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فصلنامه مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی ،56-99،)1(11 ،پیاپی ،11زمستان 1991
عبداللهیان ،حمید؛ و اسدی ،زهرا ( .)7931تأثیر تکنولوژیهای اطالعات و ارتباطات بر سازگاری زیستمحیطی؛ مطالعه
نگرش فعاالن محیط زیست .فصلنامه مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی.56-33 ،)7(77 ،
شاپا8002-6567 :

 نویسندگان  /دسترسی به متن کامل مقاله براساس قوانین کریتیو کامانز

آزاد است) .

(

تأثیر تکنولوژیهای اطالعات و ارتباطات بر سازگاری
زیستمحیطی؛ مطالعۀ نگرش فعاالن محیط زیست
حمید عبداللهیان ،1زهرا اسدی

چکیده

دریافت6031/30/61 :؛

2

پذیرش6031/31/30 :

هدف این مقاله ارزیابی تأثیر ّفناوریهای ارتباطی و اطالعااتی بار ساازگاری زیساتمحیطی شاهروندان ایرانای
بهمنظور دستیابی به توسعۀ پایدار محیط زیست ایران است .برای تحلیل یافتههای این مطالعه از یک سانتز نظاری
که رویکردهای پایداری اکولوژیک ،توانمندی اجتماع ،و توسعۀ مشارکتی را بههم پیوناد میدهاد ،اساتدادش شادش
است .روششناسی این مقالهّ ،
کمی و بر اساس پیمایش بودش و از نمونهگیری هدفمند و خوشاهای چندمرحلاهای
برای انتخاب نمونهها استدادش شدش است .این مقاله برای دساتیابی باه اهاداف پا،وهش ،نگارش فعااالن محایط
زیست را مورد سنجش قرار دادش اسات .برخای یافتاهها نشاان میدهناد کاه متریرهاای اساتدادش از ّفناوریهاای
ارتباطات و اطالعات و سازگاری زیستمحیطی شهروندان همترییار باودش و رابطاۀ همبساتگی دارناد (.)r=0/6
همچنین میزان تأثیر ّفناوریهای ارتباطی و اطالعاتی بر سرمایۀ اطالعااتی و آگااهی زیساتمحیطی باه ترتیا
دارای میانگینهااای  88/26و  86/58اساات .تااأثیر ّفناوریهااای ارتباااطی و اطالعاااتی باار توانمندسااازی
زیستمحیطی و مشارکت زیستمحیطی شاهروندان باهترتی میانگینهاای 85/60و  69/57را نشاان دادش کاه
نسبت به حد متوسط از مقادیر باالتری برخوردار بودشاند .از سوی دیگر ،مدلساازی معاادالت سااختاری نشاان
داد ّفناوریهای ارتباطات و اطالعات با ضری مسیر  β=0/62بر سرمایۀ اطالعاتی تأثیر میگااارد .نتااید دیگار
تحقیق نشان داد سرمایۀ اطالعاتی با ضری  β=0/56بر آگاهی زیستمحیطی شهروندان تأثیرگااار باودش اسات.
همچنین ،تأثیر سرمایۀ اطالعااتی بار توانمنادی زیساتمحیطی مقادار  β=0/66و تاأثیر سارمایۀ اطالعااتی بار
مشارکت زیستمحیطی شهروندان مقدار  β=0/68را نشان میدهند.
کلیدددژا ها :ساارمایۀ اطالعاااتی ،ارتباطااات محاایط زیساات ،توانمندسااازی زیسااتمحیطی ،مشااارکت
زیستمحیطی ،آگاهی زیستمحیطی
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .1استاد علوم ارتباطات ،دانشکدش علوم اجتماعی ،دانشگاش تهران ،استان تهران ،ایران (نویسندش مسئول).



 .2دانشجوی دکتری علوم ارتباطات ،دانشکدش علوم اجتماعی ،دانشگاش تهران ،استان تهران ،ایران.



1ـ مقدمه

در این مقاله ،نظرات بخشی از مردم ایران که با ّفناوریهای جدید همزیستی پیدا کردش و از

قدرت تصمیمگیری مؤثرتری بهرشمند شدشاند ،مورد مطالعه قرار میگیرد .باهعبارت دیگار،
ایاان مقالااه بااه مطالعااۀ نگاارش متخصصااان و فعاااالن محاایط زیساات دربااار اسااتدادش از
ّفناوریهای ارتباطات و اطالعات بهمنظور ارتقای وضعیت محیط زیست ایران پرداختاه ،و
راهبردهای ارتباطی را برای بهبود آن ارائه میکند.

موضوع این مقاله در حوزشای بینرشتهای 1قرار دارد .گدته میشود« :بارای حال مسائلۀ

عدم پایداری ،همکاری در تحقیقات بینرشتهای بسیار ضروری اسات ،زیارا رویکردهاای
تکرشتهای قابل دسترسی باه ماهیات وابساتۀ ترییارات جهاانی ،زیساتمحیطی و پایادار
نیستند» (اندرز و رمینگ .)7 ،8076 ،2برایناساس ،در اینجا تلدیقی از رشتههای ارتباطات
و ّفناوریهای جدید ارتباطی ،محیط زیست و توسعۀ پایدار برای شاناخت و حال مع ال

فصلنامه علمیدپژژهشی

11

دژر  ،11شمار 1
زمستان 1931
پیاپی 11

اجتماعی چندوجهی محیط زیست در ایران مورد استدادش قرار میگیرد.

اگر ارتباطات را شامل حدظ ،ترییر ،و تولید فرهنگ (ملکات و استیوز ،)7930،3و نیاز

تولید اجتماعی معناا (ینسان و یانکوفساکی )7337 ،4بادانیم ،دراینصاورت ،فراینادهای
ارتباطات ،فرهنگ ،و توسعه با یکدیگر درآمیختهاند ،بهطوریکه فرهنگ نقشی تعیینکننادش
در بهکارگیری تکنولوژیهای ارتباطی جدید و تولید معنای زندگی ایدا میکند .ما معتقادیم
بسیاری از مشکالت محیط زیست ایران ،از نبود ارتباطاات مناسا در ایان حیطاه ناشای
میشاود .در ایاان راسااتاّ « ،فناوریهااای اطالعاات و ارتباطااات قادرنااد حجاام عظیماای از
اطالعات و بهعالوش توزیع سریع اطالعات را از طریق شبکههای ارتباطی پردازش و ذخیارش
کنند» (رادیسال ) 8009 ،5و با رفع اشکاالت کنونی ،جامعۀ ایران و تکنولوژی را پیوند دادش
و به فرایند توسعۀ پایدار ایران کمک کنند.
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

وضعیت محیط زیست یکی از شاخصهای توسعه بهحسااب میآیاد ،اماا الگاوی توساعۀ
جاری در ایران با عدم توجه به شاخصهای محیط زیست ،اثرات مخربی بر آن وارد کردش است.
توسعۀ پایدار در حقیقت ایجاد تعادل میان توسعه و محیط زیست اسات .باهبیان دیگار ،توساعۀ
پایدار محل تالقی جامعه ،اقتصاد و محایط زیسات اسات .برناماهریزی و مادیریت صاحیو و
اصولی برای نحو بهرشبرداری از منابع طبیعی ،مهمتارین هادف توساعۀ پایادار و ت امینکنند
بقای جوامع انسانی بهخصوص نسلهای آیندش در زیستبومهاست (مروی.)7936 ،
برنامۀ ششم توسعۀ کشور ( ،)7936مواردی را برای بهبود وضعیت محیط زیست مطرح
کردش است که به برخی از آنها میتوان اشارش کرد :احیا و توسعۀ جنگلهاا؛ اجارای برناماۀ
مدیریت سبز شامل مدیریت مصرف انرژی ،آب ،مواد اولیه ،و بازیافت مواد زائاد؛ ارتقاای
پوشش صد درصدی حداظت از جنگلها و مراتع؛ اجرای تأسیسات جمعآوری ،تصادیه ،و
مدیریت پساب و فاضالب؛ ارتقای پوشش کامل حداظت از جنگلهای کشور؛ جلاوگیری
از ترییر کاربری؛ مبارزش با قاچاق چوب؛ استقرار مادیریت پایادار جنگال؛ و مادیریت آب
مجازی .از نظر نویسندگان ،تاأمین ماوارد فاوق ،نیااز باه برناماهریزی وسایع و اساتدادش از
ّفناوریهای ارتباطی و اطالعاتی دارد.
در این مقاله ،ابتدا ضرورت توجه به موضوع محیط زیست ایران را نشاان خاواهیم داد.
سپس برای اثبات ضرورت استدادش از ّفناوریهای ارتباطی و اطالعاتی برای حداظ محایط
زیست به مطالعۀ میدانی خواهیم پرداخت .مسئلۀ پ،وهش به این نکته مربوط است کاه در
سازوکار ارتباط مردم و محیط زیست ایران اختالل وجود دارد .امروزش داناش تخصصای یاا
آنچه سواد ّفناوریهای ارتباطاتی و اطالعاتی 1نامیدش میشود ،به ظرفیتی بسیار مهم تبادیل
شدش است ،زیرا سواد استدادش از ّفنااوری میتواناد قادرت ارتبااطی انساان را باهطور قابال

مالحظهای افزایش دادش و تقویت کند (داتن .)701-702 ،7926 ،2هیرشاکو ،7913( 3

 )798معتقد است ،با توجه به امکانات ارتباطی اینترنت ،فرد مطلعتر میتواناد باا اشاکال
گستردشتر ،قدرت بیشتری را اعمال کند.

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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در همین چارچوب و با تکیه بر نظریههای کاستلز )7939( 1مبنی بر اینکه ّفناوریهاای
ارتباطی و اطالعااتی جدیاد موجا شاکلدهی باه جامعاۀ اطالعااتی میشاوند ،نتیجاه
میگیریم که این ّفناوریها با کمک به جنبههای مختلا توساعه ،موجا پیشارفت ایاران
میشوند .اتحادیۀ بینالمللی ارتباطات دوربرد ،)8000( 2پند کاربرد مختل

ّفناوریهای

ارتباطی و اطالعااتی در محایط زیسات را باه شارح زیار برشامردش اسات )7 :مشااهدش و
اناادازشگیری شاارایط زیسااتمحیطی؛  )8تحلیلهااای زیسااتمحیطی؛  )9برنامااهریزی
زیسااتمحیطی؛  )6ماادیریت محاایط زیساات و محافظاات از آن؛  )6ایجاااد ظرفیتهااای
زیستمحیطی از طریق تسهیل آموزشهای زیستمحیطی (به نقال از وزارت ارتباطاات و
ّفناوری اطالعات.)6 ،7936 ،
استهالک منابع محیط زیست ،مانع از دساتیابی ایاران باه توساعۀ پایادار شادش اسات.
آمارهای زیستمحیطی نشان میدهند اولاین بارآورد در ماورد جنگلهاای ایاران در ساال
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7987ش برابر با  73/6میلیون هکتار بودش است .براساس اطالعاات فاائو «در ساال 8070
سطو جنگلهای کشور با بیش از 70درصد پوشش گیاهی  77/01میلیاون هکتاار گازارش

شادش اساات» (ادار جنگالداری فااائو .)5 ،8070 ،3ازدساتدادن ایاان ساطو از جنگاال،
خسارت اقتصادی فراوانی برای کشور ایجاد میکند ،زیرا محایط زیسات ارزش اقتصاادی
باالیی دارد .مطابق برآوردهای بانک جهانی« )8078( 4در کشورهای جنوب آسیا تخریا

محیط زیست برابر  6تا  70درصد تولید ناخالص داخلی را کااهش میدهاد» .بااینحاال،
استدادش از ّفناوریهای ارتباطی و اطالعاتی و ّفناوریهای پایش محیط زیست کمتار بارای
جبران این کمبود به کار رفته است.
نتیجۀ تخری محیط زیست ایران براساس آمارهاای جهاانی ایان باودش کاه در فاصالۀ
سالهای 7921ش تا 7937ش وضعیت محیط زیست کشور در ردشبندی جهانی با  95پله
سقوط به رتبۀ  776در میان  798کشور تنزل یافته است (سازمان محایط زیسات.)7936 ،

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

همچنین شاخص عملکرد زیستمحیط که توسط دانشگاش ییل و دانشگاش کلمبیا با همکاری
مجمع جهاانی اقتصااد منتشار میشاود ،در گازارش ساال  8072ایاران از لحاا عملکارد
زیستمحیطی ،از مجموع  720کشور دارای رتبۀ  20اسات (رتباهبنادی شااخص عملکارد
زیستمحیطی .)8072 ،1این درحالی است که مطابق سند چشمانداز توسعۀ ( 7606مجمع
تشخیص مصلحت نظام ،)7928 ،حداظت از محیط زیست و احیای منابع طبیعای ،کسا
ّفناوریهای زیستیّ ،فناوریهای اطالعات و ارتباطات و زیستمحیطی باید بهگوناهای باشاد
که محیط زیست ایران تا سال  7606به محیط زیست مطلوب تبدیل شود.
برایناساس ،میتوان ق اوت کرد که مسائل محیط زیست در ایران به عدم ارتباط ماؤثر
میان مردم ،مسئولین و محیط زیست مربوط میشود و ایجاد این ارتباط برای حل مع الت
زیست محیطی الزم است تا بین نیروهای مختل مؤثر در توسعۀ محیط زیست همااهنگی
برقرار شود .برای پرداختن به مسئلۀ پ،وهش باید به این پرسش پاسخ دهیم که :آیاا اساتدادش
از ّفناوریهای ارتباطی و اطالعاتی در کاهش مشکالت زیستمحیطی کشاور ایاران ماؤثر
است؟ آیا با استدادش از قابلیتهای ارتباطی میان مردم ،اینترنت ،و محیط زیست از تخری
بیشتر محیط زیست جلوگیری میشود و کشور بهسوی توسعۀ پایدار هدایت میشود؟
برای تبیین مسائل پ،وهش ،ابتدا بهصاورت نظاری باه پرساشها پاساخ دادش و ساپس باا
استدادش از روش میدانی و جمعآوری دادشها ،ادعای نظری را باا یافتاههای تجربای مقایساه و
صحت و سقم آنها را آزمون خواهیم کرد تا میزان تولید دانش را در این زمینه مشخص کنیم.
2ـ پیشینۀ پژوهش

در اینجا بهصورت اجمالی به پ،وهشهای انجامشدش در زمیناۀ اساتدادش از تکنولوژیهاای
جدید برای حدظ محیط زیست ایران میپردازیم .علویپاور ،احساانی ،ثاال ی ،و چهارآذر
( )7938در مقالۀ «تأثیر ّفناوری اطالعات و ارتباطات در توسعۀ پایدار محیط زیست» ابتدا

به لحا آماری به استداد کشورها از ّفناوری اینترنت ،سپس به تجزیه و تحلیل نقاط قوت و
ضع  ،فرصتها ،تهدیدها و آثار این ّفناوری بر توسعۀ پایدار محیط زیسات پرداختهاناد.
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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مقالۀ « ّفناوری اطالعاات و ارتباطاات و تاأثیرات آن بار محایط زیسات» نوشاتۀ دیزجای،
کتابدروش بدری ،و حاجیامیری ( )7938نیز به اثرات مندی تکنولوژیهاای جدیاد اشاارش
دارد .نتاید بهدستآمدش نشان میدهد خطوط تلدان ثابات باهعنوان شااخص ّفناوریهاای
ارتباطات و اطالعات اثر مندی و معناداری بر انتشار گاز دیاکسیدکربن دارند.
در مقالۀ «کاربرد ّفناوری اطالعات و ارتباطاات در محایط زیسات و توساعۀ پایادار
روستاها» ،خادمی ،خسرویپور ،و برزگر ( ،) 7939افزایش آگاهی مردم جامعه نسبت به
اهمیت مسائل زیستمحیطی را بااهمیت دانسته اند .آزادنیا و پیری ( )7939نیز در مقالۀ
«ارائۀ مدلی برای سنجش اثرات ّفناوری اطالعات و ارتباطات بر محیط زیست» ،تأثیرات
توسعۀ تکنولوژی های ارتباطات و اطالعات بر روی محایط زیسات را باهعنوان یکای از
معیارهای سنجش توسعۀ پایدار ،ارزیابی و برای مطالعۀ تأثیرات فااوا بار محایط زیسات
الگوی سنجشی ارائه دادش اند .نتاید نشان داد هم زمان با افزایش شدت آلاودگی ناشای از
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توساعۀ اقتصااادی ،رشاد اسااتدادش از تکنولوژی هااای ارتباطاات و اطالعااات توانسااته در
کشورهای توسعه یافته برخالف دیگر کشورها روند رشد آلودگی را تعادیل کناد و از ایان
طریق کیدیت محیط زیست را بهبود دهد .آزادنیا و همکاران ( )7935در مطالعهای دیگر،
به تحلیل نحاو اثرگاااری فااوا بار توساعۀ پایادار باا تمرکاز بار شااخصهای پایاداری
پرداختهانااد .آن هااا نتیجااه گرفتنااد توسااعۀ تکنولوژی هااای ارتباااطی و اطالعاااتی ا لا
شاخص های پایداری را افزایش میدهد.
ّ
خشنودیفر ،طاهری ،و اف لی بروجنای ( )7936مقالاۀ «نقاش فنااوری اطالعاات و
ارتباطات در فرآیند آموزش محیط زیست» را نوشتهاند .یافتههای این پ،وهش ،تأثیر م بات
آموزش مجازی در افزایش کارآیی ،تأثیرگاااری آماوزش زیساتمحیطای و بارآوردششادن
اهداف آموزش محیط زیست را نشان دادش است .فتحی و مطلق ( )7923مقالاۀ «رویکارد
نظری بر توسعۀ پایدار روستایی مبتنی بر فنآوری اطالعات و ارتباطاات» را باا اساتدادش از
روش اسنادی تادوین کردشاناد و نقاش ّفنااوری اطالعاات و ارتباطاات بار توساعه پایادار
روستایی را نشان دادشاند.
مرادحاصل و مزینی ( )7935نیز در مقالۀ «بررسی اثر بهرشگیری از قابلیتهای ف اای

مجازی در تحقق توسعۀ پایدار شهری» نوشتهاند تکنولوژیهای ارتباطی و اطالعاتی قادرند
آلودگیهای زیستمحیطی را که مانعی در راش تحقق توسعۀ پایدارند کاهش دهند و در ایان
زمینه به قابلیتهای ف ای مجازی اشارش کردشاند .ناصو و جهانگیر ( )7926نیز در مقالاۀ
«تعامل ّفناوری اطالعات با توسعۀ انسانمحور» به مسئلۀ افزایش توانمنادیهای فاردی باا
بهکارگیری تکنولوژیهای ارتباطی و اطالعاتی پرداختهاند.
مطالعات فوق نشاندهند تأثیر بااالی ّفناوریهاای ارتباطاات و اطالعاات در جواماع
اطالعاتی جدید هستند .درعینحال ،این مطالعات نشان میدهناد درباار محایط زیسات
ایران مطالعۀ میدانی صورت نگرفته است.
ّ
3ـ مالحظات نظری فناوریهای ارتبـاطی و اطالعـاتیت تواندندسـازی ااعدـاعی و
توسعۀ محیط زیست ایران

در اینجا ترکیبی از رویکردهای ارتباطات ،و نظریههای توسعه و تدکارات کاساتلز ( )7939را در
نظر میگیریم و ادعا میکنیم که ّفناوریهای ارتباطی و اطالعاتی به جنباههای مختلا توساعه
کمک میکنند و در واقاع ،باین درک تکنولاوژی و باهکارگیری آن در کشاور و پایاان محرومیات
اقتصادی ،رابطۀ مستقیم وجود دارد .از آنجا که در جوامع اطالعاتی دانایی ارزش پایه اسات ،باا
توانمندسازی مردم ایران از طریق بااالبردن سارمایۀ اطالعااتی آناان و باهکارگیری دساتاوردهای
تکنولوژی وب ،دسترسی همگانی به اطالعات و خدمات عمومی افزایش مییابد.
از آنجا که مسئلۀ این مطالعه ،مسائلهای چنادوجهی اسات کاه باه حوزشهاای توساعه،
ارتباطات محیط زیست و ّفناوریهای ارتباطی و اطالعاتی مربوط است ،تبیاین آن نیازمناد
یک سنتز نظری به شرح زیر است:
ا این مسئله ،از یکسو با نظریۀ «توانمندسازی اجتماع» ارتبااط دارد و باا آن قابال تبیاین
است .تعاری مختل توانمندسازی بر تأثیر افاراد در توساعه باهعنوان کنشاگران اجتمااعی
تأکید دارند .توانمندسازی را فرایندی میدانند که از سطو فردی (احساس ذهنی و توان عینای
برای انجام امور) شروع میشود و تا سطوح اجتماعی (توان مشارکت در فعالیتهای گروهای
و جمعی) ،سیاسی (کنترل بر تصمیمات سیاسی) ،اقتصادی (تاوان کنتارل تصامیمگیریهای
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اقتصادی) ،و نهادی (بهچالشکشیدن نهادها و ساختارهای نابرابر موجاود) را دربار میگیارد
(مالهاترا و همکاران .)1 ،8008 ،1ملکات و استیوز ( ،)7930توانمندسازی را تبلاور قادرت
اجتماعی در سطوح تحلیل فردی ،ساازمانی ،و اجتمااع میدانناد و معتقدناد هادف اصالی
توسعه باید توانمندسازی در سطوح فردی ،اجتماعی ،و ملی باشد .در پارادایم «توانمندسازی
هدف توسعه تأثیر فزایند اع ای اجتمااع در برناماهها ،طرحهاا ،و فرایناد توساعه
اجتماع»ِ ،
ّ
است .ما معتقدیم توانمندسازی در فناوریهای ارتباطیااطالعاتی درنهایت به مشارکت مردم
ایران در حداظت از محیط زیست منجر میشود.

2

ا این مسئله ،از سوی دیگر با نظریۀ «توسعۀ مشارکتی» قابل تبیین اسات .توساعۀ پایادار را
فرایندی تعری کردشاند که طی آن نیازهای کنونی جامعه تاأمین میشاود ،بادون اینکاه تواناایی
نسلهای آیندش برای تأمین نیازهایشان تحت تأثیر قرار گرفته باشد (جعدرنیا و جلیلوند.)7923 ،
اندیشۀ توسعۀ پایدار در اواسط دهۀ  7330به این ترتی شکل گرفت که رشد اقتصادی
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17

دژر  ،11شمار 1
زمستان 1931
پیاپی 11

و توسعۀ اجتماعی به گونهای صورت گیرد که سرمایههای زیستمحیطی و نیازهای توساعه
را برای نسلهای بعد دچار نقصان نسازد .در اواخر دهۀ 7330مشخص شد برای شناسایی
بهتر توسعۀ پایدار الزم است مباحث اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی ،و زیستمحیطی بهطور
همزمان مورد توجه قرار گیرند (پاگ.)95 ،7929 ،
همگونی تمامی نظریههای توسعه در مشارکت مردمی ،نیاز به مشارکت آحاد جامعه در
توسعۀ کشور را آشکار میکند .مشارکت را بهعنوان ابزار رسایدن باه هادف میتاوان مانناد
طیدی در نظر گرفت که از تالش برای بساید تاود ماردم بارای همکااری در فعالیتهاای
توسعه ،تا اختیاردادن به ماردم بارای بیاان خواساتهها و مادیریت توساعه را دربار میگیارد
(ملکات و استیوز )611 ،7930 ،و کنشگران ارتباطی را در راستای رسیدن به توسعۀ پایدار
هماهنگ میکنند .مشارکت ،پایداری را افازایش میدهاد و اگار یاک پاروژش باا مشاارکت
ذی ندعان طراحی شدش باشد ،احتمال بیشتری برای پایداری آن وجود دارد .این امار زماانی
درست است که مردم توانایی نظارت و مدیریت سیستم را داشته باشند .توسعۀ مشارکتی ،بر
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

سرمایۀ اجتماعی بهوسیلۀ گردهمآوردن گروشهاا میافزایاد و درنتیجاه ،ظرفیات تکنیکای و
مادیریتی ماردم از طریاق داناش تجربای افازایش مییاباد (راجارز و همکااران ،8078 ،1

883ا882؛ دیدن باخر736 ،8076 ،2ا.)722

سرانجام باید به نظریۀ «پایداری اکولوژیک» بهعنوان رکن سوم سنتز نظاری ایان مطالعاه
اشارش کنیم که بخش دیگری از این پ،وهش را به لحا نظری تبیین میکند .آگاهی از آثار مندی
و گاش جبرانناپایر طرحهای توسعۀ اجراشدش بر محیط زیست در نیم قرن اخیر ،زمینهساز طرح
توسعۀ پایدار در اجالس فونکس و اعالمیۀ استکهلم در سال  7318شد و باا توجاه باه ابعااد
مختل آن ،هر سال بر گستردگی آن افزودش شد .در گازارش برانتلناد ،توساعۀ پایادار محاور
مناظرش دربار محیط زیست بود .کمیسیون برانتلند گزارش نهایی خود را با عنوان «آیند مشترک
ما» در اواسط  7321منتشر کرد و از آن پس ،واژ توسعۀ پایدار مقبولیت گستردشای یافات کاه
درنهایت با اعالمیۀ ریو در سال  ،7338محیط زیست و توسعه بهعنوان سیستمی یکپارچه مورد

توجه قرار گرفت (سیمونز .)26 ،7332 ،3با توجه به گزارش برانتلند ،اهداف کلیادی توساعۀ
پایدار عبارتاند از )7 :برابری بین نسلها؛  )8برابری دروننسلی شاامل براباری اجتمااعی و
جررافیایی؛  )9حداظت از محیط زیست و زندگی در چارچوب ظرفیت تحمل آن؛  )6استدادش
از حداقل منابع یرقابلتجدید؛  )6بقای اقتصادی و تنوع؛  )5جامعۀ خوداتکا؛ و  )1رفاش فردی
و ارضاای نیازهای اساسی جامعه (کرک پاتریک و همکاران.)8007 ،4

بنابر نظریۀ پایداری اکولوژیک ،سااختارهای موجاود در جواماع اماروزی ناپایدارناد و
رسیدن به توسعۀ پایدار نیازمند طرز تدکر جدید برای ترییر این ساختارهاست .وی،گیهاای
این نظریه شامل برخورد با مشکالت بهصورت اساسی ،ترییارات سااختاری ناه الزاماا باه
معنای جایگزینی سیستمهای موجود ،و نهایتا تکنولوژی بهعنوان جزئی از طبیعت که بایاد
با طبیعات عمال کناد ،میشاود (شاورای امریکاایی محایط زیسات .)7316 ،5پایاداری
اکولوژیک به معنای حدظ منابع پایه ،ارتقای ظرفیت ،کیدیت ،و انعطاف اکوسیستم اسات.

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

4.
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این ُبعد از پایداری از طریاق کااهش مصارف مناابع و انارژی ،کااهش حجام ضاایعات،
آلودگیها و بازیافت آنها ،و یافتن ّفناوریهای مناس تقویت میشود (زینگ 1و همکاران،
 ،8003به نقل از نظمفر و محمدی.)8076 ،
در اینجا و در جمعبندی بحث نظری ،به سنتز نظری سه نظریۀ مطرحشدش میپردازیم و
الگوی زیر را ارائه مایکنیم .ادعاای نظاری مقالاه ایان اسات کاه ّفناوریهاای ارتبااطی و
اطالعاتی مشکالت محیط زیست ایران را کااهش میدهناد .بارای اثباات ادعاای فاوق از
ّ
الگوی نظری ،فرضیۀ همبستگی (و نه علی) زیر را ارائه میکنیم:
بهکارگیری ّفناوری های ارتباطی و اطالعاتی به بهبود وضعیت محیط زیست ایران منجر
میشود.
ّ
مطابق نظریۀ توانمندسازی اجتماع ،افزایش سرمایۀ اطالعاتی افراد از طریق فناوریهای
ارتباطی و اطالعاتی آنها را در دستیابی کشور به توسعه توانمندتر میسازد و مطابق نظریاۀ
فصلنامه علمیدپژژهشی
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توسعۀ مشارکتی ،باا مشاارکت افاراد در فعالیتهاای زیساتمحیطی از طریاق شابکههای
ارتباطی و اطالعاتی معانی به اشتراک گااشته میشوند که این امر ،به مشارکت مردم ایاران
در حدظ محیط زیست ایران منجر میشود.
آ گاهی
زیستمحیطی
سازگاری
زیستمحیطی

توانمندی
زیستمحیطی

سرمایۀ
اطالعاتی

شبکههای
ارتباطی ژ
اطالعاتی
تکنولو یهای
ارتباطات ژ اطالعات
()ICTs

مشارکت
زیستمحیطی
توسعۀ پایدار
محیط ز یست
ایران

حفاظت از
محیط ز یست

تکنولو یهای
پایش ژ مدیریت
محیط ز یست

الگوی شمارۀ ( .)1الگوی نظری پژژهش

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

درنهایت ،فعالیت و مشارکت مردم در شبکههای ارتباطی و اطالعاتی زیساتمحیطی و
استدادش از ّفناوریهای اطالعاتی برای پایش و مدیریت محیط زیست ،پایداری اکولوژیاک
کشور را درپی میآورد .با توجه به مطال فوق ،در این مطالعه نشان میدهیم وب باهعنوان
رسانه ای برای تعامل ،مشارکت ،و همکاری با ترییر الگوها و توانمندسازی ماردم ایاران باه
ایجاد قلمروهای جدید در راستای توسعۀ پایدار میانجامد.
4ـ روششناسی مطالعۀ راهبردهای ارتباطی برای حفاظت از محیط زیست

برای آزمون فرضیۀ پ،وهش (بهکارگیری ّفناوریهای ارتباطی و اطالعاتی به بهبود وضاعیت

محیط زیست ایران منجر میشود) ،آن را در رواباط آزمونپاایر همبساتگی باه شارح زیار
عملیاتی کردشایم:
ا ّفناوریهای اطالعاتی و ارتباطی بر سرمایۀ اطالعاتی شهروندان تأثیر میگاارند.

ا ّفناوریهای اطالعاتی و ارتباطی بر آگاهی زیستمحیطی شهروندان تأثیر میگاارند.
ا ّفناوریهای اطالعاتی و ارتباطی بار توانمندساازی زیساتمحیطی شاهروندان تاأثیر

میگاارند.
ا ّفناوریهای اطالعاتی و ارتباطی بر مشارکت زیستمحیطی شهروندان تأثیر میگاارند.
ا بین میزان استدادش از ّفناوریهای اطالعاتی و ارتباطی و سازگاری زیستمحیطی رابطه
وجود دارد.
ٌ
برای هریک از روابط خرد مطرحشدش ،پرسشهایی را مطرح کردیم .سپس رابطۀ متریرها
را آزمودیم تا صحت آنها را سنجیدش و درنهایت درستبودن یا نبودن رواباط همبساتگی را
مشخص کنیم .برای این کار ،روش پیمایش را بهکار گرفتیم و پرسشنامههای تهیهشدش را بین
پاسخگویان توزیع کردیم .گردآوری دادشها طای ساه مااش (از اول تیار تاا انتهاای شاهریور
 )7931انجام شد.
مراحل کار برای گردآوری اطالعات از طریق پرسشنامه به این صورت بود کاه ابتادا باا
توجاه بااه وضااعیت محایط زیساات ایاران ،مطالعاات مااروری و مصاااحبه باا چنااد تاان از
متخصصان و استادان برجستۀ حوز محیط زیست پرسشنامهای طراحی شد و بین  66ندار
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از فعاالن محیط زیست (با راهبرد نمونهگیری در دسترس و گلولۀ برفی) توزیع شد .اعتباار
پرسشنامه طی پیشآزمونی مورد ارزیابی قرار گرفت و از آنجاا کاه مقادار آلداا بارای چناد
پرسش مطلوب نبود ،در پرسشنامۀ نهایی سؤاالت مورد اصالح و تعدیل قرار گرفتند.
برای توزیع پرسشنامههای نهایی ،ابتدا فهرست سازمانهای مردمنهاد محیط زیسات را
از طریق رئیس انجمنها بهدست آوردیم .ساپس ،از طریاق مکاتباه باا مادیران انجمنهاا،
پرسشنامه از طریق گوگل درایو برای اع ا ارسال شد .همچنین از طریق مدیران ،از زماان و
مکان جلسات آگاش و در آنها شرکت کردیم و پرسشانامهها را بهصاورت ح اوری توزیاع
کردیم .واحد تحلیل در این مطالعه ،محیط زیست ایران و واحد مشااهدش ،فعااالن محایط
زیست بودشاند .حجم نمونه بر اساس فرمول تعدیلشد حجم نمونه و معیارهای واریانس و
اشتباش نمونهگیری  6درصد ،معادل  998تن محاسبه شاد و نموناهها باا روش نموناهگیری
خوشهای چندمرحلهای و هدفمند انتخاب شدند.
فصلنامه علمیدپژژهشی
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4ـ1ـ ارزیابی روایی تحقیق

برای ارزیابی روایی و پایایی ابزار اندازشگیری (پرسشنامه) از روشهای زیر استدادش کردشایم:
 )7روش اعتبار محتوایی( 1با روش اعتبار صوری،)2

 )8روایی سازش( 3با روش تحلیل عاملی تأییدی ،)4و
 )9روایی همگرا.5

1ـ4ـ1ـ روایی محعوا

در روش سنجش اعتبار محتوایی ،ابتدا پرسشنامۀ مقدماتی تهیه شد و با اساتدادش از نظارات
افراد مرتبط اعام از اساتاد راهنماا و اساتاد مشااور پایانناماه و چناد تان از صااح نظران
موضوعی (متخصصان محیط زیسات ،آماار و روش تحقیاق) پرسشانامه باه روش روایای
صوری آمادش شد.
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

2ـ4ـ1ـ روایی سازه

در روش روایی ساازش از روش تحلیال عااملی تأییادی باا اساتدادش از نرمافازار مدلساازی

معادالت ساختاری 1لیزرل 2برای تعیین روایی پرسشنامه و سنجش میزان انطباق میان سااز

نظری و ساز تجربی استدادش کردیم .برای سنجش هریک از مداهیم ،ابتدا متریرهای مربوط
به آن و سپس گویههای سازند آن را مشخص کردیم .در ادامه ،الگو را با استدادش از نرمافزار
لیزرل اجرا ،و نتاید آن را تنظیم کردیم (الگوی شمار  8و جدول شمار .)7
0.7
4
0.7
0.5
0.5

0.7

0.5
1.0

توانمندی

0.4

0.7

0.8
0.9

0.2

0.9
0.8

0.1

0.2

0.2

الگوی شمارۀ ( .)2الگوی عاملی مرتبۀ اژل

همانطور که مشاهدش میشود مقدار بار عااملی هماۀ گویاههای ساازند مدهاوم تاأثیر

ّفناوریهای اطالعاتی و ارتباطی بر توانمندی بزرگتر از  0/60و مطلوباند .نتاید حاصال
از شاخصهای برازش الگوی شمار ( )8گزارش میشوند (جدول شمار .)7

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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ّ
جدژل شمارۀ ( .)1شاخصهای برازش الگوی سنجش تأثیر فناژریهای اطالعاتی ژ ارتباطی بر توانمندی
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نام اختصاری

مقدار

حد مطلوب

تفسیر

ردیف

معیارهای برازش الگو

>9

مطلوب

7

نسبت کای دو به درجۀ آزادی

8/93

مطلوب

8

شاخص نیکویی برازش

0/39

<0/30

9

شاخص نیکویی برازش تعدیلشدش

0/37

<0/30

مطلوب

9

شاخص برازش هنجارشدش

0/37

<0/30

مطلوب

6

شاخص برازش تطبیقی

0/39

<0/30

مطلوب

6

ریشۀ مجاور ماندشها

0/063

حدود صدر

مطلوب

5

ریشۀ میانگین مربعات خطای برآورد

0/066

>0/02

مطلوب

با توجه به اینکه تماامی شااخصهای بارازش مطلوباناد (جادول شامار  ،)7نتیجاه
میگیریم شاخصهای انتخابشدش بارای سانجش مدهاوم تاأثیر ّفناوریهاای اطالعااتی و
ارتباطی بر توانمندی از روایی الزم برخوردار بودش و بهخوبی میتوانند مدهوم ماورد نظار را
بسنجند .مداهیم دیگر را با همین روش مورد ارزیابی روایی قرار دادیم .هدت مدهاوم بارای
ارزیابی روایی سازش ارزیابی شدند و همگی مطلوب بودند ،اما نگارش همۀ آنها از حوصلۀ
مقاله خاار اسات .بارای نموناه ،نحاو ارزیاابی روایای گویاههای ساازند تاأثیر متریار
تکنولوژی های ارتباطی و اطالعاتی بر متریر توانمندی شهروندان با هشات گویاه در الگاو
اجرا و نتاید آن گزارش شد.
3ـ4ـ1ـ روایی هدگرا

برای ارزیابی روایی همگرا در ساطو عامال از شااخص متوساط واریاانس استخرا شادش

1

استدادش کردیم .این شاخص مشخص میکند که مجموع معرفهای مداهیم تحقیق هریک
بهصورت مجزا چقدر با هم همبسته هستند .هرقدر همبستگی بین معرفهاای یاک متریار
پنهان بیشتر باشد ،روایی همگرا بیشتر مورد تأیید قرار میگیرد.
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

جدژل شمارۀ ( .)2ارز یابی رژایی همگرا
ردیف

متغیر

7

بعد شناختی زیستمحیطی

0/67

8

بعد عاطدی زیستمحیطی

0/65

9

بعد رفتاری زیستمحیطی

0/62

6

سرمایۀ اطالعاتی

0/13

6

آگاهی زیستمحیطی

0/57

5

توانمندی زیستمحیطی

0/69

1

مشارکت زیستمحیطی

0/62

برای همۀ مدااهیم و ابعااد تحقیاق

همانطور که مالحظه میشود مقدار شاخص

بزرگتر از  0/60است (جدول شمار  .)8از آنجا که روایی همگرا زمانی تأیید میشود کاه
مقدار شاخص متوسط استخرا تبیینشدش بزرگتر از  0/60باشاد ،میتاوان گدات روایای
همگرا برای همۀ مداهیم و ابعاد تحقیق قابل تأیید است.
4ـ2ـ ارزیابی پایایی ابزار سنجش

در اینجا از ضری آلدای کرونباخ 1و ضاری پایاایی ترکیبای 2بارای بارآورد میازان پایاایی
مداهیم تحقیق استدادش کردیم .باه اینصاورت کاه بعاد از تکمیال  66پرسشانامه باهعنوان
پیشآزمون ،گویههایی که همبستگی کمتری با شاخص کل داشتند ،ابهاام داشاتند یاا درک
آنها برای پاسخگویان دشوار بود ،تعدیل و اصالح شدند یا با گویههاای متناسا دیگاری
جایگزین شدند.
پایایی پرسشنامههای نهایی با دو ضری باه دسات آماد :پایاایی ابازار سانجش ماورد
استدادش با ضری آلدای کرونباخ در نرمافزار

تعیین شد .همچنین برای بهدساتآوردن

ضری پایایی ترکیبی از نرمافزار مدلسازی معادالت ساختاری

استدادش شد .در

اینجا نتاید ضری مسیرهای بهدستآمدش گزارش میشوند (جدول شمار .)9
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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جدژل شمارۀ ( .)9ضرایب پایایی مفاهیم تحقیق
ابعاد

ضریب آلفای کرژنباخ

ضریب پایایی ترکیبی

سرمایۀ اطالعاتی

0/283

0/260

آگاهی زیستمحیطی

0/111

0/130

توانمندی زیستمحیطی

0/200

0/282

مشارکت زیستمحیطی

0/160

0/163

دادشها نشان میدهند که میزان ضری آلدای کرونباخ و ضری پایایی ترکیبی بهدستآمدش
برای همۀ مداهیم تحقیق بزرگتر از  0/10بودش و این موضوع نشااندهند همبساتگی درونای
مناس بین متریرها برای سنجش مداهیم مورد نظار اسات (جادول شامار  .)9باهاینترتی
میتوان گدت که ابزار سنجش پ،وهش حاضر از پایایی الزم برخوردار است.
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5ـ یافعههای پژوهش

یافتههای پ،وهش در سه بخش ارائه میشوند :ال ) یافتاههای توصایدی؛ ب) مدلساازی
معادالت ساختاری؛ و ) یافتههای استنباطی.
5ـ1ـ یافعههای توصیفی

مشخصات دموگرافیک پاسخگویان به شرح زیر اسات :باه لحاا جنسایتی63/1 ،درصاد
پاسخگویان مرد و 60/9درصد زن بودند .بیشترین رد سنی پاسخگویان 97-60،سال باود
(99/6درصد) و کمترین میزان مربوط به افراد باالی 50سال بود (6/8درصد) .تحصیالت
بیشتر پاسخگویان (67/5درصد) کارشناسی ارشد بود و کمترین میزان (6/6درصد) مربوط
به افراد دیپلم و پایینتر بود .سابقۀ کار نیمی از پاسخگویان زیر  6سال بود .از لحا شرل،
بیش از یکسوم پاساخگویان (96درصاد) کارمناد و معلام بودناد .مهندساین و وکاال باا
9/3درصد کمترین میزان پاسخگویان را شامل میشدند و 89درصد پاسخگویان از نوشاتن
شرل خود امتناع ورزیدش بودند .دربار میزان استدادش از شبکههای اجتماعی بیشتر افراد بین
یک تا دو ساعت (98/6درصد) و کمترین میزان زیر یک ساعت (78/9درصاد) را گازارش
کردش بودند.

نتااید حاصال از مطالعاۀ گویاههای ساازند مدهاوم میازان مشاارکت پاساخگویان در
شبکههای مجازی زیستمحیطی نشان میدهند که حدود دوسوم افراد (59درصد) در این
شبکهها مشارکت فعال دارناد و حادود یکساوم (91درصاد) مشاارکت یرفعاال دارناد.
بیشترین مشارکت در زمینههای زیر بودش است :آموزش و آگاهیدادن به افاراد (باا میاانگین
 ،)9/83ایجاد شبکهها و کانالهای مربوط به محیط زیسات (باا میاانگین  ،)9/06ایجااد
کمپینهای حداظت از محیط زیست (با میانگین ،)9/00بهدستآوردن حمایتهای ماالی
برای حدظ محیط زیسات (باا میاانگین  )8/28و انادازشگیری پارامترهاای زیساتمحیطی
بهمنظور مقایسۀ آنها با مقادیر مجاز استاندارد (با میاانگین  .)8/13از آنجاا کاه در طیا
ششتایی ما میانگین باالتر از  9نشانۀ باالبودن میزان گویاه اسات ،آگااهیدادن باه افاراد و
ایجاد شبکههای زیستمحیطی بیشترین سهم را در بین فعالیتها داشتهاند.
برای سنجش میزان استداد پاسخگویان از رسانههای ارتباطی بهمنظور کس اطالعات
ُ
محیط زیستی نه گویه در نظر گرفتیم .چهاار گویاه مرباوط باه رساانههای ارتبااطی سانتی
(رادیو ،تلویزیون ،کتابهای آموزشی ،و روزنامه) و پند گویه مربوط به رسانههای ارتباطی
جدید (سایت خبری محایط زیسات ایاران ،شابکههای مااهوارشای ،شابکههای اجتمااعی
مجازی ،سایت دیدش بان محیط زیست و حیات وحش ایران ،و پایگاش خبری تحلیلی زیست
بوم) بودند .نتاید نشان میدهند که پاسخگویان برای کس اطالعات محیط زیستی بیشاتر
از رسانههای ارتباطی جدید استدادش میکنند .همچنین از بین رسانههای سنتی ،تلویزیون با
میانگین  9/86و از بین رسانههای جدید ،شبکههای اجتمااعی مجاازی باا میاانگین9/10
بیشترین موارد بودشاند.
در زمینۀ سنجش تأثیر شبکههای مجازی بر سرمایۀ اطالعاتی59 ،درصاد پاساخگویان
معتقد بودند این شبکهها به میزان زیاد بر سرمایۀ اطالعاتی شاهروندان تاأثیر میگاارناد و
 % 91تأثیر کم و متوسط را گزارش کردند .همۀ شش گویۀ این مدهوم میانگین نزدیک باه 6
را نشان دادند که باالتربودن از حد متوسط ( )8/6نشانۀ تأثیر زیاد این شابکهها بار سارمایۀ
اطالعاتی شهروندان است.
مطالعۀ گویههای سازند مدهوم تاأثیر شابکههای مجاازی بار آگااهی زیساتمحیطی

فصلنامه علمیدپژژهشی

66
تأثیر تکنولو یهای
اطالعات ژ ارتباطات ...

شهروندان نشان داد «آگااهی از ماوارد تخری کنناد محایط زیسات» باا میاانگین 9/93
باالترین تأثیر ،و «آگاهی از قوانین اجرایی مربوط به محیط زیست» و «آگاهی از چگونگی
محافظاات از محاایط زیساات در ماادارس» کمتاارین مااوارد را بااا میااانگین  8/26بااه خااود
اختصاص دادشاند .در مجموع ،شش گویه از هشت گویه تأثیرات آگاهی بخش شابکههای
مجازی را به میزان باال نشان دادشاند.
در مطالعۀ گویههای مدهوم تأثیر شبکههای مجازی بر توانمندی ،اعداد  2تا  60کمترین و
بیشترین میزان ،با حد متوسط  86بود .میانگین بهدستآمدش از نتاید ،عدد  85/6را نشاان داد
که باالتر از حد متوسط ( )86بودش و تأثیر م بت شابکههاای مجاازی بار توانمنادی را نشاان
میدهد .از سوی دیگر76 ،درصد از پاسخگویان در حاد کام63 ،درصاد در حاد متوساط و
91درصد در حد زیاد معتقد بودند شبکههای مجازی بر توانمندی زیستمحیطی شهروندان
تأثیر میگاارند .همچنین همۀ هشت گویه ،تأثیر شبکههای مجازی بر توانمندی شهروندان را
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باالتر از حد متوسط نشان دادند .پاسخگویان معتقد بودند شبکههای مجازی بیشترین تأثیر را
بر «حساسیت بیشتر شهروندان درخصوص مسائل زیستمحیطی» داشته است.
برای سنجش مدهوم تأثیر شبکههای مجازی بر مشارکت ،شانزدش گویه در نظر گرفته شد
که بهمنظور ساخت مدهوم ماکور ،امتیاز پرساشها را باا لحاا کردن جهتهاای م بات و
مندی سنجهها با یکدیگر جمع کردش و حد متوسط  62را بهدست آوردیم .میانگین گویههای
این مدهوم  69/57بود کاه بااالتربودن آن از حاد متوساط ( ،)62نشااندهند تاأثیر بااالی
شبکههای مجازی بر مشارکت شهروندان است .همچنین شبکههای مجازی بیشترین تاأثیر

را باار «ترییاار الگااوی زناادگی و مصاارف منااابع طبیعاای» و کمتاارین تااأثیر را باار «گاارفتن
حمایتهای مالی از مردم برای ریشهکنکردن موارد مخرب محیط زیست» داشتهاند .هماۀ
گویههای این مدهوم بهجز «گرفتن حمایتهای مالی از مردم» (با میانگین  )8/32باالتر از
حد متوسط بود .برای سنجش مدهوم «ظرفیتهای ّفناوریهاای ارتبااطی و اطالعااتی» از
گویههای زیر استدادش شد:
ّ
ا توسعۀ شبکۀ زیرساختهای فناوریهای ارتباطی و اطالعاتی؛
ا حمایت از ح ور فعال بخش خصوصی در حوز زیرساختها؛

ا تولید محتواهای دیجیتال؛
ا حمایت از کس وکارهای مبتنی بر ؛
ا توسعۀ فرهنگ و آموزش برای استدادش از زیرساختها؛

توسعۀ دسترسی ،ارائۀ سرویسها و خدمات ارتباطی و ّفناوری اطالعات.
اعداد  7تا  70برای سنجش اهمیت این گویهها در نظر گرفته شدش باود کاه نتااید هماۀ
گویهها اعدادی بین  1تا  2را نشان داد .اما بیشترین میزان با عدد  1/25مربوط باه «توساعۀ
فرهنگ و آموزش برای استدادش از زیرساختهای ّفناوریهای ارتباطی و اطالعاتی» بود.
دربار پیشانهاد شخصای پاساخگویان بارای مشاارکتدادن ماردم در حال مشاکالت
زیستمحیطی ،یازدش پیشنهاد مطرح شد .دراینمیان ،مهمترین پیشنهادها عبارت بودناد از:
«آگاشسازی و آموزش مردم نسبت به پیامادهای عادم رعایات مساائل زیساتمحیطی» باا
68/6درصد و سپس «فرهنگسازی و نهادینهساازی محایط زیسات در اذهاان عماومی»،
«تقویت سرمایۀ اجتماعی» و «توسعۀ کمپینها و سازمانهای مردمنهااد فعاال» باا حادود
1

77درصد مهمترین پیشنهادات هستند.
ّ
در پاسخ به این پرسش که مهمترین «پیشنهاد فناوری اطالعاتی خاص برای حداظت و
پیشگیری از تخری محیط زیست چیست؟» پیشانهاداتی باه شارح زیار ارائاه شادند)7 :
توسعۀ شبکههای اجتماعی و اپلیکیشنهای تخصصی زیستمحیطی؛  )8نص دوربینها
و سامانههای پایش لحظهای زیستمحیطی؛  )9تجهیز محیطبانان به تجهیزات مااهوارشای
و پهباد؛  )6مکانیزششادن ناابودی زبالاه بهصاورت الکترونیاک؛ و  )6اساتدادش از وساایل
حملونقل الکترونیکی نظیر خودروهای هیبریدی .پس از موارد ماکور ،موارد دیگر شاامل
ایجاد مدارس سبز ،هوشمندسازی سامانههای گرمایشی و سرمایشی ساختمانها و ساخت
آ های زیستمحیطیاند.

2

در پاسخ به این پرسش که «نحاو آگاشساازی بیشاتر ماردم در زمیناۀ محایط زیسات»
چیست؟ مهمترین پیشنهادات عبارت بودند از )7 :آموزش همگانی ،بهخصوص در سانین
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .1از بین  998تن که کل پاسخگویان را تشکیل میدادند ،تنها  882تن به این سؤال پاسخ دادش بودند.
 .2از بین  998تن که کل پاسخگویان را تشکیل میدادند ،تنها  86تن به این سؤال پاسخ دادش بودند.
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پااایین در ماادارس؛  )8ساااختن برنامااههای متنااوع در وسااایل ارتباااط اجتماااعی؛ )9
فرهنگسازی؛  )6اطالعرسانی و شدافساازی؛ و  )6افازایش و حمایات از ساازمانهای
مردمنهاد محیط زیست؛ و  )5استدادش از سیاستهای تشویقی و تنبیهی .همچناین ،ایجااد
همایشهااا ،کارگاااشهااا ،اسااتدادش از ف اااهای تبلیراااتی در سااطو شااهر ،تقویاات ساارمایۀ
1

اجتماعی ،و برگزاری تورهای گردشگری زیستمحیطی ارزانقیمت مطرح شدند.
ّ
در اینجا با استدادش از مدلسازی معادالت ساختاری به تبیین روابط علی میپردازیم.
5ـ2ـ مدلسازی معادالت ساخعاری

در این قسمت ابتدا متریرها را معرفای مایکنیم (جادول شامار  .)6ساپس باا اساتدادش از
نرمافزار لیزرل به آزمون تجربی الگوی مدهومی پ،وهش میپردازیم.
جدژل شمارۀ ( .)1معرفی متغیرها
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متغیر

متغیرهای مشاهد شد

نام متغیر

سایت خبری محیط زیست ایران
مستقل

ّفناوریهای اطالعاتی و ارتباطی

2

شبکههای ماهوارشای
شبکههای اجتماعی مجازی
سایت دیدشبان محیط زیست و حیات وحش ایران

میانجی

سرمایۀ اطالعاتی

3

آگاهی زیستمحیطی
ژابسته

پایگاش خبری تحلیلی زیست بوم
تا

4

توانمندی زیستمحیطی
مشارکت زیستمحیطی

5

6

تا
تا
تا

الگوی استاندارد تأثیر ّفناوریهای اطالعااتی و ارتبااطی بار ساازگاری زیساتمحیطی
شهروندان نیز روابط متریرها را ترسیم میکند (الگوی شمار .)9
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .1از بین  998تن که کل پاسخگویان را تشکیل میدادند ،این سؤال توسط  862تن پاسخ دادش شدش بود.

0.36
0.31
0.33
0.29

0.80

0.34
0.83

0.43
0.13
0.12

0.82
0.84
0.81
0.76

0.17

IC

0.21
0.81
0.72
0.76
0.81
0.20

0.93
0.94
0.91
0.89
0.44
0.53
0.49
0.43

0.65

0.17

EA

0.22
0.24
0.24
0.49
0.56
0.50

0.89
0.91
0.88
0.87
0.87
0.71
0.67
0.70
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0.58
0.45
0.10

EE

0.26
0.27

0.85

0.21

0.86

0.19

0.89
0.90

0.22
0.25
0.39
0.40
0.37
0.40
0.22
0.20

0.89
0.87
0.78
0.78
0.79

0.95
0.10
0.95

0.52

ICT
EP

0.94

0.12

0.94
0.93

0.11

0.14

0.77
0.88
0.90
0.91
0.89
0.59
0.63

0.18
0.20
0.65
0.60

ّ
الگوی شمارۀ ( .)9الگوی تأثیر فناژریهای ارتباطی ژ اطالعاتی بر سازگاری زیستمحیطی شهرژندان در حالت استاندارد

67
تأثیر تکنولو یهای
اطالعات ژ ارتباطات ...

جدژل شمارۀ ( .)5نتایج اجرای مدلسازی معادالت ساختاری عوامل مؤثر بر سازگاری ز یستمحیطی
ردیف
7

متغیرهای مستقل

ضدددددددددددددریب

متغیرهای ژابسته

ّفناوری اطالعاتی و ارتباطی

سرمایۀ اطالعاتی (

ضریب معناداری

استاندارد
)

8

سرمایۀ اطالعاتی (

)

آگاهی زیستمحیطی (

9

سرمایۀ اطالعاتی (

)

توانمندی زیستمحیطی (

)

6

سرمایۀ اطالعاتی (

)

مشارکت زیستمحیطی (

)

)

0/62

2/36

0/56

70/89

0/66

1/89

0/68

2/26

ُ
5ـ2ـ1ـ ارزیابی فرضیه بر اساس آزمون روابط خرد هدبسعگی

 )1تأثیر ّفناژریهای اطالعاتی ژ ارتباطی بر سرمایۀ اطالعاتی شهرژندان :باا توجاه باه اینکاه
ضری معنیداری ( ) = 2/36تأثیر ّفنااوری اطالعااتی و ارتبااطی بار سارمایۀ اطالعااتی
شهروندان در باز ( -7/35تا  )7/35قرار نگرفته است ،نتیجه میگیریم ّفناوری اطالعاتی و
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ارتباطی بر سرمایۀ اطالعاتی تأثیر معناداری دارد (جدول شمار  .)6همچنین باا توجاه باه
میزان تأثیر ( ) =0/62درمییابیم میزان استدادش از ّفناوری اطالعاتی و ارتباطی بر بااالرفتن
سرمایۀ اطالعاتی افراد تأثیرگاار است (جدول شمارش .)6
 )2تأثیر سرمایۀ اطالعاتی بر آ گاهی ز یستمحیطی شدهرژندان :باا توجاه باه اینکاه ضاری
معنیداری ( ) = 70/89تأثیر سرمایۀ اطالعاتی بر آگاهی زیستمحیطی در باز ( -7/35تا
 )7/35قرار نگرفتاه اسات ،بناابراین سارمایۀ اطالعااتی بار آگااهی زیساتمحیطی تاأثیر
معناداری دارد (جدول شمار  .)6با توجه به میزان تأثیر ( ) =0/56نیز درمییابیم بااالرفتن
سرمایۀ اطالعاتی افراد بر افزایش آگاهی زیستمحیطی آنها با شدتی قوی تأثیرگاار است.
 )9تأثیر سرمایۀ اطالعاتی بر توانمندسدازی ز یسدتمحیطی شدهرژندان :باا توجاه باه اینکاه
ضری معنیداری ( ) = 1/89تأثیر سرمایۀ اطالعاتی بار توانمندساازی زیساتمحیطی در
باز ( -7/35تا  )7/35قرار نگرفته است ،میتوان گدت سرمایۀ اطالعاتی بار توانمندساازی
زیستمحیطی تأثیر معناداری دارد (جدول شمار  .)6از سوی دیگر ،با توجه به میزان تأثیر
( ) =0/66نتیجااه میگیااریم باااالرفتن ساارمایۀ اطالعاااتی افااراد باار افاازایش توانمناادی
زیستمحیطی آنها با شدتی متوسط تأثیرگاار است.

 )1تأثیر سرمایۀ اطالعاتی بر مشارکت ز یستمحیطی شهرژندان :با توجه باه اینکاه ضاری
معنیداری ( ) = 2/26تأثیر سرمایۀ اطالعاتی بر مشارکت زیستمحیطی در باز ( -7/35تا
 )7/35قرار نگرفته است ،بناابراین سارمایۀ اطالعااتی بار مشاارکت زیساتمحیطی تاأثیر
معناداری دارد .همچنین ،با توجه به میزان تأثیر ( ) =0/68نتیجه میگیریم باالرفتن سرمایۀ
اطالعاتی افراد بر افزایش مشارکت زیستمحیطی آنها با شدتی قوی تأثیرگاار است.
5ـ2ـ3ـ ارزیابی تناسب الگو

نتاید شاخصهای حاصل از اجرای الگو را در اینجا ارائه میدهیم (جادول شامار  .)5باا
توجه به شاخصهای برازش ارائهشدش ،مقدار کای اسکوئر نسبی محاسبهشدش  7/95اسات.
از آنجا که کای اسکوئر نسبی کوچاکتر از  9مطلاوب اسات ،شااخص بهدساتآمدش نیاز
) نیاز در حالات

مطلوب است .همچنین ،ریشۀ میانگین مربعات خطای برآورد (

مطلوب باید کمتر از  0/02باشد که در الگاوی ارائهشادش ایان مقادار برابار  0/052اسات
(جدول شمار .)5
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جدژل شمارۀ ( .)6شاخصهای برازش مدلسازی معادالت ساختاری
ردیف

معیارهای برازش الگو

7

نسبت کای اسکوئر به درجۀ آزادی

7/95

8

شاخص نیکویی برازش

0/36

< 0/30

9

شاخص نیکویی برازش تعدیلشدش

0/38

< 0/30

مطلوب

6

شاخص برازش هنجارشدش

0/36

< 0/30

مطلوب

6

شاخص برازش تطبیقی

0/35

< 0/30

مطلوب

5

ریشۀ میانگین مربعات خطای برآورد

0/052

> 0/02

مطلوب

میزان شاخصهای نکویی بارازش

نام اختصاری

،

،

مقدار

حد مطلوب

تفسیر

>9

مطلوب
مطلوب

،و

در حالات مطلاوب بایاد

بیشتر از  0/30باشد که در الگوی مورد نظر ما همگی باالی  0/30و مطلوباناد (جادول
شمار  .)5شاخصهای برازش نشان میدهند دادشهاای جمعآوریشادش باهخوبی الگاوی
مدهومی را مورد حمایت قرار میدهند و الگوی تحقیق از برازش مناسبی برخوردار است.

تأثیر تکنولو یهای
اطالعات ژ ارتباطات ...

5ـ3ـ یافعههای اسعنباطی
5ـ3ـ1ـ ارزیابی نرمالبودن توزیع دادهها

شرط اول استدادش از آزمونهای پارامتریک ،ارزیابی نرمالبودن توزیاع دادشهاسات .ازایانرو،
ابتدا به کمک آزمون کولموگروفااسمیرنوف به ارزیابی نرمالبودن دادشهای متریرهای تحقیق
میپردازیم (جدول شمار .)1
جدژل شمارۀ ( .)1ارز یابی نرمالبودن توزیع متغیرهای تحقیق به کمک آزمون کولموگرژفداسمیرنوف
سطح معنیداری

متغیر
میزان استدادش از رسانههای ارتباطی
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0/796

0/068

سرمایۀ اطالعاتی

0/036

0/732

آ گاهی زیستمحیطی

0/726

0/068

توانمندسازی زیستمحیطی

0/712

0/065

مشارکت زیستمحیطی

0/780

0/013

در تدسیر آزمون کولموگروفااسمیرنوف ،اگر سطو معنیداری بیشاتر از  0/06باشاد،
میتوان نتیجه گرفت توزیع دادشهای مربوط به متریرها نرماال اسات .مطاابق ایان آزماون،
سطو معنیداری همۀ متریرهای تحقیق بزرگتر از  0/06است (جدول شمار  .)1بنابراین
نتیجه میگیریم توزیع دادشهای مربوط به متریرها نرمال است .ازایانرو ،باهمنظور ارزیاابی
فرضیات تحقیق از آزمونهای پارامتریک استدادش میکنیم.

ُ
5ـ3ـ2ـ اثبات فرضیه براساس آزمون روابط خرد هدبسعگی

ّ )7فناوریهای ارتبااطی و اطالعااتی بار سارمایۀ اطالعااتی شاهروندان تاأثیر میگاارناد.

بهمنظور سنجش این رابطه از آزمون تک نمونه استدادش کردشایم .نتاید آزمون به قرار زیر است:
ّ
جدژل شمارۀ ( .)8آزمون تک نمونه برای ارزیابی تأثیر فناژریهای اطالعاتی ژ ارتباطی بر سرمایۀ اطالعاتی
متغیر

میانگین

انحراف

()6-93

استاندارد

سرمایۀ اطالعاتی 88/26

6/97

حد متوسط

t

72

80/666

درجۀ آزادی

سطح معنیداری

()Df

()Sig

997

0/007

) نتیجاه میگیاریم ّفناوریهاای
بر اساس یافتههای آزماون تاک نموناه (
ّ
ارتباطی بر سرمایۀ اطالعاتی شهروندان تأثیر میگاارند ،زیرا میانگین تأثیر فناوریهای ارتبااطی
و اطالعاتی بر سرمایۀ اطالعاتی شهروندان ( )88/26بیشتر از حد متوسط ( )72است.
ّ )8فناوریهااای ارتباااطی و اطالعاااتی باار آگاااهی زیسااتمحیطی شااهروندان تااأثیر
میگاارند .بهمنظور سنجش این رابطه از آزمون تاک نموناه اساتدادش کاردیم .نتااید ایان
آزمون به قرار زیر است:
ّ
جدژل شمارۀ ( .)3آزمون تک نمونه برای ارزیابی تأثیر فناژریهای اطالعاتی ژ ارتباطی بر آ گاهی ز یستمحیطی
متغیر
آگاهی
زیستمحیطی

درجۀ آزادی

میانگین

انحراف

حد

()3-18

استاندارد

متوسط

86/58

1/13

86

(
9/135

)

سطح معنیداری
(

997

)

0/007
فصلنامه علمیدپژژهشی

) نتیجاه میگیاریم ّفناوریهاای
بر اساس یافتههای آزمون تک نموناه (
ّ
ارتباطی بر آگاهی زیستمحیطی شهروندان تأثیر میگاارند ،زیرا میانگین تاأثیر فناوریهاای
ارتباطی بر آگاهی زیستمحیطی شهروندان ( )86/58بیشتر از حد متوسط ( )86است.
ّ )9فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی بر توانمندسازی زیساتمحیطی شاهروندان تاأثیر
میگاارند .بهمنظور سنجش این رابطه از آزمون تک نمونه استدادش شدش و نتاید آن به قرار
زیر است (جدول شمار .)70
ّ
جدژل شمارۀ ( .)13آزمون تک نمونه برای ارزیابی تأثیر فناژریهای اطالعاتی ژ ارتباطی بر توانمندسازی
زیستمحیطی شهرژندان

متغیر
توانمندسااااااااااااااازی
زیستمحیطی

میانگین

انحددددددراف

()8-13

استاندارد

85/60

6/61

حد متوسط

درجدددددددۀ

سددددددددطح

آزادی

معندددیداری

(
86

1/253

997

)

(

)

0/007

63
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) میتاوان گدات ّفناوریهاای

بر اساس یافتههای آزمون تک نمونه (

اطالعاتی و ارتباطی بر توانمندسازی زیستمحیطی شهروندان تاأثیر میگاارناد .میاانگین
تأثیر ّفناوریهای اطالعاتی و ارتباطی بر توانمندسازی زیستمحیطی شهروندان ()85/60
بیشتر از حد متوسط ( )86است.
ّ )6فناوریهااای اطالعاااتی و ارتباااطی باار مشااارکت زیسااتمحیطی شااهروندان تااأثیر
میگاارند .بهمنظور سنجش این رابطه از آزمون تک نمونه اساتدادش کاردشایم .نتااید ایان
آزمون به قرار زیر است (جدول شمار :)77
ّ
جدژل شمارۀ ( .)11آزمون تک نمونه برای ارزیابی تأثیر فناژریهای اطالعاتی ژ ارتباطی بر مشارکت زیستمحیطی شهرژندان
متغیر
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مشارکت زیستمحیطی

میانگین

انحراف

()16-83

استاندارد

69/57

70/66

درجۀ آزادی

حد متوسط

62

بر اساس یافتههای آزمون تک نمونه (

(

3/526

)

997

سطح معنیداری
(

)

0/007

) نتیجه میگیریم ّفناوریهای

ارتباطی و اطالعاتی بر مشارکت زیستمحیطی شهروندان تأثیرگاارند .دلیل ما ایان اسات
که میانگین تأثیر آنها بر مشارکت زیستمحیطی شهروندان ( )69/57بیشتر از حد متوسط
( )62بودش است.
 )6بین میزان استدادش از رسانهها و ساازگاری زیساتمحیطی رابطاه وجاود دارد .بارای
مطالعۀ این رابطه از آزمون همبستگی پیرسون استدادش کردیم .نتاید آزمون به قرار زیر است
(جدول شمار :)78
جدژل شمارۀ ( .)12رابطۀ میزان استفاد از رسانهها ژ سازگاری ز یستمحیطی
متغیر مستقل

متغیر ژابسته

رسانههای سنتی
رسانههای جدید
رسانهها و شبکههای ارتباطی (کل)

سازگاری زیستمحیطی

ضریب همبستگی

سطح معناداری

0/915

0/007

0/932

0/007

0/673

0/007

نتاید حاصل از ضری همبستگی پیرسون نشان میدهاد میازان اساتدادش از رساانهها بار
سازگاری زیستمحیطی شاهروندان اثار میگااارد .همچناین ،باا توجاه باه مقادار ضاری
همبستگی ( ) =0/673میتوان گدت میزان استدادش از رسانهها بار ساازگاری زیساتمحیطی
شااهروندان اثاار مسااتقیم دارد؛ یعناای بااا افاازایش میاازان اسااتدادش از رسااانهها ،سااازگاری
زیستمحیطی شهروندان بهتر میشود کاه نشااندهند همترییاری همجهات ایان دو متریار
است .همچنین نتاید نشان میدهد شدت رابطاۀ مساتقیم باین میازان اساتدادش از رساانههای
ارتباطی جدید در قیاس با میازان اساتدادش از رساانههای ارتبااطی سانتی باا بهباود ساازگاری
زیستمحیطی شهروندان بیشتر است .بهبیان دیگر ،استدادش از رسانههای جدیاد () =0/932
بیش از رسانههای سنتی ( ) =0/915به سازگاری زیستمحیطی شهروندان میانجامد.
همچنین ،نتاید تحلیلهای ما نشان میدهند که تأثیر ّفناوریهای اطالعاتی و ارتبااطی
بر سرمایۀ اطالعاتی دارای میانگین  88/26است که نسابت باه حاد متوساط ( )72میازان
باالیی را نشان میدهد .مطالعۀ این مدهوم با درنظرگرفتن شش گویه انجام شد )7 :دسترسی
آسااان و کمهزینااه بااه اطالعااات )8 ،تبااادل سااریع اطالعااات )9 ،توسااعۀ تعااامالت و
رهنگسازی )6 ،فراهمسازی زمینۀ اشاتراکگااری اطالعاات )6 ،ارتقاای آگااهی ،و )5
ف 
میزان مشارکت و حساسیت مردم در توجه به محیط زیست .تمامی گویهها مقادیر نزدیک به
 6را نشان دادند که در طی پندتایی لیکرت میزان باالیی محسوب میشود .نتیجهای که از
این یافتهها بهدست میآید این است که بهاشتراکگااشتن اطالعات از طریاق ّفناوریهاای
ارتباطی و اطالعاتی و به کارگیری دستاوردهای تکنولوژیک وب در ایران منجر به دسترسای
مردم به اطالعات شدش و همان گونه که در جوامع اطالعاتی ،دانش و آگااهی ارزش پایاه را
تشکیل میدهد ،باعث باالرفتن سرمایۀ اطالعاتی آنها میشود.
نتاید مرباوط باه تاأثیر ّفناوریهاای اطالعااتی و ارتبااطی بار آگااهی زیساتمحیطی
میانگینی معادل با  86/58را نشان میدهد که بیشتر از حد متوسط ( )86است .این مدهوم
با درنظرگرفتن هشت گویه مورد مطالعه قرار گرفات کاه باهجز دو گویاه آگااهی از قاوانین
اجرایی مربوط باه محایط زیسات و آگااهی از چگاونگی محافظات از محایط زیسات در
مدارس که مقادیر زیر  9را نشان دادند ،شش گویه باالتر از میانگین قرار داشتند .از آنجا که
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افزایش آگاهی زیساتمحیطی ،مقدماۀ رفتاار زیساتمحیطی و مشاارکت در حداظات از
محیط زیست است ،نتیجه میگیریم ّفناوریهای اطالعاتی و ارتباطی تاحدودی توانستهاند
آگاهی شهروندان از مسائل محیط زیست ایران را بااال ببرناد .فعااالن محایط زیسات نیاز
بیشترین مواردی را که برای مشارکت شهروندان در مساائل محایط زیساتی پیشانهاد کاردش
بودند ،آگاشسازی و آموزش آنها نسبت به پیامدهای عدم رعایت مساائل زیساتمحیطی،
فرهنگسازی و نهادینهسازی مسائل محیط زیست بودند .تمامی ماوارد فاوق ،بار اهمیات
آگاهی بهعنوان پیشنیاز مشارکت زیستمحیطی شهروندان صاحه میگاارناد .اماا علات
اینکااه گویااههای آگاااهی از مساائولیت اجتماااعی ،بازنمااایی مشااکالت محاایط زیساات،
مسئلهمندکردن افکا ر عمومی نسبت به این مشکالت ،آگاهی از کمبود منابع طبیعی و موارد
تخری کنند محیط زیست نسبت به دو گویۀ پایین (آگااهی از قاوانین اجرایای و آماوزش
محیط زیست در مدارس) موارد باالتری را نشان دادند ،این است که شش گویۀ فوق بارای
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مردم ملموسترند و این نیز به آگاهیبخشی بیشتر زیساتمحیطی برمیگاردد .اماا قاوانین
اجرایی در کشور ما چندان ضامانت اجرایای ندارناد و نمیتوانناد بهصاورت پیشاگیرانه از
تخری محیط زیست جلوگیری کنند .همچنین از آنجا کاه درس محایط زیسات باهتازگی
وارد دروس آموزش و پرورش شدش است ،هنوز از تأثیر م بت آن در راساتای حداظ محایط
زیست اطالع چندانی در دست نیست .بنابراین از سوی فعاالن محیط زیست تأکیادی بار
آن صورت نگرفته است.
در رابطه با تأثیر ّفناوریهای اطالعاتی و ارتباطی بر توانمندسازی زیستمحیطی میانگین
 85/60بهدست آمد که میزان باالتری نسبت به حد متوسط ( )86بود .گویههای ایان مدهاوم
شااامل قاادرت کنتاارل مسااائل زیسااتمحیطی ،قاادرت تشااخیص مسااائل زیسااتمحیطی،
حساسیت زیستمحیطی ،انتخاب سبک زندگی سبز ،مهارت حل مشکالت زیستمحیطی،
مهارت استدادش مناس از انرژیهای تجدیدناپایر ،آشنایی با مداهیم اساسی محیط زیست و
القای احساس توانایی در رفع مشکالت آن همگی میزان باالتر از ( 9و بیش از میانگین )8/6
را نشان دادند .مطابق پارادایم توانمندسازی اجتماع ،توانمندی از سطو فردی آ ااز میشاود.
این امر میتواند بهوسیلۀ آگاهی از مخااطرات زیساتمحیطی بهوسایلۀ شابکههای مجاازی

محیط زیستی صورت گیرد .این توانمندی در ادامه به سطوح اجتماعی رسیدش و به شهروندان،
توان مشارکت در فعالیتهای جمعای میدهاد تاا در حداظ محایط زیسات خاود بکوشاند.
درنهایاات ،توانمناادی سیاساای ،اقتصااادی ،و نهااادی ایجاااد میشااود کااه اف اراد در سااطوح
تصمیمگیری و کنترل مسائل زیستمحیطی به ایدای نقش میپردازند .یافتاههای فاوق نشاان
میدهند بهکارگیری ّفناوریهای ارتباطی و اطالعاتی باا تباادل اطالعاات زیساتمحیطی باه
افزایش توانمندی زیستمحیطی افراد منجر خواهد شد.
در زمینۀ ارزیابی تأثیر ّفناوریهای اطالعاتی و ارتبااطی بار مشاارکت زیساتمحیطی،
میانگین  69/57بهدست آمد که از حد متوسط ( )62باالتر بود .این مدهوم را با شانزدش گویه
سنجیدیم که دراین میان ،پانزدش گویه مقادیر خیلی باالتری نسبت باه حاد متوساط را نشاان
دادند .مواردی چون فعالیت زیستمحیطی در قال ح ور در کمپینها و انجمنها ،پایش
محیط زیست ،کنشاگری صاحیو ،تصامیمگیری درباار مساائل زیساتمحیطی ،انتقااد،
اعتراض و اعمال فشار به نهادهای مسئول محیط زیست ،پاکسازی شهر ،گزارش مشکالت
زیستمحیطی به مراجع قانونی ،مدیریت بهینۀ مصرف انرژی و احساس مسائولیت بیشاتر
در قبال محیط زیست از میزان باالیی برخوردار بودند .اماا گویاۀ « ّفناوریهاای ارتبااطی و
اطالعاتی به گرفتن حمایتهای مالی از مردم بارای ریشاهکنکردن ماوارد مخارب محایط
زیست منجر شدشاند» افزایش نسبتا کمتری را از میانگین نشاان مایداد .علات ایان امار را
میتوان در بروز بحرانهای اقتصادی شدیدی دانست که اخیرا گریبانگیر مردم ایران شادش و
آنها را ناتوان از ارائۀ کمکهای مالی برای حداظت از محیط زیست کردش است .همچنین،
محیط زیست تا حد زیادی برای مردم مانند کاالهای لوکسای بهشامار میآیاد کاه قادرت
پرداخت هزینهای بارای حداظ آن ندارناد .ایان امار بیاانگر نیااز بااال باه فرهنگساازی و
آموزشهای زیستمحیطی در کشور ما بهخصوص از سنین پایین است.
تأثیر میزان استدادش از رسانهها بر سازگاری زیستمحیطی ،ضری همبستگی  0/673را
نشان داد که بیانگر رابطهای مستقیم و معنیدار بود .شدت رابطاۀ همبساتگی مساتقیم باین
میزان استدادش از رسانههای ارتباطی جدید ( )0/932در قیاس با میزان استدادش از رسانههای
ارتباطی سنتی ( )0/915با بهبود سازگاری زیستمحیطی شهروندان مقدار بیشتری را نشان
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میداد .بنابراین نتیجه میگیریم استدادش از رسانههای جدید بیشاتر از رساانههای سانتی باه
سازگاری زیستمحیطی شهروندان منجر میشود .علت این امر را میتوان در تمایل رو باه
افزایش شهروندان در گرفتن اطالعاات از رساانههای جدیاد جساتوجو کارد .ساازگاری
زیستمحیطی شامل ابعاد مشارکت ،توانمندی و آگاهی زیستمحیطی شاهروندان اسات.
از آنجا که توسعۀ مشارکتی ،سرمایۀ اجتماعی را با گردهم آوردن گروشهاا افازودش و ظرفیات
مدیریتی مردم را از طریق افزایش سرمایۀ اطالعااتی بااال میبارد ،باعاث تحاول جامعاه و
حرکت به سمت توسعۀ پایدار میگردد .اگر این مشارکت مبتنای بار تکنولوژیهاای جدیاد
وب باشد ،توسعۀ پایدار محیط زیست ایران را تساریع میبخشاد .در ایان راساتا ،افازایش
استدادش از رسانههای جدید ارتباطی امیدوارکنندش خواهد بود.
6ـ بحث و نعیجهگیری
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در این مطالعه که از سنتز نظری استدادش شد نهتنها کدایت نظری وجود داشت بلکه به لحا
تجربی برای شناسایی و تبیین فرایند تاأثیر تکنولوژیهاای ارتبااطی و اطالعااتی در حداظ
محیط زیست از آن بهرش گرفته شد و کدایات تجربای خاود را نیاز نشاان داد .برایناسااس،
یافتههای این مطالعه نشان میدهناد ّفناوریهاای ارتبااطی و اطالعااتی ناهتنها مع االت
محیط زیست را هرچه بیشتر برای جامعه آشکار میکنند ،بلکاه باهکارگیری آنهاا و انتقاال
فعالیتها به ف ای مجازی بهعنوان یکی از مهمترین کارکردهاای ّفناوریهاای ارتبااطی و
اطالعاتی محسوب میشود که مشارکت مردم را نیز در پی خواهد داشت.

گدتناای اساات از آنجااا کااه پ،وهشهااای انجامشاادش در زمینااۀ اسااتدادش از ّفناوریهااای

ارتباطات و اطالعات برای محیط زیست ایران البا بهصورت نظری و مروری انجاام شادش
است و مطالعۀ میدانی چندانی دربار این موضوع در دسترس نیست ،یافتههای این مطالعه،
دولتمردان را در امر برنامهریزی ،تدوین راهبرد و سیاساتگااری بارای رسایدن باه توساعۀ
پایدار محیط زیست کشور کمک میکند .نتاید تحلیلها ،همچنین نشان میدهند که سنتز
نظری مقاله قدرت پیشگویی قابل قبولی دارد و اکنون میتوانیم بر مبنای پ،وهش اظهارنظر
کنیم که مشکالت محیط زیست ایران را میتوان از طریق توانمندساازی ارتبااطی ،افازایش

مشارکت مردمی و حرکت به سوی توسعۀ پایدار کاهش داد .نکتۀ مهم این است که براساس
این پ،وهش میتوان حتی پیشگویی کارد کاه اجارای ترییارات زیساتمحیطی ابتادا بایاد
مرحلهبهمرحله باشد و در هر مرحله چه قدمی برداشته شود.
یافتهها بر تمایل رو به افزایش استداد ایرانیان از ّفناوریهای ارتباطی و اطالعاتی اعم از
شبکههای مجازی و سایتهای اینترنتی تأکید داشاتند .برطباق اطالعاات بهدساتآمدش از
پرسشنامهها و تحلیل آنها ،استداد فعاالن محیط زیست از رسانههای جدید بارای کسا
اخبار زیستمحیطی از حد متوسط باالتر است .از این یافته نتیجه میگیریم فعاالن محایط
زیست در زمینۀ کس اخبار زیستمحیطی باه رساانههای سانتی کاه در انحصاار دولات
هستند ،کمتر اعتماد میکنند و سعی میکنند از ف ای مجازی برای کس اخباار اساتدادش
کنند .از دالیل شکستهشدن انحصار اطالعرسانی دولتای باه امنیتیکاردن موضاوع محایط
زیست در کشور اشارش می شود که اعتماد فعاالن محیط زیست باه اخباار دولتای را در ایان
زمینه کاهش دادش است.
ایاان مقالااه ،پیشاانهاداتی را بارای مشااارکت بیشااتر مااردم در مسااائل زیسااتمحیطی و
پیشگیری از تخری محیط زیست ایران ارائه میدهاد .اماا دراینمیاان ،بیشاتر از هماه بار
آگاشسازی مردم نسبت به پیامدهای عدم رعایات مساائل زیساتمحیطی ،فرهنگساازی و
نهادینهسازی محیط زیست در اذهان عمومی تأکید میشود .از دیگر پیشانهادات ،میتاوان
به تدوین قوانین و توسعۀ برنامههای مختل زیستمحیطی موفق ،استدادش از سیاساتهای
تشویقی و تنبیهی و امنیتینکردن مسائل زیستمحیطی اشارش کرد.
گرچه بیشترین تکنولوژیهای ارتباطی و اطالعاتی که در راستای حداظت از محیط زیسات
ایران توسط فعاالن محیط زیست مورد پیشنهاد قارار گرفتهاناد ،شاامل دوربینهاا و ساامانههای
پایش لحظهای محیط زیست ،توسعۀ شبکههای اجتماعی و آ های زیستمحیطی هستند ،اما
مواردی چون تجهیز محیطبانان به تجهیازات مااهوارشای و پهبااد ،مکانیزششادن ناابودی زبالاه،
استدادش از وسایل حملونقل الکترونیکی نظیر خودروهاای هیبریادی ،ایجااد مادارس سابز ،و
هوشمندسازی سامانههای گرمایشی و سرمایشی ساختمانها از پیشنهاداتی هستند که میتوانناد
از تخری محیط زیست بهطور جدی پیشگیری کنند.
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از راهکارهایی که در زمینۀ آگاشسازی بیشتر مردم در زمینۀ محیط زیسات باه آنهاا اشاارش
شد ،آموزش همگانی بهخصوص در سنین پایین ،فرهنگسازی ،اطالعرسانی و شدافسازی،
حمایت از سازمانهای مردمنهاد زیستمحیطی ،ساختن برنامههای متنوع در وساایل ارتبااط
جمعی ،ایجاد همایشها ،سمینارها و کارگاشها ،استدادش از ف اهای تبلیراتی در سطو شاهر،
تقویت سرمایۀ اجتماعی و تورهای گردشگری زیستمحیطی ارزانقیمت بود.
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علویپور ،فاطمهسادات؛ احسانی ،امیرهوشنگ؛ ثال ی ،مرضیه؛ و چهرآذر ،فائزش ( .)7938تأثیر فنووری اطالعات و
ارتباطات در توسعةپایدار محیط زیست .فصلنامه علمی ر دژکهشری آمروز محریط زیسر ک هوورعةدایردار،
.69-18 ،)6(8
فتحی ،سروش؛ و مطلق ،معصومه ( .)7923رو یکرد نظری بر توسعۀ پایدار روستایی مبتنی بر فنااوری اطالعاات و
ارتباطات ( ) .نش یه نگ های نو در جغ افیای انسانی.61-55،)8(8 ،
کاستلز ،مانوئل ( .)7939قدرت ارتباطات (مترجم :حسین بصیریانجهرمی) .تهاران :پ،وهشاگاش فرهناگ ،هنار و
ارتباطات.

فصلنامه علمیدپژژهشی

36

دژر  ،11شمار 1
زمستان 1931
پیاپی 11

مرادحاصل ،نیلوفر و امیرحسین مزیني ( .)7935بررسای اثار بهرشگیاری از قابلیتهاای ف اای مجاازی در تحقاق
توسعه پایدار شهری ایران (رویکرد استانی) .نشر یه علروم ک هدنولرویی محریط زیسر .662-661 ،)6(73 ،
مروی ،علی ( .)7936توسعۀ پایدار و محیط زیست .برگرفته از
ملکات ،سرینواس،آر؛ و استیوز ،لزلی ( .)7930ارتباطات توسعه در جهاان ساوم (متارجم :شاعبانعلی بهرامپاور).
تهران :پ،وهشکدش مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
ناصو ،محمدامین و المحسین جهانگیر ( .)7926تعامل فنووری اطالعات با توسعة انسان محور .فصلنامه علمی
دژکهشی کتا داری ک اطالع روانی.736-716 ،)8(3 .
) رویکاردی ناوین در توساعةپایدار
نظمفر ،حسین؛ و محمدی ،فاطمه ( .)7936اساترات،ی توساعه شاهری (
شهری .کنف انن ی المللی معماری مهندوی عم ان ک زی وا های شه ی 8 ،مر داد  ،49هب یر ،،ایر ان.
قا ل دوت وی در
وزارت ارتباطات و ّفناوری اطالعات (ّ .)7936فناوری های ارتباطی توانمناد در حال مع االت زیسات محیطای.
برگرفته از
هیرشاکو  ،کاان ( .)7913دموکراسای و تکنولوژیهااای جدیاد (متاارجم :رضاا مریاادی) .جامعرر انفورماهیر ک
و مایهداری (کاقعی ک اوطوره) (گ دآکری س ک داروا) ،آگه ،تهران ،ایران.
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