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چکیده
در اين مقاله درصدد شناسايی پيامدهاي توسعه فاوا و نقش آن در بهبود شاخصهاي توسعه پايدار و نحوه
اندازهگيري آن براي بوم ايران هست يم .هدف اين پژوهش؛ بررسی جايگاه و نقش توسعه پايدار و توسعه فاوا در
حوزههاي مختلف و بررسی مدلهاي معتبر اثرگذاري فاوا بوده و از روش "خطمشی اكتشافی مرحلهاي"
استفادهشده است .براي شناسايی عوامل اصلی تحقيق از روش كيفی و ابزار مصاحبههاي خبرگی استفاده گرديد .با
بهكارگيري اين نتايج ،مدل تحليلی تحقيق و پرسشنامه مربوطه تهيه و اطالعات كمی حاصل از اجراي پرسشنامه،
با ابزارهاي آماري مورد تحليل قرار گرفت .نتايج تحليل ،مبين اثرات محسوس فاوا بر بعد اجتماعی توسعه پايدار
ايران میباشد.

واژگان کلیدی:

مدل سنجش ،فاوا ،توسعه پايدار ،محيطزيست ،اقتصاد ،اجتماع.
 azadnia@itrc.ac.itنویسنده مسئول 1-
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مقدمه
در سه دهه اخير در مجامع علمی و پژوهشی درباره توسعه پايدار مطالب بسياري بيانشده
است .تعداد زيادي از صاحبنظران و دانشپژوهان درباره ضرورت توجه به الزامات توسعه
پايدار قلمفرسايی كردهاند و كوشيدهاند سطح آگاهی جوامع را در اين زمينه ارتقاء دهند (زاهدي،
 :2061پيشگفتار) .با توجه به اهميت سياست گذاري صحيح براي نيل به اهداف توسعه پايدار،
نتايج حاصل از اين مقاله در راستاي ارزيابی سياست ،می تواند براي سنجش سياستهاي به كار
گرفته شده براي توسعه پايدار مورد استفاده قرار گيرد .در اين پژوهش در ابتدا به معرفی حوزه-
هاي " توسعه پايدار "1و "فناوري اطالعات و ارتباطات(2فاوا ")3و نحوه اثرگذاري آنها در
جوامع و كشورهاي مختلف ازجمله ايران میپردازيم .پس از ارائه شرح مختصري از اين دو
حوزه ،نحوه توسعه آنها و همچنين مدلهاي اثرگذاري فاوا بر توسعه پايدار ،به دنبال پاسخ اين
پرسش كه " آيا در كشور ايران فاوا بر توسعه پايدار و ابعاد آن اثر معناداري داشته است يا
خير؟" ،میباشيم .رويكرد اين پژوهش ،كيفی / 4كمی 5يا بهعبارتیديگر رويكرد آميخته 6است.
خطمشی تلفيقی بكار گرفتهشده در اين تحقيق "خطمشی اكتشافی مرحلهاي" نام دارد .پس از
مطالعات نظري و بررسی سوابق و كارهاي انجامشده مرتبط ،ضمن كسب نقاط نظر ارزشمند
متخصصين در مصاحبههاي متعدد ،مدل كيفی پژوهش ارائه میشود .اين مدل با روشهاي كمی
اعتبار سنجی و با توجه به نتايج بهدستآمده مدل نهايی ارائه میگردد .در اين مدل چگونگی
اثرگذاري فاوا بر توسعه پايدار و ابعاد آن در كشور ايران ،نشان داده میشود .در بخش پايانی با
جمعبندي فعّاليتهاي انجامشده در طول تحقيق ،نتايج و يافتههاي تحقيق به همراه پيشنهادهاي
اجرايی و پيشنهادهاي موردنظر براي ادامه تحقيق ،ارائه خواهد گرديد.

بیان مسئله
توسعه پايدار  7به توسعهاي گفته میشود كه نيازهاي زمان حال را برآورده میسازد بدون
آنكه از توانايیهاي نسل آينده براي ارضاء نيازهايشان مايه بگذارد ).(Connelly & Smith, 1999

قلمروي موضوعی توسعه پايدار به ابعاد اجتماعی و فرهنگی ،اقتصادي ،علمی و فناوري ،سياسی
و درنهايت به بعد معنوي و نشاط اجتماعی گسترش داده میشود (زاهدي .)8-11 :1335 ،در
بعد اجتماعی توسعه پايدار میتوان به آيندهنگري و مسئوليتی كه نسبت به نسلهاي آينده و
1- Sustainable Development
2- Information Communication Technology
3- ICT
4- Qualitative
5- Quantitative
6- Mixed Approach
7- Sustaiable Development
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تأمين نيازهاي آنها وجود دارد ،سـالمت جامعه و توجه به بهداشت و كيفيت زندگی مردم،
عدالت اجتماعی ،مشاركت مردمی ،تأكيد بر حـس جمـعگرايـی و تصـميمگيـري شفاف و
آموزش اشارهكرد .در اين مفهوم ،جامعه پايدار فقط به توسعه كمی و كالبدي عالقهمند نيست،
بلكه به توسعه كيفيت نيز عالقهمند بوده و به دنبال فرآيند پايدار زندگی براي نسل حاضر و
نسلهاي آينده است (ثقهاالسالمی .)15 :1385 ،در بعـد اقتصادي توسعه پايدار ،اقتصاد حاكم
بر جامعه مورد بررسی قرار میگيرد .منابع و فناوريهايی كه در فعّاليتهاي توليدي به كار گرفته
میشود بايستی هماهنگ با مفهوم توسعه پايدار و سازگاربامحيطزيست باشـند .ساختار اقتصاد
امروز براي رسيدن به پايداري ،نواقص و موانع فراوانی دارد .عدم اتكا به مبانی ارزشی جهت
ايجاد ،توليد و مصرف ثروت ،بازده پايين نظام اقتصاد كنونی ،هدر رفتن منابع تجديد ناپذير،
توليد بیرويه پسماندها ،عدم وجود شاخصـههـاي زيستمحيطی و اجتماعی براي تعيين قيمت
محصوالت ،ساختار نامتوازن و ناعادالنه اقتصاد ،نابرابري ميان كشورهاي درحالتوسعه و
توسعهيافته و بهرهگيري از اصل سرمايههاي طبيعی بهجاي استفاده از مازاد آنها در اقتصاد كنونی،
برخی از اين موارد میباشند (جعفريان و عبدالحسين پور .)5 :1385 ،براي توسعه پايدار الگوهاي
مختلفی آورده شده است .با توجه به تفاوتهاي فراوان در ظاهر آنها ،تقريباً همگی آنها توسعه
پايدار را متكی بر سه محور زيست محيط ،اقتصاد و اجتماع میدانند .در مدلهاي مختلف توسعه
پايدار همواره توسعه محيطی ،اقتصادي و اجتماعی مورد تأكيد قرارگرفتهاند ولی در برخی از
آن ها عالوه بر سه بعد فوق بعد سياسی و مواردي ديگر نيز لحاظ شده است.يكی از شاخههاي
مهم علم و فناوري كه میتواند نقش مؤثري در اين عرصه داشته باشد ،فناوري اطالعات و
ارتباطات(فاوا) است .فاوا در غالب امور جوامع نوين ،نفوذي چشمگير دارد و شايد تصور زندگی
در قرن حاضر بدون آن غيرممكن باشد .مدل مفهومی توسعه فاوا مناسبترين و جامعترين مدل
براي معماري فاوا است و براي بررسی ارتباط فاوا با توسعه پايدار مناسب است .اين مدل اوالً
از جامعيت خوبی برخوردار بوده و مؤلفههاي اصلی توسعه پايدار در ابعاد اجتماع ،اقتصاد،
زيست محيط و سياست را در برگرفته و ثانياً هماهنگی زيادي با ابعاد توسعه پايدار دارد.
همانطور كه در شكل 1نشان دادهشده است ،مدل سهبعدي توسعه فاوا از سه محور راهبردي
توسعه ،زيرساخت فناورانه و فرايندها (خدمات) الكترونيكی براي دستهبندي مقولههاي مطرح
در اين حوزه استفادهشده است .محور زيرساخت فناورانه شامل پژوهش فاوا ،محتواي
الكترونيكی ،مهارتهاي فاوا ،اعتماد عمومی ،دسترسی فاوا ،و زيرساخت است .حاكميت فاوا و
سياستگذاري و هماهنگی فاوا در بخش راهبردي قرار میگيرند و درنهايت ،محور خدمات فاوا
شامل يادگيري الكترونيكی ،سالمت الكترونيكی ،فرهنگ ديجيتالی ،امنيت فاوا ،دولت
الكترونيكی ،صنعت فاوا و اقتصاد الكترونيكی است(شريفی و ديگران.)1334 ،
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توسعه

فر یندها دما
ا ترو ي ي

زیرسا
فناورا ه

شكل  -1مدل مفهومی توسعه ساختار فاوا (شريفی و ديگران.)1334 ،
مدل مفهومی مذكور ،نمايشگر ارتباط جدايیناپذير بخشهاي مختلف اعم از كاربرد ،راهبرد
توسعه و توانمندسازي در فرآيند توسعه فاوا است .حال اينكه فاوا تا چه اندازه میتواند در
توسعه پايدار نقش داشته باشد و چگونه به آن نقش بايد بپردازد ،جاي تأمل دارد .اين پژوهش
به دنبال طراحی و تبيين مدلی براي سنجش ميزان و چگونگی تأثيرات فاوا بر توسعه پايدار و
ابعاد آن است.

فرضیههای پژوهش
در آغاز اين پژوهش فرضيهاي مطرح نگرديد .پس از انجام مطالعات نظري و بعد از مرحله
كيفی (در مرحله دوم تحقيق) فرضيههاي اصلی و فرعی زير مطرح گرديد.
فرضيه اصلی :توسعه فاوا تأثير مثبت و معناداري بر توسعه پايدار در ايران دارد.
فرضيات فرعی:
 -1توسعه فاوا تأثير مثبت و معناداري بر بُعد اجتماعی توسعه پايدار در ايران دارد.
 -2توسعه فاوا تأثير مثبت و معناداري بر بُعد اقتصادي توسعه پايدار در ايران دارد.
 -3توسعه فاوا تأثير مثبت و معناداري بر بُعد زيستمحيطی توسعه پايدار در ايران دارد.
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روششناسی تحقیق
الگوی تحقیق
اصوالً هدف تمام علوم ،شناخت و درك دنياي پيرامون ماست .بهمنظور آگاهی از مسائل و
مشكالت دنياي اجتماعی ،روشهاي علمی تغييرات فراوانی پيداكردهاند .اين روندها و حركتها
سبب شده است كه براي بررسی دانش بشري ،روشهاي علمی استفاده شوند (ايراننژاد پاريزي،
 ،1388ص  .)3الزم است كه بر تحقيق و پژوهش بهعنوان يک «فرآيند» نه لزوماً «مجموعهاي از
فنها» تأكيد گردد و دانسته شود كه فرآيند تحقيق ،فن كار با ابزارهايی نيست كه انجام آن در
هر شرايط از روشی واحد پيروي كند (خاكی .)3 :1373 ،خطمشی تلفيقی بكار گرفتهشده در
اين تحقيق "خطمشی اكتشافی مرحلهاي" نام دارد .اين خطمشی داراي دو مرحله است .در
مرحله نخست ،به گردآوري و تحليل دادههاي كيفی و در مرحله دوم با تكيهبر نتايج كيفی اوليه
به گردآوري و تحليل دادههاي كمی پرداختهشده است .هدف اصلی در اين خطمشی استفاده از
دادهها و نتايج كمی براي تفسير يافتههاي كيفی است .دليل ديگر انتخاب اين شيوه ،براي زمانی
است كه پژوهشگر نيازمند ايجاد ابزار است؛ چراكه ابزارهاي موجود بهاندازه كافی در دست و
يا مناسب براي تحقيق موردنظر نمیباشند .در اين رهيافت پژوهشگر ابتدا دادههاي كيفی را
گردآوري و تحليل میكند ،از نتايج اين تحليل براي ايجاد ابزاري استفاده میكند كه بعدها از آن
در نمونه آماري جمعيت استفاده نمايد (كرسول.)306 :1334 ،
كمی

كيفی
گردآوري

تحليل

گردآوري

تحليل

دادهها

دادهها

دادهها

دادهها

تفسير كلی تحليل

شكل  -2نمودار خطمشی اكتشافی مرحلهاي(كرسول.)306 :1334 ،

براي بخش كيفی پس از پيادهسازي مصاحبهها جمالت كليدي و كدها استخراج میشود .در
ادامه با ادغام كدهايی كه زمينه مشترك داشتند مفاهيم به دست میآيد و درنهايت با جمعبندي
و در كنار هم قرار دادن مفاهيم ،مقولهها تعيين میگردند .اين مقولهها اساس و پايه مدل كيفی را
تشكيل میدهند (ايمان و نوشادي.)15-44 :1330 ،
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جامعه آماری ،تعداد نمونه آماری ،روش نمونهگیری و سیاق انتخاب
جامعه آماري بخش اين تحقيق كيفی از متخصصين و خبرگان علمی و حرفهاي و مراجع
معرفیشده توسط ايشان تشكيلشده است .خبرگان علمی شامل اساتيد دانشگاه در حوزههاي
توسعه پايدار و فاوا میباشند و خبرگان حرفهاي از مديران صنايع مرتبط با فاوا و توسعه پايدار
انتخابشدهاند.
بخش كيفی :شناسايی عوامل اصلی پژوهش ،از طريق مصاحبه عميق صورت گرفت ،تعداد
نمونه در اين بخش تا آنجا افزايش يافت كه كليه عوامل شناسايی گرديد .بهعبارتیديگر تعداد
نمونهها بدينصورت متناسب با حجم نمونه موردنياز تا رسيدن به اشباع در نمونهسازي ،به 14
مورد مصاحبه تخصصی افزايش يافت .بخش كمی :پس از بررسیهاي انجامشده تعداد جمعاً
 103نفر متخصص و كارشناس واجد شرايط شناسايی گرديد .پرسشنامه تهيهشده شامل 50
سؤال میباشد كه در ارتباط با  10سازه مدل مطرحشده است .نحوه پاسخگويی ،انتخاب جواب
هر سؤال از يک طيف هفت سطحی ليكرت میباشد .اين پرسشنامه بهصورت چاپی يا برخط
براي نمونههاي منتخب از جامعه آماري ارسال گرديد .تعداد  82پرسشنامه بهصورت صحيح و
كامل تكميل و عودت داده شد 12 .پرسشنامه بازگشت داده نشد و تعداد  3پرسشنامه هم كه
بهطور ناقص تكميلشده بود ،كنار گذاشته شد .روش نمونهگيري در بخش كيفی تحقيق
نمونهگيري ترجيحی يا هدفمند بوده است .بدين معنی كه تعدادي از خبرگان علمی و خبرگان
حرفهاي با قضاوت محقق ،بهعنوان نمونه انتخاب گرديدند و با آنها مصاحبه به عمل آمد .روند
مصاحبهها با معرفی از فردي به فردي ديگر ادامه داشته تا جايی كه به موضوعات يكسان اشاره
میگرديد و مطالب تكراري مطرح میشد ادامه يافت.
بهعبارتیديگر تعداد نمونهها متناسب با حجم نمونه موردنياز تا رسيدن به اشباع در
نمونهسازي افزايش يافت .روش نمونهگيري در تحقق كمی از طريق پرسشنامه و بهصورت
طبقهبندي بوده است .طبقات نمونه شامل سازمانها و مراكز علمی و فنی مرتبط مانند سازمان
حفاظت از محيطزيست ،وزارت فناوري ارتباطات و اطالعات و اساتيد و خبرگان دانشگاهها و
مراكز پژوهشی مرتبط با دو حوزه فوق در سطح كشور از طريق ستادهاي مستقر در تهران آنها
میباشد.
روش تجزیهوتحلیل دادهها
براي تحليل كيفی از روش تجزيهوتحليل موضوعی و محتوايی ،و براي تحليل كمی از روش
آمار توصيفی مانند شاخصهاي تمركز و پراكندگی (ميانگين ،انحراف معيار ،فراوانی و درصد به
تفكيک عوامل) و از روش آمار استنباطی مانند آزمونهاي ميانگين آزمونهاي همبستگی
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روشهاي تحليل عاملی تأييدي استفاده میگردد .براي روشهاي آمار توصيفی و استنباطی از
نرمافزارهاي آماري  SPSSو  SmartPLSاستفاده میشود .با جمعبندي نتايج مطالعات كتابخانهاي
و بررسی پژوهشهاي انجامشده توسط سازمانها ،دانشگاهها ،متخصصين و مصاحبههاي
انجامشده ،شاخصهاي اصلی توسعه فاوا و توسعه پايدار و مدل مفهومی پژوهش استخراج
گرديد .در اين مدل ابعاد سهگانه توسعه پايدار شامل اقتصاد ،اجتماع و زيست محيط و ابعاد 7
گانه توسعه فاوا شامل محصوالت ،رسانه ،محتوا ،دولت ،تجارت ،سالمت و يادگيري الكترونيكی
و شاخصهاي مربوطه موردتوجه قرارگرفته است .با در نظر گرفتن ماهيت اهداف  17گانه
توسعه پايدار ،آنها در سه گروه محيطی ،اقتصادي و اجتماعی كه ابعاد اصلی توسعه پايدار
میباشند ،طبقهبندي گرديدند .با توجه به مدل ارائهشده در بخش قبل و مصاحبههاي خبرگی
مؤلفههاي اثرگذار فاوا به شرح زير استخراج گرديدند .اين مؤلفهها در جدول زير به تفكيک
عرضه و تقاضاي فاوا نشان دادهشدهاند.
جدول  -1شاخصهاي سنجش توسعه فاوا (شريفی و همكاران)1335 ،
مفاهيم
ابعاد

توسعه فاوا
تقاضا(كاربران و كاربردها)

عرضه(توليد و محصوالت)

مؤلفهها

زيرساخت)

(تجهيزات-

محصوالت

محتوا

رسانه

دولت الكترونيكی

تجارت الكترونيكی

سالمت الكترونيكی

يادگيري الكترونيكی

مدل مفهومی اصالحشده پژوهش در شكل زير آورده شده است:
زيرساخت

اجتماع

محتوا
رسانه
دولت

توسعه

توسعه پايدار

اقتصاد

الكترونيكی
تجارت
سالمت

الكترونيكی
آموزش

الكترونيكی
شكل  -3مدل مفهومی اصالحشده اثرگذاري توسعه فاوا بر توسعه پايدار.

محيط
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یافتههای پژوهش
تجزیهوتحلیل دادههای کیفی
براي جمعآوري دادههاي كيفی ،عالوه بر مستندات بررسیشده در بخش مطالعات نظري و
منابع ثانويه ،به مراكز مختلف پژوهشی و دانشگاهی براي مصاحبه خبرگی مراجعه گرديد.
كدگذاري باز :براي استخراج عوامل تأثيرگذار بر تحقيق ابتدا كليه مصاحبههاي انجامشده
بهصورت جداگانه پيادهسازي گرديد و تمامی عبارات و جمالت مرتبط با موضوع فاوا و توسعه
پايدار موردبررسی قرار گرفت و كدگذاري انجام شد .در اين مرحله تعداد  205كد شناسايی
شد.
كدگذاري محوري :در اين مرحله كليه كدهاي باز بهدستآمده از مرحله اول (كدگذاري
باز) برمبناي ارتباط مفاهيم اصلی پژوهش در قالب محورهاي اصلی در كنار هم قرار داده شد.
در هر شماره رديف كدهاي متناظر كه ازنظر مشابهت به يكديگر نزديک میباشند در مقابل يک
مفهوم قرارگرفته است .در كدگذاري محوري با توجه به مطالعات كيفی انجامشده در اين تحقيق
تعداد  57مفهوم شناسايی گرديد.
كدگذاري انتخابي :در آخرين مرحله از كدگذاري ،كدهاي محوري مرحله قبل (كدگذاري
محوري) گروهبندي شد 7 .مفهوم شناسايیشده در مرحله قبل در قالب  10مقوله طبقهبندي
گرديد.
شاخصهای حوزه توسعه پایدار و توسعه فاوا

با توجه به كدگذاري انتخابی بخش كيفی تحقيق ،مقولههاي بهدستآمده در دو حوزه توسعه
پايدار و توسعه فاوا ،در جداول زير به تفكيک آورده شدهاند.
جدول  -2مدل پژوهش -مفاهيم ،ابعاد ،مؤلفهها و شاخصهاي توسعه پايدار
حوزه (متغير)

مقوله (بعد ،سازه)

مفهوم (معرف ،شاخص)
زندگی سالم و رفاه
آموزش جامع و فرصتهاي يادگيري
عدالت جنسيتی

اجتماع

توانمندسازي زنان
دسترسی به آب سالم و بهداشت
صلح و امنيت
تأمين عدالت
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فقرزدايی
توسعه پايدار

امنيت تغذيه
توسعه كشاورزي( باهدف دستيابی به پايداري در كشاورزي)
رشد اقتصادي
اشتغال
اقتصاد

توسعه و رشد صنعت
ميزان پرورش نوآوري
ميزان دسترسی به برابري درون كشور
برخورداري از مسكن ايمن و پايدار
ايجاد الگوهاي پايدار توليد و مصرف
ميزان دسترسی به انرژي پايدار ،پاك و مطمئن
اقدامات انجامشده براي مقابله با تغييرات اقليمی
اقدامات انجامشده براي حفاظت از درياها و اقيانوسها

محيطزيست

اقدامات انجامشده براي حفاظت منابع آبی غير دريايی
اقدامات انجامشده براي حفاظت اكوسيستمهاي زمينی
اقدامات انجامشده براي مديريت پايدار جنگلها
جلوگيري از بيابانزايی
اقدامات انجامشده براي حفاظت از تنوع زيستی

جدول  -3مدل پژوهش -مفاهيم ،ابعاد ،مؤلفهها و شاخصهاي توسعه فاوا
حوزه (متغير)

مقوله (بعد ،سازه)
محصوالت (تجهيزات-
زيرساخت)

مفهوم (معرف ،شاخص)
تجهيزات فيزيكی فاوا
پهناي باند
نرمافزار
متن (شامل كتب ،نشريات ،اخبار ،وبالگها ،مطالب آموزشی)...،
صوت (موزيک ،صحبت و كالم)

توسعه فاوا

محتوا

(عرضه)

تصوير (عكس و نقشه)
مالتی مديا يا چندرسانهاي (فيلم ،پويانمايی ،بازي)... ،
تعداد كانالهاي تلويزيونی ،شبكههاي ماهوارهاي
ضريب نفوذ اينترنت
ضريب نفوذ تلفن همراه

رسانه

چاپ و انتشارت (كتب ،نشريات و )...
جريان آزاد اطالعات
تعداد سايتهاي ارائه محتوا
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ارتباط الكترونيكی در سازمانهاي دولتی )(G2G
ارتباط الكترونيكی دولت و بنگاههاي كسبوكار )(G2B
ارتباط الكترونيكی دولت و مردم )(G2C

دولت الكترونيكی

تعداد دفاتر ارائه خدمات دولت الكترونيک
تنوع خدمات ارائهشده در دفاتر ارائه خدمات دولت الكترونيک

توسعه فاوا

تجهيزات مورداستفاده در دفاتر ارائه خدمات الكترونيک

(تقاضا)

محتواي الكترونيكی مناسب و كافی
خريدوفروش غيرحضوري
تجارت الكترونيكی

بازاريابی اينترنتی
پرتالها و وبسايتهاي دادوستد مجازي
محتواي الكترونيكی مناسب و كافی
تشخيص و درمان غيرحضوري

سالمت

ايجاد آرشيو واحد و قابلدسترس از پروندههاي بيماران

الكترونيكی

تجهيزات پزشكی الكترونيكی
محتواي الكترونيكی مناسب و كافی
آموزش غيرحضوري

يادگيري

برنامهريزي شخصی براي يادگيري

الكترونيكی

تجهيزات الكترونيكی براي آموزش
محتواي الكترونيكی مناسب و كافی

تجزیهوتحلیل دادههای کمی
در اين مطالعه براي اجتناب از محدوديتهاي رويكرد مبتنی بر كوواريانس در خصوص
خواص توزيعی ،نوع متغيرها (انعكاسی و تكوينی) ،حجم نمونه و پيچيدگی مدل (چن;2010 ،1
فورنل و بوكشتاين ;1382، 2وتزلس 3و ديگران )2003 ،از رويكرد مبتنی بر مؤلفه )(PLS
استفادهشده است .عالوه بر اين ماهيت سلسله مراتبی مدل موردمطالعه نيز منطبق بر خصوصيات
رويكرد مبتنی بر مؤلفه است.
ارزیابی مدل

مدلهاي  PLSدر دو مرحله ارزيابی و تفسير میشوند :الف) ارزيابی روايی و پايايی مدلهاي
اندازهگيري ب) ارزيابی مدل ساختاري (تننهاوس 4و ديگران .)2005 ،براي ارزيابی مدل
1- Chin
2- Fornell & Bookstein
3- Wetzels
4- Tenenhaus
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موردمطالعه از نرمافزار  SmartPLSاستفادهشده است .ابتدا آزمون ناپارامتريک بوتاستراپ
(چن ;1338،ايفورن و تيبشيرانی ;1333 ،1تننهاوس 2و ديگران )2008 ،با  5000تكرار براي
برآورد خطاهاي استاندارد انجام گرديد .پايايی ابزار اندازهگيري در دو قسمت سنجيده میشود،
يكی مربوط به پايايی هر معرف انعكاسی و سازه متناظر با آن است كه با مقدار بار نشان داده
میشود و ديگري پايايی مركبِ 3همه معرفهاي انعكاسی با سازه متناظر میباشد كه براي تعيين
همبستگی درونی ابزار اندازهگيري به كار میرود .مقدار پايايی مناسب براي هر معرف با سازه
متناظر آن و پايايی مركب حداقل  0/7است (آذر و ديگران .)1331 :ازآنجاكه پايايی معرفها
متفاوت است ،پايايی هر معرف بايد بهتنهايی ارزيابی شود .پژوهشگران معتقدند كه يک متغير
مكنون بايد بخش قابلتوجهی از پراكندگی هر معرف را توضيح دهد (معموالً حداقل .)%50
بنابراين ،قدر مطلق همبستگی بين يک سازه و هركدام از متغيرهاي مشاهدهشده آن (يعنی قدر
مطلق بارهاي خروجی استانداردشده) بايد بيشتر از  )≈√0/5( 0/7باشد .در مورد بارهاي عاملی
كمتر از آستانه بايد بهصورت زير عمل كرد :معرفهايی كه داراي بار عاملی كمتر از  0/4هستند،
درهرصورت بايد حذف شوند و معرفهايی كه داراي بارهاي عاملی بين  0/4تا  0/7هستند،

بايد روايی همگرا و پايايی مركب آنها بررسی شود .درصورتیكه حذف معرف منجر به افزايش
روايی همگرا و پايايی مركب به باالتر از آستانه پيشنهادي (به ترتيب  0/7و  )0/5شود بايد حذف
شوند ،در غير اين صورت اين معرفها در مدل باقی میمانند .با توجه به نتايج تحليل

آماري ،پايايی مركب و روايی همگراي اين متغيرها به ترتيب بيشتر از  0/7و 0/5
است .بنابراين در مدل باقی میمانند.
جدول  -4پايايی معرفها -پايايی مركب(منبع -خروجی نرمافزار )PLS
معرف (مقوله)

Composite Reliability

)Average Variance Extracted (AVE

زيرساخت

0.8662

0.6841

رسانه

0.8262

0.5454

محتوا

0.8873

0.7242

دولت الكترونيكی

0.8452

0.5243

تجارت الكترونيكی

0.8453

0.6488

سالمت الكترونيكی

0.8615

0.6748

يادگيري الكترونيكی

0.8409

0.5704

اجتماع

0.8876

0.5354

1- Efron & Tibshirani
2- Tenenhaus
3- Composit Relability
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اقتصاد

0.9088

0.5000

محيطزيست

0.9271

0.6469

توسعه فاوا

0.8820

-----

توسعه پايدار

0.9242

-----

همانطور كه در جداول ديده میشود پايايی معرفها و نيز پايايی مركب مدل موردمطالعه
بيشتر از آستانههاي پيشنهادي است ،بنابراين پايايی ابزار اندازهگيري تائيد میشود .با توجه به
جدول باال ميانگين واريانس استخراجشده متغيرهاي موردمطالعه بيشتر از  0/5است ،بنابراين
روايی همگراي مدل تائيد میشود .آزمون معناداري اين ضرايب نشان میدهد كه همه آنها ازنظر
آماري معنادار و اثر آنها تائيد میشود .اين بدان معنی است كه تغيير در هركدام از اين ابعاد می
تواند منجر به تغيير در توسعه فاوا و توسعه پايدار شود.

آزمون فرضیات تحقیق
جدول زير نتايج آزمون فرضيههاي تحقيق را بهطور خالصه نشان میدهد.
جدول  -5خالصه نتايج آزمون فرضيات(منبع -خروجی نرمافزار )PLS
فرضيهها
اصلی
فرعی 1
فرعی 2
فرعی 3

فرضيات
توسعه فاوا تأثير مثبت و معناداري بر
توسعه پايدار دارد.
توسعه فاوا تأثير مثبت و معناداري بر بُعد
اجتماعی توسعه پايدار دارد.
توسعه فاوا تأثير مثبت و معناداري بر بُعد
اقتصادي توسعه پايدار دارد.
توسعه فاوا تأثير مثبت و معناداري بر بُعد
محيطزيستی توسعه پايدار دارد.

ارزش

قبول  /رد

ميزان اثر

احتمالی T

فرضيه

تائيد شده

0/33

0/74

رد

-----

0/23

1/73

قبول

0/23

0/13

0/80

رد

-----

0/14

0/73

رد

-----

ميزان اثر

نتایج حاصل از تحلیل کمی
 با توجه به نتايج تحليل كمی در ارتباط با ضرايب مسير مدل ،در بين ابعاد توسعه فاوا به ترتيب
بعد محتوا و دولت الكترونيكی بيشترين تأثير را بر توسعه فاوا داشتهاند ولی بعد سالمت
الكترونيكی داراي كمترين اثر بوده است .از ميان ابعاد توسعه پايدار ،اقتصاد مهمترين بعد
شناختهشده است.
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 با توجه به نتايج تحليل كمی ،در ارتباط با معناداري ضرایب مسير ساختاري مدل ،در بررسی
ارزش احتمالی با توجه به عدد ارزش احتمالی Tآماري كه بزرگتر از  1/64است ،میتوان گفت
كليه روابط بين سه بُعد با توسعه پايدار معنادار است و هر سه بعد میتوانند در تحليلهاي
مختلف و آزمون فرضيات مورداستفاده قرار گيرند .مضاف بر اينكه ،از بين ابعاد برشمرده شده
دو بُعد اجتماعی و اقتصادي داراي بيشترين رابطه با متغير اصلی خود (يعنی توسعه پايدار)
هستند.
 با توجه به نتايج تحليل كمی ،در ارتباط با معناداري ضرایب مسير ساختاري مدل ،در بررسی
ارزش احتمالی با توجه به عدد ارزش احتمالی  Tآماري كه بزرگتر از  1/64است ،میتوان گفت
كليه روابط بين  7بُعد با توسعه فاوا معنیدار است و تمامی  7بُعد میتوانند در تحليلهاي
مختلف و آزمون فرضيات مورداستفاده قرار گيرند .مضاف بر اينكه ،از بين ابعاد برشمرده شده
دو بُعد محتوا و تجارت الكترونيكی ،بيشترين رابطه را با متغير اصلی خود يعنی توسعه فاوا
دارند.
 با توجه به نتايج تحليل كمی ،میتوان نتيجه گرفت كه ضريب مسير بين دو متغير اصلی پژوهش
 0/33است .اين نشان میدهد كه توسعه فاوا اثر مثبتی بر توسعه پايدار دارد.
 با توجه به ارزش  Tآماري محاسبهشده ،میتوان نتيجه گرفت كه اثر توسعه فاوا بر توسعه
پايدار ازنظر آماري معنادار نيست.
 با توجه به نتايج تحليل كمی نتيجه میگيريم كه توسعه فاوا بيشترين تأثير را بر اجتماع دارد و
اقتصاد و محيطزيست در ردههاي بعدي قرار دارند.
ماتریس اهمیت -عملکرد توسعه فاوا
اين ماتريس اهميت (محور افقی) و عملكرد (محور عمودي) هركدام از سازهها را در مدل
نمايش میدهد .به مديران توصيه میشود كه برسازههايی تمركز كنند كه اهميت بااليی دارند اما
عملكرد آنها ضعيف است.
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شكل  -4ماتريس اهميت -عملكرد توسعه فاوا در سطح سازه (منبع -خروجی نرمافزار .)PLS

همانطور كه در شكل فوق ديده میشود سازه محتوا داراي اهميت بسيار زيادي است به
دنبال آن دولت و يادگيري الكترونيكی قرار دارند .در بين سازههاي مدل ،سالمت الكترونيكی
در مقايسه با ديگر سازهها ،اهميت كمتر و عملكرد پايينتري دارد .براي حصول نتايج دقيقتر
میتوان ماتريس اهميت -عملكرد در سطح معرفها را بررسی كرد.

شكل  -5ماتريس اهميت-عملكرد توسعه پايدار در سطح سازهها (منبع -خروجی نرمافزار .)PLS

با توجه به در شكل فوق ،اقتصاد باالترين اهميت و اجتماع پايينترين اهميت در توسعه
پايدار را دارد .ازنظر عملكرد نيز محيطزيست داراي عملكرد ضعيفی است.

مدل نهایی تحقیق
با توجه به نتايج حاصل از بخش كيفی و كمی ،تحليلهاي آماري و آزمون فرضيات ،مدل
نهايی تحقيق در شكل زير ترسيم شده است .ضريب مسير هر سازه كه ميزان اثرگذاري آن را در
متغير يا سازه مربوطه نشان میدهد .غير از دو مسير خطچين ساير مسيرها از جنبه آماري تائيد
شدهاند .با توجه به ضرايب مسير ابعاد رسانه و دولت الكترونيكی بيشتري نقش و سالمت

151

طراحی و تبیین مدل ارزيابی سیاستگذاری برای سنجش پیامدهای فاوا ...

الكترونيكی كمترين نقش را در توسعه فاوا در ايران دارند .ضريب مسير توسعه فاوا به بعد
اجتماعی توسعه پايدار  0/23است و بيان مینمايد كه به ازاي هر  %1توسعه فاوا  0/23درصد
بعد اجتماعی توسعه پايدار ارتقاء مینمايد .با توجه به مطالعات نظري و اينكه ايران نيز در زمره
كشورهاي درحالتوسعه میباشد ،نتايج تحقيق و تحليل آماري نشان میدهد كه توسعه فاوا در
ايران وضعيت تقريباً مشابهی با كشورهاي مذكور داشته است.
زیرساخت
محتوا

اجتماع

رسانه

دولت الکترونيکي

توسعه فاوا

تجارت الکترونيکي

اقتصاد
محيط

سالمت الکترونيکی
آموزش الکترونيکي

شكل  -6مدل نهايی تحقيق(منبع -خروجی نرمافزار .)PLS

توصیههای سیاستی
نتايج تحليل آماري حاصل از اين پژوهش مبين و مؤيد آن است كه شرايط ايران نيز مانند
شرايط ساير كشورهاي درحالتوسعه است .مطالعات انجامشده در ارتباط با تأثير فاوا بر ابعاد
توسعه پايدار نشان داد كه اثرگذاري فاوا در اين خصوص براي همه كشورها يكسان نبوده است.
بهطوركلی میتوان نتيجه گرفت كه در خصوص كشورهاي توسعهيافته فاوا در پيشبرد اهداف
توسعه پايدار در هر سه بعد مثبت بوده و اين اثرگذاري در ابعاد اقتصادي و اجتماعی بهطوركلی
و در بعد زيستمحيطی با اثرات ضعيفتري قابلمشاهده است .ولی در خصوص كشورهاي
درحالتوسعه ازجمله ايران نتايج متفاوتی بهدستآمده است .اين نتايج مبين اين واقعيت میباشند
كه در بعد اجتماعی اثرات فاوا قابلتوجه ،در بعد اقتصادي كماثر يا مشكوك و در مورد محيط-
زيست اثر مثبتی گزارش نشده است.
 ساختار فعلی كشور به نحوي است كه اثرات توسعه فاوا بر بعد اجتماعی توسعه
پايدار مشهود است .لذا براي توسعه بعد اجتماعی توسعه پايدار سرمايهگذاري در
فاوا قابل توجيه است.
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با توجه به ماتريس اهميت -عملكرد توسعه فاوا ،سازه محتوا داراي بيشترين اهميت
در توسعه فاوا است و به دنبال آن دولت الكترونيک و يادگيري الكترونيكی قرار
دارد و در ميان سازههاي مدل ،سالمت الكترونيكی در مقايسه با ديگر سازهها،
اهميت كمتر و عملكرد پايينتري را در توسعه فاوا دارد .با توجه به اينكه تمركز
بايد بر سازههايی باشد كه اهميت بااليی دارند اما عملكرد آنها ضعيف است
پيشنهادهاي زير مطرح میگردد.
براي توسعه فاوا تمركز بر محتوي بسيار اثربخش خواهد بود.
براي توسعه فاوا تمركز بر دولت الكترونيک در اولويت دوم است.
تمركز بر سالمت الكترونيک اثرگذاري ضعيفتري در توسعه فاوا خواهد داشت.
با توجه به ماتريس اهميت-عملكرد توسعه پايدار ،اقتصاد ايران داراي باالترين و
اجتماع ايران داراي پايينترين اهميت در توسعه پايدار هستند و ازنظر عملكرد نيز
محيطزيست داراي عملكرد ضعيفی است ،پيشنهادهاي زير مطرح میگردد.
توجه به اقتصاد در توسعه پايدار موجب رشد و ارتقاء زيادي در اين حوزه خواهد

گرديد.
 oتوجه به اجتماع با عملكرد قوي اثرگذاري قابلتوجهی در توسعه پايدار در ايران
دارد.
 oبراي هماهنگی توسعه پايدار بهصورت متوازن عملكرد در حوزه محيطزيست می-
بايست تقويت شود.

منابع
الف) فارسی
 -1آزادنيا ،محمد؛ پيري ،محمد .)1333( .ارائه مدلی براي سـنجش اثرات فناوري ارتباطات و اطالعات بر محيطزيست.
مقاله منتشرشده در كنفرانس بينالمللی توسعه و تعالی كسبوكار ،تهران :مؤسسه مديران ايده پرداز پايتخت ويرا.
 -2آذر ،عادل؛ غالمزاده ،رسول؛ قنواتی ،مهدي .)1331( .مدلسازي مسيري-ساختاري در مديريت .تهران :نگاه دانش.
 -3اصــغرپور ،ح.؛ موســوي ،س .)1388( .آزمون فرضــيه زيســتمحيطی كوزنتس :كاربرد تكنيک هم جمعی تلفيقی.
فصلنامه علوم اقتصاد)3( 1 ،
 -4ايراننژاد پاريزي ،مهدي .)1388( .روشهاي تحقيق در علوم اجتماعی .تهران :مديران .چاپ چهارم (كتاب اصلی در
سال 1378منتشرشده است) .
 -5ايمان ،محمدتقی؛ نوشادي ،محمدرضا .)1330( .تحليل محتواي كيفی ،فصلنامه پژوهش.44-15 ،)2( 3 ،
 -6بيابانگرد ،اسماعيل .)1382( .روش تحقيق در روانشناسی و علوم تربيتی .تهران :دانشگاه پيام نور.
 -7پژويان ،جمشــيد؛ مرادحاصــل ،نيلوفر ،1386( .زمســتان) .بررســی اثر رشــد اقتصــادي بر آلودگی هوا .فصــلنامه
پژوهشهاي اقتصادي.160-141 ،)4( 7 ،
 -8پوركاظمی ،محمدحســـين؛ ابراهيمی ،الناز ،1387( .بهار) .بررســـی منحنی كوزنتس زيســـتمحيطی در خاورميانه.
فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي ايران.71-57 ،)34( 10 ،

153

... طراحی و تبیین مدل ارزيابی سیاستگذاری برای سنجش پیامدهای فاوا

 دوماهنامــــه راه و. راهكارهايی براي توســعه شــهري پايدار دربافتهاي تــــاريخی.)1385( . عميد، ثقهاالســالمی-3
.76-68 ،)34( 7 ،سـاختمان
 مقاله. پايداري شــهري با نگاهی به ويژگیهاي شــهرهاي ايران.)1385(  فريد، مزدك؛ عبدالحســين پور، جعفريان-10
. سازمان عمران شهرداري همدان: همدان. طرح برتر،منتشرشده در همايش شهر برتر
: تهران0 اهداف توســعه پايدار.)1335( . ليل، عليرضــا؛ زمانی، ســيد امير؛ رحمتی، زهرا؛ فاتح وحدتی، جواهريان-11
.حک
. شركت توسعه آتی نگر پويا: تهران، مفاهيم پايه فناوري ارتباطات و اطالعات.)1384( . محمدجعفر، زارعی-12
. انتشارات سمت: تهران. حكمرانی مبتنی بر پايداري.)1331( . حبيب، شمسالسادات؛ ابراهيم پور، زاهدي-13
. دانشگاه طباطبائی: تهران. توسعه پايدار جامع.)1335( . شمسالسادات، زاهدي-14
 طراحی و توســعه فناوري اطالعات مبتنی بر رويكرد.)1333( . مهدي، عاطفه؛ فســنقري، علی؛ قوامی فر، شــريفی-15
. پاييز: تهران.معماري
 پژوهشـــگاه علوم: كيفی و روشهاي تركيبی تهران، طراحی پژوهش رويكرد كمی.)1334( . جان دبليو، كرســـول-16
انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی

ب) انگلیسی
17- Azomahou, T., Laisney, F., & Van, P. N. (2006). Economic development and CO2 emissions: a nonparametric panel
approach. Journal of Public Economics, 90(6), 1347-1363.
18- Beckerman, W. (1992). Economic growth and the environment: Whose growth? Whose environment?. World
development, 20(4), 481-496.
19- Chin, W. W. (1998). The partial least squares approach to structural equation modeling. Modern methods for business
research, 295(2), 295-336.
20- Connelly, J., & Smith, G. (2003). Politics and the environment, from theory to practice. Psychology Press.
21- Dewan, S., & Kraemer, K. L. (2000). Information technology and productivity: evidence from country-level data.
Management Science, 46(4), 548-562.
22- Efron, B., & Tibshirani, R. J. (1994). An Introduction to the Bootstrap. CRC press.
23- Estevao, M., & Levy, J. (2000). The New Economy in France: Development and Prospects. France: Selected Issues.
24- Fornell, C., & Bookstein, F. L. (1982). Two structural equation models: LISREL and PLS applied to consumer exitvoice theory. Journal of Marketing research, 440-452.
25- Giles, D. E. & Mosk, C. 2003. Ruminant eructation and a long-run environmental Kuznets curve for enteric methane
in New Zealand: Conventional and fuzzy regression”, Econometrics Working Paper, vol. 0306, Canada: Department of
Economics, University of Victoria.
26- Grossman, G. M., & Krueger, A. B. (1991). Environmental impacts of a North American free trade agreement (No.
w3914). National Bureau of Economic Research.
27- Oliner, S. D., & Sichel, D. E. (2000). The resurgence of growth in the late 1990s: is information technology the story?.
28- Plepys, A. (2002). The grey side of ICT. Environmental Impact Assessment Review, 22(5), 509-523.
29- Selden, T. M., & Song, D. (1994). Environmental quality and development: is there a Kuznets curve for air pollution
emissions?. Journal of Environmental Economics and management, 27(2), 147-162.
30- Shafik, N., & Bandyopadhyay, S. (1992). Economic growth and environmental quality: time-series and cross-country
evidence (Vol. 904). World Bank Publications.
31- Shen, J., & Hashimoto, Y. (2004). Environmental Kuznets curve on country level: evidence from China. Discussion
Papers in Economics and Business, 04-09.
32- Tenenhaus, M., Vinzi, V. E., Chatelin, Y. M., & Lauro, C. (2005). PLS path modeling. Computational statistics & data
analysis, 48(1), 159-205.
33- Tenenhaus, M. (2008). Component-based structural equation modelling. Total quality management, 19(7-8), 871-886.

