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 چکیده

ا از فناوری پژوهش ابتدا به بررسی آماری استفاده کشوره این در
تجزیه و  اینترنت در موارد مختلف پرداخته و سپس با روش

 آثار تحلیل نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصتها، تهدیدها )سوات(،
. گرددمی بررسیمحیط زیست  پایدار یتوسعه بر فناوریاین 

 صورت به هم و مثبت صورت به هم آثار ایننتایج نشان داد که 
ایجاد  زیست، محیط امکان پایشثال . به عنوان موجود دارند منفی
 جهت دیجیتال دانلودامکان هوشمند،  ای شبکه هایسیستم
 مصرف)زندگی  سبک سنتی و تغییرات فیزیکی کاالی کاهش
 سبز( از آثار مثبت و مصرف باالی انرژی تجهیزات گرایی

داده، پسماندهای  مراکز اطالعات و ارتباطات فناوری هاستینگ
امواج مضر از آثار منفی استفاده از فناوری  الکترونیک، انتشار

به طور  باشند.ی پایدار میاطالعات و ارتباطات در روند توسعه
 ارتقایکلی استفاده درست از فناوری اطالعات و ارتباطات باعث 

های بحران مدیریت ،زیست محیط ریزیبرنامه و مدیریت ظرفیت
 اقتصاد» ظهور، یجهان مقیاس در انرژی وریبهره طبیعی، افزایش

 جهان سراسر در اقتصاد رشد جدید موتور یک عنوان به «سبز
دسترسی به ای مانند عوامل محدود کنندهشود. از طرف دیگر می

و  گذاریبه اشتراک قابلیت وها زیر ساختوجود  این فناوری،
 وسایل صحیح بازیافت امکان نبود هزینه وامنیت اطالعات، 

های این فناوری ده از تمامی پتانسیلمانع استفا الکترونیکی
گردد. بنابراین به جهت حفظ و ارتقای کیفیت محیط زیست می

ها ی درست از این فناوریدر راستای توسعه ی پایدار استفاده
های فرهنگی، اقتصادی، همراه با در نظر گرفتن تمامی جنبه
 سیاسی، اجتماعی امری ضروری است. 

روش  پایدار، یتوسعه ارتباطات، و اطالعات فناوری: کلیدواژه
 زیست محیط سوات،
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Abstract: 
In this research,at  first the countries use on internet 
technology in various cases has analyzed. Then with the 
analysis of the strengths, weaknesses, opportunities, threats 
(SWOT), the effects of technology on environmental 
sustainable development is investigated. Results showed 
that, these effects are both positive and negative. For 
example, the possibility of monitoring the environment, 
creating a smart grid systems, the possibility of digital 
download to reduce traditional physical products and 
lifestyle changes (green consumerism) are the positive 
effects. The high energy consumption of hosting equipment 
of data centers in ICT, waste electronics and  harmful 
emission are the negative effects of using ICT in the 
process of sustainable development. Correct use of 
information and communication technology generally 
causes promotion of environmental planning and 
management capacity, natural disaster management, 
increasing energy efficiency on a global scale and the 
emergence of "Green Economy" as a new engine of growth 
economy around the world. On the other hand, restricting 
factors such as access to the technology, the infrastructures 
and sharing, security of information, cost and lack of 
possibility on   proper recycling of electronics will prevent 
you from using all the potentials of this technology. 
Therefore, use of these technologies with respect to all 
cultural, economic, political and social aspects  are 
essential in order to preservation and promotion of 
environmental quality in line with sustainable development. 
Keywords: Information and Communications Technology, 
Sustainable Development, SWAT, Environment. 
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 مقدمه
 از فرهنـگ  و سیاسـت  جامعه، و اقتصاد در اصلی تغییرات

 اولـین  و 1987 سـال  در براتلنـد  برگزاری کمیسـیون  زمان

 ورهد در آن. اسـت  داده رخ 1991 سـال  در  زمین نشست

 در کـه  آنجـا  از بـه وجـود آمـد.    جهانی اقتصاد در رشدی

 افـزون  روز نیازهـا  و محـدود  منابع یافته توسعه کشورهای

 تخصـیص  بـرای  چارچوبی عنوان به راهبرد، تدوین است،

 ایـن . اسـت  توسـعه  نـوع  هر های ضروریت از منابع، ةبهین

-مواجـه  آن بـا  توسعه حال در کشورهای که است واقعیتی

 سـو  یک از فناوری ماندگی عقب علت به کشورها این. ندا

 هـای  شـیوه  ةارائ با همگانی که های های رسانه آثار برنامه و

 مـی  القا جدید افراد، نیازهای در فراغت و کار زندگی، ۀتاز

دارنــد  قــرار خطرنــاکی بحرانــی موقعیــت کننــد، در

(Taleghani,2005.) نـه 1ارتباطـات  و اطالعـات  فناوری 

 تمــام در بلکــه دهــد مــی را صــنعت یــک تشــکیل تنهــا

 فعـال  و سازی یکپارچه برای یافته و نفوذ اقتصاد های بخش

 و اطالعـات  فنـاوری . کنـد  مـی  فعالیـت  ها فناوری نمودن

 مهـم  پیامـدهای  از و دارد جامعـه  بر عمیقی تأثیر ارتباطات

 زیسـتی  محـیط  و اجتماعی اقتصادی، های زمینه در توسعه

با توجه به اهمیـت   (.Casal et al. 2004)کند  می استفاده

پایـدار و فنـاوری    ةمیـان توسـع   ةی رابط موضوع در زمینه

هایی انجام شده است که در  اطالعات و ارتباطات پژوهش

ـ  شـود: در  این نوشتار به تعـدادی از آنهـا اشـاره مـی      ةمقال

 انتشـار  افـزایش  بـه  آنها آیا: ارتباطات و اطالعات فناوری"

  1المللـی  بـین  آتـی  قراردادهـای  از "ننـد؟ ک کمک می کربن

 پویـای  اثـرات  بررسـی  جهـت  یکپارچـه  ارزیـابی  سیستم

 هــای سیســتم تعامــل در فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات

 انتشـار  و انـرژی  هـای  سیستم و اقتصادی جمله از جهانی،

کننـد   می استدالل نویسندگان کند. حاصل استفاده می کربن

 در کمـی  تـأثیر  توانـد  می فناوری اطالعات و ارتباطات که

                                                                              
1. ICT: Information and Communications 

Technology 

2 International Futures (IFs) 

 .باشـند  داشـته  سـاله  52 زمانی ی یک دوره در کربن انتشار

 فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات    خـالص  اثـر  حـال،  این با

 قابـل  از کـاهش  گـذاران  سیاست اگر و است محدود شده

 جـو نگـران هسـتند،    در کـربن  کلی ذخایر میزان در توجه

ات و فنـاوری اطالعـ   توسـعه  کـه  دهـد  مـی  نشان ما مدل

 Moyerباشد ) کربن جهانی قیمت با همراه باید ارتباطات

& Hughes, 2012و حـرص  یـا  و انسان نیاز"ی  (. مقاله 

انشعابات فناوری ارتباطات و اطالعات محـیط  : انسان طمع

 عوامـل  ایـن  کـه  کنـد  مـی  اسـتدالل  "بشـر  حقوق زیستی

 بایــد توســط انســانی و زیســتی محــیط حقــوق ناشــناخته

 '' ارتباطـات  و اطالعات فناوری مزایای که گذارانی سیاست

 ایـن مقالـه  . شـوند  گرفتـه  نظـر  در دهنـد  را ارتقا می ''سبز

  ''سـبز  '' ارتباطات و اطالعات ارتقاء فناوری بین تعارضات

 افـراد  بشر حقوق کنندگان و تولید و گذاران سیاست توسط

 محصـول  عمـر  مشـتریانی کـه توسـط چرخـه     از دیگری

انـد را   قرار گرفتـه  تأثیر تحت ارتباطاتفناوری اطالعات و 

 (.Cramer, 2012دهد ) مورد تجزیه و تحلیل قرار می
ــه ــأثیر"ی  مقال ــات  ت ــات و ارتباط ــاوری اطالع  در فن
فنـاوری   تـأثیر  بررسی به "زیست محیط و نوآوری رقابت،

 زیسـت  محیط و نوآوری رقابت، در اطالعات و ارتباطات
 نتـایج . پـردازد  ن میسیما بتن صنعت و سرامیک شیشه، در

 فناوری اطالعـات و ارتباطـات   از استفاده که دهد می نشان
 اثـر  بـرای  کـه  طور همان. باشد رقابت می و نوآوری نفع به
ابـزار فنـاوری    از برخـی  از استفاده زیست، محیط روی بر

 گازهـای  تولیـد  تـا  کنـد  مـی  کمـک  اطالعات و ارتباطات
-Ollo-Lopez & Aramendiaیابنـد )  کاهش ای گلخانه

Muneta, 2012ی پایدار: نقش فناوری  توسعه"ی  (. مقاله
 کـاهش  هـای  فعالیـت  بـر  مـروری  "اطالعات و ارتباطات

 غیـر  اثـرات  و فناوری اطالعات و ارتباطات مستقیم اثرات
 طـور  بـه  نهایت، در. دیگر دارد های حوزه در مثبت مستقیم
 فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات    پتانسیل تشریح به خالصه
گـذاری   سیاست و عمومی آگاهی آموزش، از حمایت برای

ــردازد ) ــی پ ــهSchatten, 2008م ــای "ی (. مقال کاربرده
ــه   در تحقیــق فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات نســبت ب
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 "کـاربر  هـای  اولویـت  رویکرد پایداری محیط زیستی: یک
 فناوری اطالعـات و ارتباطـات   نقش مورد در تجربی نتایج
 فراهم را زیستی محیط پایداری برای پژوهش و تحقیق در
فنـاوری   تـأثیر  از اطمینـان  حصـول  جـای  بـه  امـا  کنـد  می

 مـا  زیسـت،  محـیط  از حفاظـت  در اطالعات و ارتباطـات 
 فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات    از استفاده تحلیل و تجزیه
 مـا  تحلیـل  و تجزیـه  دهیم. انجام می پایداری را تحقیق در

 اطالعـات و ارتباطـات   فناوری از استفاده که دهد می نشان
 جامعـه  در زیـادی  اهمیـت  از زیسـتی  محیط تحقیقات در

 بسـیار  نقـش  تواند می همچنین اما برخوردار است،  علمی
 .Chiabai et alبـازی کنـد )   سیاسـت  زمینـه  در مهمـی 

 زیـر  و کارآمـد  انـرژی  اثربخشی ارزیابی"ی  (. مقاله2013
ت سطوح زیستی فناوری اطالعات و ارتباطـا  های ساخت

 هـای  آلـودگی  مهـم  موضـوع  "برای پایداری محیط زیستی
آوری  فــن از گســترده اســتفاده از ناشــی زیســتی محــیط
 فناوری اطالعـات و ارتباطـات   توسعه فرایند برای پیشرفته

 پایـداری  بـرای  چـالش  یـک  ایجـاد  کـه  جهان سراسر در
 .Masud et alکنـد )  مـی کنـد را توصـیف مـی     جهـانی 

هـای   سیسـتم  هـای  چـارچوب  سـبز  سنتز"ی (. مقاله2012
ــرای ــاتی ب ــتیابی اطالع ــه دس ــداری ب  زیســتی محــیط پای

 در اکتشـافی  و نظـری  به صورت  "ها سازمان در مستحکم
هـای   سیسـتم  چـارچوب  سنتز سبز ارائه طبیعت است و با
زیسـتی   محـیط  مسـتحکم پایـداری   مفهـوم  اطالعـاتی بـه  

 Lubbe, 2012&اصــلی را دارد ) ســهم تــراز شــده هــم

Howard). بـرای  ارتباطـات  و اطالعـات  فناوری اهمیت 
گرفـت.   قـرار  بررسی در کشور نیجریه مورد پایدار توسعه

مشـکالت   از برخـی  مردم نیجریه معتقد بودند کـه وجـود  
 ارتباطـات  و اطالعـات  فنـاوری  از مـؤثر  ی استفاده از مانع
 .(1شود )جدول  این کشور می در پایدار توسعه برای

 

 فناوری نوین:
 ماشـین  از .اسـت  الزم انسانی ی توسعه برای یننو فناوری
 تسـهیل  بـرای  ابزارهـایی  مـردم  سمت کـامپیوتر،  به چاپ

 کلـی  طـور  بـه  را فناوری .اند کرده ابداع ارتباط و یادگیری
 کـه  دارد بسـتگی  نتیجـه  بد، یا است خوب گفت توان نمی

 (.Radicella ,2003شود ) استفاده آن از چگونه

فناوری به معنای یک کلیت نظام یافتـه از علـم بـرای     
عمــل و ترکیبــی از چهــار جــزء اســت: محتــوای ســخت 

آالت و تجهیـزات، محتـوای    افزاری فناوری شامل ماشـین 
هـا،   هـا، تجـارب و خالقیـت    انسانی فناوری شامل مهارت

هـا   ها و دستورالعمل طالعاتی فناوری شامل روشمحتوای ا
هـای مـدیریت و    و محتوای سازمانی فناوری شـامل شـیوه  

ی ســازمان و ســاختار اســت کــه در انتقــال فنــاوری   اداره
مناســب بایســتی عامــل هزینــه نیــز در نظــر گرفتــه شــود 

(Taleghani,2005)   در این مقاله به محتـوای اطالعـاتی .
 شود. ی پایدار پرداخته می سعهفناوری و تأثیر آن بر تو

 در هـایی  نـوآوری  شامل ارتباطات و اطالعات فناوری
کـامپیوتر   الکترونیک، رشـته  میکرو :باشد های زیر می زمینه
 الکترونیـک  و دور راه ، ارتباطات(افزار نرم و افزار سخت)

نـوری.   هـا، فیبرهـای   ها، نیمه هادی پردازنده ، میکرو1نوری
 بـه  و اطالعـات  از عظیمی حجم که دقادرن ها نوآوری این

 ارتبـاطی  هـای  شبکه طریق از اطالعات سریع توزیع عالوه
 .(Radicella ,2003کنند ) ذخیره و پردازش را

 
 و اطالعات عوامل بازدارنده استفاده از فناوری .1جدول  

 Anyasi etنیجریه ) کشور در پایدار توسعه برای  ارتباطات

al., 2012) 

 

                                                                              
1. Telecom-munications and Opto-electronics  

 

 گروه پاسخ
 جمع امتیازات

 هاپاسخ دهنده
امتیازات 
 پاسخها

درصد 
 پاسخ

جمع 
 درصدها

ی شبکه
 ارتباطی ضعیف

122 6 6% 122% 

 %122 %5 5 122 فقر
 %122 %8 8 122 سوادی بی

 فقدان پرسنل
 شرایط واجد

 فناوری
 و اطالعات
 ارتباطات

122 7 7% 122% 

ی فقدان بودجه
 عمومی

122 4 4% 122% 

منابع نیروی 
 ضعیف

122 9 9% 122% 

 %122 %91 91 122 تمام موارد  باال
 %122 2 2 122 هیچ کدام
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آینـده  "کمیسـیون براتلنـد   1987بر طبق گـزارش  

ی پایدار توسـعه مطـابق نیـاز     : توسعه"مشترک ما

نسل حاضر بـدون بـه مخـاطره انـداختن توانـایی      

 باشد. های آینده برای رفع نیازهای خود می نسل

 

 ها روش و مواد

 بـه  سـوات  آنـالیز  روش و ای کتابخانه روش از استفاده با

 و ارتباطـات  و اطالعـات  فنـاوری  میـان  ی رابطه بررسی

 از اسـتفاده  بـا  سـپس  و شـود  می پرداخته پایدار ی توسعه

 نقــاط، قــوت نقــاط بررســی بــه ســوات مــاتریس روش

 کــه شــود مـی  پرداختــه تهدیــدها و هـا  فرصــت، ضـعف 

 :باشند می زیر شرح به روش این های داده و اطالعات

 

 ها اطالعات و داده

 رد ارتباطهات  و اطالعات فناوری از استفاده قوت نقاط

 :(S)زیستی محیط پایدار توسعه

 و تجزیــه و مشـاهده  زیسـتی،  محــیط جهـانی  تحقیـق  .1

 تحلیل

 زیستیمحیط ریزیبرنامه و مدیریت ظرفیت ارتقای.  1

 اقدامات و اثرات کاهش .3

 اضطراری های موقعیت مدیریت و سازگاری آمادگی، .4

 سازی توانمند و آموزش .5

 

 در ارتباطهات  و عهات اطال فنهاوری  از اسهتفاده  ضعف نقاط

 :(W)زیستی محیط پایدار ی توسعه

 اتصال قابلیت و بودن دسترس در . دسترسی،1

 گذاری اشتراک به و اطالعات آوری . جمع1

 ارتباطات و اطالعات فناوری مانع یک عنوان به . هزینه3

 هـر  در الکترونیکـی  وسـایل  صحیح بازیافت امکان . نبود4

 زمان و مکان
 

 

 در ارتباطهات  و اطالعهات  فنهاوری  از دهاسهتفا  های فرصت

 :(O)زیستی محیط پایدار ی توسعه

 در انـرژی  وری بهـره  افـزایش  و انـرژی  مصرف . کاهش1

 جهانی مقیاس

 در اقتصـاد  رشـد  جدید موتور یک ،«سبز اقتصاد» . ظهور1

 جهان سراسر

 در ارتباطــات و اطالعـات  فنـاوری  از عمـومی  . اسـتفاده 3

 زیست محیط داردوست ی جامعه به نیل جهت
 

 در ارتباطههات و اطالعههات فنههاوری از اسههتفاده تهدیههدهای

 :(T)زیستی محیط پایدار ی توسعه

  الکترونیکی های . زباله1

 تولیـد  مقـدار  افـزایش  و خـام  مواد برای تقاضا . افزایش1

 زباله

 امنیت و خصوصی حریم حفظ سایبری، . تهدیدات3

 و اطالعـات  .ریفناو مدت کوتاه منافع میان تعادل . عدم4

 توسـعه  مـدت  بلنـد  اهداف با ICT از استفاده و ارتباطات

 پایدار

 

 ی پایدار و فناوری اطالعات و ارتباطات توسعه

ی پایدار و پیشرفت فنـاوری اطالعـات و    رشد توسعه

ارتباطات، تغییراتی را در اقتصـاد پیشـرفته بـه وجـود     

آورد. برای هر دو مورد مـا بایـد در مـورد ماهیـت      می

االها و خدمات تجدید نظر کنیم و همچنین ظرفیـت  ک

ها، شـهروندان   ها، شرکت میان دولت ةتغییر شکل رابط

کنندگان را ایجـاد نمـاییم. گرچـه، کوشـش      و مصرف

کمی جهـت ارزیـابی دسـتور کارهـای رشـد خـوب       

 ی پایدار و رشد فناوری اطالعات و ارتباطـات  توسعه

است  داشته ودوج یکدیگرند، با ناسازگار یا مکمل که

(EITO, 2002).   بـه بررسـی همگرایـی    1در شـکل 

 پایـدار  ی توسـعه  برای دستورکار مشی و خط دو میان

 شــــود. پرداختــــه مــــیاطالعــــاتی  ی جامعــــه و
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 2002 مال  م ان  توسهه اایر د  د  وهانسبود   س تامبر 
تقویت توسهه   تصا   با فشاد کمتر بر   ستر تژ  به صر حت اتانسیل  د   د مود  مامهه  طالعات  بیان م  کنر که .  تحا یه  دواا به  نبال ی  مهامله م ان   د مود  اایر د   ست

 محیط زیست   د حال  که  طمینان  ز  سترس  و   رفیت بر   کشودها   د حال توسهه ومو    د 

    1مهاهر  آمستر  م   وئن 
کشودها  ع و مل  ته ر م ت  نسجام محیط زیست  و  

 متماع   د تمام زمینه ها  سیاست

 2001اادلمان  تحا یه  دواا گوتنبر    وئن 
توسهه . بهر محیط زیست   د  ستود کاد لیسبون  ضافه شر   ست
اایر د به عنو ن مرکز  بر   همه تهری  شر   

 اادلمان  تحا یه  دواا  هلسین  
م ت کر ن توسهه اایر د بر   سیاست   کمیسیون مته ر  دواا طر 

.د   د ئه م  کنر  ها    تصا     متماع  و   کولو ی   2000برنامه عم   دواا   ل ترونی    وئن 
 2002تصوی  شر   د سال 

فناود   طالعات و  دتباطات م ت ملو بر ن   تصا    ن  مته ر شرنر که  
 مو د  زیر د  فر هم کننر

 سترس  ب تر به  ینترنت -
سرمایه گ  د   د  فر   و م ادت ا -

 ست ا   بیشتر  ز  ینترنت -

 2000اادلمان  تحا یه  دواا  لیسبون  ماد  
د ابت  ترین و اویاترین   تصا   "سر ن  ولت مو فقت خو  د  با  دواا  د مود  

مبتن  بر   ن   د م ان   ا د به دشر   تصا   اایر د با مشا   بیشتر و ب تر 
. عالم کر   و  نسجام  متماع  بیشتر

کمیسیون  دواا  ستر تژ  
.به کاد بر د    دواا   ل ترونی  

 2  1نشست زمین  دیو  
کشود که مو فقت نمو نر تا  هر     1برنامه عم  م ان  

توسهه اایر د تصوی  شو 

 (Source: EITO, 2002اطالعاتی ) ی جامعه و پایدار ی توسعه برای دستورکار مشی و خط دو میان همگرایی .1شکل 

 

 ی پایدار اثرات فناوری بر ابعاد توسعه

 یـا  ناسـازگار  وجـه  هـیچ  بـه  پایـداری  عامـل  پنج این

 مقابـل،  در. نیسـتند  یکـدیگر  بـا   رقابت قابل ضرورتاً

 در وابسـته  هم به دو به دو را ها آن پایداری چارچوب

 .(1گیرد )شکل  می نظر

 

محیط زیستی

ی
اع
تم
اج
 و 
ی
س
سیا

حکومت

فرهنگی

 (Souter, 2012د پایداری )ابعا. 1شکل 

 

 

 یک انهدازه  به زیستی محیط و اجتماعی اقتصادی، ابعاد

 :است پیوسته و حیاتی

 ایجـاد  بدون اقتصادی رشد معنی به اقتصادی پایداری

 طبیعـی  یـا  اجتماعی منابع بر ضروری غیر تقاضاهای

 اثـرات  کـاهش  معنـی  به زیستی محیط است. پایداری

 بـرای  آنها از حفاظت و طبیعی منابع زیست، محیط بر

 بـه  دارد اشـاره  زیسـتی  محیط باشد. پایداری آینده می

 بـا  منـابع  مدت طوالنی مدیریت و حفاظت نگهداری،

 در همیشـه  انسـانی  زمینه یک در زیستی محیط ارزش

اجتمـاعی   . پایداری(Khanam et. 2010) تغییر حال

 است. اجتماعی عدالت ایجاد معنی به نیز

 

 ی اقتصادی ری بر توسعهالف: اثرات فناو

 است اصطالحی دو دیجیتال اقتصاد و اینترنتی اقتصاد

 یـک  اقتصادی بعد توصیف برای ای فزاینده طور به که
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 و شـود  مـی  اسـتفاده  1صـنعتی  فرا اطالعاتی ی جامعه

 رشـد " سـمت  بـه  جلو به رو راه ارائه عنوان به اغلب

 بـر  اینترنتـی  اقتصـاد  هـای  بحـث . شود می دیده "سبز

 گرایش شده تعریف خصوصیات کمی تعداد به هتوج

ــد ــک در .دارن ــاد ی ــال، اقتص ــش دیجیت ــاوری بخ  فن

 و اشـتغال  مهـم  منبـع  یک خود ارتباطات و اطالعات

 .اسـت ( 1GDP) داخلی ناخالص تولید به کننده کمک

 در ای گسـترده  طـور  بـه  ارتباطات و اطالعات فناوری

 در مثبتی مشارکت و است شده پراکنده اقتصاد سراسر

 طـور  بـه  آنها. است داشته اقتصادی رشد و وری بهره

 و مراکـز بهداشـت   ماننـد  اجتماعی مناطق در گسترده

 گسترده عمومی خدمات ارائه در و پرورش و آموزش

 درجـات  بـه  کـه  دارد تمایـل  دیجیتال اقتصاد .اند شده

 اقتصـادها  دیگر به نسبت خالقیت و نوآوری از باالیی

در  3بـر اسـاس شـکل     (.Souter, 2012)یابد  دست

کشور انگلستان بیشترین میزان خرید اینترنتـی توسـط   

سال انجام شده است کـه تمایـل    34تا  15گروه سنی 

دهد.  جوانان به استفاده از خدمات اینترنت را نشان می

سـال   65کمترین میزان خرید توسط افراد مسن باالی 

صورت گرفته کـه دلیـل آن عـدم آشـنایی و مهـارت      

 درصـد  4ه از این فنـاوری بـوده اسـت. شـکل     استفاد

 در خـدمات  نـوع  اسـاس  بـر ، اینترنت طریق از خرید

دهد کـه بـر    را نشان می 1211انگلستان در سال کشور

سـال   16اساس ایـن نمـودار افـراد بزرگسـال بـاالی      

انگلیسی بیشترین خرید اینترنتی خـود را بـه لبـاس و    

 انـد. همچنـین بـر    محصوالت ورزشی اختصاص داده

 یابیم که زنان  اساس این نمودار به این نتایج دست می

 

                                                                              
1. Post-Industrial 

2. GDP: Gross Domestic Product 

ی کمتـری نسـبت بـه خریـد      نسبت به مـردان عالقـه  

ــازی ــاس،     ب ــد لب ــد و در خری ــدیویی دارن ــای وی ه

 ةمحصوالت ورزشی، غـذا و خـوارو بـار زنـان عالقـ     

بیشتری نسبت بـه خریـد ایـن محصـوالت از طریـق      

 اینترنـت  از اسـتفاده  فراوانـی  5اینترنت دارند. شـکل  

 دیگـر  یـا  و بـوک  نـوت ، تـاپ  لـپ  طریق از "همراه"

 در سـنی  گـروه  اسـاس  بـر ، حمـل  قابل کامپیوترهای

دهـد. در   را نشـان مـی   1211 انگلستان در سال کشور

 تلفــن طریــق از اینترنــت از میــزان اســتفاده 6 شــکل

انگلستان مورد بررسـی قـرار گرفتـه     کشور در موبایل

بیشـترین گـروه     دهـد کـه   ها نشـان مـی   است. بررسی

 1211کننده از اینترنت تلفـن همـراه در سـال    استفاده

اند.  با توجه به این نمودار  ساله بوده 14تا  16جوانان 

رسد که با افزایش سن میزان اسـتفاده   چنین به نظر می

نیـز   7 در شکل یابد. از اینترنت تلفن همراه کاهش می

 همراه تلفن طریق از همراه اینترنت از استفاده فراوانی

 در سنی گروه اساس بر، پرتابل های دستگاه دیگر یا و

مـورد بررسـی قـرار     1211انگلسـتان در سـال    کشور

گرفته است. بر این اساس بیشـتر جوانـان هـر روز از    

 نـوع  8 نماینـد. در شـکل   اینترنت همراه اسـتفاده مـی  

 دیگـر  یـا  و همـراه  هـای  تلفـن  از استفاده با هافعالیت

 کشـور  در سـنی  گـروه  اسـاس  بـر  تابلپر های دستگاه

مورد بررسی قرار گرفـت. بـا    1211انگلستان در سال 

هـای اجتمـاعی و    توجه به این نتایج استفاده از شـبکه 

پست الکترونیکی بیشترین فعالیـت اینترنتـی کـاربران    

 بوده است. 1211انگلیسی در سال 
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 انخرید اینترنتی بر اساس گروه سنی در کشور انگلست. 1شکل 

Source: Office for National Statistics, 2013 

 

 

 
 

 1211 نوع خدمات در کشور انگلستان، بر اساس اینترنت، طریق از درصد خرید .4 شکل

Source: Office for National Statistics, 2013 
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 یوترهای قابل حمل، تاپ، نوت بوک و یا دیگر کامپ از طریق لپ "همراه"فراوانی استفاده از اینترنت . 5شکل 

 1211بر اساس گروه سنی در کشور انگلستان، 

Source: Office for National Statistics, 2013 

 

 

 

 
 . استفاده از اینترنت از طریق تلفن موبایل در کشور انگلستان6شکل 

Source: Office for National Statistics, 2013 
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 های پرتابل،  اه از طریق تلفن همراه و یا دیگر دستگاهفراوانی استفاده از اینترنت همر. 7شکل 

 1211بر اساس گروه سنی در کشور انگلستان، 
Soure: office for national statistics, 2013 

 

 

 1211های پرتابل بر اساس گروه سنی در کشور انگلستان،  های همراه و یا دیگر دستگاه ها با استفاده از تلفن نوع فعالیت. 8شکل 

Source: Office for National Statistics, 2013 
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 ب: اثرات فناوری بر حفاظت محیط زیست

ــاص درجــ  اثــرات ــاوری اول ةخ  و اطالعــات فن

 در منفـی  عموماً زیست، محیط پایداری بر ارتباطات

 محصـوالت  سـاخت  و تولیـد . شـود  مـی  گرفتـه  نظر

 و هـا  رایانـه  جملـه  از  ارتباطات و اطالعات فناوری

 و باشـند  مـی  فشـرده  کـربن  همـراه کـه از   هـای  نتلف

 از اسـتخراج  کـه )ویـژه   1کلتان کمیاب، منبع چندین

 قالب در داری معنی منفی دوم درجه اثرات نیز معادن

 هایی بخش در زمین تخریب و مسلحانه های درگیری

 در سـریع  رشـد . رود مـی  کـار  به( را داشت آفریقا از

 هـا،  تلویزیـون  ها، تلفن)پایانی  های دستگاه از تعدادی

 کـار  بـه  افـراد  ةوسـیل  به که( جانبی لوازم و ها رایانه

 طـور  بـه )ها  دستگاه برای باال گردش میزان و رود می

 فنـاوری،  ةتوسـع  ی ادامه که( سال سه از کمتر نمونه

 دفـع   رشـد  بـه  رو و توجـه  قابل مشکالت به منجر

 شـده  سـمی  هـای  زباله ازجمله الکترونیکی های زباله

 (.Souter, 2012)ست ا
 

 ی اجتماعی ج: اثرات فناوری بر توسعه

 قابـل  اثرات اینترنت، و ارتباطات و اطالعات فناوری

 در اجتمـاعی  ی توسـعه  و اجتماعی روابط بر توجهی

 براتلنـد  کمیسـیون  ی وسـیله  به پایداری که سالی 15

 بـر  تعریف این اجتماعی بعد .اند داشته شده، تعریف

 و مسکن سالمتی، آموزش، کیفیت بهبود فقر، کاهش

 در افـزایش  و جامعـه  و افـراد  رفـاه  هـای  جنبه دیگر

ــت ــر کیفی ــم ب ــنش، ه ــدات ک ــازی  و تعه  توانمندس

 و ارتباطات و اطالعات فناوری. دارد تأکید اجتماعی

 اثـرات  که است شده ادعا ای گسترده طور به اینترنت

 حیـاتی  معیشت و رفاه به دسترسی در ایدهنده تغییر

 داشـته  جامعه در بیشتری تعهدات و توانمندسازی و

                                                                             
1. Coltan (short for columbite–tantalite and known 

industrially as tantalite) is a dull black metallic ore 

from which the elements  niobium and tantalum are 

extracted 

 معـرف   ۀواژ کلیـد  دو کـنش  برهم و اطالعات. است

 و انتخـاب  بـر  آنها. شود می گرفته نظر در اثرات، این

 سـاختار  تغییـر  به منجر و اند کرده تأکید افراد فرصت

 توسـعه  با که طور همان. شود می اجتماعی روابط مهم

 در مهــم تغییــر چنــد بیــان بــرای فضــایی اقتصــادی

 و تجزیه ارائه جای به و حاضر اجتماعی ساختارهای

 (.Souter, 2012)دارد  وجود کامل تحلیل
 

 د: اثرات فناوری بر تنوع فرهنگی

 و فـرد  فرهنـگ  بـین  رابطـه  نگران که کسانی احتماالً

 باشـند  مـی  جهانی فرهنگی ظهور حال در هنجارهای

 و طالعـات ا فنـاوری  مـورد  در توجهی قابل سؤاالت

 یـک  حـال،  ایـن  بـا  .دارند فرهنگی تنوع و ارتباطات

 تــأثیر رونــد دو بــین پویــا و تحــول حــال در رابطــه

 اینترنـت  و ارتباطـات  و اطالعات فناوری از فرهنگی

 اینترنـت  جهـانی،  رسـانه  یـک  عنوان به. دارد وجود

 تهیـیج  باعـث  که محتوایی به جهانی دسترسی امکان

 هــای مــارک جملــه از جهــانی، هــای مــارک توســعه

1ماننـد:  )فرهنگی 
BBC )دارد  را(Souter, 2012) .

زمانی کـه بـر اسـاس سـن تجزیـه و تحلیـل انجـام        

های مشخصی در چگـونگی اسـتفاده    شود، تفاوت می

گـروه   1211افراد از اینترنـت وجـود دارد. در سـال    

هـای اینترنتـی    سال بیشـترین فعالیـت   14تا  16سنی 

هـای   جدیـد ماننـد شـبکه   های  آنالین به ویژه فعایت

هــا و  هــای پســتی در ســایت %(، پیــام87اجتمــاعی )

هـا،   %( و بـازی یـا دانلـود بـازی    62) های چت بالگ

%( بـرای اوقـات فراغـت یـا     67ها و موسـیقی )  فیلم

 تفریح را داشتند.
 

 حکومت

 از برخـی  ای مـی باشـد کـه توسـط     اینترنت فناوری

                                                                             
2. British Broadcasting Corporation 
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 .ودشـ  جدیـد از دولـت خواسـته مـی     هـای  رسانه حامیان

ــه اینترنــت ــه نســبت متفــاوت بســیار خــود خــودی ب  ب

 عمـومی  هـای  سیاست های حوزه سایر و سنتی های رسانه

از  دولتـی  مقـررات  و دولتـی  بین تمهیدات شود. می اداره

 تلویزیــون و رادیـو  و دور راه از ارتباطـات  در نـوع فیلتـر  

 اجتمـاعی  هـای  شـبکه  و همراه تلفن اینترنت، .دارد وجود

هـای   و افزایش توانایی گـروه  ها فعالیت یسازمانده جهت

 بیان وجود نـدارد  آزادی که کشورهایی در ویژه سیاسی به

یافتـه اســت   شــوند گسـترش  مـی  سـرکوب  تجمعـات  و

(Souter, 2012.) 

های تهیه شده تمـامی کشـورها بـه     بر اساس گزارش

ــبکه   ــتفاده از ش ــان در اس ــور آلم ــتثنای کش ــای  اس ه

 11طور که در شـکل   اجتماعی افزایش داشتند. همان

هــای  شــود بیشــترین اســتفاده از شــبکه مشــاهده مــی

اجتمــاعی مربــوط بــه کشــورهای ایســلند و هلنــد و 

کمترین استفاده مربوط به کشور رومانی بوده اسـت.  

های اجتماعی از  در زمینه میزان رشد استفاده از شبکه

، کشورهای هلنـد و ایرلنـد   1211تا سال  1229سال 

 اند. را داشتهبیشترین پیشرفت 

 

 ارتباطات و اطالعات ی گذار در فناوری مرحله
 اولین زمان در ارتباطات و اطالعات فناوری در تغییر

 اسـتفاده  .اسـت  داده رخ 1211 سال در زمین نشست
ــن از ــراه تلف ــت، و هم ــریع اینترن ــر س ــر از ت  دیگ

در  بـوده  اخیـر  قـرن  در گسـترده  نـوین  هـای  فناوری
داده  رخ کـه  مقیاسـی  غییرت این از جهت نتیجه چهار

 به دسترسی :شوند توسط عوامل زیر تشریح می است
 خـدماتی  ی محدوده کیفیت آنها، ارتباطی، های شبکه
 ابـزار  و خدمات ها، شبکه از استفاده کنند، ارائه می که

بومی که در ادامه به تشریح هـر یـک    افراد و مشاغل
 شود. پرداخته می

 

 یهای ارتباط دسترسی به شبکه. 1

ــه ــبکه گرچ ــای ش ــاطی ه ــاظ از دور راه از ارتب  لح

ــایی  ســال در صــنعتی کشــورهای بیشــتر در جغرافی

 و کشورها پایتخت دسترسی به بود اما موجود 1987

 تمـام  تقریبـاً . بـود  شـده  محدود شهری مناطق دیگر

ـ  بـر  زمـان  آن در دور راه از ارتبـاطی  های شبکه  ةپای

 اوایـل  در رکمتح های شبکه. بودند ثابت های فناوری

ارتباط  اصلی حالت اکنون اما داشتند قرار خود ظهور

 المللـی  بین اتحادیه. باشند می جهان سراسر در تلفنی

 در روسـتایی  منـاطق  تمـام  که دارد انتظار  1مخابرات

زودتر به پوشـش   حتی یا 1215 سال تا جهان سراسر

 .یابند های ارتباطی دست کامل شبکه

 

 استفاده ةطریق. 1
 سـه . اسـت  کرده رشد سرعت به تلفن خدمات از دهاستفا
 طبـق گـزارش کمیسـیون    براتلنـد،  گـزارش  از قبـل  سال

جهـان   سراسر دور راه از ارتباطات ی توسعه برای مستقل
در کشورهای در حـال توسـعه تعـداد     (1کمیسیون میتلند)

 توانستند از تلفن اسـتفاده نماینـد. تعـداد    کمی از مردم می
 تلفـن  یـک  از کمتر تراکم های ا نرخاین کشوره از زیادی
نفـر   هـزار  هر در یک از کمتر آفریقا در و نفر صد هر در

 فعالیـت  بـه  شروع تلفن همراه های شبکه که وقتی .داشتند
 سـال  پایـان  بـا . تغییـر کردنـد   بـه  شروع ارقام نمودند این

 تخمـین  3دور راه از ارتباطـات  المللی بین اتحادیه ،1211
 سراسـر  در تلفـن  اشـتراک  لیـارد می شـش  از کمتـر  که زد

 حقیقـ   کنندگان استفاده تعداد گرچه .وجود داشت جهان
 اسـت، تقریبـاً   مقـدار  ایـن  از کمتـر  تـوجهی  قابل طور به

 بزرگسـال  هـر  در مـورد  یک از بیش همراه تلفن اشتراک
 .است

 

 کیفیت. 1

 و اطالعـات  فنـاوری  محـیط  در تغییـر  سوم بعد

آنها در  توانایی و است ها شبکه کیفیت ارتباطات،

                                                                             
1 . The International Telecommunication Union 

(2010)   

2. Maitland (1985) 

3 .The International Telecommunication Union 

(2011). 
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ــ ــا هــای داده ةارائ ــت ب ــت  در محــیط کیفی اینترن

هـا،   زیرسـاخت  سـریع  بـا رشـد   امروزه. باشد می

 در را اینترنـت  و اسـت  تغییر حال در باند پهنای

ــای ســرعت ــافی ه ــاربران ک ــرای ک ــادی در ب  زی

 رشــد آورد. ارمغــان مــی بــه صــنعتی کشــورهای

 توسـعه  حـال  در کشورهای در پهن باند ظرفیت

 یـک  حاضـر  حـال  در گرچه رعت باالیی دارد،س

ــده شــکاف ــه در ای فزاین ــد ارائ ــن، بان ــان په  می

و کشورهای در حال توسعه از  صنعتی کشورهای

 توزیع 9 گذاری وجود دارد. در شکل نظر سرمایه

جهان  مناطق اساس بر اینترنت از کنندگان استفاده

ــال ــتر   1211 در س ــده اســت. بیش نشــان داده ش

 آسیا ساکن هستند. ۀنت در قارکاربران اینتر

 

 
 1211کنندگان از اینترنت بر اساس مناطق جهان،  توزیع استفاده. 1 شکل

Source: http://www.internetworldstats.com/stats.htm 

 

 خدمات انواع. 4
 و اطالعات فناوری از کاربر به دلیل تجربه نهایت، در

 طور به جدید خدمات و کاربردها ی توسعه ارتباطات
 است.   یافته تغییر اساسی

 و عمـومی  سـواد  هـای  مهـارت  با کسی را هر اینترنت
 با مستقیم تعامل به اطالعات به دسترسی حقوقی ابزار

 .سـازد  مـی  قـادر  جهـان  از نقطـه  هر در دیگر کاربران
 خـدمات  تا دارد ادامه همچنان روند پیشرفت اینترنت

. امـروزه  متولد شـوند  اجتماعی های شبکه مانند جدید
 دیجیتـالی  هـای  دسـتگاه  های آوری فن از وسیعی دامنه

 رادیـو،  عکاسـی،  دوربـین  هوشـمند،  هـای  شامل تلفن
 ریـز  برنامـه  موسیقی، پخش دستگاه کنسول، هایبازی

 مسـتقیم پـول   برداشـت  کـارت  پـول،  کیف شخصی،
های انحصاری به  دارند که خیلی بیشتر از تلفن وجود

کننـد. کشـورهایی کـه     یکاربران خود خدمات ارائه مـ 
دسترسـی   ةدرآمد پایینی دارند مجبورند از حالت اولی

 (.Souter, 2012)به اینترنت استفاده کنند 
 

اثرات فناوری اطالعهات و ارتباطهات بهر محهیط     
 :زیست

 و تولیـد  زیسـتی  محیط مستقیم اثرات -اول ةدرج اثر
 اسـتفاده  مانند ارتباطات و اطالعات فناوری از استفاده

 اثـر  الکترونیکـی  هـای  زبالـه  و بـرق  مصارف منبع، از
  زیســـتی محـــیط مســـتقیم غیـــر اثـــر -دوم ةدرجـــ

 آسیا

45% 

 اروپا

11% 

آمریکای  

 شمالی

11% 

آمریکای  

 التین

12% 

 آفریقا

7% 

 خاور میانه

4% 
اقیانو/استرالیا

 سیه

1% 
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 بـر   ارتباطـات  و اطالعـات  فنـاوری  اثرات به مربوط
ــدهای اقتصــاد، ســاختار ــد، فرآین  و محصــوالت تولی
 کاالهـای  مثال جایگزینی عنوان به.  توزیع های سیستم

 و 1دیجیتــال محصــوالت از اســتفاده بــا ملمــوس
 .1دور راه از ارتباط با سفر جایگزینی

 از زیست محیط بر مستقیم غیر اثرات -سوم درجه اثر
 توسـط  اقتصادی رشد و بیشتر مصرف تحریک طریق
 بـر  اثـرات  طریـق  از و ارتباطـات  و اطالعات فناوری
 یافتـه  افزایش ارزشی های سیستم و زندگی های سبک
 .است

                                                                              
1. Dematerialisation 

2. Demobilisation 

انگلسـتان   کشـور  در اینترنتی های فعالیت 12 در شکل
مورد مقایسـه قـرار گرفتـه     1211 و 1227 در دو سال

برقراری تماس تلفنـی صـوتی و    1227است. در سال 
ــردن    ــدا ک ــته و پی ــزان را داش ــرین می ــویری کمت تص
اطالعات در مورد کـاال و خـدمات بیشـترین فعـالیتی     
بــوده اســت کــه توســط شــهروندان انگلیســی انجــام 

کمترین فعالیتی کـه   1211گرفته است. اما در سال  می
شـد شـامل فـروش کـاال و      توسط اینترنت انجـام مـی  

خدمات بود و بیشترین فعالیت اینترنتـی بـه ارسـال و    
 شد. دریافت پست الکترونیکی مربوط می

 

 

 

 

 
 

 (Source: Office for National Statistics, 2013) 1211 و 1227 سال اینترنتی در کشور انگلستان، هایفعالیت .11کل ش
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 1211 و 1229 سال کشور، اساس بر اجتماعی های شبکه. 11شکل 

(Source: Office for National Statistics, 2013) 

 

 (SOURCE: REPORT TO THE OECD, 2001زیست ) محیط بر ارتباطات و اطالعات فناوری اثرات. 1جدول 
 اثرات منفی اثرات مثبت 

 ی اول اثرات درجه
ــاوری    ــتی فن ــیط زیس ــای مح ــات کاربرده  و اطالع

پــایش محــیط زیســتی،  مثــال: عنــوان بــه  ارتباطــات
 ای هوشمند های شبکه سیستم

لیــد و اســتفاده فنــاوری اثــر محــیط زیســتی بــر تو
ارتباطات و اطالعات به عنوان مثال: مصرف انرژی 

فناوری ارتباطات  1ی کاربردهای هاستینگ به وسیله
 و اطالعات مراکز داده

 ی دوم اثرات درجه
  های الکترونیکـی،  مثال: کتاب عنوان به 1زدایی مادیت 

 دیجیتال جهت کاهش کاالی فیزیکی سنتی دانلود

حیط زیستی ابـزار جدیـد دیجیتـالی بـه     بار باالتر م
های الکترونیکی،  عنوان مثال: دستگاه خواننده کتاب

ی پایان عمر ابزارهـای   و هزینه 3صدا پخش دستگاه
 باتری( انهدام و مرتبط )مانند دفع

 ی سوم اثرات درجه
گرایـی   مصـرف   مثال: عنوان به تغییرات سبک زندگی

 سبز

  وری بهـره   آورد تدس مثال: عنوان به "اثر برگشتی"
  یابد. به عنوان مثـال:  مصرف افزایش می با افزایش

بـه   دارای حرکـت  وری انـرژی  بهـره  از اسـتفاده  با
 تر و احیای بیشتر آن صورت طوالنی
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 ارتباطات: و اطالعات فناوری زیستیکاربردهای محیط

میزان استفاده از فناوری  15و  13، 11اساس شکل  بر

اطالعات و ارتباطات در بخش تغییر اقلیم، تنوع 

انرژی مورد بررسی قرار گرفته است. بخش   زیستی و

ها در تغییر اقلیم، بخش  الکترونیک و  میکروسیستم

های اطالعاتی و نرم افزار در تنوع زیستی و   سیستم

 انرژی  بیشترین استفاده را دارند.

 

 
 (Chiabai et al., 2013استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات در بخش تغییر اقلیم ). 11شکل 
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 و اطالعهات  بخش فناوری ةمصرف انرژی به وسیل

 ارتباطات

 شـود  مـی  زده تخمین زیستی، محیط اثرات به توجه با

 در جهـانی  ارتباطـات  و اطالعـات  فنـاوری  بخش که

 در ای گلخانه گازهای انتشار از ٪1 حدود حاضر حال

 هـوایی  نقـل  و حمـل  بخش معادل تقریباً که را جهان

 بـر (. STAMFORD,2007)کنـد   مـی  تولیـد  است،

 تقاضــای اطالعــات، جامعــه جهــانی اجــالس اســاس

 5 بـین  ارتباطات، و اطالعات فناوری بخش در انرژی

. باشـد  می جهان در انرژی تقاضای کل از درصد 12 و

 ارتباطـات،  و اطالعـات  فنـاوری  از استفاده افزایش با

 1212 سـال  تا درصد 12-12 و برابر دو برق تقاضای

 ایــن(. The World Summit, 2005)شــود  مــی

 و اطالعـات  فناوری از گسترده استفاده از ناشی تقاضا

 راه از ارتباطـات  نهـایی،  کـاربر  های اهدستگ ارتباطات

ــات و  دور ــز امکان ــتینگ داده مرک ــرورها هاس  و س

 , Egham)باشـد   می ها داده سازی ذخیره های دستگاه

 .(14()شکل 2007
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 ی بخش فناوری اطالعات و ارتباطات مصرف انرژی به وسیله. 14شکل 

 

 
 (Chiabai et al., 2013)ناوری اطالعات و ارتباطات در بخش انرژیاستفاده از ف. 15شکل 
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 و اطالعـات  فناوری های دستگاه مکرر جایگزینی

 سـریع،  شدن خارج رده از و قیمت کاهش ارتباطات،

ــبب ــازاد س ــرعت م ــال در س ــد ح ــه رش ــای زبال  ه

 هـای  زبالـه . اسـت  شـده  جهان سراسر در الکترونیکی

 1211 ســال در نتــ میلیــون 53 جهــانی الکترونیکــی

 زبالـه  ایـن  از درصـد  13 تنهـا  شـود،  مـی  زده تخمین

 کـافی  ایمنـی  هـای  روش بـا  کـه  اسـت  شـده  گزارش

 و اطالعـات  فنـاوری  بخـش  به نیاز .شوند می بازیافت

ــه ارتباطــات ــرژی وری بهــره منظــور ب ــابع و ان  در من

 مستقیم تأثیر کاهش منظور به  خدماتش و محصوالت

 در زیسـت  محـیط  در تارتباطـا  و اطالعـات  فناوری

 تولیـد،  فرآینـدهای  مـواد،  از اسـتفاده  مانند هاییزمینه

ــل و حمــل عرضــه ــره نق ــازده ای، زنجی  از اســتفاده ب

 اسـاس  بـر  .دارد وجود محصول عمر وپایان محصول

 طــرح و اقلــیم گــروه ةوســیل بــه کــه 1212 گــزارش

 منتشـر   1الکترونیکـی  وسایل پایداری جهانی ابتکاری

 فنــاوری کارآمــد انــرژی هــای حــل راه اســت، شــده

 عظـیم  جـویی  صرفه یک فعال، ارتباطات و اطالعات

 بـا  کـه  حـالی  در. دهد می نشان را دالری بیلیون 622

 ممکـن  ارتباطـات  و اطالعـات  فنـاوری  از استفاده افزایش

 بخــش در کــربن (اکولوژیــک پــای جــای)انتشــار  اســت

 4/1 بـه  GtCO2e  5/2 از ارتباطـات  و اطالعـات  فناوری

GtCO2e هـای  حـل  راه ایـن  .یابـد  رشـد  1212 سال تا 

 جهـت  توانـد  مـی   ارتباطـات  و اطالعات فناوری هوشمند

 –GtCO2e 8/7 جهانی تشعشعات درصدی 15 کاهش

 فنـاوری  خـود  اکولوژیـک  پـای  رد برابر 5 تا بیشتر یا

 .(16کند )شکل  کمک  ارتباطات و اطالعات

                                                                              
1. GeSI:Global E-Sustainability Initiative 
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 هـای  فرصـت  بیشـترین  منطقه کـه  4 گزارش این

را دارنـد،   ارتباطـات  و اطالعـات  فناوری به دسترسی

 :کرد مشخص

 به دلیـل اسـتفاده از لجسـتیک   : هوشمند لجستیک

ــانی  ــعات جه ــمند، تشعش ــال در هوش ــه   1212 س ب

GtCO2e 51/1   کاهش یافته است. به عبـارت دیگـر 

صـرفه    دالر میلیـارد  182 ارزش به انرژی مصرف در

 .جویی شده است

ــر در :هوشههمند هههای سههاختمان  کشــورها، اکث

 تولید و انرژی مصرف در عامل بزرگترین ها ساختمان

ــعات ــی CO2 تشعش ــند م ــطح در. باش ــانی، س  جه

ــن ــاختمان آوری ف ــای س ــمند ه ــاهش  هوش ــبب ک س

مـی شـود کـه     GtCO2e 68/1  تشعشعات به میـزان 

 .دالر در پی دارد میلیارد 116 صرفه جویی معادل با 

 و ارسـال  درصدی 32کاهش :هوشمند های شبکه

 هـای  شـبکه  و بهتـر  کـردن  مـانیتور  طریـق  از  1توزیع

                                                                              
2. Transmission and Distribution (T&D)  
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هوشـمند بـه    هـای  گیـری  اندازه با ابتدا برق، مدیریت

 فنــاوری یشــرفتهپ ادغــام ســپس بــا آیــد. وجــود مــی

انجام  اینترنت انرژی اصطالح به ارتباطات و اطالعات

 جهـان  سطح در هوشمند شبکه های آوری فن. شود می

 دالر میلیـارد  79 ارزش بـه  ،GtCO2e 23/1 تواند می

 .دهد کاهش

 کـار  و زنـدگی  زدایی روش مادیت: 1زدایی مادیت

هـا بـه    فعالیـت  و فیزیکـی  اشـیاء  کردن جایگزین با ما

 مجـازی  یا الکترونیکی های جایگزین آید. با میدست 

جویی  صرفه 1212 سال در CO2e تن 522 توان می

 اطالعات فناوری صنعت جهانی اثر کل معادل که کرد

 باشد. می 1221سال  در  ارتباطات و
 

 گیریبحث و نتیجه

 جامعـه  کـل  در ارتباطـات  و اطالعات کاربرد فناوری

 فنـاوری . دارد ارپایـد  ی توسـعه  بـر  چشمگیری تأثیر

 رفتـار  و شغلی تحول مدلهای به ارتباطات و اطالعات

 کسـب و کـار،   جدیـد  راههای کننده با ایجاد مصرف

 کمک عمومی و خصوصی خدمات تدارک و یادگیری

 و اطالعـات  فنـاوری  بخش های خروجی. است کرده

اسـت. جهـت    تغییر حال مستمر در طور به ارتباطات

اطالعـات و ارتباطـات و    میـان فنـاوری   ةتعیین رابطـ 

پایدار و تأثیر آنها بر روی هم از روش تجزیـه   ةتوسع

-نقــاط ضــعف-هــا فرصــت-و تحلیــل نقــاط قــوت

 استفاده نمودیم که نتایج زیر حاصل شد. 1تهدیدها
 

 قهوت  نقهاط  از استفاده با ها فرصت از استفاده

(SO): 
 وری بهــره افــزایش و انــرژی مصــرف . کــاهش1

 آگـاهی  ارتقـاء  و آمـوزش  با انیجه مقیاس در انرژی

 افراد

 جدید موتور یک عنوان به «سبز اقتصاد» . ظهور1

                                                                              
1. Dematerialisation 

2. SWAT 

 ظرفیــت ارتقــای بــا جهــان سراســر در اقتصــاد رشــد

 همچنــین و زیســتی محـیط  ریــزی برنامــه و مـدیریت 

 و تجزیـه  و مشـاهده  زیسـتی،  محـیط  جهـانی  تحقیق

 جامعه روی بر آثار تحلیل

 و عـــاتاطال فنـــاوری از عمـــومی . اســـتفاده3

 محـیط  دوسـتار  ةجامعـ  بـه  نیـل  جهـت  در ارتباطات

 محـیط  فرهنـگ  ارتقـاء  و آمـوزش  ةوسـیل  بـه  زیست

 ریـزی  برنامه و مدیریت ظرفیت ارتقای و افراد زیستی

  زیستی محیط
 

 استفاده است نهفته فرصت در که هایی مزیت از

 :(WO) ضعف نقاط جبران برای نماییم

 رشـد  جدیـد  رموتـو  یک ،«سبز اقتصاد» . ظهور1

 بـه  هـا  هزینـه  کـاهش  جهـت  جهان سراسر در اقتصاد

 ارتباطات و اطالعات فناوری مانع یک عنوان

 و اطالعـــات فنـــاوری از عمـــومی . اســـتفاده1

 محـیط  دار دوست ی جامعه به نیل جهت در ارتباطات

 و اطالعات فناوری به دسترسی افزایش جهت زیست

 اتصال بلیتقا و ابزار این بودن دسترس در ارتباطات،

 آوری جمـع  سـهولت  همچنـین  و زمان و مکان هر در

 کاربران اطالعات گذاری اشتراک به و اطالعات
 

 از جلههوگیری بههرای قههوت نقههاط از اسههتفاده

 :(ST)تهدیدها

ــاهش1 ــرات . ک ــدامات و اث ــرک اق ــد مح  تولی

 الکترونیکی های زباله

 مقـدار  کـاهش  و خام مواد برای تقاضا . کاهش1

 و بیـنش  و فرهنـگ  ارتقـاء  و آمـوزش  بـا  زباله تولید

 افراد زیستی محیط نگرش

 حـریم  حفـظ  سـایبری،  تهدیدات از . جلوگیری3

 و مــدیریت ظرفیــت ارتقــای بــا امنیــت و خصوصــی

ــه ــزی برنام ــیط ری ــتی مح ــین و زیس ــادگی، همچن  آم

 اضطراری های موقعیت مدیریت و سازگاری
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 فنــاوری مــدت کوتــاه منــافع میــان تعــادل . ایجــاد4

 بلنـد  اهـداف  بـا  ICT از اسـتفاده  و ارتباطـات  و تاطالعا

ــدت ــعه م ــدار توس ــا پای ــای ب ــت ارتق ــدیریت ظرفی  و م

 .ICT از  استفاده از حاصل زیستی محیط ریزی برنامه

 و تهدیدها از ناشی های زیان رساندن حداقل به

 :(WT)ضعف    نقاط

ــا1 ــود . ب ــان نب ــت امک ــحیح بازیاف ــایل ص  وس

 الکترونیکی های زباله ان،زم و مکان هر در الکترونیکی

 بـه  زیسـت  محـیط  بـرای  جـدی  تهدیـدی  عنـوان  به

 .آیند می حساب

 و خصوصـی  حـریم  حفـظ  سایبری، . تهدیدات1

 قابلیـت  و بودن دسترس در دسترسی، ةنتیج در امنیت

 گذاری اشتراک به و اطالعات آوری جمع ، ICTاتصال

 .آیند می وجود به آنها

 فنـاوری  مـدت  تـاه کو منـافع  میـان  تعادل . عدم3

 بلند اهداف با ICT از استفاده و ارتباطات و اطالعات

 فنـاوری  هـای  هزینـه  ةنتیجـ  در پایـدار  توسـعه  مدت

 .آیند می وجود به ارتباطات و اطالعات
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