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 چکيده
مادشدر جغسا يب ا كشللثي ا ساب رب ا لله بدر ا  وب داي دي هدف اصلل ا ا پ وهشهب رسي للا  اثر ااسي ايو  بشا رس هث لل  

وب داي ش  بشا ش  هبو هث   هبو وب دايو رثدر ا ل.  دي ا پ مابع    و  ا  ه س   ش ايا   شلسم مصهيلسو ا  هث رشلبص 

هبو ماسم دي ا پ دش هث ر رسي للا يسد د  دي ادام  ر  مسشي مابع ب  هب  مدلييسو آبهبو ا دا رمشللص   دثدب شللبص 

بع ب   ظسو اعد  ا  ماهبو وب دايو مسهصسج ا  منبرع م هبس ريپشيپ دي ا پ صيثص وسداصه  شد   پ  رب هثج  ر  شبص وي

ش مشبشير صبسيبب دي دش هث ر م كثي  مدل م هثما ويشنهبدو رساو رسي ا هبايس مهقبرل ا پ دش هث ر ماسم يسد د  ا پ مدل رب 

ب  ش هبو آب ماب  ب ه  هدقيق شدر ش ش ب ش ميزاب هبايس هس ك ا  مقثع شنبم   بصهبيهبو كدا ش ا  طس ق وس ا له بدر ا  يش 

رساو  اوكهبرصب     يش دي ا پ هاقيق ا  يش  اكهشللب ا رساو شللنب للب ا مسللبع دي  هب . مدل ها ي ا وهشهب ايا   يسد د  

مل اص ا عثارب مهصيييپ  طس ق ميلبهب ا   ا له بدر يسد د  دي  هب .  اط بعب  ويشليپ ش  لثارق هاقيقرسي لا ش مابع   

ش ا  يش  كدا رساو هدقيق ش اعهببي نجا مدل ا ه بدر يسد د  رب هثج  ر  مدل  شلنب ب ا هبييپ مدل اشعي طساها ش  منظثير 

ث    ه هثاب  هيج  يس . ك طثيك ا ماهبو وب دايو مشص  يسد د  ر ايا   شدر ميزاب ش  اثر ااسي ايو ار بد  بشا رس شبص 
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 مقدمه
با رشد سریع کشورهای پیشرفته کنونی خصوصاً پس از 

 بینی نشدهالملل دوم، جهان، با دو مشکل پیشجنگ بین
زیست و گسترش فقر و نابرابری مواجه تخریب وسیع محیط

شد. از آن تاریخ تاکنون تعاریف توسعه با محوریت رفع این 

 نظر قرار گرفته است. دو عارضه مورد تجدید

طی محیو زیست مشکلات اجتماعی، اقتصادی ما نیز کشور در
سوادی، فقر، باشند. بیبه صور مختلف قابل رویت می

ها و اشتغال، آلودگی هوا، ریزگردها و تخریب جنگل

ه الشعاع قرار دادقبیل زندگی مردم را تحت مشکلاتی از این
تری از مواردی است که است.  این  مشکلات در دایره وسیع

 ها توجه شده است.  پایدار به مقابله با آندر توسعه

تواند نقش های مهم علم و فناوری که مییکی از شاخه

موثری در تعدیل این عوارض داشته باشد، ارتباطات و 
)فاوا( است. فاوا در غالب امور جوامع نوین  فناوری اطلاعات

گیر داشته است و شاید تصور زندگی در قرن نفوذی چشم

  ممکن باشد. حاضر بدون آن غیر
های ها و شاخصدنبال شناسایی مدلدر این پژوهش به

ایم. بدین منظور پایدار و ابعاد آن بودهتوسعه فاوا و توسعه

های این مطالعات مدل ابتدا مطلعات نظری انجام شد. در

هایی که چنین مدلپایدار و هممختلف توسعه فاوا و توسعه
دادند بررسی اثرگذاری متقابل این دو حوزه نشان می

گردیدند.  پس از آن به مرور سوابق و مطالعات پیشین در 

خصوص موضوع پژوهش پرداخته شد. مطالعات انجام شده 
ای که هر سه بعد دو کاستی مهم داشتند. اولاً مطالعه

پایدار را مد نظر قرارداده باشند ملاحظه نگردید. ثانیاً توسعه

ای از کشورها عموما مطالعات در سطح جهانی یا مجموعه

انجام شده بود و مطالعه خاص برای کشور ایران با استفاده 
های پایداری در سوابق و پیشینه تحقیق یافته از شاخص

 نشد.

 پایداروسعهت
مباحث رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی و انسانی و ترکیب 

 آن با توسعه محیطی پارادایم جدیدی در توسعه فراهم 

ای که بر عدالت بین نسلی و درون نسلی و کند، توسعهمی

زیست جزء عدالت اجتماعی تاکید دارد و حفاظت از محیط

آن است. این پارادایم جدید که پارادایم  محورهای اصلی

شود دارای ابعاد گوناگونی نامیده می پایداریداری و توسعهپا

ها ابعاد محیطی، اقتصادی و اجتماعی ترین آناست که مهم
های گوناگونی پایدار دارای ابعاد و جنبهتوسعه باشند.می

 .شرح زیر استها بهترین آناست که اصلی

آلوده ها و به خطر افتادن نسل موجودات زنده، انهدام جنگل
شدن هوا و آب، کمیت یا مقدار انرژی مصرف شده و استفاده 

پایدار از های مورد توجه توسعهاز مواد خطرناک از جنبه

دار زیست پایباشند. یک نظام محیطمی یمحیطمنظر زیست

ه از رویبرداری بیباید از منابع حیاتی حمایت کند و از بهره
ب ایی که منجر به تخریناپذیر و نیز از کارکردهمنابع تجدید

 شود، جلوگیری کند.زیست میمحیط

ه های اقتصاادی متفاوت با جنبهجنبه های مالی است. جنب
مالی مرتبط با ترازنامه مثبت مالی و توانایی یک سااازمان 

ه برای نیازهای انسانی و یا زیست محیطی است، لیکن جنب

 نند فقراقتصاادی از ترازنامه مالی فراتر است و مواردی را ما

و  گذاریجهانی، تاثیر نظام اقتصااادی بر بازرگانی، ساارمایه
چنین تولید ناخالص ملی و تولید ناخالص توزیع ثروت و هم

شود. یک نظام اقتصادی پایدار باید به داخلی را شاامل می

تعادلی جامعه در تولیاد کالاها و خدماتی برردازد که از بی
دات های مختلف اقتصادی جلوگیری نموبخش ده و به تولی

 کشاورزی و صنعتی آسیب وارد ننماید. 

بعد اجتماعی مربوط به انسااان و دربرگیرنده حقوب بشاار 

دم  اسات. دسترسی برابر مردم به آموزش و بهداشت و یا ع
اسااتثمار و سااوء اسااتفاده از انساااان مربوط به این بعد 

یک نظام اجتماعی پایدار باید به توزیع برابر  باشاااند.می

و تسااهیلات اجتماعی شااامل بهداشاات، آموزش و  منابع
پرورش، برابرهای جنسیتی، پاسخگویی سیاسی و مشارکت 

 .(1931دست یابد )زاهدی، 

پایدار مفهومی چند وجهی، دارای در دیدگاهی دیگر توسعه

ل و ش استابعاد گوناگون با ارتباطات دو سویه و تعاملی  ام
ه توساعه معنوی، توساعه انساانی، توساعه اجتما عی، توسع

بع شود. منافرهنگی، توساعه سیاسی و توسعه اقتصادی می

طی محیانرژی، منابع طبیعی، منابع حیاتی از منابع زیساات
سازی باشند. سرمایه اجتماعی )شامل نهادمی پایدارتوسعه
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های و همبساااتگی اجتمااعی( و پویایی اجتماعی از مولفه

نهایت نیروی شوند. در پایدار محسوب میاجتماعی توسعه

کار، سااارمایه، فناوری یا تکنولوژی و اطلاعات که زیربنای 
توان از بااشاااناد را میتولیاد نااخاالص ملی و داخلی می

های اقتصاادی توساعه پایدار برشمرد )خاتون آبادی، مولفه

1958). 

 پایدارهاي توسعهمدل

ا های توسعهبرخی از الگو ب پایدار در ادامه آورده شده است. 

 ها، تقریباًهاای قابل ملاحظه در ظاهر آنباه تفااوتتوجاه 
پااایادار را متکی بر ساااه محور هاا توساااعااههمگی آن

ها این مدل دانند.زیسااات، اقتصااااد و اجتمااع میمحیط

 عبارتند از:
دار ای پایداری که در آن توسعهمدل سه پایه -1 ی پا

بر ساه ساتون اجتماع، اقتصااد و محیط طبیعی 

 استوار گردیده است.

 

 
 اي پایداريپایه سه مدل -1 شکل

ای که تحقق پایداری را مبتنی بر  مدل سااه کره -2

زیساات تحقق ساه بعد اجتماع، اقتصااد و محیط
 داند.می

 
 ايكره سه مدل -2 شکل

 

های مختلف توساعه پایدار همواره توسعه محیطی، در مدل

اند. ولی در اقتصاااادی و اجتمااعی مورد تاکید قرار گرفته

ها علاوه بر سه بعد فوب بعد سیاسی و مواردی آنبرخی از 
 دیگر نیز لحاظ شده است.

 فناوري ارتباطات و اطلاعات )فاوا(

های رایانهفناوری اطلاعات با مساااا لی مانند اساااتفاده از 
، پردازش، ذخیرهوکاار دارد تاا سااار افزارنرمو  الکترونیکی

به شکلی مطمئن  اطلاعات بازیابیو  حفاظت، تبدیل، انتقال

ه  .و امن انجام پذیرد ع فاوا در اداره امور عمومی )مانند توس
شااهری و روسااتایی، ترابری( بهبود و ارتقاء سااطح زندگی 

زیسااات، ماانناد )بهاداشااات، آموزش و پرورش، محیط

عات، کشااورزی( تشاریک دانش و ب هبود دسترسی به اطلا

کاار ماانناد )تولیااد وبکاارگیری فااوا در بخش کساااباه
ای، تجارت الکترونیکی، گردشاااگری و صااانعت کاارخانه

 مسافرت( اثرات مشهودی دارد. 

سااالامت و بهداشااات، هایی مانند چنین سااارفصااالهم
هکار، امنیت، محیطوهای شغلی، کسبفرصت ع  زیست، توس

 پذیرند؛فااوا تاثیر میای، حقوب بشااار و آموزش از منطقاه

تواند دو ضاامن آن که در بساایاری از موارد این ارتباط می

 سویه باشد. 
پایدار داشااته تواند اثرات مثبت و منفی بر توسااعهفاوا می

تواند با پایدار به کمک فاوا میباشااد. از یک سااو توسااعه

اوا کارایی و اثربخشی بالات ری تحقق یابد و از طرفی دیگر ف
خود نیز در نقش یک محصاااول )یا خدمت( و یا در نقش 

عی ها میساازی سایر بخشیک ابزار برای توانمند ن تواند ما

 پایدار باشد.در جهت تحقق توسعه

 هاي توسعه فاوا مدل

های توسااعه فاوا وجود های مختلفی برای مدلبندیدسااته

های عام، ها به مدلبندی، این مدلدارد. در یاک دساااتاه
بندی دیگر به در دساااتاهو ای( هاای خااص )حوزهمادل

های سااطح خرد و سااطح کلان و در جایی دیگر این مدل

هااای کااارکردی و غیرکااارکردی هااا را بااه ماادلماادل
 ،و همکاران )شریفی اندشاده بندی)غیرعملکردی( تقسایم

1931). 

ترین مدل ترین و جامعمدل مفهومی توسااعه فاوا مناسااب

 برای معماری فاوا اسات و برای بررسی ارتباط فاوا با توسعه
باشااد. این مدل اولاً از جامعیت خوبی پایدار مناسااب می

پایدار در ابعاد های اصااالی توساااعهبرخوردار بوده و مولفه

ه و  زیساتاقتصااد، محیطاجتماع،  و سایاست را دربرگرفت

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B1%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D8%B4_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D8%B4_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA
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 پایدار دارد.هماهنگی زیادی با ابعاد توسعه ثانیاً

ل  9طور که در شاکل همان د نشاان داده شده است، در م

سااه بعدی توسااعه فاوا از سااه محور راهبردی توسااعه، 
بندی زیرسااااخات فنااوراناه و خادمات فاوا برای دساااته

تفاده شااده اساات. محور های مطرح در این حوزه اسامقوله

زیرساااخت فناورانه شااامل پژوهش فاوا، دسااترساای فاوا، 
اعتمااد و امنیات عمومی، مهارت و یادگیری فاوا، محتوای 

بااشاااد. حااکمیات فاوا و الکترونیکی و زیرسااااخات می

گذاری و هماهنگی فاوا در بخش راهبردی قرار سااایاسااات

کار وکسب  گیرند و در نهایت، محور خدمات فاوا شاملمی

الکترونیکی، صاانعت فاوا، امنیت، دولت و خدمات عمومی، 

 دباشاااسااالاامات الکترونیکی و یادگیری الکترونیکی می
 .(1931 ،همکاران)شریفی و 

نااپذیر گر ارتبااط جاداییمادل مفهومی ماذکور، نماایش

ه و بخش هااای مختلف اعم از کاااربرد، راهبرد توساااعاا
 باشد.توانمندسازی در فرآیند توسعه فاوا می

 

 

 
 

 مدل مفهومی توسعه ساختار فاوا -3شکل 

 

 پایداراثرگذاري متقابل فاوا و ابعاد توسعه

نحوه تاثیر و سااانجش  دنبال بررسااایهدر این پژوهش با
. بدین منظور ابتدا هسااتیمپایدار اری فاوا بر توسااعهذاثرگ

ابعاد و مطالعات انجام شاده در این حوزه را بررسی، سرس 

ا های هر یک از مفاهیم را استخراج و ارتباط آنمولفه ها را ب

 . در نهایت مدلی برای ساانجش اینکنیممیهم بررساای 
ریزی و ن مادل برای برناااماهاثرات ارایاه خواهیم نمود. ای

  گذاری کلان در توسعه فاوا کاربرد خواهد داشت.سیاست

های مدل مفهومی فاوا نشااان دهنده پوشااش آن بر حوزه

لذا  .استپایدار های اصالی توسعهدربرگیرنده ابعاد و مولفه

صاد زیست، اقتپایدار )محیطاثرات غیرقابل انکاری بر توسعه

 ادامه به آن پرداخته خواهد شد. و اجتماع( دارد که در 
فاوا در اغلب امور جوامع نوین نفوذی چشااامگیر داشاااته 

زمان با افزایش میزان آلودگی ناشاای از توسااعه اساات. هم

آوری اطلاعات و اقتصاادی و رشاد مصارف، اسااتفاده از فن
یگر  ارتباطات توانسته در کشورهای توسعه یافته برخلاف د
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تعدیل نماید و از این طریق  کشاورها روند  رشد آلودگی را

 (. 1939زیست ارتقاء دهد. )آزادنیا و پیری، کیفیت محیط

فااوا بااعاث کااهش نیاز جوامع به مواد طبیعی موجود در 
ه محیط ب زیسات می شود همننین میزان ضایعات ورودی 

 .(Houghton, 2009دهد )زیست را کاهش میمحیط

 زیستتاثیر فاوا  بر م یط
 زیساات یکیتکنولوژی اطلاعات و ارتباطات با محیطرابطه 

تواند هم می فاوا از موضاوعات پینیده و چند بعدی است.

زیساات داشاااته تاثیر مثبت و هم منفی بر پایداری محیط
یک ابزار قوی برای جوامع جهت محافظت از  فاوا بااشاااد.

برای  فاوا نماایاد. امکاانااتی کهزیسااات فراهم میمحیط

نماید باعث کاهش نیاز جوامع به فراهم میارتباطات بشری 
چنین هم .شااودزیساات میمواد طبیعی موجود در محیط

دهد. از زیست را کاهش میمیزان ضایعات ورودی به محیط

خود نیازمند  فااوا ساااوی دیگر، تولیاد و توزیع تجهیزات

 وافا که تجهیزاتمصرف انرژی و مواد بوده و با توجه به این

بااشاااناد، بااعث افزایش کوتااه می دارای چرخاه حیاات

د شوپساماندهای الکترونیکی ورودی به محیط زیست می ن

(Houghton, 2009). 

در ارتبااط باا اثر فنااوری اطلااعاات و ارتبااطات بر حوزه 

های مختلفی توان موضاااوع را از جنباهزیسااات میمحیط

 کارگیری این فناوریبررسی نمود. زیرا مصادیق و تبعات به
مختلف زندگی انسان مشهود بوده و قابل بررسی در شئون 

یست اسات. تبعات فناوری اطلاعات و ارتباطات بر محیط ز

 باشند:شرح زیر قابل تقسیم می در سه رده مجزا به

در این سااطح آن بخش از  رده اول )سطط ي ی:(  -الف

زیستی فناوری اطلاعات و ارتباطات تبعات )پیامدها( محیط

اً ناشی از تولید تجهیزات این حوزه شود که صرفبررسی می

هاست که به اصطلاح تبعات مستقیم نامیده و استفاده از آن

شاااوناد و باه دو گروه تبعاات منفی و مثبت تقسااایم می

زیساات شااوند. تبعات منفی، آن بخش از تبعات محیطمی
های افزاراست که از فرایند تولید محصولات فاوا مانند سخت

بکه، مانیتورها، تبعات ناشی از دفع و های شای، کابلرایانه

شااود. تبعات سااازی تجهیزات فاوا و ... حاصاال میمعدوم
و  هایی اساات که از تولیدمثبت نیز بیشاتر ناظر به قابلیت

آید. برای مثال دسااات میعرضاااه محصاااولاات فااوا به

 هایهاای الکترونیکی نشاااانگر آلودگی، کنترلدساااتگااه

 الکترونیکی و ... .

در این ساطح، آن بخش از آثار  م )س ي دو( رده دو -ب

چون کاربرد فاوا در فرایند تولید، زیساااتی فااوا )هممحیط
سازی باشد که در قالب مجازیتوزیع و مصرف( مدنظر می

و افزایش امکاان دساااترسااای میاان عاملین اقتصاااادی، 

 دهند.های کلان اقتصاد را تحت تأثیر قرار میبخش

ن سطح به آن بخش از ای رده سطوم )سط ي سوم(  -ج

کنناده و انگیزشااای فنااوری اطلااعات و تبعاات تحریاک

شااود از مجرای رشاااد گردد که باعث میارتباطات باز می
اقتصادی بالاتر، مصرف کل اقتصاد )در مقایسه با حالتی که 

شااود( افزایش از فناوری اطلاعات و ارتباطات اسااتفاده نمی

ند. باشمعروف می دهکننیابد که به آثار ارتجاعی و بازگشت
ک  ی ذکر این توضایح نیز ضروری است که اندازه نسبی هر 

ن و بدو نیستنداز این آثار )در سه رده مطرح شده( یکسان 

گیری از فناوری اطلاعات و چه در قالب تبعات بهرهشک آن

ر تشود، به مراتب قابل توجهارتباطات در رده دوم مطرح می
 .(OECD, 2001از دو سطح دیگر است )

زیساات در بر محیط ICT بندی اثرات مثبت و منفیتقسایم

 .نشان داده شده است 1جدول 
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 ICT  منفی و مثبت اثرات بنديتقسیم -1 جدول

 اثر منفی اثر مثبت 

 یا اثر مستقیماثر نوع اول 
های برای نظارت و کنترل ICTمانند استفاده از  ،ICTکارگیری به

 محیطیزیست

محیطی تولید و استفاده از اثرات زیست

ICT، مانند ضایعات الکترونیکی 

 برای سایر مواد ICTجانشینی غیر کامل  تغییر ساختارها به سمت غیر مادی نمودن اثر نوع دوم یا اثر غیرمستقیم

 اثر انعکاسی یا بازگشتی مانند هدایت مصرف به سمت مصرف سبز تغییر سبک زندگی اثر نوع سوم

 

 تاثیر فاوا بر اقتصاد

 و اطلاعات فناوری از استفاده اثر این بخش بررسی از هدف
از یک  حاصل است. نتایج اقتصادی رشد فاوا بر ارتباطات

 بر ارتباطات و اطلاعات فناوری که است آن گویایتحقیق 

)منتخب در حال  بررسی مورد کشورهای اقتصادی رشد

 استفاده دیگر عبارتبه دارد. و معناداری مثبت توسعه( اثر

 موجب تولید فرایند در ارتباطات و اطلاعات فناوری از بیشتر

 مورد بررسی ازجمله در کشورهای رشد اقتصادی افزایش

 .(1931صمیمی، و  شود )جعفریمی ایران
 از حاکی اخیر هایدهه در جهان اقتصادی تحولات بررسی

 که عمده است گذشته به نسبت تحولات این اساسی تفاوت

 رخ هادهه این در که است انقلابی به مربوط هااختلاف این

 1308 که در سال است آن گویای هاپژوهش است. داده

 هایهزینه درصد از 8 حدود ارتباطات و اطلاعات فناوری

 است، این داده اختصاص خود به را هاشرکت گذاریسرمایه

 ابتدای در و یافت افزایش درصد 18 به 1356 دهه در رقم

 اطلاعات فناوری گذاریسرمایه هایهزینه 1336 دهه

 آستانه و 1336 دهه انتهای در و درصد 26 ها بهشرکت

 گذاریسرمایه هایهزینه درصد 86 به سوم هزاره به ورود

 فناوری .(1958است )شیری  یافته افزایش هاشرکت

 در هم و عرضه طرف در هم اقتصاد در ارتباطات و اطلاعات

 تابع از طریق تقاضا طرف گذارد. درمی تأثیر تقاضا طرف

 و گذاردتأثیر می کننده مصرف اقتصادی رفتار بر مطلوبیت
است )مشیری و  موثر کننده تولید رفتار بر عرضه طرف در

 . (1959جهانگرد، 

 انباشت که کشورهایی است معمولا داده نشان تجربه

 بیشتری ارتباطات و اطلاعات فناوری بخش در سرمایه

 انباشت که کنندرشد می کشورهایی از ترسریع دارند،

   .(Dedrick & et al, 2003)است  کمتر بخش این در سرمایه

 تاثیر فاوا بر اجتماع 

 تعالی انسان، و انسان رابطه به پایداراجتماعی توسعه بعد

توسعه  آموزشی، خدمات و بهداشت و سلامت افراد، رفاه

شود. می مربوط فقر و رفع برابری مختلف و هایفرهنگ
به  نیل در را اجتماعی هاینقش نظام دانانداقتصا چنینهم

 سرمایه "اصل کمک دو به اجتماعی رشد پایدار فرآیند

 دهند.می توضیح "اجتماعی سرمایه"و  "انسانی

 و نگریآینده به توانمی پایدارتوسعه اجتماعی بعد در

 نیازهای تامین و آینده هاینسل نسبت به که ولیتیومس

 و بهداشت به توجه و سلامت جامعه دارد، وجود هاآن
 و مردمی مشارکت اجتماعی، عدالت مردم، زندگی کیفیت

آموزش  و گیری شفافتصمیم و گراییحس جمع بر تاکید

 توسعه به فقط پایدار جامعه مفهوم این در .کرد اشاره مردم

کیفیت نیز  توسعه به بلکه نیست، مندکالبدی علاقه و کمی
 حاضر نسل برای زندگی پایدار فرآیند دنبال به توجه دارد و

 است.  آینده هاینسل و

های های نظام آموزش و پرورش گامبرنامهتوسعه فاوا در 
تواند تحول کیفی اهداف، موثر و ماندگاری است که می

ها و در نتیجه اثربخشی آموزش و ها، شیوهها، روشبرنامه

وسعه شود با تبینی میپرورش را به دنبال داشته باشد. پیش

های دیرینه و مشکلات لاینحل، از قبیل امور فاوا رویه
موزش و پرورش، تمرکز روی توانایی و نیازهای کاربردی آ

آموز محوری به جای کلاس فراگیران، نهادینه کردن دانش

آموزان و عنوان راهنمای دانشمحوری و تغییر نقش معلم به
العمر محقق خواهد نهایتاً اصالت بخشیدن به آموزش مادام

چه در این میان حلقه مفقوده تفکرات آموزشی شد؛ اما آن
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دهد و توجه به آن حا ز اهمیت است دقت در شکیل میرا ت

های اطلاعات و ارتباطات در کاربرد مثبت و منفی فناوری

 .(1950فرزانه،  و پورباشد )امیننظام آموزش و پرورش می

 گذاري ارتباطات و فناوري اطلاعاتهاي اثرمدل

 پایدار در خصوص اثرگذاری متقابل فاوا و ابعاد توسعه

متعددی ارایه شده است. در ادامه سه نمونه از های مدل

 ها مورد بررسی قرار گرفته است.معتبرترین آن

 گیري اثرات جامعه اطلاعاتیمدل اندازه

ارایه گردیده است.  2662در سال  OECDاین مدل توسط 

شود جامعه اطلاعات مشاهده می 1در شکل طوری که همان

یک سری اثراتی  دهد.به دو طریق اثرات خود را بروز می
ها ناشی از بعد تقاضا )کاربرها و کاربردها( بوده که هدف آن

دولت )از طریق توسعه دولت الکترونیک( افراد و خانوارها 

)از طریق بهداشت و آموزش الکترونیک( و کسب وکارها )از 
 گیرد. طریق تجارت الکترونیک( را در بر می

ولید و محصولات( سری دوم اثراتی ناشی از بعد عرضه )ت

 شود. محتوی،بوده که به اجتماع، اقتصاد و محیط مربوط می

های مختلف فاوا را رسانه و محصولات تولید شده در بخش
 گیرد. در بر می

 UNCTADمدل 
 (8)شکل  ارایه شده است UNCTADمدل بعدی که توسط 

دهد. در این مدل ارتباط میان اثرات فاوا را نشان می

مثبت و منفی از اثرات فاوا که از طریق عرضه و های حوزه
 نشان داده شده است. ،شودتقاضای فاوا ایجاد می

های اقتصاد، که اثرات فاوا در حوزه کندمیاین مدل بیان 

دهند. این اثرات از طریق اجتماع و محیط خود را نشان می

گیرد و تحت تاثیر عوامل تقاضا برای فاوا شکل می عرضه و
 :باشدزیر می

 های فناوری اطلاعات و ارتباطات موجودزیرساخت 

 ها، درآمدسطح تحصیلات، مهارت 

 های دولت درخصوص مقررات و سیاستICT  و میزان
 توسعه دولت الکترونیک

 

 

 سازمان زیستمدل مفهومی اثرات فاوا بر م یط

 (OECD) مکاري اقتصاديه و توسعه

با دو  ارایه شده هماهنگ OECDمدل دیگری که توسط 

. دباشها میمدل پیشین بوده و به نوعی تکمیل کننده آن
. است شده توجه کمتر زیستمحیط بعد به قبل مدل دو در

 بعد دو به را فاوا اثرات قبل، مدل دو مانند نیز اخیر مدل

ربران و کاربردها(  کا) تقاضا و( خدمات کالاها،) عرضه
را از نماید و زیرساخت، محتوی و رسانه تفکیک می

 .داندهای اثرگذاری میواسط

دهنده آن است که عرضه و تقاضای فناوری  این مدل نشان

زیست اثر گذارند. یعنی ما اطلاعات هریک به نحوی برمحیط
ای از اثرات ای از اثرات ناشی از عرضه فاوا و مجموعهمجموعه

محیط را داریم. از طرف دیگر یک  ناشی از تقاضای فاوا بر

نیز وجود  زیستمستقیم فاوا بر محیطثرات غیرسری از ا
 دارند که خود جای بررسی و بحث دارد.

 اثرات ناشی از عرضه فاوا بر محیط .1

ای از این تاثیرات ناشی از عرضه محصولات فاوا بخش عمده

مانند کامریوتر و تجهیزات جانبی آن، تجهیزات مخابراتی، 
 تجهیزات جانبیتجهیزات الکترونیکی مشتریان، کالاها و 

افزارهای تجاری، فاوا، خدمات ساخت تجهیزات فاوا، نرم

ای خدمات مشاوره فاوا، خدمات مخابراتی، خطوط اجاره
 باشند.مخابرات، سایر خدمات فاوا..... می

 زیستاثرات ناشی از تقاضای فاوا بر محیط .2

ند زیست عبارتبرخی از اثرات ناشی از تقاضای فاوا بر محیط

 از:

 زیستهای محیطبهبود خروجی در فاوا از استفاده اثرات -الف

 سازی، مدیریت و انتشارمانند: کارایی، نظارت، مدل

های محیطی اثرات استفاده فاوا که منجر به خرابی -ب
شود مانند: مصرف انرژی، آلودگی ناشی از انهدام می

 تجهیزات از رده خارج شده

 زیستاثرات غیرمستقیم فاوا بر محیط .9

اوا واسطه فهترویج و توسعه دانش با تسهیلات ایجاد شده ب
 تزیس)محتوی و رسانه( از اثرات غیرمستقیم فاوا بر محیط

 باشد. می

 



 هاي پایداريكارگیري شاخصپایدار با به تحلیل نحوه اثرگذاري فاوا بر توسعه                                  و همکاران آزادنیا

 

01 
 

 

O) زیست مدل مفهومی اثرات فاوا بر م یط -4شکل  ECD) 
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O) زیست مدل مفهومی اثرات فاوا بر م یط -5شکل  ECD) 
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(عرضه فاوا1)  
 )كالاها، خدمات(

 اثرات مستقيم

 

(تقاضاي فاوا2)  

)كاربران و 

  كاربردها(

 اثرات مستقيم

   

(زيرساخت فاوا3)  

 )4( محتوي و رسانه

 

(اثرات محصولات فاوا بر 5)

زيستمحيط (اثرات كاربردهاي فاوا بر 6) 

زيستمحيط   

مستقيم فاوا بر ير(اثرات غ7)

زيستمحيط  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
O) زیست مدل مفهومی اثرات فاوا بر م یط -6شکل  ECD) 

 
 شدهمروري بر م العات انجام 

های بندی مطالعات انجام شده دیدگاهبرای بررسای و جمع
به ترتیب  ،مختلفی وجود دارد. یک روش بررسای مطالعات

ین تاریخ انجام آن می باشد که مزایای خاص خود را دارد. ا

روش به ما امکان بررسی سیر تحول و تکامل مبحث مورد 

مطالعات  کردننظر را خواهاد داد. دیدگاه بعدی تقسااایم 
انجام شاده به داخلی و خارجی اساات. در این روش امکان 

تر های داخلی و خارجی آسااانمقایسااه نقاط نظر پژوهش

بندی موضوعی مطالعات بوده خواهد بود. روش سوم تقسیم
هااای مختلف پژوهش و مزیاات آن امکااان تمرکز بر حوزه

اوا های فباشد. در این تحقیق با توجه به وسعت سرفصلمی

پایدار دیدگاه تلفیقی و با محوریت موضاااوعی توساااعاه و
بدین ترتیب که در مرتبه اول مطالعات  انتخاب شده است.

                                                                 
1
 Oliner & Sinjer, 2000 

اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات انجام شاده را به سه محور 

 زیستاثر رشد اقتصادی بر کیفیت محیط، بر رشد اقتصادی

ه تقسیم نمود زیستفناوری اطلاعات و ارتباطات بر محیطو 
و در مرتباه دوم باا لحااظ نمودن ترتیب زمانی در هرگروه 

مطالعات داخلی و خارجی نیز به صورت تفکیک شده مورد 

 بررسی قرار خواهند گرفت.

ها، به مطالعه اثر فناوری گروه از بررساایاین در  گروه اول 

 .اطلاعات و ارتباطات بر رشاد اقتصادی پرداخته شده است

ام شده در این گروه به شرح برخی از مطالعات خارجی انج
 باشند.زیر می

 با ارتباط در کیفی و کمی تحقیقات 1اویلنر و ساااینجر

 اقتصااادی در رشااد بر ارتباطات و اطلاعات فناوری نقش
 بررسی مورد را یافتهتوساعه و توساعه حال در کشاورهای
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یک  یافتههتوسع کشورهای در که کنندمی بیان و داده قرار

 ارتباطات فاوا و و اطلاعات فناوری بین قوی مثبت رابطه

از فاوا منجر  استفاده چنیندارد. هم وجود اقتصاادی رشاد
 مسالط و ماهر کارگران نفع به کار نیروی ترکیب به تغییر

 شده ارتباطات و اطلاعات فناوری به مربوط هایمهارت به

 .است
 کشورهای برخی و مصار مورد در که خود مطالعه در 1نور

که  کندبیان می اساات، داده انجام فارسیجخل حوزه عربی

 اقتصاادی رشاد با مثبت همبساتگی موارد بیشاتر فاوا در

 افزایش بخش فاوا و در گذاریسرمایه افزایش با یعنی دارد،
 افزایش نیز اقتصااادی رشااد آن، از کاربری و اسااتفاده

 فنااااااوری و ارتباطات مخارج نور، مطالعه طبق .یابدمی

 رشااد با مثبت همبسااتگی موارد بیشااتر در اطلاعااااات
 مطالعه این. دارد( سارانه داخلی ناخالص تولید) اقتصاادی

 فارس خلیج حوزه عربی کشااور 10 و مصاار مورد در که

 فنااوری و ارتباطات مخارج تأثیر کاه کناادمی بیان است،

 عربی کشورهای و مصار اقتصاادی توساعه در اطلاعااااات
در با همبستگی یک دارای ماوارد بیشتر در فارس،خلیج  ش

 مطالعات اما. اسات سارانه داخلی ناخالص تولید اقتصاادی

 و اطلاعاااات فنااااوری مخاااارج که هاااا،آن اقتصادسنجی
 تولیاااد بر ،1330-2661 زماااانی دوره در را ارتباطاااات

 نشان است، قرارداده مطالعه مورد کشورها، ایااان سااارانه

 بر اطلاعاااات فنااااوری و ارتباطات دارمعنی تأثیر دهد،می

 خلااایج عربااای کشورهای و مصر کشور در اقتصادی رشد
 کلااای، طااورباااه. باشاادمی مشکوک و مااابهم فااارس،

 تمثب تأثیر کشورها ایان در اطلاعاات فنااوری و ارتباطات

 .است مشکوک و مبهم آن داریمعنی ولی دارد،
 در سااارمایه فاوا تأثیر به خود مطالعه در 2داوان و کرامر

 چنین و پرداخته یافتهو توسعه توسعه حال در کشاورهای

 گذاری بخش فاوا درسااارمایه بازده که گیرندمی نتیجه

 در در کشورهای و معنادار و مثبت یافتهعهتوس کشاورهای

 .است نبوده معنادار توسعه حال

 اقتصااادی رشااد تأثیر فاوا بر خود مطالعه در 9لی و کاتری

                                                                 
1
 Nour, 2002 

2
 Dewan, S. & K. L. Kraemer, 2000 

3
 Lee & Kateri, 2003 

4
 Papaioannou, 2004 

 بررساای قرار مورد را شاارقی جنوب آساایای کشااورهای

 رشد تأثیر فاوا بر که گیرندمی نتیجه چنین هاآن اند.داده

 1336 دهه بخش فاوا در ساارمایه تعمیق از اقتصااادی
 بیستم قرن پایانی دهه دوم نیمه در و است شاده شاروع

وری بهره بهبود در ایعمده بخش فاوا نقش سرمایه تعمیق

  .است داشته مطالعه مورد کشورهای کار نیروی
کشااور طی دوره  90های داوان و کرامر با اسااتفاده از داده

یافته و ، در دو گروه کشورهای توسعه1352-39هاای سال

در حال توسعه، اقااادام باااه بااارآورد تاااأثیر ارتباطات و 

اند. این برآورد فنااااوری اطلاعاااات بر رشد اقتصادی کرده
ورهای درحال در کش فناوری اطلاعات دهد کششنشان می

ه و در کشاورهای توسعه 612/6توساعه، معادل منفی  یافت

 برآورد شده است. 682/6
 رشااد اثرات فاوا بر بررساای به خود مطالعه در 1پاپیلنو

یافته برای عهتوساا و توساعه حال در کشاورهای اقتصاادی

 نه و مثبت رابطه یاک و پرداختاه 1339-2661دوره 

 رشاااد بر ارتباطات و اطلاعات فناوری تأثیر از دارمعنی

 مطالعه مورد کشااورهای کل برای وریبهره اقتصااادی و

 .است آورده دستهب

 هایداده مجموعه از اسااتفاده با 8اورتون و ساارینساایان

کمی نقش فناوری  تعیین برای صاانعت سااطح در جدید

 در انگلسااتان در وریبهره رشااد ارتباطات بر و اطلاعات

صاانعت به این  91برای  1326-2666های سااال طول

 مهم گذاری در فاوا بسیارسرمایه که یافتند نتیجه دسات

 ایطور فزایندهبه اقتصااادی رشااد در آن نقش و اساات

 .است یافته افزایش

 ارتباطات بر و اطلاعات فناوری رابطه مطالعه باا 0کتنی

 کل سرمایه که داده است نشان اقتصادی رشد و وریبهره

 غیرخطی اثر دارای ارتباطات و اطلاعات فناوری به مربوط

 .است کل وریبهره و رشد فاکتور روی بر

 فناوری از اساااتفاده تأثیر گیریاندازه هادف باا 2ملحی

از  برخی تولید کل وریبهره در ارتبااطات و اطلااعاات

 به ساده نظری چارچوب یک در تونس، کشور هایشرکت

5
 Oulton, N. & S. Srinivasan, 2005 

6
 Ketteni,  2006 

7
 Mouelhi, 2009 
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دو  این رابطه پنل هایداده از استفاده با و پرداخت مطالعه

 مورد را هاآن بین مثبت رابطه وجود و آزمود مقولاه را

 .داد قرار تأیید
در رشد  ارتباطات و فنااااوری اطلاعاااات لی و کاتری تأثیر

اقتصادی کشورهای آسااایای جناااوب شااارقی را ماااورد 

کمک  دهدهای این دو نشان میاند. بررسیبررسی قرار داده
اطلاعاات به رشاد اقتصاادی از دهاه ارتباطات و فناااوری 

های اخیر شروع شده است. در این کشورها در سال 1336

یش در زمینه ناارم افاازار، رشااد مخاارج باالا باوده و افزا

در ایان  ارتباطات و فنااوری اطلاعاات هایمخارج و هزینه
ه  کشااورها، بااه کنتاارل بحااران شاارب آساایا در دها

ترین عاامال نیز در این . مهم، کماک کرده اسااات1336

ارتباط، رشد بالای تقاضا برای صنایع الکترونیاااک در دهه 
دهد در ذکر شده است. نتایج این مطالعه، نشان می 1336

، تعمیااق سارمایه نقش بالایی در 1336نیمه دوم دهااه 

. بهبود بهره وری نیروی کار کشاورهای آسیایی داشته است

 ، تعمیق سرمایه در بخش1336هر چند در نیمه اول دهه 

وری نیروی کاااار به بهره ارتباطات و فنااااوری اطلاعاااات

کماااک نماااوده اسااات کاااه در چنااادین کشور همانند 

تر بوده جنوبی قابل ملاحظهکناگ، سااانگاپور و کرههناگ
بیشتر  1336هاا، در نیمه دوم دهه است. اما ایاان کماک

ات و فناااااوری ارتباط گذاری درشد و به شتاب در سرمایه

منجر شاااد. ولااای در ایااان دوره، سطح بالای  اطلاعاااات

ارتباطات و فنااوری اطلاعاات به دلیل بحران شرب  مخارج
آسیا کاهش پیدا کرد. در طول دو دوره فوب، از نظر تعمیق 

سرمایه به خاطر سهم درآمدی بالای ارتباطات و فنااااوری 

پور مناافع کناگ، کاره و سانگااطلاعااات کشورهای هنگ
بیشاااتری را کسب کردند. در مورد فیلیرین، در نیمه دوم 

بیشتر  ارتباطات و فنااااوری اطلاعاااات ، بخش1336دهه 

باعث تعمیق سرمایه شده و به رشد اقتصادی کمک زیادی 

کرده و باعث شااده که رشااد اقتصااادی تغییری نکند و یا 
ن در ایعباارت دیگر، حداقل تأثیر از بحران شرب آسیا را به

 دوره در این کشورها ایجاد شود.

( به بررسااای اثر 1952عصاااری آرانی و آقایی خوندایی )
                                                                 

1
 Cobb-Douglas Production Function 

2
 Data Panel 

فناوری اطلاعات بر رشاد اقتصاادی کشاورهای عااو اپک 

ها باااا اساااتفاده از تاااابع تولیاااد کااااب پرداختند. آن

و بااااا لحاظ کردن متغیر فناوری اطلاعات و  1داگاااالاس
به ایااان نتیجاااه دسااات  2ارتباطات و با روش پانل دیتا

دار بین رشد اقتصادی و ای قوی و معنییافتناااد که رابطه

ل  فناوری اطلاعات و ارتباطات در این کشااااورها تااااا سا
 وجود داشته است. 2661

هایی در این حوزه انجام شده است. در در ایران نیز بررسی

ها به بررساای میزان تأثیر اساااتفاده از بخشاای از پژوهش

ه اینترنت  بر جریان صاادرات در کشورهای منتخب پرداخت
بر شاده اسات. برخی بررسی های دیگر، به مطالعه اثر فاوا 

یگر اشتغال در بخش خدمات ایران پرداخته اند و گروهی د

های به تخمین ساااهم فاوا از رشاااد اقتصاااادی در زیربازه
 اند.مختلف تمرکز کرده

ر فناوری ( اث1952) نجاارزاده، آقاایی خونادایی و طلعتی

اطلاعات و ارتباطات را بر رشد اقتصادی کشورهای سازمان 

های ها از دادهبررسااای کردند. آن 9های اسااالامیهمکاری
در دوره  ارتباطات و فنااااوری اطلاعاااات گذاری وسرمایه

پانل دیتا  و با روشاساااتفاده کرده  1330-2661زمانی 

ه ر مده بیانگر وجود یکآدست هتحلیل کردند. نتیجه ب ابط
دار بین رشااد اقتصااادی و فناوری اطلاعات و قوی و معنی

 ارتباطات در این کشورها بود.

( تأثیر 1963اصاااغرپور، محمادزاده و جلیل پور )ساااال 

ای بر پذیرش فناوری اطلاعات و هاای توساااعاهشااااخص
ارتباطات در کشورهای منتخاب آسایایی را ماورد مطالعاه 

ای و های منطقهداد که تفاوتها نشان قرار دادند. نتایج آن

ای هاااااای توسااعههمراه برخی از شاااخصجغرافیایی به
 تواند تا حدود زیادی وجود تفاوت در میزان اساتفاده ازمی

را در کشاااورهای ماااورد  ارتباطات و فنااااوری اطلاعاااات

 مطالعه توضیح دهند.

( به مطالعه آثار فناوری اطلاعات 1959مشیری و جهانگرد )
دوری اقتصادی ایران پرداختهاطات بر رشاد و بهرهو ارتب . ان

نتایج این آزمون، مبین وجود یک رابطه مثبات، ولای غیار 

دار و ضاعیف بین رشد اقتصادی و فناوری اطلاعات و معنی

3
 Organization of Islamic Cooperation (OIC) 



 9316 زمستان ،85شماره                                                                        ترویجی محیط زیست           فصلنامه علمی 
 

15 
 

 است. 1956ارتباطات در ایران تا سال 

( در مطالعااه خاود، آثاار 1951فقیه نصیری و گودرزی )

 92و ارتباطات را بر رشد اقتصادی فناااااوری اطلاعااااات 
ه کشور توسعه عا یافته بررسی کردند که نتااایج ایان مطال

ارتباطات و فنااوری اطلاعاات از اهمیت  نشاان داد مخارج

 خوردار است.بالایی در رشد اقتصادی این کشورها بر
 فناوری که اساات آن از یک تحقیق گویای حاصاال نتایج

 مورد کشااورهای اقتصااادی رشااد بر ارتباطات و اطلاعات

 داریو معنی مثبت )منتخب در حال توساعه( اثر بررسای

 و اطلاعات فناوری از بیشاتر اساتفاده دیگر عبارتبه دارد.
در  رشد اقتصادی افزایش موجب تولید فرایند در ارتباطات

شاود )جعفری و می ایران مورد بررسای ازجمله کشاورهای

 (.1931صمیمی، 
و نظرات متعدد و متنوع ارایه  مذکور باا توجه به مطالعات

فاوا در کشااورهای  رسادبه نظر می شاده توساط محققین،

یافته از اهمیت بالایی در رشد اقتصادی این کشورها توسعه

 فناوری بین پایدار و قوی ارتباط یکبرخوردار اساات ولی 

 در کشااورهای در اقتصااادی رشااد ارتباطات و و اطلاعات

 ندارد.  توسعه وجود حال

در گروه دوم به مطالعه اثر رشااد اقتصااادی بر  گروه دوم 

از برخی زیسااات پرداخته شاااده اسااات. کیفیات محیط

 عبارتند از:های انجام شده در این حوزه پژوهش
هایی در مورد اثر رشاااد اقتصاااادی بر در ایران نیز تحقیق

زیساات انجام شااده اساات که اولین مطالعه در این محیط

و مرادحاصال، تحت عنوان بررسی حوزه مربوط به پژویان 

اثر رشاااد اقتصاااادی بر آلودگی هوا در قاالااب منحنی 
پژویان و (باشد کشور می 02زیساتی کوزنتس برای محیط

(. البته به دنبال این مطالعه کارهای 1950مرادحااصااال 

دیگری نیز در این زمینه انجام شاااده اسااات. برای نمونه 
ای رابطه بین ( در مطاالعه1952پورکااظمی و ابراهیمی )

اکسیدگوگرد برای کشورهای خاورمیانه درآمد و انتشاار دی

ه اندکردهبررسی  2669تا  1356طی دوره  ع ای و در مطال

( به ارتباط بین آلودگی 1955دیگر اصااغرپور و موسااوی )

                                                                 
1 Plepys, 2002 
2
 Ardoman, 2004 

زیستی کوزنتس( هوا و رشد اقتصادی )آزمون فرضیه محیط

 عه از جملهیافته و در حال توسکشور منتخب توسعه 10در 

 اند.ایران پرداخته

های انجام شاده، شامل گروه ساوم از تحقیق گروه سطوم 

ها به مطالعه اثر فناوری شاااود که در آنهایی میبررسااای
ز ازیست پرداخته شده است. اطلاعات و ارتباطات بر محیط

توان به موارد ، میخارجی در این گروهمطالعات انجام شده 

 زیر اشاره نمود:

در مطالعه خود به بررساای تبعات فناوری  2662 1پلریس
زیسااات با رویکردی منفی اطلااعات و ارتباطات بر محیط

پرداختاه اسااات. بدین مفهوم که چناننه مدیریت فرایند 

افزاری فاوا با دقت تولید و دفع ضاایعات محصاولات سخت
ه تواند تبعات محیطلازم صاورت نگیرد، می ب زیستی جدی 

ای که در بعااای موارد تبعات گونهبه همراه داشاته باشااد.

)ساااعدی پور، آرش  مثبات آن را تحات تاأثیر قرار دهاد

1936.) 
خود به بررساای اثر فناوری اطلاعات و در مطالعه  2آردومن

زیسااات پرداخت. او ضااامن ارتبااطات بر پایداری محیط

آوری اطلاعات و ارتباطات، تفکیاک کاربردهای مختلف فن
های مختلف توجه نمود. نتایج بخش ها بربه بررسی آثار آن

صورت توصیفی انجام شده است، حکایت این مطالعه که به

از اثر مثبات کااربردهاای فااوا بر کااهش تولیاد گاازهای 
های شاهری و مصرف انرژی ای، میزان بازیافت زبالهگلخانه

 (.1936)سعدی پور،  دارد

 هایدر مقاله خود که به مرور بررسی 2662 9یی و توماس

انجام شده در زمینه مطالعه اثر ارتباطات و فناوری اطلاعات 
هکار الکترونیکی بر محیطوو کساب  زیسات اختصاص یافت

های انجام شااده در دساترس، شااامل: کلیه بررسای اسات

نامه و ... را مورد بررساای قرار مقاله، پروژه تحقیقاتی، پایان
ه هایی کنمایند که چه بررسااایدادناد. ایشاااان ادعاا می

ه صاورت مورد کاوی و در ساطح خرد انجام شدهبه اند و چ

هایی که در ساااطح کلان و در قالب یک رویکرد بررسااای

صوص اند، هنوز به همآماری انجام شاده گرایی کامل در خ

3
 Yi & Thomas, 2007 
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ت زیساثر مشاخص استفاده از فاوا بر فرایند پایداری محیط

 (.1936)سعدی پور،  اندنرسیده

صورت خاص به بررسی اثر به ای کهدر داخل کشور مطالعه
زیسااات فنااوری اطلااعاات و ارتبااطات بر کیفیت محیط

پرداخته باشد، مشاهده نشد. مروری بر مطالعات انجام شده 

کماکان امکان قااوت صریح در خصوص اثر استفاده از فاوا 
نیازمند  چنانهمدهد و زیسااات را نمیبر پاایداری محیط

 .هستیمهای جدید مطالعات و روش

در مقایسه اثر نسبی کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در 

شود که اثر مثبت فناوری دو گروه از کشاورها مشااهده می
زیسااات در اطلاعات و ارتباطات بر )کاهش( کیفیت محیط

باشد. اما این کشورهای در حال توسعه )آسیایی( ناچیز می

 تدار و مثبصااورت معنییافته بهاثر در کشاورهای توسااعه
توان . علت این موضوع را میاستظاهر شده که قابل توجه 

در نهادینه شدن و بلوغ کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات 

 در کشورهای توسعه یافته جستجو کرد.

مطاالعاات انجاام شاااده در خصاااوص تااثیر فاوا بر ابعاد 
این  پایدار مبین آن اسااات که اثرگذاری فاوا درتوساااعاه

 طور کلیکشورها یکسان نبوده است. بهخصوص برای همه 

 افتهیتوان نتیجه گرفت که در خصوص کشورهای توسعهمی
 برایاسااات. ولی گردیده تری مشااااهده با اثرات ضاااعیف

 ،دست آمده استکشورهای درحال توسعه نتایج متفاوتی به

بعد  کاه در بعد اجتماعی اثرات قابل توجه بوده، درطوری

زیساات اثر ک و در مورد محیطاقتصااادی کم اثر یا مشااکو
 مثبتی گزارش نشده است. 

کشااور ایران در حال حاضاار در گروه کشااورهای در حال 

توساعه قرار دارد. با توجه به بررسای مطالعات انجام شاده 
بینی کرد، مادل ارایه شاااده در این پژوهش توان پیشمی

هاای پایداری اجتماع را اثرات توساااعاه فااوا بر شااااخص

های نشااان دهد. در وهله دوم برشاااخص بیشااترین مقدار

گذاری داشاااته باشاااد و در نهایت کمترین اقتصاااادی اثر
زیساات نشااان های پایداری محیطاثرگذاری را برشاااخص

 دهد.

 روش ها

در تحقیق حاضر مراحل مختلفی در نظر گرفته شده است، 

های ذکر بندیاسااااس طبقه در هر مرحله نوع تحقیق )بر

طور خلاصااه، نوع تحقیق در بود. به شااده( متفاوت خواهد

ه  فازهای مختلف جایگاه تحقیق جاری با در نظر گرفتن س
 نشان داده شده است. 2 لمحور هدف، در جدو
 جایگاه ت قیق جاري -2جدول 

 ایمبن

 بندیطبقه 

 مرحله اول

 تحلیل کیفی الگو

 دوممرحله 

 تحلیل کمی الگو

 تبیینی اکتشافی هدف تحقیق

 کاربردی بنیادی نتیجه تحقیق

 کمّی کیفی های تحقیقداده

 

که گفته شاد، برای انجام این تحقیق استراتژی طوریهمان
ی عبارتی دیگر برای بررسکار گرفته شده است. بهآمیخته به

سوالات تحقیق، دو بررسی یکی با رویکردی کمی و دیگری 

ق طور کلی در این تحقیه. بگرفتبا رویکردی کیفی صورت 
ی ای براکتابخانه های اکتشاافی برای کشف مساله،از روش

یکساب اطلاعات پیشاین و ساوابق تحقیق استفاده  . دگرد

ه  ع روش کیفی برای شاناسایی عوامل اصلی از دیدگاه جام

منظور گیری عوامل اصلی بهآماری و روش کمی برای اندازه
  شد. کار گرفتههرسیدن به مدل نهایی ب

کااار گرفتاه شاااده در این تحقیق همشااای تلفیقی باخط

مشاای نام دارد. این خط "ایمشاای اکتشااافی مرحلهخط"
ه دارای دو مرحله اسات. در مرحله نخست این خط مشی، ب

های کیفی و در مرحله دوم با تکیه گردآوری و تحلیل داده

ی های کمبر نتاایج کیفی اولیاه به گردآوری و تحلیل داده

  .(1931)کرسول،  شده استپرداخته 
نفر متخصاااصاااین و  12در بخش کیفی، جامعه آماری از 

این افراد ای تشااکیل شااده اساات. خبرگان علمی و حرفه

اند. البته توساط محقق و با مشاااوره اسااتید انتخاب شااده
ه ها توساط خود مصاحبهبرخی از آن ل شوندگان )روش گلو

خبرگان علمی شاااامل اسااااتید اند. برفی( معرفی گردیده

و  باشاااندمیپایدار و فاوا توساااعه هایدانشاااگاه در حوزه

ای از مادیران صاااناایع مرتبط باا فااوا و خبرگاان حرفاه
مدیران، اند. این مجموعه شامل پایدار انتخاب شدهتوساعه
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علمی و کارشناسان سازمان حفاظت اسااتید، اعاای هیات

 پایدار،توسااعهزیساات و زیساات، پژوهشااکده محیطمحیط

دانشااگاه علامه ، زیساات دانشااگاه تهرانده محیطکدانشاا
رب دانشکده ب دانشگاه تهران،دانشاکده اقتصااد  طباطبایی،

، وزارات ارتباطات و الدین طوساایدانشااگاه خواجه نصاایر

د و  مرکز تحقیقات مخابرات ایرانفناوری اطلاعات،  و اساتی
دو حوزه  ها و مراکز پژوهشااای مرتبط باخبرگان دانشااگاه

جامعه آماری در بخش کمی، در  باشند.میکشاور فوب در 

متخصاصین و کارشناسان از مرکز قید نفر از  29برگیرنده 

 د. نباشمی شده در بخش کیفی
 

های تخصصی با توجه به مطالعات نظری، مشاوره و مصاحبه

پایدار استخراج شاخص برای توسعه 5شاخص برای فاوا و  2

اثر هر شااااخص فااوا بر هر یاک از شاااد. برای بررسااای 
. پرسش مورد نیاز می 80های پایداری تعداد شااخص باشد

 16پرساشنامه تحقیق بر این اساس طراحی گردید. تعداد 

نمونه پرساشاانامه طراحی شااده میان افراد منتخب توزیع 
گردید و با توجه به بازخوردهای دریافت شااده، اصاالاحات 

یر و در میان جامعه آماری عمل آمد و پس از آن تکثلازم به

 توزیع گردید. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 ايمشی اكتشافی مرحلهنمودار خط  -7شکل 

 

 ن ايج 
 0و  8 ،1مدل معرفی شده در شکلبا توجه به بررسی سه 

ها در بندی ملاحظات در نظر گرفته شده در آنو جمع

اصل حزیر نتایج پایدار گذاری فاوا بر توسعهخصوص نحوه اثر
 گردید.

برای توسعه فاوا دو بعد اصلی عرضه و تقاضا در نظر  -1

 شده است. گرفته

عرضه فاوا مبتنی بر سه مولفه زیرساخت )شامل  -2

افزاری فاوا(، رسانه )شامل ابزارهای و محصولات سخت

های تبادل اطلاعات( و محتوی )شامل متن، سامانه

 باشد.صوت، تصویر و ویدیو( می

های آموزش، تجارت و در حوزه تقاضای خدمات عمدتاً -9

شوند. لذا بهداشت و خدمات دولتی متبلور می

های آموزش الکترونیک، تجارت الکترونیک، مولفه
برای  توانبهداشت الکترونیک و دولت الکترونیک را می

 آن درنظر گرفت.

پایدار نیز دربرگیرنده محیط، اقتصاد ابعاد اصلی توسعه -1

 های متعددی برای توسعهباشند. شاخصو اجتماع می

ها هشت پایدار درنظر گرفته شده است. از میان آن
شاخص معتبر جهانی وجود دارد که به نحو مطلوبی 

 دهند.  سه بعد فوب را پوشش می

  هاي پایداريشاخص
 ریشاخص ز 5بر اساس  توانیرا م دارپایتوسعه یهاشاخص

 املش جهانی معتبر منابع توسط هاکرد. این شاخص فیتعر

 شرح. اندگردیده معرفی تحقیقاتی مراکز و هادانشگاه
 مربوطه منبع در آن انتشار مرجع و شاخص هر از مبسوط

 (.1953 سنگاچین، و پور فرزام) است شده آورده

ت لیل  تفسیر كلی ت لیل

هاداده  

گردآوري  

هاداده  

ت لیل 

هاداده  

گردآوري  

هاداده  

 كیفی  كمی
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(: این شاخص EF) 1شناختیشاخص ردپای بوم -1

 هاگیری مصرف منابع و جذب آلایندهبرای اندازه

 شود.برای جمعیت، یا اقتصاد استفاده می
(: این SB) 2شاخص مازاد ظرفیت تولید زیستی -2

شاخص پایداری الگوهای مصرف را مورد ارزیابی 

دهد. برای محاسبه این شاخص، جای قرار می
شناختی را از سطح اراضی خشکی و آبی پای بوم

کنند. این شاخص تابعی از بالقوه بارور کم می

شناختی بارور، مصرف و مقدار فااهای بوم

 جمعیت است.

(: این شاخص GS) 9اندازهای خالصشاخص پس -9

های کشور ش خالص تغییرات در کل داراییارز

را که برای توسعه آن حایز اهمیت است )نظیر 
های تولید شده، منابع طبیعی، کیفیت دارایی

های زیست، سرمایه انسانی و داراییمحیط

 دهد.خارجی( نشان می

(: این EVI) 1زیستپذیری محیطشاخص آسیب -1
زیست را هایی که محیطشاخص میزان ریسک

 دهد. کند، نشان مید میتهدی

(: تولید GDP) 8شاخص تولید ناخالص داخلی -8
توان به عنوان ارزش کل ناخالص داخلی را می

همه کالاها و خدمات تولید شده در داخل 

ویژه برای مدت زمانی مرزهای یک کشور، به

 سال( دانست.   1معین )معمولاً 

(: این شاخص HDI) 0شاخص توسعه انسانی -0

مید به زندگی در بدو تولد، مبین میزان ا

دسترسی به آموزش و سطح زندگی قابل قبول و 
 باشد. استاندارد می

: این )ESI( 2زیستشاخص پایداری محیط -2

ها را برای های ملتشاخص توانایی و قابلیت

زیست در چندین دهه آینده حمایت از محیط
های کند و مواردی مانند: سیستمارزیابی می

 ،زیستیکاهش فشارهای محیط ،زیستیمحیط
                                                                 

1
 Ecological Footprint 

2
 Surplus Biocappacity 

3
 Geniun Savings 

4
 Environmental Vulunarability Index 

پذیری انسان از فشارهای کاهش آسیب

ظرفیت اجتماعی و مؤسساتی  ،زیستیمحیط

 زیستیهای محیطولیت در قبال چالشؤبرای مس
 دهند. و نظارت جهانی را مدنظر قرار می

: این )EPI( 5زیستشاخص عملکرد محیط -5

زیست تأکید شاخص بر ابعاد پایداری محیط
های کشورها ها و برنامهلکرد سیاستداشته و عم

زیستی و را در زمینه کاهش معالات محیط

 طبیعیزیست و مدیریت منابعحفاظت از محیط

 دهد.مورد سنجش و ارزیابی قرار می

 هاي توسعه فاواشاخص

 توسعه فاوا را با توجه به مطالعات نظری،  یهاشاخص
اساس بر  های تخصصی مشاوره و جهانی معتبر هایمدل

 گردید. فیتعر ریمقوله ز 2

محصولات تجهیزات و زیرساخت: شامل کلیه  -1

 شود.افزاری میمحصولات فیزیکی و سخت

محتوی: شامل کلیه اطلاعات متنی، صوتی،  -2

 ها ... که امکان ذخیره آن صویری، نقشه وت

 صورت الکترونیکی وجود داشته باشد.به

و  ارسالرسانه: کلیه ابزارها و تجهیزاتی که برای  -9

دریافت و انتشار محتوی الکترونیکی مورد 

 گیرد.استفاده قرا می
(: دولت الکترونیک شامل (EGدولت الکترونیک   -1

های اطلاعاتی و ارتباطی برای آوریاستفاده از فن

ها تحویل خدمات دولتی به شهروندان و بنگاه

  باشد.می
منظور از تجارت  :(B) تجارت الکترونیک -8

انجام الکترونیک انجام مبادلات الکترونیک 

تجاری اعم از خرید و فروش و ارا ه خدمات 
)منظور خدمات رایگان و غیر رایگانی است که با 

 شود( در اینترنت است. هدف اقتصادی انجام می

5
 Gross Domestic Production 

6
 Human Development Index 

7
 Environmental  Sustainability Index 

8
 Environmental Performance Index 
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(: بهداشت الکترونیک EHبهداشت الکترونیک ) -0

به کلیه مسا ل مشترک بین ارتباطات و فناوری 

شود. تمام خدماتى لاب مىاطلاعات و پزشکى اط
دهد، در این حوزه که فاوا براى سلامت ارا ه می

 گیرد.قرار مى

(: آموزش الکترونیک ELآموزش الکترونیک ) -2
های اطلاعاتی و کارگیری فناوریشامل به

 باشد.ارتباطی در امر آموزش می

 

 و ارائه مدل سنجش هابندي شاخصجمع

پایدار، های توسعهمدلهای حوزه فاوا و پس از بررسی مدل
 های سنجش اثراتخواهیم به مدلی برسیم که شاخصمی

را  پایدارپایدار را دربر بگیرد. ابعاد توسعهتوسعه بر فاوا

زیست توان از سه منظر اقتصادی، اجتماعی و محیطمی

های شاخص قبل هایمورد سنجش قرار داد. در بخش
 یدند. بر اساسپایدار معرفی گردگانه سنجش توسعههشت

توان این ها دارند میماهیتی که هرکدام از این شاخص

ی زیست یا محیط و اجتماعی ها را به ابعاد اقتصادی،شاخص
 شسنج هایروش در پایدارتوسعه اصلی نگاشت کرد. ابعاد

 9گانه، در جدول های سهها به مولفهپایداری و نگاشت آن

طور که در این جدول مشاهده آورده شده است. همان

ها بر اساس ماهیتشان در دو شود بعای از این شاخصمی
 اندازهایپس عنوان مثال شاخصگیرد. بهبعد قرار می

زیستی و هم ماهیت هم ماهیت محیط (GS) خالص

 اقتصادی دارد.
 

 پایداري سنجش هايروش در پایدارتوسعه ا لی ابعاد -3 جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
توان در کنار یکدیگر های فاوا و توسعه فاوا را میشاخص

هایی مربوط به توسعه فاوا و شاخصقرار داد. بدین صورت 

 پایدار خواهیم داشت. هرگاههایی مربوط به توسعهشاخص

 قرار هم کنار در فاوا توسعه و پایدارتوسعه هایشاخص
 به توجه با را حوزه دو این میان ارتباط که 8 جدول گیرد،

 . داشت خواهیم را داردمی بیان هاآن هایمولفه و ابعاد

 بر افاو اثرات سنجش مدل تبیین و طراحی برای عبارتیبه
 نجاما نگاشت حوزه دو این هایمولفه بین باید پایدارتوسعه

 فاوا حوزه هایشاخص از کدام هر تاثیرگذاری میزان و شود

 قرار بررسی مورد پایدارتوسعه حوزه هایشاخص تمامی بر

 با فاوا حوزه هایشاخص نگاشت نمودار ،5 شکل. گیرد

 اساس بر را پایدارتوسعه حوزه به مربوط هایشاخص

 سنجش مدل منظور تبیینبه شده استخراج هایشاخص

 .دهدمی نشان شماتیک صورتپایدار بهتوسعه بر فاوا اثرات

 اعتبارسنجی و تدقیق مدل پیشنهادي

ای پرسشنامهپایداری و توسعه فاوا های شاخصپس از تعیین 

میزان اثرگذاری هریک از سوال در ارتباط با  80مشتمل بر 

نفر  166پایدار تهیه و برای های توسعهابعاد فاوا بر شاخص

از متخصصین و خبرگان آشنا با این دو حوزه ارسال گردید. 
پرسشنامه به صورت کامل و صحیح عودت داده  29تعداد 

 نام روش
 ارکان

 زیستمحیط اجتماعی اقتصادی

    (EPIزیست )شاخص عملکرد محیط

    (ESIزیست )شاخص پایداری محیط

    (EFشناختی )جای پای بوم شاخص

  EVI  )زیست )پذیری محیطشاخص آسیب

    (GDPتولید ناخالص داخلی )

    (HDIشاخص توسعه انسانی )

    (SBشاخص مازاد ظرفیت تولید زیستی )

    (GSاندازهای خالص )شاخص پس
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خلاصه  8ها بررسی و حاصل نظرات در جدول شد. نتایج آن

لیکرت پنج  سطحی به شرح  گردید. در پرسشنامه از طیف

 استفاده شده است.  1جدول 

 

 وزن پاسخ معادل هر پرسش هر پرسش براي طیف لیکرت -4جدول 

 

 

 پایدارمدل پیشنهادي اثرگذاري فاوا بر توسعه
 فاوا بر ، مدل تحلیلی اثرگذارای حوزه8با توجه به جدول  

ترسیم گردیده است. لازم به  5پایدار در شکل توسعه حوزه

تعیین  8ذکر است که وزن هر ارتباط با توجه به جدول 
شود. این ارتباط میزان اثرگذاری هر بعد فاوا بر شاخص می

موجب تواند دهد که که میهشتگانه پایداری را نشان می

ارتقاء )مثبت(، کاهش )منفی( و یا بدون اثر بر شاخص 

 مربوطه باشد.

عنوان مثال تجارت الکترونیکی اثرات قابل توجه بر رشد به

تولید ناخالص داخلی دارد ولی رشد محصولات فاوا اثر 

شناختی داشته و موجب کاهش مقدار منفی بر ردپای بوم
 گردند.این شاخص می

 

 بحث

 در که مطالعاتی نتایج به توجه با پیشنهادی مدل در

 است، گردیده انجام توسعه و اقتصادی همکاری سازمان

های اصلی های اصلی حوزه توسعه فاوا و شاخصشاخص
 بتنس مدل این ویژگی. پایدار شناسایی شدندحوزه توسعه

 گرفتن نظر در ازجنبه آن بودن جامع پیشین هایمدل به

 طمحی و اجتماع اقتصاد، شامل پایدارتوسعه گانهسه ابعاد

 و نحوه بررسی امکان پیشنهادی مدل. باشدمی زیست
  .نمود خواهد میسر را پایدارتوسعه بر فاوا اثرگذاری مقدار

 لها و تحلیبا توجه به اطلاعات استخراج شده از پرسشنامه

شود که مشاهده می 8ها و نتایج حاصل از جدول آن
های پایداری اجتماع فاوا برارتقاء شاخصاثرگذاری توسعه 

 بیشترین مقدار و در وهله بعد بر اقتصاد با 98/1با ضریب 

 محیط و در نهایت کمترین اثرگذاری آن بر 91/1ضریب 

 باشد.  می 62/1زیست با ضریب 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 عدد معادل مقدار اثر

 2 اثر مثبت زیاد

 1 اثر مثبت کم

 6 اثربی

 -1 اثر منفی کم

 -2 اثر منفی زیاد
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 پایدارتوسعه حوزه فاوا بر مدل ت لیلی اثرگذاراي حوزه -8 شکل
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 پایدارتوسعه و فاوا توسعه هايشاخص -5 جدول

 

 سپاسگزاري
قدر خود که با دلسوزی، صبر و مشاور عالیاز اساتید راهنما 

و حوصله اینجانب را در طی مراحل تحصیل و تهیه این 

 نمایم. مقاله یاری نمودند تشکر و قدردانی می

 م ابع
. ارایه مدلی برای 1939 .پیری. و م .،مآزادنیا،  -1

سنجش اثرات فناوری اطلاعات و ارتباطات بر 

 توسعه و تعالیالمللی کنفرانس بین .زیستمحیط

  .کسب و کار، تهران

. یادگیری الکترونیکی در 1950 .پور، فامین -2

فصلنامه  .ها و موسسات آموزش عالیدانشگاه

 .کتاب

. اقتصاد 1931چهرقانی. ا. و  .جعفری صمیمی، ا -9
ور نشر ن ،های اقتصادی. تهراناخلاقی و سیر اندیشه

 .علم

از  پایداری از توسعهیها. جنبه1958. آبادی، اخاتون -1
جهاد دانشگاهی واحد  ،اندیشه تا کنش. ایران

 صنعتی اصفهان. 

انتشارات  ،. تهرانپایدارتوسعه .1931 .زاهدی، ش -8

 سمت.

.  بررسی اثر فناوری 1936پور، آرش سعدی -0

ارتباطات و اطلاعات بر میزان انتشار گاز دی اکسید 

کربن، ایران، دانشگاه آزاد اسلامی، پایان نامه 
 . 162تا  168سی ارشد. از صفحه کارشنا

. 1931. فسنقری .مو قوامی فر ع. ، .شریفی، ع -2

طراحی و توسعه فناوری اطلاعات مبتنی بر رویکرد 
 انتشارات پاییز.   ،معماری. تهران

 مفاهیم پایدارتوسعه

 ابعاد  اجتماع اقتصاد محیط
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 هاها و شاخصمولف
 

1 2 9 1 8 0 2 5 3 16  

6 19/6- 21/6 82/1 82/6 21/6 82/6 82/1 11/1 11/1 
 محصولات 

 زیرساخت( -)تجهیزات
1 

ضه
عر

  
 و 

ید
تول

(

ت(
ولا

ص
مح

 

 2 محتوا 11/1 11/1 82/1 11/1 11/1 11/1 82/1 11/1 21/6 50/6

 9 رسانه 23/1 82/1 02/1 23/1 11/1 23/1 02/1 11/1 21/6 21/6

 1 یدولت الکترونیک 23/1 19/1 82/1 19/1 82/1 19/1 82/1 82/1 11/1 11/6

ضا
تقا

 
و 

ن 
برا

کار
(

ها(
رد

ارب
ک

 

 8 کیتجارت الکترونی 19/1 11/1 82/1 19/1 82/1 19/1 82/1 82/1 11/1 11/6

 0 یبهداشت الکترونیک 11/1 66/1 19/1 50/1 23/1 50/1 19/1 23/1 11/1 50/6

 2 یآموزش الکترونیک 23/1 23/1 19/1 50/1 23/1 50/1 19/1 23/1 23/1 21/6

    هامتوسط اثرگذاری شاخص 1 35 1 31 1 77
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Abstract 
The aim of this study was to investigate the impact of ICT on sustainable development Iran. 

In this study, a brief definition and description of the sustainable development and ICT, 
presented based on previous studies and the indicators to measure them have been discussed. 
Then the constitute models in these area have been considered. According to the extracted 

indicators the conceptual model to introduce the interaction between these two areas has been 
proposed. The basic model was the result of theoretical studies and consultation with experts 

in the two fields. Using qualitative methods and through structured questionnaires the 
suggested model was validated. The effects and weight of the all dimensions calculated and 
the analytical model was presented. 

In general, it can be concluded that the development of ICT is often promotes most of 
sustainability indicators. For each individual indicator the impact has been identified too. 
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