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چکیده :بشر امروزی با دشواریهای شیوههای ناپایدار از زندگی مواجه است که تالش برای رسیدن به رشد
اقتصادی و افزایش درآمد با از بین بردن منابع طبیعی و تخریب اکوسیستمها باعث شده است تا بسیاری از مردم
گرایشهای محیط زیستی را فراموش نمایند و درنتیجه اغلب در برابر هر نوع تغییر الزم بهمنظور اقتصادی پایدار و
انسان دوستانه مقاومت نمایند .جهانیشدن ،بهتدریج ،باعث گسترش صنعت و فناوریهای پاک و سبز شده و پیروی
از اصول اقتصاد سبز را الزامآور می کند؛ بنابراین تولیدکنندگان ،واردکنندگان و صادرکنندگان ،بیشازپیش مجبور
میشوند معیارها و شاخصهای خود را بهویژه ازنظر مالحظات محیطزیستی ارتقاء دهند تا نیازهای مشتریان
سختگیر را پاسخگو باشند .در این پژوهش از طریق مصاحبههای هدفمند و مطالعات کتابخانهای ،شاخصهای
فناوری اطالعات سبز و پایداری اقتصادی شناسایی گردید .سپس پرسشنامه الکترونیکی در میان مدیران ،مشاوران و
خبرگان فناوری اطالعات سازمانهای ایرانی توزیع شد .درمجموع اطالعات  108پرسشنامه در مدت یک ماه
جمعآوری و اطالعات  99نمونه موردبررسی قرار گرفت .تجزیهوتحلیل دادهها در قالب مدل معادالت ساختاری و از
روش حداقل مربعات جزئی استفادهشده است .این مطالعه ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روشهای پژوهش ،پیمایشی
 توصیفی است .نتایج بیانگر این است که سازمانهای کوچک و متوسط ایران میتوانند از طریق شاخصهایفناوری اطالعات سبز (چرخه عمر ،زیرساخت ،توانمند ساز ،سازمان و روشها) سازمان خود را در جهت پایداری
اقتصادی هدایت نمایند.
کلیدواژهها :پایداری اقتصادی ،پایداری سازمانی ،سازمانهای ایرانی ،سازمانهای کوچک و متوسط ،فناوری
اطالعات سبز.

 .1نویسنده مسئولtaghva@gmail.com :
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 -1مقدمه
توسعه رهاورد پیشرفت بشری و مرحلهای نو از زندگی انسان معاصر است که مرزهای بسیاری را
درنوردیده و امکانات و رفاه بیسابقهای در اختیار نوع بشر قرار داده است اما با ادامه پیشرفتها کمکم
مشخص گردید که روند بهگونهای است که حفظ تداوم این پیشرفتها منوط به سازگاری با محیطزیست
و استفاده درست از منابع است و در غیر این صورت نهتنها زمین در آیندهی نهچندان دور اساساً قابل
زندگی نخواهد بود بلکه حق نسلهای آینده برای داشتن زندگی پیشرفته و با امکانات بهتر نیز سلب
خواهد شد.
یکی از فناوریهای مهم و فراگیر در دنیای امروز ،فناوری اطالعات است .بدیهی است که دنیای امروز
بدون وجود این فناوری قابلتصور نیست .امروزه رایانهها و انواع وسایل ارتباطی و اطالعاتی سهم بسیار
زیادی از منابع و انرژی جوامع را به خود اختصاص میدهند که از این منظر خود بهعنوان مشکلی مهم در
برابر جوامع و سازمانها برای داشتن پیشرفتی سازگاربامحیطزیست مطرح هستند .فناوری اطالعات سبز
بهعنوان تالشی برای رفع این مشکل تالش میکند تا این فناوری را خود بهعنوان راهحلی مطرح سازد و از
سوی دیگر سازمانها را در جهت پایداری اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی یاری دهد .این فناوری با
اقدامات سخت تکنولوژیکی و دستورالعمل های نرم و اقدامات مدیریتی در اتخاذ تصمیمات مربوط به
فناوری اطالعات برای هرچه سبز شدن فناوری اطالعات کمک میکند .متخصصین ،فناوری اطالعات سبز
را بهعنوان یک راهکار فنی برای پشتیبانی از اهداف کسبوکار دوست دار محیطزیست ارائه نمودهاند
(مورگسان .)2008 1این مقاله فناوری اطالعات سبز را بهعنوان یکی از مؤلفههای پایداری سازمانی
موردبررسی قرار داده است.
2
از سوی دیگر ،تجربه کشورهای درحالتوسعه نشان میدهد که بخش بنگاههای کوچک و متوسط به
دالیل مختلف می تواند نقش محوری در توسعه اقتصادی و صنعتی داشته باشد .این بنگاهها به دلیل
جمعآوری منابع مالی در سطح ملی باعث ایجاد اشتغال و درنتیجه رفاه و فقرزدایی میشوند .همچنین
موجبات مشارکت اقشاری که کمتر در جامعه امکان فعالیت در اقتصاد کشورشان را دارند فراهم میسازد.
بهعالوه این بخش میتواند به دلیل قابلیت جذب نیروی کار مازاد در تحقق روند خصوصیسازی نقش
مهمی ایفا کند (قرچه و شمشیری )1389؛ بنابراین یکی از راههای رسیدن به توسعهیافتگی استفاده از
ظرفیت صنایع کوچک و متوسط برای کشور است.
یکی از نکات مهمی که در مورد این بنگاهها باید موردتوجه قرار داد پایداری سازمانی 3است .برای
اینکه سازمانی بخواهد پایدار باشد باید «نیازهای حال حاضر را برآورده کند بدون آنکه توانایی نسلهای
آینده برای تأمین نیازهای خود را به خطر اندازد» (کمیسیون برونتلند .)1987 4این تعریف که بهطور
وسیعی موردقبول واقعشده است ،توازنی بین تصمیمگیری کوتاهمدت و آرزوی بلندمدت را در ارتباط با

1.Murugesan
2.Small and medium-sized enterprises
3.Corporate sustainable
4.Brundtland
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آینده غیرقابلپیشبینی و غیرقطعی برقرار میکند .چند دهه اخیر به ما نشان داده است که روشهای
انجام کسبوکارها بهسرعت با نرخ افزایش تغییرات بهواسطه پیشرفت در حوزه اطالعات و فناوری
ارتباطات تغییر میکند .دالیل متعددی برای اعتقاد به ادامه این روند وجود دارد و ما را به سمتوسوی
غیرقابلپیشبینی و غیرقابلتصور خواهد کشاند.
امروزه شرکتها تنها از طریق برتری عملیاتی یا مالی نمیتوانند در عرصه رقابت پیروز باشند و
مشتریان را با خود همراه سازند .در دنیای امروز چیزی بیش از اینها نیاز است تا شرکت را به مزیت
رقابتی برساند .این پژوهش در این راستا و به دلیل اهمیت بنگاههای کوچک و متوسط در حوزه توسعه
اقتصادی ،در پی آن است که مدل ساختاری فناوری اطالعات سبز و پایداری سازمانی با بررسی این نوع
بنگاهها مورد بررسی قرار دهد.
 -2ادبیات تحقیق
 -2-1بنگاههای کوچک و متوسط
سازمانهای کوچک و متوسط در برابر صنایع بزرگ قرار میگیرند و نسبت به آن مزایای بسیاری دارند که
از آن جمله میتوان به ارزشافزوده ،نوآوری ،اشتغال آفرینی و انعطافپذیری بیشتر اشاره کرد .تعریف
صنایع کوچک و متوسط در کشورهای مختلف با یکدیگر تفاوت دارد و تابع شرایط اقتصادی و صنعتی
حاکم است .برخی از معیارهایی که برای تعیین نوع صنایع (کوچک ،متوسط و بزرگ) به کار میروند
عبارتاند از :تعداد کارکنان ،سرمایه ،دارایی کل ،حجم فروش و ظرفیت تولید .در این میان رایجترین
معیار ،تعداد کارکنان است که این نیز از کشوری به کشور دیگر متفاوت تعیین میشود .در ایران نیز
تعریف واحدی از سازمانهای کوچک و متوسط ارائه نشده است و از سازمانی به سازمان دیگر متفاوت
است .در یک طبقهبندی سازمانهای ایران برحسب اندازه سازمان به چهار گروه  10-49نفر کارمند-99 ،
 ۵0نفر کارمند 100-149 ،نفر کارمند و  1۵0نفر کارمند و بیشتر تفکیکشدهاند که از این میان ،سه
گروه نخست در زمره سازمانهای کوچک و متوسط محسوب شدهاند (ناطق .)138۵
 -2-2پايداری سازمانی
در کانون رابطه قراردادی بین شرکت و ذینفعان ،توجه به آینده قرار دارد و آینده هم از طریق پایداری
مشهود خواهد شد .پایداری ،مفهومی است که هم در مباحث جهانیسازی و هم در مباحث عملکرد
شرکت مطرح است .پایداری موضوع بحثبرانگیزی است که تعریفهای متعددی برای آن بیانشده است
(رحیمیان و همکاران .)1390
1
امروزه بحث بر روی پایداری با سه بعد آن -پایداری اجتماعی ،زیستمحیطی و اقتصادی ایجادشده
است .یک چالش ،برقراری مقررات عملی است که وظایف و تعهدات مربوط به پایداری اقتصادی را با نظر
به پایداری اجتماعی و زیستمحیطی تعریف کنند و چالشی دیگر ارائه قالبی از اعمال است مانند آنچه
1.Economic, Environmental and Social Sustainability

141

تأثیر فناوری اطالعات سبز بر  /...تقوا ،ظهرابی و دهدشتی شاهرخ

توسط (بالزجکاز ، )2004 1یا (گرانوالد و کوپموالر )2006 2منتشرشده است .این مقررات به ترتیب بر
جوامع ،دولتها یا اقتصادهای ملی تمرکز دارند .درزمینهی اقتصادی ملی است که پایداری آن با چشم-
اندازی عینی بر یک سازمان مجزا آزموده شود (استالمن و کالسن .)2002 3رویکردهایی که این
نیازمندیها را مورد مالحظه قرار میدهند ،بهطور مثال ،با نوآوریهای گزارش جهانی در کنار بخش -
مدیریت کیفیت -با گروه تعالی پایدار ارائه شدند.
توازن بین رشد اقتصادی و سالمتی اجتماعی ،بیش از  1۵0سال است که بهعنوان یک چالش
مدیریتی و سیاسی وجود داشته است (دیلیک و هوکرت .)20024نگرانیها برای استفاده معقول از منابع
طبیعی و سیاره زمین هم با کتاب «بهار بیصدا »۵بهعنوان مشخصه راهاندازی ،از چند دهه پیش به وجود
آمد (کارسون .)1962 6در سال « 1972باشگاه آ.س .رم ،»7یک اتاق فکر مستقل ،کتاب «محدودههای
رشد »8خود را منتشر کرد .در این کتاب ،نویسندگان نتیجه گرفتند که اگر جمعیت جهان و اقتصاد با
همین سرعت به رشد ادامه دهند ،منابع طبیعی سیاره ما به مرز کمبود نزدیک میشود .محدودههای رشد
بحثی عمومی به راه انداخت که به تأسیس «کمیسیون جهانی توسعه و محیطزیست »9انجامید که به
یادبود رئیس آن کمیسیون برانتلند نام گرفت .کمیسیون برانتلند در گزارش «آینده رایج ما» 10توسعه
پایدار را به این صورت تعریف میکند« :توسعهای که نیازهای حال را بدون به مخاطره انداختن توانایی
نسلهای آینده برای برطرف کردن نیازهای خودشان ،برطرف میکند» (کیتینگ .)199311با اظهار
اینکه «استراتژی توسعه پایدار ،در وسیعترین معنای آن ،قصد ارتقای هماهنگی بین انسانها و بین
بشریت و طبیعت را دارد» ،این گزارش تأکید میکند که پایداری نیازمند یک دیدگاه اجتماعی و
زیستمحیطی ،در کنار دیدگاه اقتصادی ،در مورد توسعه و عملکرد هم است.
این دیدگاه بهطور گستردهای پذیرفتهشده است که هیچیک از اهداف توسعه رشد اقتصادی ،سالمت
اجتماعی و استفاده عاقالنه از منابع طبیعی ،بدون در نظر گرفتن و تأثیر گذاشتن بر دو مفهوم دیگر
قابلدستیابی نیست (کیتینگ  .)1993جان الکینگتون12در کتاب خود« ،آدمخوارها و چنگالها :اساس
سهگانه کسبوکار قرن بیستویک» ،این موضوع را بهعنوان مفهوم «اساس سهگانه» (مردم ،سیاره،
منفعت) شناسایی میکند ،به این صورت که :پایداری درباره توازن یا هماهنگی بین پایداری اقتصادی،
پایداری اجتماعی و پایداری زیستمحیطی است (الکینگتون  .)1997هاکرت و دیلیک( )200213سه
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1.Blazejczak & Edler
2.Grunwald & Kopfmuller
3.Stahlmann & Clausen
4.Dyllick & Hockerts
5.Silent Spring
6.Carson
7.Associazione Sportiva Roma
8.Growth ranges
9.UN
1 .Our Common Future
1 .Keating
1 .Elkington
1 .Dyllick & Hockerts
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«عنصر کلیدی پایداری سازمان» را شناسایی میکنند :جمعکردن جنبههای اقتصادی ،زیستمحیطی و
اجتماعی در استراتژی سازمان ،جمعکردن جنبههای کوتاهمدت و بلندمدت و مصرف درآمد بهجای
مصرف سرمایه .گاریس ،هیومن و مارتینوزی )2011( 1پایداری را با اصول زیر تعریف میکنند:
جهتگیری اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی؛ جهتگیری کوتاه ،میانمدت و بلندمدت؛ جهتگیری
محلی ،منطقهای و جهانی؛ جهتگیری ارزش .دستورالعمل  ISO 26000درباره مسئولیت اجتماعی
پاسخ گویی ،شفافیت ،رفتار اخالقی و احترام برای تمایالت ذینفعان ،احترام به قوانین ،احترام برای
هنجارهای بینالمللی ،رفتار مناسب و احترام برای حقوق بشر را بهعنوان «اصول» پایداری ذکر میکند.

شکل  .1مفهوم اساس سهگانه پایداری

یکی از روشهای رسیدن به تعالی سازمانی و رشد و توسعه پایدار بحثهای حفاظت از محیطزیست و گام
برداشتن در جهت اقتصاد سبز است که کمک گرفتن از سیستمهای مدیریتی که در آن به مقوله
محیطزیست نگاه حداکثری دارد میتواند اثربخش و کلیدی باشد.
 -3پیشینه تحقیق
در زمینه فناوری اطالعات سبز مطالعات متعددی در حوزه داخلی و خارجی صورت گرفته که در ادامه بهه
بررسی آنها پرداختهشده است.
شفیعا و ابوالقاسمی ( )1394در پژوهشی تحت عنوان «بررسی نقش فناوری اطالعات در توسعه پایدار
و گسترش اقتصاد سبز» بیان داشتند که اقت صاد سبز الگویی است که بهه افهزایش رفهاه انسهان و برابهری
اجتماعی منجر شده ،در شرایطی که خطرات زیستمحیطی و کمبودهای اکولوژیکی را بهطور چشمگیری
کاهش میدهد .گزینههای بسیار زیاد و ساده ای برای حمایت از اقتصاد سهبز وجهود داشهته و تصهمیمات
افراد در بخشهای مختلف یک جامعه ،میتواند نقشی حیهاتی در ایهن زمینهه ایفها کننهد .پیشهرفتههای
فناوری ،رقابت بیشتر و کم کردن محدودیتهای تجاری باعث کهاهش قیمهت کاالهها و خهدمات فنهاوری
اطالعات و ارتباطات شده است که این امر بهنوبه خود انگیزه ای قوی برای جایگزینی سایر اشکال سهرمایه
1.Gareis, Heumann and Martinuzzi
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و نیروی کار با تجهیزات فناوری اطالعات و ارتباطات به وجود آورده است؛ بنابراین ،سرمایهگذاری در این
فناوری در کشورهای توسعهیافته و درحالتوسعه اساساً افزایشیافته است .در این مقاله ضمن پرداختن به
تأثیر فناوری اطالعات در رشد اقتصادی به کاربرد آن در توسعه پایدار و اقتصاد سبز پرداختهشده است.
ملکهی و دارینهی ( )1393در پژوهشهی تحهت عنهوان «تهأثیر بهینهسهازی منهابع انسهانی در توسههعه
پایدارسازمانی» بیان داشتند که در سالهای اخیر منابع انسانی بهعنوان یکی از مهمترین عوامل تحهول و
توسعه جوامع بشری به شمار میرود .در این مقاله ضمن اشارهای کوتاه به جایگاه منابع انسانی در توسهعه
پایدار سازمانها و مفهوم بهینهسازی به ارائه راهکارهای عملی در راستای تحقق توسعه پایدارسهازمانی بها
در نظر گرفتن مفاهیم منابع انسانی پرداخته میشود .ازجمله راهکارهای مؤثر در توسعه پایدار که در سایه
آن میتوان به افزایش بهرهوری سازمان امیدوار شد ،میتوان به تمرکز بر آمهوزش حهین خهدمت ،توسهعه
حرفهای ،نهادینه شدن تغییر و نوآوری ،بهکارگیری فناوری اطالعهات و تمرکهز بهر اسهتقرار سیسهتمهای
مدیریت عملکرد اشاره کرد.
تقوی فرد ،صمدی و عدنان راد ( )1393در پژوهشی تحت عنوان «حفاظت از محیطزیسهت و توسهعه
پایدار از طریق پیادهسازی طرحهای فناوری اطالعات سبز در سازمانها» به دنبال شناسایی عوامل مؤثر بر
پیادهسازی طرحهای فناوری اطالعات سبز در راستای کاهش آلودگیهای زیستمحیطی بودهاند که ایهن
عوامل در ابعاد فناوری ،سازمانی و محیطی موردبررسی قهرار میگیرنهد .ایهن تحقیهق کهاربردی و از نهوع
توصیفی پیمایشی است .جامعه آماری پژوهش کارشناسان ،سرپرستان و روسای شرکت ساپکو بها میهزان
تقریبی  1400پرسنل را شامل میشد .یافتههای این پژوهش نشان داد که عوامل تکنولوژیکی که فرآینهد
مجازیسازی را موردسنجش قرار میداد قویاً مورد تأیید قرارگرفته و شرکت ساپکو در زمینهه پیادهسهازی
طرحهای فناوری اطالعات سبز از جنبه طرحهای تکنولوژیکی موفق عمل کرده است.
محرابیان و ظهرابی ( )1393در پژوهشی تحت عنوان «بررسی مزایای فناوری اطالعات سبز» به بیان
مفاهیم فناوری اطالعات سبز و چگونگی پیادهسازی آن در سازمانها اشارهکرده و به فناوری اطالعات سبز
بهعنوان یکی از اجزای سازمان سبز پرداختهاند .در این مقالهه بهه مهدل ارزشهی فنهاوری اطالعهات سهبز
پرداختهشده که برای توصیف مسیر دستیابی به پایداری زیستمحیطی مورداستفاده قهرار مهیگیهرد و از
طریق چهار روش جدا به شرح آن پرداختهشده است .بعالوه ،این مقاله مهدلها و چارچوبههای فنهاوری
اطالعات سبز ارائهشده توسط دانشمندان مختلف ،چالشها ،راهکارها و مزایای فناوری اطالعات سهبز را از
زوایای مختلف موردبررسی قرار داده است.
دریایی ،پاکدل و مشعشعی ( )1392در پژوهشی تحهت عنهوان «توسهعه پایهدار پیامهد حسهابداری و
بازاریابی سبز و مسئولیتپذیری اجتماعی» با تأکید بر راهبهری شهرکتی بیهان داشهتند کهه سهازمانها و
شرکتها بهعنوان مجریان فرمانها و دستورهای دولتی نقش مهمی در جهت توسعه پایدار ایفا میکنند و
رشد و توسعه گزارشگری اجتماعی بهعنوان یک ابزار میتواند به دولتها در فرآیند توسهعه پایهدار کمهک
نماید .درنهایت این مقاله به ارائه زنجیرهای نو در خصوص تبیین ارتبهاط بهین بازاریهابی سهبز ،مسهئولیت
اجتماعی شرکتها ،راهبری شرکتی و توسعه پایدار از طریق معرفهی دامنهههای جدیهد حهوزهی فعالیهت
گزارشگری مالی پرداخته است.
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لین )201۵(1در پژوهشی به بررسی رابطه امنیت ،ریسک و اعتماد با انطباق با پایداری سازمانی و فنهاوری
سبز پرداختند .دادهها از سه دانشگاه در تایوان به دست آمدند و  188دانشهجو در ایهن پهژوهش شهرکت
کردند .نتایج نشان داد که امنیت ادراکشده از پیشبینی کنندههای مهم اعتماد و ریسک ادراکشده است
عالوه بر این امنیت ادراکشده بهصورت مستقیم و غیرمستقیم با انطباق تأثیر دارد.
شرما )201۵(2در پژوهشی به بررسی پیشبینی تعیینکننهدهههای اقتبهاس فنهاوری سهبز در عمهان
پرداختند .نتایج بهدستآمده از تحلیل رگرسیون نشان داد که کیفیت خدمات ،اعتماد ،سههولت اسهتفاده
ادراکشده ،سودمندی ادراکشده و نگرش تأثیر مثبت و معناداری بر فناوری سبز دارند.
لییلی )201۵(3در پژوهشی به بررسی تأثیر پایداری سهازمانی بهر فنهاوری اطالعهات سهبز در ویتنهام
پرداختند .نتایج نشان داد که پایداری سازمانی تأثیر معنیداری بر فناوری اطالعات سبز دارد.
یاسا )2014(4در تحقیقی به بررسی کاربرد مدل پذیرش فناوری در دنپاسار ۵پرداختنهد .نتهایج نشهان
داد که سهولت و سودمندی ادراکشده تأثیر مثبت و معناداری بهر نگهرش بهه اسهتفاده داشهتند .ههر دو
سودمندی و سهولت استفاده ادراکشده تأثیر مثبت و معناداری بهر اسهتفاده واقعهی داشهتند .نگهرش بهه
استفاده نیز تأثیر معناداری بر استفاده واقعی داشت.
شریدان6و همکاران ( )2012در تحقیقی به بررسی تعیینکنندههای فناوری پرداختنهد .نتهایج نشهان
داد که ادراک مشتریان درباره سودمندی ،سهولت استفاده از فناوری بر تصمیم به استفاده تأثیر دارند.
بررسی مطالعات صورت گرفته بخصوص در حوزه داخلی نشان میدهد که در زمینه فناوری اطالعهات
و بهویژه فناوری اطالعات سبز مطالعات صورت گرفته بیشتر در بهاب ارتبهاط فنهاوری اطالعهات و توسهعه
پایدار ،بهینهسازی منابع انسانی و توسعه پایدار ،توسعه فناوری اطالعات سبز و اثر آن بر توسهعه پایهدار و
چگونگی ترویج فناوری اطالعات سهبز در سهازمانهها بهوده و موضهوع پایهداری سهازمانی در ایهن زمینهه
موردتوجه نبوده و ارتباط این دو متغیر موردبررسی قرار نگرفته و این مطالعه در پی آن اسهت تها ارتبهاط
بین فناوری اطالعات سبز و پایداری سازمانی را موردبررسی قرار دهد.
 -4روششناسی انجام پژوهش
این پژوهش ازلحاظ روش اجرا از نوع پیمایشی است ازاینجهت که گردآوری اطالعات از جامعه آمهاری از
طریق پرسشنامه صورت گرفته است .همچنین با توجه به نحوه تجزیهوتحلیل دادهها ،تحقیق مزبور ،از نوع
همبستگی و بهطور خاص ،معادالت ساختاری است .به دلیل استفاده از مقیاس لیکرت ،مقیاس دادههها از
نوع ترتیبی است و پرسشنامه این پژوهش از نوع بسته است .این پژوهش به طراحی مهدلی بهرای توسهعه
پایداری سازمان از طریق فناوری اطالعات سبز پرداخته است ،بنابراین ازنظر هدف یک پژوهش کهاربردی
1.Lin
2.Sharma
3.Lili
4.Yasa
5.Denpasar
6. Sheridan
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است ،چراکه این پژوهش عالوه بر جنبه آگاهی بخشی و علمی ،جنبه کاربردی برای سهازمانها نیهز دارد.
همچنین میتوان آن را برای صنایع و کسبوکارهای مختلف نیز توسعه داد و بهه کهار گرفهت .بهه همهین
دلیل تحقیق از نوع توسعهای – کاربردی است.
جامعه آماری در بخش کیفی تحقیق کلیه خبرگهان ،مهدیران ارشهد سهازمانهای فنهاوری اطالعهات،
صاحبنظران و متخصصان حوزه فناوری اطالعات داخل و خهار از کشهور (ماننهد اسهاتید دانشهکدههای
فناوری اطالعات و یا مدیریت فناوری اطالعات) بودند .در بخش کمّی در قسمت اول (تائید مدل) خبرگان
بودند .در بخش دوم که مدل آزمون مهیگهردد کارشناسهان ارشهد (فنهاوری اطالعهات و محیطزیسهت) و
کارشناسان واحد  HSEسازمانها در نظر گرفته شدند.
روش نمونهگیری در بخش کیفی از روش هدفمند یا قضاوتی استفاده گردید .معیار انتخاب نمونهه در
بخش شیوه نمونهگیری برای خبرگان تجربی بر اساس میزان تجربه یا پست سازمانی آنها تعیین گردید و
برای خبرگان دانشگاهی ،تعداد کتب ،مقاالت مرتبط و فعالیتهای اجرایی آنهها مهالک گردیهد .در ایهن
بخش تعداد نمونه از ابتدا مشخص نبود؛ و برای نمونهگیری از روش اشباع داده استفاده گردید .درمجموع
در این بخش نظرات  14خبره موردبررسی قرار گرفت.
برای بخش کمّی از روش نمونهگیری در دسترس استفادهشده است .در این بخش پرسشنامه بهصورت
آنالین توزیع گردید و درمجموع  148پرسشنامه در مهدت یهک مهاه تکمیهل شهد کهه از ایهن تعهداد 99
پرسشنامه صحیح و از اطالعات آن در تجزیهوتحلیل دادهها و تائید مدل استفاده گردید.
مطالعات نظری این تحقیق بهصورت کتابخانهای و از طریق مقاالت ،کتابها ،مجالت و وبسهایتهای
معتبر جمعآوری گردیده است .در این پژوهش در ابتدا با بررسی پیشهینه تحقیهق و بها کمهک گهرفتن از
مطالعات ،نظریهها و الگوها و مدلهای موجود در این زمینه ،مهمتهرین مؤلفههها و شهاخصهای پایهداری
سازمان و فناوری اطالعات سبز استخرا گردیده است .سپس با کمک گرفتن از آنهها مصهاحبهای نیمهه
ساختاریافته از خبرگان انتخابشده (اسهاتید دانشهگاه متخصهص در زمینهه پایهداری سهازمان و فنهاوری
اطالعات سبز در داخل و خار از کشور و مدیران برجسته آشنا به موضوع) در این زمینه به عمل آمد.
 12خبره روایی ظاهری و محتوایی پرسشنامه را تائید کردند و ضرایب  CVRو  CVIبا توجه به نظهر
ایشان موردمحاسبه قرار گرفت .همچنین پایایی این پرسشنامه از محاسبه طریق آلفای کرونباخ  20نمونه
اول موردبررسی قرار گرفت که برای تمامی متغیرها این مقدار باالتر از  0.7۵بود کهه بهر اسهاس آن ابهزار
اندازهگیری متغیرهای مختلف تحقیق از قابلیت اعتماد مناسبی برخوردار بوده است .جهت تجزیههوتحلیل
دادهها بسته نرمافزاری  SPSSو  Smart PLS ،Microsoft Officeمورداستفاده قرار گرفتند.
 -1-4اهداف تحقیق
هدف اصلی تحقیق حاضر عبارت است از:
 طراحی مدلی برای توسعه و ارزیابی پایداری سازمان بر اساس فناوری اطالعات سبز برای بنگاههایکوچک و متوسط.
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اهداف فرعی:
 شناخت مؤلفهها و شاخصهای اصلی فناوری اطالعات سبز برای بنگاههای کوچک و متوسط. تعیین ابعاد و شاخصهای پایداری سازمان با توجه به فناوری اطالعات سبز برای بنگاههای کوچکو متوسط.
 -2-4سؤاالت تحقیق
با توجه بهصورت مسئله تحقیق ،سؤال اصلی تحقیق حاضر بهصورت زیر است:
 مدل توسعه ،ارزیابی و پایداری سازمان از طریق فناوری اطالعات سهبز دارای چهه ابعهاد ،مؤلفههها،شاخصها و روابطی بین آنها برای بنگاههای کوچک و متوسط است؟
سؤاالت فرعی:
 مؤلفههای اصلی فناوری اطالعات سبز ،در سازمانها برای بنگاههای کوچک و متوسط کدام است؟ شاخصهای پایداری سازمان با توجه به سه بعد پایداری برای بنگاههای کوچک و متوسط چیست؟ -5تجزيهوتحلیل دادهها
همانطور که در قسمت سؤاالت ذکر شد این مقاله به دنبال پاسخ به این پرسش است که مدل توسعه،
ارزیابی و پایداری سازمان با در نظر گرفتن فناوری اطالعات سبز دارای چه ابعاد ،مؤلفهها و شاخصهایی
است و چه روابطی بین آنها برای بنگاههای کوچک و متوسط برقرار است .بدین منظور در این قسمت به
تجزیهوتحلیل دادهها پرداختهشده است.
در هر پژوهشی جهت تجزیهوتحلیل دادهها نیاز به آمادهسازی دادهها قبل از ورود به نرمافزار است که
این موضوع باعث ورود دادههایی باکیفیت باال و بهتبع گرفتن خروجی بهتر خواهد شد که در صورت پایین
بودن کیفیت دادهها ورودی ،منجر به تخمین ضرایب مسیر و اعداد معنیداری میشوند که با واقعیت
فاصله بسیاری دارند .بدین منظور دادهها از منظر دادههای پرت و نمونههای بیتفاوت موردبررسی قرار
گرفت و  12نمونه حذف گردید.
یکی از مراحل اولیه در بررسی کیفیت دادهها ،آزمون نرمال بودن دادهها است .اگرچه یکی از مزایای
بسیار مهم نرمافزار پی ال اس مورداستفاده در این پژوهش بینیازی به استاندارد بودن دادهها است؛ اما
زمانی که دادهها منطبق با توزیع نرمال باشد طبیعتاً نتایجی دقیقتر حاصل خواهد شد .از مهمترین
آزمونهای نرمال میتوان به شاخصهای کشیدگی و چولگی اشاره کرد که در این تحقیق جهت بررسی
توزیع نرمال دادهها استفاده شد .با توجه به اینکه شاخصهای چولگی و کشیدگی در بازه ( )-2 ،2قرار
دارند لذا میتوان گفت که دادهها دارای توزیع نرمال هستند .در جدول شماره  1اطالعات جمعیت
شناختی پاسخدهندگان آورده شده است.
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جدول  .1جمعیت شناختی پژوهش
فراوانی

درصد

تحصیالت
کارشناسی

3

3.03

دانشجوی کارشناسی ارشد

12

12.12

کارشناسی ارشد

36

36.36

دانشجوی دکتری

28

28.288

دکتری

20

20.20

رشته تحصیلی
فناوری اطالعات

40

40.40

محیطزیست

11

11.11

صنایع

9

9.09

مدیریت (بهغیراز فناوری اطالعات)

29

29.29

سایر

10

10.10

اندازه
بزرگ

60

60.60

کوچک

17

17.17

متوسط

22

17.17

الف) مدل اندازهگیری

یک اندازهگیری مربوط به بخشی از مدل کلی میشود که دربرگیرنده یک متغیر به همراه سؤاالت مربوط
به آن متغیر است .در برازش مدلهای اندازهگیری به معیار پایایی و روایی همگرا میپردازد .در اجرای اول
چهار سؤال به دلیل داشتن بار عاملی کوچکتر از  0.7از مدل حذف گردیدند .بارهای عاملی پس از اصالح
در شکل شماره  3آورده شده است.

148

مديريت اطالعات /دوره  ،3شماره – 1شماره پیاپی ،4بهار و تابستان1396

شکل  .1بارهای عاملی

شکل شماره  1مههدل آزمهههون شدهی پهژوههش را نهشهان میدهد که با بهکارگیری روش حداقل
مربعات جزئی ،موردسنجش قرارگرفته است .در جدول شماره  2مقادیر ضرایب آلفای کرونباخ ،پایایی
مرکب (ترکیبی) ،پایایی اشتراکی ،واریانس میانگین گویهها آورده شده است.
مدلهای مبتنی بر مدلیابی معادالت ساختاری (ازجمله پی ال اس) دارای دو بعد مدل اندازهگیری و
مدل ساختاری هستند .کفایت مدل اندازهگیری بر اساس سه معیار اصلی شامل پایایی هر یک از سنجهها
و معیارها ،روایی همگرا و روایی واگرا یا تشخیصی دو مالک تعیین میگردد .برای بررسی پایایی سازهها،
هالند1پیشنهاد میشود که شامل:
 )1پایایی هر یک از گویهها؛
 )2پایایی هر یک از سازهها است.
در پایایی هر یک از گویهها ،بار عاملی  0.4و باالتر در تحلیل عاملی تأییدی نشانگر سازهی خوب
تعریفشده اسهت .همانطور که در شکل شماره  2آورده شهده است تمامی بارهای عاملی این پژوهش
دارای بار عاملی باالتر از  0.4بوده و باالتر از حداقل قابلقبول است و این بدان معناست که نشانگرهای
مهدل بهرای اندازهگیری سازهی خود بهطور مناسب انتخابشدهاند و مورد تأیید هستند .همانطور کهه
گفته شهد بهرای بهررسهی پایایی ترکیبی از شاخص پایایی ترکیبی استفاده میشود که مقادیر
قابلپذیرش بهرای آن مقدار  0.7یا بیشتر است و طبق جهدول  ،2تمام مقادیر پایایی مرکبها 2از 0.7
1.Holland
2.Composite reliability
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بیشتر بوده و این نشاندهندهی این است که در بین پاسخدهندگان مختلف موردمطالعه ،برداشت یکسانی
از سؤاالت وجود داشته است.
همچنین شاخص متوسط واریانس استخرا شده ( )AVEبهمنزلهی شاخص روایههی همگرا ارائههه
گهردیهده اسهت کهه (چن )200۵1مقادیر  0.۵و بیشتر را توصیه میکند که تمامی این مقادیر نیز در این
پژوهش باالتر از  0.۵است و این امر به معنای آن است که هر نشانگر فقط سازهی خود را اندازهگیری
میکند و ترکیب آنها بهگونهای است که تمام سازهها بهخوبی از یکدیگر تفکیکشدهاند؛ بنابراین مقادیر
این شاخصها در جدول  2آورده شده است که همگی بر پایایی و روایی همگرای مناسب پژوهش داللت
دارند .نتایج بررسی روایی تشخیصی نشان میدهد که مدل بهدستآمده دارای روایی واگرا نیز هست.
پهس از تأیید ویژگیهای مطلوب مهدل اندازهگیری ،نتایج آزمهون ضرایب معناداری مدل بهرای مدل
ساختاری تحقیق باید موردبررسی قرار بگیرد .بررسی معناداری ضرایب مسیر با استفاده از نرمافزار
اسمارت پی ال اس 2انجام میپذیرد .برای این منظور الزم است از دستور بوت استراپ استفاده شده تا
مقدار  tهر مسیر نشان داده شود .مسیرهایی که دارای مقادیر  tبیشتر از  1.96باشند در سطح معناداری
 9۵%هستند .از همین رو از روش ازسرگیری استفاده شد که بهرای ایهن منظور ازسرگیری ،در حالت ۵00
نمونه شبیهسازی شد .نتایج این بررسی در جدول  6نشان دادهشده است .ستون اول در جدول  3ضرایب
مسیر را نشان میدهد .مثبت بودن این ضرایب نشاندهندهی وجود رابطهی مثبت میان دو سهازه است و
هرچه مقدار این ضریب مسیر باالتر باشد ،رابطهی بین آن دو سازه قویتر از سازههای دیگر است.
درنهایت همانطور که مشخص است تمامی مقادیر  tکه در ستون دوم آورده شدهاند ،از  1.96باالتر
هستند و این امر نشاندهندهی معناداری تمامی رابطههای مشخصشده بین سازههای مدل است.
جدول  .2آلفای کرونباخ ،پایایی مرکب ،پایایی اشتراکی واریانس میانگین گویههای ( )AVEدادههای پژوهش
پايايی مرکب

پايايی

واريانس میانگین

نام متغیر

(ترکیبی)

اشتراکی

گويهها

پایداری اقتصادی

0/89

0/89

0/۵7

آلفای کرونباخ
0/86

فناوری اطالعات سبز

0/84

0/86

0/61

0/79

توانمند سازها

0/92

0/91

0/۵8

0/91

چرخه زندگی

0/83

0/88

0/6۵

0/82

بهینه سازها

0/87

0/8۵

0/89

0/8۵

سازمان و روشها

0/91

0/86

0/78

0/86

مدل ساختاری :بعد از بررسی مدلهای اندازهگیری ،مدل ساختاری پژوهش موردبررسی قرار میگیرد .در
این بخش تنها متغیرهای پنهان همراه با روابط میان آنها بررسی میگهردد .بهرای بررسهی بهرازش مهدل
1.Chen
)2.Partial Least Squares (PLS
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س اختاری پژوهش از چندین معیار استفاده میشود که اولین و اساسیترین معیار ،ضرایب معناداری  zیها
همان مقادیر  t-valuesاست .نرمافزار اسهمارت پهی ال اس ایهن ضهرایب را بها اسهتفاده از دسهتور بهوت
استرپینگ محاسبه میکند .برازش مدل ساختاری با استفاده از محاسبه ضرایب ،به این صهورت کهه عهدد
حاصلشده باید از  1/96بیشتر باشند تا بتوانند در سطح اطمینان  9۵درصد معنادار باشند ،آنها را تأییهد
ساخت .در تحلیل بهدستآمده توسط نرمافزار ضرایب معناداری مربوط به سهؤاالت ایهن مطالعهه از 1/96
بیشتر است .تمامی ابعاد با اطمینان  0/99مورد تائید قرار گرفت.
جدول  .3مقدار آماره t
آماره t

بارهای بیرونی

توانمند سازها > فناوری اطالعات سبز

3/86

0/129

فناوری اطالعات سبز > پایداری سازمانی

13/۵6

0/68۵

ی > فناوری اطالعات سبز
چرخه زندگ

4/96

0/199

بهینه سازها > فناوری اطالعات سبز

9/73

0/۵11

سازمان و روشها > فناوری اطالعات سبز

۵/82

0/26۵

یکی دیگر از معیارهای بررسی برازش مدل ساختاری در این پژوهش ضهرایب  R2مربهوط بهه متغیرههای
پنهان درونزای (وابسته) مدل است که نشان از تأثیر یک متغیر برونزا بر یک متغیهر درونزا دارد و سهه
مقدار سه مقدار  0.6 ،0.19و  0.33به عنوان مقهادیر قهوی ،متوسهط و ضهعیف بهرای ایهن معیهار در نظهر
گرفتهشده است .در این پژوهش شاخص  R2برای پایداری اقتصادی برابر  0.46و برای فنهاوری اطالعهات
سبز برابر با  0.94به دست آمد که مقادیر قوی است .در واقع این مقادیر نشان میدهند که چند درصد از
تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای مسهتقل تبیهین میشهود .ضهریب تعیهین در حقیقهت مهمتهرین
شاخص در تحقیقاتی است که از مدلسازی معادالت ساختاری استفاده کردهاند .این ضریب نشان میدهد
که متغیرهای مستقل تحقیق رویهمرفته چند درصد از رفتار متغیر وابسته را پیشبینی میکنند.
این شاخص مطابق با گفته (هایر )20141باید با سه مقدار  0٫19ضعیف 0٫33 ،متوسط و  0٫67قوی
مقایسه شود .چنانچه این مقدار کمتر از  0٫19برای پژوهشی بود آن پژوهش ارزش علمی نخواهد داشت و
بخش تجزیهوتحلیل آن تنها مشتی جدول و نقاشی است (مرادی .)139۵
مدلهایی که با رویکرد واریانس محور از طریق نرمافزارهای خانواده  PLSموردبررسی قرار میگیرند
فاقد شاخص کلی برای نگاه به مدل بهصورت یکجا هستند؛ یعنی شاخصی برای سنجش کل مدل شبیه به
رویکرد کوواریانس محور وجود ندارد؛ اما در تحقیقات مختلف در این حوزه پیشنهاد شد که از شاخصی به
نام نیکویی برازش2میتوان بهجای شاخصهای برازشی که در رویکردهای کوواریانس محور وجود دارد،
استفاده نمود .این شاخص هر دو مدل ساختاری و اندازهگیری را بهصورت یکجا در نظر گرفته و کیفیت
آنها را مورد آزمون قرار میدهد (مرادی  .)139۵مدل کلی شامل هر دو بخش مدل اندازهگیری و
1.Hair
)2.Goodness of fit (GOF
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ساختاری میشود و با تأیید برازش آن ،بررسی برازش در یک مدل کامل میشود .برای بررسی برازش
مدل کلی تنها یک معیار به نام  GOFاستفاده شده است ،سه مقدار  0/2 ،0/36و  0/01بهعنوان مقادیر
قوی ،متوسط و ضعیف معرفیشده است که بیانگر مقادیر اشتراکی متغیرهای موردمحاسبه در نرمافزار
است و از آن جهت محاسبه برازش مدل کلی استفاده می گردد.
=0.78
نتایج بهدستآمده از تحلیل یافتهها نشان میدهند که چهار بعد چرخه عمر ،بهینهسهازی ،توانمنهد سهاز،
سازمان و روشها بهعنوان ابعاد فناوری اطالعات سبز با درصد باالی اطمینان آماری مورد تائید است و اثر
این ابعاد بر پایداری سازمانی نیز مورد تائید قرارگرفته است و یک سازمان میتواند با اسهتفاده از فنهاوری
اطالعات سبز پایهداری سهازمانی خهود را بهبهود بخشهد .بیشهترین تهأثیر را در میهان ابعهاد موردبررسهی
بهینهسازی ایفا میکند و بقیه گزینهها به ترتیب سازمانها و روشها ،چرخهه محصهول و توانمنهد سهازها
هستند.
مقایسه نتایج بهدستآمده با مطالعات پیشین نشان میدهد که نتیجه مطالعه با مطالعاتی مانند شفیعا
و ابوالقاسمی ( )1394که نقش فناوری را بر عملکرد سازمان را مثبهت ارزیهابی کهرده و همچنهین لییلهی
( ) 201۵که رابطه مثبتی بین پایداری سازمانی و فناوری اطالعات سبز بدست آوردهاند همسو است.
 -6نتیجهگیری و پیشنهادها
فناوری اطالعات سبز یکی از مسائل مهم و پیش روی جوامع و سازمانها برای رسیدن به توسعه پایهدار و
توسعه سازمانی است که هر جامعه و سازمانی ناگزیر از انتخاب آن است .این مطالعه با توجهه بهه اهمیهت
فناوری اطالعات و فراگیری استفاده از آن به دنبال ارائه مدل ساختاری برای ارتباط بین فناوری اطالعات
سبز و پایداری سازمانی در بنگاههای کوچک و متوسط انجام گرفت.
در این پژوهش چرخه عمر ،بهینه سازی ،توانمندساز ،سازمان و روشها بهعنوان چههار بعهد فنهاوری
اطالعات سبز مورد تائید قرار گرفت .همچنین تأثیر فناوری اطالعات سبز بر پایداری اقتصادی مورد تائیهد
قرار گرفت .با توجه به نتایج میتوان گفت که سهازمانها از طریهق سهبز کهردن فنهاوری اطالعهات خهود
میتوانند سازمان را در جهت پایهداری ههدایت نماینهد .نتهایج بیهانگر ایهن اسهت کهه بیشهترین تهأثیر را
بهینهسازی ایفا میکند و بقیه گزینهها به ترتیب سازمانها و روشها ،چرخهه محصهول و توانمنهد سهازها
است.
گذار به اقتصاد سبز ممکن نیست ،مگر آنکه سازوکارهای آن اتخاذ شود .برای چنین انتقالی ،مشهاغل
سبز پیشنهاد میشو؛ بهعبارتدیگر ،مشاغل سبز ابزاری جهت دستیابی به اقتصهاد سهبز هسهتند .مشهاغل
سبز ،مشاغل شایستهای هستند که اثرات محیطزیستی و مصهرف انهرژی و مهواد خهام را کهاهش داده؛ از
حقوق و مزایای کافی ،تأمین اجتماعی ،بهداشت و ایمنی برخوردار بوده و به علهت محهدود کهردن تولیهد
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گازهای گلخانهای ،حفاظت و احیای زیستبومها و به حهداقل رسهاندن پسهماندها و آلودگیهها ،پایهداری
توسعه اقتصادی ازلحاظ محیطزیستی ،اجتماعی و سیاسی را به همراه میآورند.
بدیهی است نقش دولت در این زمینه بسیار برجسته است .دولت ،هم در زمینه تعیین خطمشهیها و
هم بهعنوان یکی از فعالین حوزه فناوری اطالعات میتواند وضعیت را در ایهن حهوزه بهه سهمت وضهعیت
مطلوب هدایت کند .بخش خصوصی نیز در حوزه بنگاههای کوچک و متوسط میتواند به اتاق فکهر سهبز،
ترغیب اخالقی ،وضع مقررات برای کاهش ردپای محیطزیستی ،تغییر الگوی مصرف منابع ،آگاهیرسانی و
آموزش ،نظام مدیریت سبز ،سیاستگذاری و سازوکارهای بین بخشی و فرا بخشی سبز ،هماهنگسازی و
تلفیق فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی با محیطزیست ،اقتصاد کمکربن ،کاهش آلودگیهها ،برنهد سهبز و
توانمندسازی اجتماعی بپردازد.
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دومین کنفرانس بینالمللی و آنالین اقتصاد سبز ،بابلسر .شرکت پژوهشی طرود شمال.
قرچه ،شمشیری ،فیروز شمشیری  .1389.مزایای استفاده از خدمات شرکتهای مدیریت صادرات در راهبرد توسعه
صادرات بنگاه-های کوچک و متوسط .فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی .شماره  .4صفحه .6۵-8۵
مرادی ،محسن مدلسازی معادالت ساختاری مبتنی بر .139۵ ،.SmartPLSانتشارات موسسه نگاه دانش.
محرابیان ،مولود و مسعود ظهرابی .1393 .بررسی مزایای فناوری اطالعات سبز .همایش ملی مهندسی رایانه و
مدیریت فناوری اطالعات .تهران .شرکت علم و صنعت طلوع فرزین.
ملکی ،اعظم و مهدی دارینی .1393 .تأثیر بهینهسازی منابع انسانی در توسعه پایدارسازمانی ،همایش بینالمللی
مدیریت ،تهران ،موسسه سفیران فرهنگی مبین.
ناطق ،محمد  .138۵.نقش خوشهبندی در افزایش رقابتپذیری بنگاههای کوچک و متوسط با محوریت توسعه
بازاریابی .تهران .مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی.
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Abstract: Nowadays, human faces with difficulties of unsustainable ways of life,
since efforts to achieve economic growth and increase incomes through destroying
natural resources and ecosystems have caused many people to forget environmental
trends and therefore often resist any kind of change necessary for a sustainable and
humanitarian economy. Globalization, gradually, has resulted in development of
industry and clean and green technologies, and this makes compliance with the
principles of green economy necessary. Therefore, manufacturers, importers and
exporters are increasingly forced to upgrade their metrics and indicators, especially
from the environmental point of view, to meet the demands of rigorous customers. In
this research, the indicators of green information technology and economic
sustainability were identified through targeted interviews and library studies. Then
electronic questionnaire was distributed among managers, consultants and IT experts.
Totally, 108 questionnaires were collected during one month and data of 99 samples
were reviewed. Data analysis conducted in the form of structural equation modeling
and least minor squares method. This paper was an applied study in terms of purpose
and survey- descriptive in terms of research methods. The results showed that
organizations can lead themselves to economic sustainability through the indicators of
green information technology (life cycle, infrastructure, empowerer, organization and
methods.
Keywords: Corporate Sustainability, Economic Sustainability, Green Information
Technology, Iranian organizations, SMEs.
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