. مدل اثرات تصادفی با (2008)گرین،  از مدل اثرات تصادفی استفاده شودباید  ،برآورد الگو
 شود.  تخمین زده می GLSوردگر استفاده از برآ

 های پژوهش یافته -4

 2012برای شاخص زیرساخت فناوری در سال حداقل مقدار  ،های پژوهش بر اساس یافته
 ( است.کره جنوبی) 928/0( و حداکثر مقدار آ  برابر میانمار)برابر صفر 

( و لیبی و گینه ،آفریقای مرکزی)صفر  برابر آنالینشاخص خدمات حداقل مقدار همچنین 
( است. حداقل مقدار و کره جنوبی متیده  یاالتاسنگاپور، )یک  حداکثر مقدار آ  برابر

کره ) 928/0( و حداکثر مقدار آ  برابر سومالی) 064/0شاخص دولت الکترونیک برابر 
از اغلب کشورهایی که )صفر  برابرشاخص مشارکت الکترونیک ( است. حداقل مقدار جنوبی
 ( است.لند و کره جنوبی ه)یک ( و حداکثر مقدار آ  برابر هستند یافتهن توس ه سیاسینظر 

 های فناوری اطالعات در کشورهای جرا  روند شاخص -1 جدول

 سال
 زیرساخت خدمات آنالین دولت الکترونیک مشارکت الکترونیک

 واریانس میانگین  واریانس میانگین  واریانس میانگین  واریانس میانگین 
2003 151/0 209/0 364/0 216/0 255/0 222/0 177/0 218/0 

2004 141/0 214/0 394/0 208/0 296/0 252/0 176/0 214/0 

2005 152/0 219/0 409/0 211/0 336/0 262/0 178/0 211/0 

2008 191/0 215/0 451/0 186/0 349/0 229/0 210/0 217/0 

2010 191/0 213/0 420/0 195/0 282/0 210/0 233/0 212/0 

2012 223/0 255/0 496/0 204/0 433/0 237/0 325/0 253/0 

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

 :دارد
 

                                                             
1
- Hausman 
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 همبستگی بین متغیرهای پژوهش -2جدول 

 

زیرساخت 
 فناوری

خدمات 
 آنالین

دولت 
 الکترونیک

مشارکت 
 الکترونیک

زیرساخت 
 فناوری

همبستگی 
 پیرسو 

1 **753/0 
**847/0 

**662/0 

 مقدار اطمینا 
 

000/0 000/0 000/0 

خدمات 
 آنالین

همبستگی 
 پیرسو 

**753/0 1 
**880/0 

**849/0 

 000/0 مقدار اطمینا 
 

000/0 000/0 

دولت 
 الکترونیک

همبستگی 
 پیرسو 

**847/0 
**880/0 1 

**733/0 

 000/0 000/0 مقدار اطمینا 
 

000/0 

مشارکت 
 الکترونیک

همبستگی 
 پیرسو 

**662/0 
**849/0 

**733/0 1 

 000/0 000/0 000/0 مقدار اطمینا 
 

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

 مدلتخمین 
)مدل جداگانه مدل میاسباتی در یک از متغیرها  هرکدامهای ترکیبی، تخمین دادهدر روش 

از  هرکداممیاسبه و تخمین مدل برای  ،شوند. هدف از این کاروارد مدل میاول تا چرارم( 
جدول زیر نتایج شوند.  وارد مدل می ،نرایتاً کل متغیرها در قالب مدل پنجماین متغیرها است. 

 دهد:می  این کار را نشا

 های ترکیبی نتایج تخمین داده -3جدول 

 مدل پنجم مدل چهارم مدل سوم مدل دوم مدل اول 

 مقدار ثابت
32/6 

(000/0) 
79/13 

 (000/0) 
04/4 

(000/0) 
55/5 

(000/0) 
296/5 

(000/0) 

 زیرساخت فناوری 
013/8 

(000/0)    
636/2 

(000/0) 

 08/3  خدمات آنالین 
(000/0) 

  223/2 
(000/0) 
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 مدل پنجم مدل چهارم مدل سوم مدل دوم مدل اول 

   دولت الکترونیک 
08/6 

(012/0)  
546/7 

(000/0) 
مشارکت 
    الکترونیک

08/2 
(001/0) 

577/13 
 (000/0) 

 

در پژوهش  نظر مورد کشور 189 های پانلداده، پژوهشبرای میاسبه الگوی رگرسیونی 
میاسبه شد. نتایج این تخمین به  STATAافزار نرم یریکارگ  بهو  GLS با استفاده از روش
 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 

 پژوهشمیاسبه الگوی رگرسیونی نتایج  -4جدول 

 

 |z P>|zمقدار  خطای استاندارد ضریب متغیر

 000/0 16/15 259/3 636/2 زیرساخت فناوری
 000/0 25/14 926/3 223/2 خدمات آنالین
 000/0 79/10 128/4 546/7 دولت الکترونیک

مشارکت 
 الکترونیک

577/13 907/2 10/8 000/0 

 000/0 58/16 082/1 296/5 مقدار ثابت

 

م نادار است. با  01/0تر از کممستقل پژوهش  دهد که ضرایب متغیرهایها نشا  می یافته
 :خواهد بودبه ترتیب فرمول زیر  آمدرنابرابری دم ادله تخمین میزا   ،هاتوجه به این یافته

DEMit = 5.296 + 2.636INFt + 2.223OSit+ 7.546EGit + 13.577EPit 
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، زیرساختشاخص  دهنده نشا  INFدموکراسی، شاخص  دهنده نشا  DEM ،که در این مدل
OS  آنالینشاخص خدمات  دهنده نشا ،EP  مشارکت الکترونیک و  دهنده نشاEG 
کننده کشور و سال  یا بنیز  tو  iهای  هستند و اندیس شاخص دولت الکترونیک دهنده نشا 

 هستند.

 سیاستیهای  توصیهگیری و  نتیجه -5

های آ  بر رشد  تأثیر فناوری اطالعات و ارتباطات و زیرساخت در پژوهش حاضر
های  شد. برای تیلیل داده آزموده 2012تا  2003 های سالکشور بین  189در بین دموکراسی 

 برره گرفته شد. GLSپانل از روش 
توانند بر گسترش  های فناوری ارتباطات و اطالعات می نشا  داد که مؤلفه ها یافته

دموکراسی در جوامع تأثیر مثبت داشته باشند. مشاهدات از وض یت سیاسی و اجتماعی 
سطح  ،های نوین یفناور ها است. تأییدکننده این یافته ،های گذشته ورهای مختلف طی سالکش

اجتماعی را  –ها به اطالعات سیاسی  دانش و آگاهی شرروندا  و سرعت و حجم دسترسی آ 
های فناوری، شاخص زیرساخت فناوری از  تا حد زیادی افزایش داده است. در بین مؤلفه

ای بر پایه  است؛ به دلیل اینکه ارتباطات نوین در هر جام ه اهمیت بیشتری برخوردار
کرده است. بنابراین  یداپاین شاخص اهمیت بیشتری  ،شود زیرساخت فناوری آ  انجام می
های اطالعات و ارتباطات ضروری به  گسترش زیرساخت ،برای توس ه دموکراسی در جوامع

 رسد. نظر می
د موجب گسترش دموکراسی شود. مشارکت توان شاخص مشارکت الکترونیک نیز می

های سنتی سیاسی و فرآیندهای نوین برای باز مرندسی  ی استفاده از فناوریبه م ناالکترونیکی 
تنظیم مجدد رابطه بین شرروندا  و منتخبا  است. افزایش مشارکت الکترونیک در ادبیات 

موکراسی را در اهیت نوین دتواند م بالقوه میصورت  به بوده است و  توجه موردپژوهش نیز 
 جوامع نرادینه کند.

نظر پژوهش حاکم باشند.  توانند بر رابطه بین متغیرهای مورد متفاوتی می های یسممکان
( نشا  داد که فراتر از مسئله سطح دسترسی، میزا  2014های پژوهش رو و ساندراراجا  ) یافته

قابل  بیل اشاعه اطالعاتی که قبل از این غیرهای موبایل از ق وسیله فناوری  به یجادشدهاشفافیت 
( همچنین نشا  دادند که تأثیر 2012رو و ساندراراجا  ) .اهمیت فراوانی دارد ،دسترسی بودند

دهد که از طرف شرکای خود به دلیل  فناوری ارتباطات و دموکراسی در کشورهایی رخ می
سؤال  واقع در. اند گرفته قرار فشار  تیت ،ها تجربه آزادی بیشتری دارند اینکه شرروندا  آ 
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 که  ینابه  ،کنند های سیاسی چگونه از امکانات فناوری استفاده می از این نقطه که جنبش ،اصلی
 .یابد تغییر می ،دهند می شکل ییرتغها چگونه آزادی را  فناوری

 از واقع عالم تغییر سرعت که شود می باعث ،اینترنتبه ویژه  ارتباطیهای  فناوری ظرور
 ینتر مستبدانه در حتی سنتیهای  انقالب وقوع ،ترتیب بدین شود؛ بیشتر اذها  تیول سرعت
 به ایستا ت ادل یجا  بهباید  خود بقای برای سیاسیهای  سیستم .شود می م نی یب نیزها  حکومت
 دست ایستا ت ادل به توانند می فقط دموکراتیک غیرهای  حکومت. بروند پویا ت ادل یک سمت
 مجبور سیاسیهای  سیستم تمامی رو  ینا از. یابد بقا تواند ینم ،متیول مییط برابر در که یابند

 .سازند متیول ،شرایط تیول با را خود که هستند
مسائل عمومی  یگذار دستور فرآیندشود که  های ارتباطی نوین موجب می استفاده از فناوری

مسائل عمومی از طریق صداهای  یگذار دستوربا تیول عظیمی مواجه شود. در سبک سنتی 
مسائل عمومی کدام که کردند  نخبگا  قدرت بودند که ت یین میم موالً و  شده  شناختهقدرت 

های جدیدی در  شود که گروه هستند و چه اولویتی دارند. اما فناوری ارتباطات باعث می
ی جدید برای بیا  ها انالکصداهای جدید و  واقع درها داخل شوند و  دولت یگذار دستور

های جدید برای بیا  مسائل عمومی، نوع و  د. با ایجاد پنجرهنمسائل عمومی ایجاد شو
ی که مسائلعمومی نیز تغییر خواهند کرد و در اثر آ  دخالت دولت در  مسائلی بند تیاولو

 ،ائلمس گونه  نیابیشتر خواهد شد.  ،های فشار و ذینف ا  جدید اهمیت دارد برای گروه
ی، حقوق بشر، آزادی، حقوق شرروندی و توجه به طیمی ستیزهای  بیشتر جنبه اکنو  هم

 بیشتر 1های سیاسی و اجتماعی عمل دستور فرآیندای هستند. در این  های اقلیت و حاشیه گروه
هایی از  نشانه ،ترتیب این   بهشود که  شود. مالحظه می به زندگی روزمره شرروندا  نزدیک می

ی ذهنی فیلسوفا  ظرور ها آل شد  آ  به ایده پیشرفت دموکراسی به شیوه جدید و نزدیک
 ،مدیریت افکار عمومی دیجیتال و صداهای دیجیتال شرروندا  مسئله، فرآیندیابند. در این  می

باشند.  بخش دولتی و دولت الکترونیک می میققا فراوانی در بین مدیرا  و  تیاهمدارای 
های  ها و انباشت تجربیات بین بخش صر اینترنت تا حد زیادی به ت املدموکراسی در ع

یی تنرا  به نترنتیاخود  رو  نیا ازدرگیر در این مجادله وابسته است.  نف ا یذمختلف و 
تواند عامل گذار به دموکراسی یا تقویت آ  باشد؛ نوع و نتیجه ت امل بازیگرا  مرم و  نمی

 هستند.  کننده نییت بسیار  ،در این زمینهاجتماعی  –فناورانه  یروندها
را ایجاد کرد: دموکراسی ف ال و  نظر موردی از دموکراسی بند دستهتوا  نوعی  در اینجا می

های فرآیندمردم در جریا  مسائل عمومی و  ،دموکراسی منف ل. در هر دو نوع دموکراسی
 ،ی ف الدموکراساما تفاوتی مرم بین این دو نوع دموکراسی وجود دارد. در  ،دولتی قرار دارند

                                                             
1
- political and social agendas 



 1396تابستان ، 2   ، شماره3   پژوهشی سیاستگذاری عمومی، دوره - فصلنامه علمی                190

دخیل هستند و در آ  مشارکت ف ال  ،اجتماعی روزانه خود - سیاسی مسائلمردم در بیشتر 
ظاهری شرکت صورت  به و  ها یریگ یرأمردم فقط در  ،ی منف لها یدموکراساما در  ،دارند
و اثرگذاری  ا سیاستگذاریا بیا  صداهای خود به  یگذار دستورکنند و اثر مرمی در ت یین  می
 ،های نوین ارتباطات و اطالعات ندارند. الزمه گذار به دموکراسی این است که فناوری ها آ بر 

ای  کنندگا  توده ها را به تائید نه اینکه آ  ،ف ال مبدل سازد کننده مشارکتشرروندا  را به یک 
مرر تائید الکترونیک  ها آ به  ،قدرت نخبگا ذ تصمیمات توسط مبدل کند که پس از اتخا

 زنند.  می
شود. در درجه اول  های تیقیق مربوط می به بیث داده ،حاضرمیدودیت تیقیق  ینتر مرم

. شیوه وجود داردنیاز به مالحظات فراوانی  ،برای شاخص دموکراسیبه ویژه های تیقیق  داده
بود  هر کشور با  به ترتیبی است که مقدار دموکراتیک های شاخص دموکراسی میاسبه داده

شود تا در استفاده  سبب می ،بسیار نزدیک است. این میدودیت ،قبل آ  کشور های سالمقدار 
 بسیار دقیق عمل کنیم.  ،ها از این داده

بر ارتقای دموکراسی  ICTبه بیث اثر واق ی توس ه اینترنت و  ،میدودیت دیگر تیقیق
یک پدیده تاریخی است و ایجاد تغییرات بنیادین در آ  در طی  ،ود. دموکراسیش مربوط می

به  دور از ذهن ،فناوری اطالعات و ارتباطات( توسط 2012تا  2003تیقیق ) نظر موردزما  
 مشاهده نمود. فناوری نوینقابلیت توانمندسازی از نظر توا   را می مسئلهرسد. اما این  نظر می
در یک زمینه و فضای سیاسی قرار  که یهنگامیک پدیده خنثی است اما  ،در ذات خود فناوری

و قابلیت پیوند  ،های نوین ارتباطات یفناورتواند م ادالت جدیدی را ایجاد کند.  می ،گیرد می
د. این قابلیت در نخواهی در یک جام ه را دار موکراسیعوامل و فاکتورهای د افزایش بین هم
های  یفناورهای ارتباطی قبل از آ  تا این حد گسترده نبوده است.  یاز فناور کدام  یچهبین 

تواند ایفا کند که  گر برای تمام عوامل دموکراسی را می نقش یک تسریل ،نوین نظیر اینترنت
 به اتیاد و خودآگاهی دست یابند.  یکدموکرات یرغدر جوامع  اند نتوانستهتاکنو  
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