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 کوچک و متوسط ایرانی( یهاسازمان)مطالعه موردی: 
 

 محمدرضا تقوا

 1 رانای، تهران، طباطبائی عالمه دانشگاه، یو حسابدار تیریدانشکده مد ،یصنعت تیریمد دانشیار

 یمسعود ظهراب
 ، طباطبائی عالمه دانشگاهی، و حسابدار تیریت، دانشکده مداطالعا یفناور تیریمد یدکتر یدانشجو

 رانای، تهران

 شاهرخ یزهره دهدشت
 رانای ،تهران ،طباطبائی عالمه دانشگاه ،یو حسابدار تیریدانشکده مد ،یبازرگان تیریمد ار،یدانش

 

سیدن به رشد ای رناپایدار از زندگی مواجه است که تالش بر یهاوهیش یهایدشواربشر امروزی با : چکیده

ز مردم ا بسیاری اتباعث شده است  هاستمیاکوسبا از بین بردن منابع طبیعی و تخریب  اقتصادی و افزایش درآمد

 وپایدار  اقتصادی منظوربهتغییر الزم  اغلب در برابر هر نوع جهیدرنترا فراموش نمایند و  محیط زیستی یهاشیگرا

های پاک و سبز شده و پیروی تدریج، باعث گسترش صنعت و فناوری، بهشدنیجهان انسان دوستانه مقاومت نمایند.

مجبور  شیازپشیبکند؛ بنابراین تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان، آور میاز اصول اقتصاد سبز را الزام

نیازهای مشتریان  دهند تا ارتقاءزیستی مالحظات محیط ازنظرویژه های خود را بهشوند معیارها و شاخصمی

 یهاشاخص ،یاکتابخانههای هدفمند و مطالعات در این پژوهش از طریق مصاحبه سختگیر را پاسخگو باشند.

و  ورانمشا یران،مد میان در الکترونیکی شناسایی گردید. سپس پرسشنامه اقتصادیفناوری اطالعات سبز و پایداری 

ت یک ماه در مد پرسشنامه 108اطالعات  درمجموع. شد یعتوز ایرانی یهاسازمان خبرگان فناوری اطالعات

 زا و ساختاری معادالت مدل قالب در هاداده لیوتحلهیتجزقرار گرفت.  یموردبررس نمونه 99 و اطالعات یآورجمع

ی پژوهش، پیمایشی هاروش ازنظرهدف کاربردی و  ازنظراین مطالعه  .است شدهاستفاده جزئی مربعات حداقل روش

 یهاشاخصاز طریق  توانندیم کوچک و متوسط ایران یهاسازماننتایج بیانگر این است که  .استصیفی تو -

 ریر جهت پایداد( سازمان خود را هاروش، سازمان و توانمند ساز)چرخه عمر، زیرساخت، فناوری اطالعات سبز 

 ند.هدایت نمایاقتصادی 

ری فناوی کوچک و متوسط، هاسازمانهای ایرانی، ، سازمانپایداری اقتصادی، پایداری سازمانی :هاکلیدواژه

 .اطالعات سبز
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 مقدمه -1

ری را ای نو از زندگی انسان معاصر است که مرزهای بسیاتوسعه رهاورد پیشرفت بشری و مرحله

کم مکها شرفتدامه پیاای در اختیار نوع بشر قرار داده است اما با سابقهدرنوردیده و امکانات و رفاه بی

 ستیزطیمحزگاری با ها منوط به ساتداوم این پیشرفت حفظاست که  یاگونهبهمشخص گردید که روند 

قابل  اساساًدور  چنداننهی زمین در آینده تنهانهو استفاده درست از منابع است و در غیر این صورت 

ز سلب هتر نیبا امکانات ب های آینده برای داشتن زندگی پیشرفته وزندگی نخواهد بود بلکه حق نسل

 خواهد شد.

فناوری اطالعات است. بدیهی است که دنیای امروز  ،های مهم و فراگیر در دنیای امروزیکی از فناوری

ها و انواع وسایل ارتباطی و اطالعاتی سهم بسیار نیست. امروزه رایانه تصورقابلبدون وجود این فناوری 

مشکلی مهم در  عنوانبهدهند که از این منظر خود به خود اختصاص میزیادی از منابع و انرژی جوامع را 

مطرح هستند. فناوری اطالعات سبز  ستیزطیسازگاربامحها برای داشتن پیشرفتی برابر جوامع و سازمان

حلی مطرح سازد و از راه عنوانبهکند تا این فناوری را خود تالشی برای رفع این مشکل تالش می عنوانبه

 با فناوریاین یاری دهد.  یطیمحستیزها را در جهت پایداری اقتصادی، اجتماعی و دیگر سازمان سوی

های نرم و اقدامات مدیریتی در اتخاذ تصمیمات مربوط به دستورالعملو اقدامات سخت تکنولوژیکی 

 ت سبزعافناوری اطالمتخصصین،  کند.فناوری اطالعات کمک می فناوری اطالعات برای هرچه سبز شدن

اند نموده ارائه زیستمحیط دوست دار وکارکسب اهداف از پشتیبانی برای فنی راهکار یک عنوانبه را

پایداری سازمانی  یهامؤلفهیکی از  عنوانبه. این مقاله فناوری اطالعات سبز را (2008 1)مورگسان

 قرار داده است. یموردبررس

به  2کوچک و متوسط هایبنگاهدهد که بخش نشان می توسعهدرحالاز سوی دیگر، تجربه کشورهای 

به دلیل  هابنگاهتواند نقش محوری در توسعه اقتصادی و صنعتی داشته باشد. این دالیل مختلف می

شوند. همچنین رفاه و فقرزدایی می جهیدرنتآوری منابع مالی در سطح ملی باعث ایجاد اشتغال و جمع

سازد. ر جامعه امکان فعالیت در اقتصاد کشورشان را دارند فراهم میموجبات مشارکت اقشاری که کمتر د

نقش  یسازیخصوصتواند به دلیل قابلیت جذب نیروی کار مازاد در تحقق روند این بخش میعالوه به

یافتگی استفاده از های رسیدن به توسعهبنابراین یکی از راه؛ (1389 )قرچه و شمشیریمهمی ایفا کند 

 کوچک و متوسط برای کشور است. ظرفیت صنایع

 برایاست.  3پایداری سازمانی داد قرار موردتوجهها باید یکی از نکات مهمی که در مورد این بنگاه

 هاینسل تواناییکه آن بدون برآورده کند را حاضر حال نیازهای» باید باشد پایدار بخواهد سازمانی کهاین

 طوربه که تعریف (. این1987 4برونتلند )کمیسیون« اندازد رخط به را خود نیازهایتأمین  برای آینده

 با ارتباط در را بلندمدت آرزوی و مدتکوتاه گیریتصمیم بین توازنی است، شدهواقع موردقبول وسیعی

                                                           
1.Murugesan 

2.Small and medium-sized enterprises 

3.Corporate sustainable 

4.Brundtland 
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 هایروش که است داده نشان ما به اخیر دهه چند. کندمی برقرار یرقطعیغ و ینیبشیپرقابلیغ آینده

 یفناور و اطالعات حوزه در پیشرفتواسطه به تغییرات افزایش نرخ با سرعتبه اوکارهکسب انجام

 یوسوسمت به را ما و برای اعتقاد به ادامه این روند وجود دارد متعددی دالیل. کندتغییر می ارتباطات

 .کشاند خواهد تصوررقابلیغو  ینیبشیپرقابلیغ

توانند در عرصه رقابت پیروز باشند و لی نمییا ماها تنها از طریق برتری عملیاتی امروزه شرکت

ه مزیت شرکت را ب نیاز است تا هانیاخود همراه سازند. در دنیای امروز چیزی بیش از  مشتریان را با

توسعه  ر حوزههای کوچک و متوسط دو به دلیل اهمیت بنگاه پژوهش در این راستا این رقابتی برساند.

ین نوع رسی ابا بر سازمانی مدل ساختاری فناوری اطالعات سبز و پایداریکه  ، در پی آن استاقتصادی

 .قرار دهد یبررس موردها بنگاه

 

 تحقیق ادبیات -2

 های کوچک و متوسطبنگاه -2-1

 دارند که بسیاری مزایای آن به نسبت و گیرندمی قرار بزرگ صنایع برابر در متوسط و کوچک یهاسازمان

 تعریف. بیشتر اشاره کرد پذیریانعطاف و ینیاشتغال آفر نوآوری، ،افزودهارزش توان بهاز آن جمله می

 صنعتی و اقتصادی شرایط تابع و دارد تفاوت یکدیگر با مختلف کشورهای در متوسط و کوچک صنایع

 روندمی به کار( بزرگ و متوسط کوچک،) صنایع نوع تعیین برای که معیارهایی از برخی. است حاکم

 ترینرایج میان این در. تولید ظرفیت و فروش حجم کل، دارایی سرمایه، کارکنان، تعداد: از دانعبارت

 نیز ایران در .شودمی تعیین متفاوت دیگر کشور به کشوری از نیز این که است کارکنان تعداد معیار،

 متفاوت یگرد سازمان به سازمانی از و است نشده ارائه متوسط و کوچک یهاسازمان از واحدی تعریف

-99 کارمند، نفر 10-49 گروه چهار به سازمان اندازه برحسب ایران یهاسازمان بندیطبقه یک در. است

 سه میان، این از که اندشدهکیتفک بیشتر و کارمند نفر 1۵0 و کارمند نفر 100-149 کارمند، نفر ۵0

 (.138۵ ناطقند )اشده محسوب متوسط و کوچک یهاسازمانزمره  در نخست گروه

 

 ايداری سازمانیپ -2-2
در کانون رابطه قراردادی بین شرکت و ذینفعان، توجه به آینده قرار دارد و آینده هم از طریق پایداری 

سازی و هم در مباحث عملکرد مشهود خواهد شد. پایداری، مفهومی است که هم در مباحث جهانی

است  شدهانیبهای متعددی برای آن تعریف برانگیزی است کهشرکت مطرح است. پایداری موضوع بحث

 (.1390 رحیمیان و همکاران)

 جادشدهیا 1محیطی و اقتصادییستزپایداری اجتماعی،  -بعد آن امروزه بحث بر روی پایداری با سه

است. یک چالش، برقراری مقررات عملی است که وظایف و تعهدات مربوط به پایداری اقتصادی را با نظر 

 آنچهو چالشی دیگر ارائه قالبی از اعمال است مانند  محیطی تعریف کنندیستزجتماعی و به پایداری ا

                                                           
1.Economic, Environmental and Social Sustainability 
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است. این مقررات به ترتیب بر  منتشرشده (2006 2و کوپموالر گرانوالد)یا  ، (2004 1بالزجکاز) توسط

-با چشم که پایداری آن اقتصادی ملی است ینهیدرزمها یا اقتصادهای ملی تمرکز دارند. جوامع، دولت

. رویکردهایی که این (2002 3)استالمن و کالسناندازی عینی بر یک سازمان مجزا آزموده شود 

 - کنار بخشهای گزارش جهانی در ینوآورمثال، با  طوربهدهند، ها را مورد مالحظه قرار مینیازمندی

 با گروه تعالی پایدار ارائه شدند. -مدیریت کیفیت

یک چالش  عنوانبهسال است که  1۵0سالمتی اجتماعی، بیش از  توازن بین رشد اقتصادی و

ها برای استفاده معقول از منابع ینگران(. 2002 4و هوکرت دیلیکمدیریتی و سیاسی وجود داشته است )

چند دهه پیش به وجود  از اندازی،مشخصه راه عنوانبه «۵صدایببهار »یاره زمین هم با کتاب و سطبیعی 

های محدوده»، یک اتاق فکر مستقل، کتاب «7رم آ.س. باشگاه» 1972(. در سال 1962 6کارسونآمد )

خود را منتشر کرد. در این کتاب، نویسندگان نتیجه گرفتند که اگر جمعیت جهان و اقتصاد با « 8رشد

های رشد شود. محدودههمین سرعت به رشد ادامه دهند، منابع طبیعی سیاره ما به مرز کمبود نزدیک می

که به  انجامید« 9زیستکمیسیون جهانی توسعه و محیط»یس تأسبحثی عمومی به راه انداخت که به 

توسعه  «10آینده رایج ما»در گزارش برانتلند نام گرفت. کمیسیون  برانتلندیادبود رئیس آن کمیسیون 

انداختن توانایی  مخاطرهای که نیازهای حال را بدون به توسعه»کند: پایدار را به این صورت تعریف می

اظهار  (. با1993 11کیتینگ)« کندهای آینده برای برطرف کردن نیازهای خودشان، برطرف مینسل

ها و بین ترین معنای آن، قصد ارتقای هماهنگی بین انساناستراتژی توسعه پایدار، در وسیع»که این

ند یک دیدگاه اجتماعی و کند که پایداری نیازمید میتأک، این گزارش «بشریت و طبیعت را دارد

 .استمحیطی، در کنار دیدگاه اقتصادی، در مورد توسعه و عملکرد هم یستز

یک از اهداف توسعه رشد اقتصادی، سالمت یچهشده است که یرفتهپذی اگسترده طوربهاین دیدگاه 

دو مفهوم دیگر گذاشتن بر  تأثیراجتماعی و استفاده عاقالنه از منابع طبیعی، بدون در نظر گرفتن و 

ها: اساس خوارها و چنگالآدم» در کتاب خود، 12الکینگتون جان (.1993 کیتینگیابی نیست )دستقابل

)مردم، سیاره، « گانهاساس سه»مفهوم  عنوانبه، این موضوع را «ویکیستبوکار قرن گانه کسبسه

هماهنگی بین پایداری اقتصادی، کند، به این صورت که: پایداری درباره توازن یا منفعت( شناسایی می

سه  (2002)13دیلیک هاکرت و(. 1997 الکینگتونمحیطی است )یستزپایداری اجتماعی و پایداری 

                                                           
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 0.Our Common Future 

1 1.Keating 

1 2.Elkington 

1 3.Dyllick   & Hockerts 
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محیطی و یستزهای اقتصادی، جنبه کردنجمعکنند: را شناسایی می« عنصر کلیدی پایداری سازمان»

ی جابهو مصرف درآمد  بلندمدتو  مدتکوتاههای جنبه کردنجمعاجتماعی در استراتژی سازمان، 

کنند: پایداری را با اصول زیر تعریف می( 2011) 1مارتینوزیو  هیومن ،گاریسمصرف سرمایه. 

گیری ؛ جهتبلندمدتمدت و یانمگیری کوتاه، محیطی؛ جهتیستزگیری اقتصادی، اجتماعی و جهت

درباره مسئولیت اجتماعی  ISO 26000 دستورالعمل .ارزشگیری ای و جهانی؛ جهتمحلی، منطقه

گویی، شفافیت، رفتار اخالقی و احترام برای تمایالت ذینفعان، احترام به قوانین، احترام برای پاسخ

 کند.پایداری ذکر می« اصول» عنوانبهو احترام برای حقوق بشر را  رفتار مناسبالمللی، هنجارهای بین

 
 گانه پایداریسهمفهوم اساس  .1 شکل

 

و گام  ستیزطیمححفاظت از  یهابحثرسیدن به تعالی سازمانی و رشد و توسعه پایدار  یهاروشیکی از 

قوله مکه در آن به  مدیریتی یهاستمیسکه کمک گرفتن از  استبرداشتن در جهت اقتصاد سبز 

 و کلیدی باشد. اثربخش تواندیمنگاه حداکثری دارد  ستیزطیمح

 

 ینه تحقیقپیش -3

دامه بهه ادر زمینه فناوری اطالعات سبز مطالعات متعددی در حوزه داخلی و خارجی صورت گرفته که در 

 است. شدهپرداخته هاآنبررسی 

بررسی نقش فناوری اطالعات در توسعه پایدار »( در پژوهشی تحت عنوان 1394ابوالقاسمی ) و شفیعا

صاد سبز الگویی است که بهه افهزایش رفهاه انسهان و برابهری اقتبیان داشتند که  «و گسترش اقتصاد سبز

چشمگیری  طوربهاکولوژیکی را  و کمبودهای یطیمحستیزکه خطرات  اجتماعی منجر شده، در شرایطی

 ماتیو تصهمای برای حمایت از اقتصاد سهبز وجهود داشهته های بسیار زیاد و سادهدهد. گزینهکاهش می

ههای پیشهرفت. نقشی حیهاتی در ایهن زمینهه ایفها کننهد تواندیمامعه، مختلف یک ج یهابخشافراد در 

فنهاوری  تجاری باعث کهاهش قیمهت کاالهها و خهدمات یهاتیمحدودو کم کردن  فناوری، رقابت بیشتر

ای قوی برای جایگزینی سایر اشکال سهرمایه خود انگیزه نوبهبهت که این امر اطالعات و ارتباطات شده اس

                                                           
1.Gareis, Heumann and Martinuzzi 
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گذاری در این بنابراین، سرمایه؛ جود آورده استتجهیزات فناوری اطالعات و ارتباطات به و و نیروی کار با

در این مقاله ضمن پرداختن به  است. افتهیشیافزااساساً  توسعهدرحالو  افتهیتوسعهفناوری در کشورهای 

 .است شدهپرداختهبز فناوری اطالعات در رشد اقتصادی به کاربرد آن در توسعه پایدار و اقتصاد س ریتأث
منهابع انسهانی در توسههعه  یسهازنهیبه ریتهأث»( در پژوهشهی تحهت عنهوان 1393دارینهی ) ملکهی و

عوامل تحهول و  نیترمهمیکی از  عنوانبهاخیر منابع انسانی  یهاسالدر بیان داشتند که  «یدارسازمانیپا

ع انسانی در توسهعه کوتاه به جایگاه مناب ایمقاله ضمن اشاره در اینرود. میتوسعه جوامع بشری به شمار 

بها  یدارسهازمانیپاعملی در راستای تحقق توسعه  راهکارهای ارائهسازی به ها و مفهوم بهینهپایدار سازمان

ه در سایه در توسعه پایدار ک مؤثرراهکارهای  ازجمله. شودپرداخته میظر گرفتن مفاهیم منابع انسانی در ن

ز بر آمهوزش حهین خهدمت، توسهعه به تمرک توانیموری سازمان امیدوار شد، بهرهتوان به افزایش آن می

 یهاسهتمیسفناوری اطالعهات و تمرکهز بهر اسهتقرار  یریکارگبهای، نهادینه شدن تغییر و نوآوری، حرفه

 .مدیریت عملکرد اشاره کرد
و توسهعه  سهتیزطیمححفاظت از »( در پژوهشی تحت عنوان 1393راد ) عدنان و صمدی فرد، تقوی

شناسایی عوامل مؤثر بر  به دنبال «هاسازمانهای فناوری اطالعات سبز در سازی طرحپایدار از طریق پیاده

که ایهن  اندبوده یطیمحستیز یهایآلودگفناوری اطالعات سبز در راستای کاهش  یهاطرح یسازادهیپ

کهاربردی و از نهوع  تحقیهقایهن . رنهدیگیمقهرار  یموردبررس، سازمانی و محیطی فناوریعوامل در ابعاد 

کارشناسان، سرپرستان و روسای شرکت ساپکو بها میهزان  یشی است. جامعه آماری پژوهشتوصیفی پیما

که فرآینهد  یکیتکنولوژکه عوامل  دادهای این پژوهش نشان یافته. شدرا شامل میپرسنل  1400تقریبی 

 یسهازادهیپو شرکت ساپکو در زمینهه  قرارگرفتهمورد تأیید قویاً  دادیمقرار  موردسنجشرا  یسازیمجاز

 .تکنولوژیکی موفق عمل کرده است یهاطرحجنبه  ازفناوری اطالعات سبز  یهاطرح
بیان  به «بررسی مزایای فناوری اطالعات سبز»تحت عنوان  ( در پژوهشی1393ظهرابی ) و محرابیان

 سبز اطالعات فناوری به و کردهاشاره هاسازمان در آن یازسادهیپ چگونگی و سبز اطالعات فناوری مفاهیم

 سهبز اطالعهات فنهاوری ارزشهی مهدل بهه اند. در این مقالههپرداخته سبز سازمان یاجزا از یکی عنوانبه

 از و گیهردمهی قهرار مورداستفاده یطیمحستیز پایداری به یابیدست ریمس توصیف برای که شدهپرداخته

 فنهاوری یههاچارچوب و هامهدلاین مقاله  بعالوه،. است شدهپرداخته آن شرح هب جدا روش چهار طریق

 از را سهبز اطالعات فناوری مزایای و راهکارها ،هاچالش ،مختلف دانشمندان توسط شدهارائه سبز اطالعات

 .داده است قرار یموردبررس مختلف زوایای
 و حسهابداری پیامهد پایهدار توسهعه»( در پژوهشی تحهت عنهوان 1392)، پاکدل و مشعشعی ییایدر

 و هاسهازمان کههشهرکتی بیهان داشهتند  راهبهری بر تأکید با «اجتماعی یریپذتیمسئول و سبز بازاریابی

 و کنندمی ایفا پایدار توسعه جهت در مهمی نقش دولتی دستورهای و هافرمان مجریان عنوانبه هاشرکت

 کمهک پایهدار توسهعه فرآیند در هادولت به تواندمی ابزار یک عنوانبه اجتماعی گزارشگری توسعه و رشد

 مسهئولیت سهبز، بازاریهابی بهین ارتبهاط تبیین خصوص در نو ایزنجیره ارائه مقاله به این تیدرنها. نماید

 فعالیهت یحهوزه جدیهد هایدامنهه معرفهی طریق از پایدار توسعه و شرکتی راهبری ها،شرکت اجتماعی

 .است هپرداخت مالی گزارشگری
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در پژوهشی به بررسی رابطه امنیت، ریسک و اعتماد با انطباق با پایداری سازمانی و فنهاوری ( 201۵) 1لین

دانشهجو در ایهن پهژوهش شهرکت  188ها از سه دانشگاه در تایوان به دست آمدند و سبز پرداختند. داده

است  شدهادراکمهم اعتماد و ریسک های بینی کنندهاز پیش شدهادراککردند. نتایج نشان داد که امنیت 

 مستقیم و غیرمستقیم با انطباق تأثیر دارد. صورتبه شدهادراکعالوه بر این امنیت 
ههای اقتبهاس فنهاوری سهبز در عمهان کننهدهبینی تعییندر پژوهشی به بررسی پیش( 201۵) 2شرما

خدمات، اعتماد، سههولت اسهتفاده از تحلیل رگرسیون نشان داد که کیفیت  آمدهدستبهپرداختند. نتایج 

 و نگرش تأثیر مثبت و معناداری بر فناوری سبز دارند. شدهادراک، سودمندی شدهادراک
در پژوهشی به بررسی تأثیر پایداری سهازمانی بهر فنهاوری اطالعهات سهبز در ویتنهام ( 201۵) 3لییلی

 ر فناوری اطالعات سبز دارد.ب یداریمعن ریتأثپرداختند. نتایج نشان داد که پایداری سازمانی 
پرداختنهد. نتهایج نشهان ۵در تحقیقی به بررسی کاربرد مدل پذیرش فناوری در دنپاسار ( 2014) 4سایا

تأثیر مثبت و معناداری بهر نگهرش بهه اسهتفاده داشهتند. ههر دو  شدهادراک یسودمندداد که سهولت و 

اری بهر اسهتفاده واقعهی داشهتند. نگهرش بهه تأثیر مثبت و معناد شدهادراکسودمندی و سهولت استفاده 

 استفاده نیز تأثیر معناداری بر استفاده واقعی داشت.
فناوری پرداختنهد. نتهایج نشهان  یهاکنندهنییتعدر تحقیقی به بررسی ( 2201) همکاران و 6شریدان

 .تأثیر دارندبر تصمیم به استفاده ، سهولت استفاده از فناوری مشتریان درباره سودمندیادراک داد که 
عهات دهد که در زمینه فناوری اطالبررسی مطالعات صورت گرفته بخصوص در حوزه داخلی نشان می

ت و توسهعه فناوری اطالعات سبز مطالعات صورت گرفته بیشتر در بهاب ارتبهاط فنهاوری اطالعها ژهیوبهو 

ایهدار و ن بر توسهعه پسبز و اثر آ منابع انسانی و توسعه پایدار، توسعه فناوری اطالعات یسازنهیبهپایدار، 

مینهه هها بهوده و موضهوع پایهداری سهازمانی در ایهن زچگونگی ترویج فناوری اطالعات سهبز در سهازمان

 سهت تها ارتبهاطو این مطالعه در پی آن ا نگرفته قرار یموردبررسنبوده و ارتباط این دو متغیر  موردتوجه

 قرار دهد. یموردبررسا بین فناوری اطالعات سبز و پایداری سازمانی ر

 

 انجام پژوهش یشناسروش -4
 از آمهاری جامعه از اطالعات گردآوری که جهتازاین است پیمایشی نوع از اجرا روش ازلحاظ پژوهش این

 نوع از، مزبور تحقیق، هاداده وتحلیلتجزیه نحوه به توجه با همچنین. گرفته است صورت پرسشنامه طریق

 از ههاداده مقیاس، لیکرت مقیاس از استفاده دلیل به. است ساختاری معادالت ،خاص طوربه و همبستگی

این پژوهش به طراحی مهدلی بهرای توسهعه  .است بسته نوع از پژوهش این پرسشنامه و است ترتیبی نوع

هدف یک پژوهش کهاربردی  ازنظرپایداری سازمان از طریق فناوری اطالعات سبز پرداخته است، بنابراین 

                                                           
1.Lin 

2.Sharma  

3.Lili 

4.Yasa 

5.Denpasar 

6. Sheridan 
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نیهز دارد.  هاسهازماناین پژوهش عالوه بر جنبه آگاهی بخشی و علمی، جنبه کاربردی برای  راکهچ، است

مختلف نیز توسعه داد و بهه کهار گرفهت. بهه همهین  یوکارهاکسبآن را برای صنایع و  توانیمهمچنین 

 .استکاربردی  – یاتوسعهدلیل تحقیق از نوع 

، اطالعهات فنهاوری یهاسهازمان ارشهد مهدیران، انخبرگه کلیه تحقیق کیفی بخش در آماری جامعه

 یهادانشهکده اسهاتید ماننهد) کشهور از خهار  و داخل اطالعات فناوری حوزه متخصصان و نظرانصاحب

 خبرگان( مدل دیتائ) اول قسمت در یکمّ بخش در بودند.( اطالعات فناوری مدیریت یا و اطالعات فناوری

 و( سهتیزطیمح و اطالعهات فنهاوری) ارشهد کارشناسهان گهرددمهی آزمون مدل که دوم بخش در. بودند

 .در نظر گرفته شدند هاسازمان HSE واحد کارشناسان

 در نمونهه انتخاب معیار. استفاده گردید قضاوتی یا هدفمنداز روش  کیفی بخش در یریگنمونه روش

 و تعیین گردید هاآن مانیساز پست یا تجربه میزان اساس بر تجربی خبرگان برای گیرینمونه شیوه بخش

در ایهن  .گردیهد مهالک ههاآن اجرایی هایفعالیت و مرتبط مقاالت، کتب تعداد، دانشگاهی خبرگان برای

 درمجموعاز روش اشباع داده استفاده گردید.  یریگنمونهبرای  ؛ وبخش تعداد نمونه از ابتدا مشخص نبود

 قرار گرفت. یموردبررسخبره  14در این بخش نظرات 

 صورتبهدر این بخش پرسشنامه . است شدهاستفاده دسترس در یریگنمونه روش از یکمّ بخش برای

 99پرسشنامه در مهدت یهک مهاه تکمیهل شهد کهه از ایهن تعهداد  148 درمجموعو آنالین توزیع گردید 

 مدل استفاده گردید. دیتائو  هاداده لیوتحلهیتجزپرسشنامه صحیح و از اطالعات آن در 

 یهاتیسهاوب، مجالت و هاکتابمقاالت،  قیو از طر یاکتابخانه صورتبه قیتحق نیا یعات نظرمطال

و بها کمهک گهرفتن از  قیهتحق نهیشهیپ ی. در این پژوهش در ابتدا با بررسگردیده است یآورمعتبر جمع

 یداریهپا یهاشهاخصو  هامؤلفهه نیتهرمهم نه،یزم نیموجود در ا یهامدلو الگوها و  هاهینظرمطالعات، 

 مههین یامصهاحبه ههاآن. سپس با کمک گرفتن از گردیده استاطالعات سبز استخرا   یسازمان و فناور

 یسهازمان و فنهاور یداریهپا نههیدانشهگاه متخصهص در زم دی)اسهات شدهانتخاباز خبرگان  افتهیساختار

 آمد. به عمل نهیزم نیدر ابرجسته آشنا به موضوع(  رانیسبز در داخل و خار  از کشور و مد طالعاتا

با توجه به نظهر  CVIو  CVRکردند و ضرایب  دیتائخبره روایی ظاهری و محتوایی پرسشنامه را  12

نمونه  20این پرسشنامه از محاسبه طریق آلفای کرونباخ  قرار گرفت. همچنین پایایی موردمحاسبهایشان 

ابهزار آن  بهر اسهاسکهه  بود 0.7۵قدار باالتر از ین ما رهایمتغقرار گرفت که برای تمامی  یموردبررساول 

وتحلیل یههتجزجهت  ابلیت اعتماد مناسبی برخوردار بوده است.متغیرهای مختلف تحقیق از ق گیریاندازه

 .قرار گرفتند مورداستفاده Microsoft Office ،Smart PLSو  SPSSی افزارنرمها بسته داده

 

 تحقیق اهداف -4-1
 :از است عبارت ضرحا تحقیق اصلی هدف

های برای بنگاه سبز اطالعات فناوری اساس بر سازمان پایداری ارزیابی و توسعه برای مدلی طراحی -

 .کوچک و متوسط
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 :فرعی اهداف

 .های کوچک و متوسطبرای بنگاه سبز اطالعات فناوری اصلی یهاشاخص و هامؤلفه شناخت -

های کوچک برای بنگاه سبز اطالعات فناوری به توجه با سازمان پایداری یهاشاخص و ابعاد تعیین -

 .و متوسط

 

 تحقیق سؤاالت -4-2
 :است زیر صورتبه حاضر تحقیق اصلی سؤال، تحقیق مسئله صورتبه توجه با

، هامؤلفهه، ابعهاد چهه دارای سهبز اطالعات فناوری طریق از سازمان پایداری و ارزیابی ،توسعه مدل -

 ؟است های کوچک و متوسطبرای بنگاه هاآن بین روابطی و هاشاخص

 :فرعی سؤاالت

 ؟است کدامهای کوچک و متوسط برای بنگاه هاسازمان در، سبز اطالعات فناوری اصلی یهامؤلفه -

 ؟چیستهای کوچک و متوسط برای بنگاه پایداری بعد سه به توجه با سازمان پایداری یهاشاخص -

 

 هاداده لیوتحلهيتجز -5

 ،توسعه این مقاله به دنبال پاسخ به این پرسش است که مدل شدذکر  سؤاالتکه در قسمت  طورهمان

هایی و شاخص هامؤلفه ابعاد، چه دارای سبز اطالعات فناوری با در نظر گرفتن سازمان پایداری و ارزیابی

ر در این قسمت به برقرار است. بدین منظو های کوچک و متوسطبرای بنگاه هاآن بین چه روابطی و است

 است. شدهپرداختهها داده لیوتحلهیتجز

که  است افزارنرمقبل از ورود به  هادادهی سازآمادهنیاز به  هادادهوتحلیل یهتجزدر هر پژوهشی جهت 

گرفتن خروجی بهتر خواهد شد که در صورت پایین  تبعبهیفیت باال و باکیی هادادهاین موضوع باعث ورود 

شوند که با واقعیت داری مییمعنورودی، منجر به تخمین ضرایب مسیر و اعداد  هادادهت بودن کیفی

قرار  یموردبررس تفاوتیب یهانمونهپرت و  یهادادهاز منظر  هادادهفاصله بسیاری دارند. بدین منظور 

 حذف گردید.نمونه  12گرفت و 

یکی از مزایای  اگرچه .است هادادهال بودن ، آزمون نرمهادادهیکی از مراحل اولیه در بررسی کیفیت 

اما است؛  هادادهنیازی به استاندارد بودن بیدر این پژوهش  مورداستفاده پی ال اس افزارنرمبسیار مهم 

 ترینمهمتر حاصل خواهد شد. از یقدقیعتاً نتایجی طبمنطبق با توزیع نرمال باشد  هادادهزمانی که 

جهت بررسی اشاره کرد که در این تحقیق های کشیدگی و چولگی به شاخصتوان ی نرمال میهاآزمون

قرار ( -2، 2های چولگی و کشیدگی در بازه )شاخص با توجه به اینکه. شداستفاده  هادادهتوزیع نرمال 

اطالعات جمعیت  1در جدول شماره  .هستنددارای توزیع نرمال  هادادهتوان گفت که می دارند لذا

 آورده شده است. دهندگانپاسخشناختی 
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 شناختی پژوهش تیجمع .1جدول 

 درصد فراوانی 

 تحصیالت

 3.03 3 کارشناسی

 12.12 12 دانشجوی کارشناسی ارشد

 36.36 36 کارشناسی ارشد

 28.288 28 دانشجوی دکتری

 20.20 20 دکتری

 رشته تحصیلی

 40.40 40 فناوری اطالعات

 11.11 11 زیستمحیط

 9.09 9 صنایع

 29.29 29 غیراز فناوری اطالعات(مدیریت )به

 10.10 10 سایر

 اندازه

 60.60 60 بزرگ

 17.17 17 کوچک

 17.17 22 متوسط

 

 یریگاندازهمدل الف( 

مربوط  سؤاالتاه یک متغیر به همر رندهیدربرگشود که ی میگیری مربوط به بخشی از مدل کلیک اندازه

 لدر اجرای او پردازد.گیری به معیار پایایی و روایی همگرا میی اندازههامدلبه آن متغیر است. در برازش 

املی پس از اصالح عاز مدل حذف گردیدند. بارهای  0.7از  ترکوچکبه دلیل داشتن بار عاملی  سؤال چهار

 آورده شده است. 3در شکل شماره 
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 بارهای عاملی .1شکل 

روش حداقل  یریکارگبهکه با  دهدیمپهژوههش را نهشهان  یشدهآزمهههون  مههدل 1شکل شماره 

 ییایپا خ،مقادیر ضرایب آلفای کرونبا 2در جدول شماره است.  قرارگرفته موردسنجش ،یمربعات جزئ

 آورده شده است.ها گویهپایایی اشتراکی، واریانس میانگین ، (یبیمرکب )ترک

و  یریگاندازهدو بعد مدل  یال اس( دارا ی)ازجمله پ یمعادالت ساختار یابیبر مدل یمبتن یهامدل

 هاسنجهاز  کیهر  ییایشامل پا یاصل اریبر اساس سه مع یریگاندازهمدل  تیکفا هستند. یمدل ساختار

، هاسازه ییایپا یبررس ی. براگرددیم نییدو مالک تع یصیتشخ ایواگرا  ییهمگرا و روا ییروا ارها،یو مع

 :که شامل دشویم شنهادیپ 1هالند

 ها؛ هیگواز  کیهر  ییایپا (1

 است.  هاسازهاز  کیهر  ییایپا (2

خوب  یسازهنشانگر  یدییتأ یعامل لیو باالتر در تحل 0.4 یبار عامل، هاگویهاز  کیهر  ییایدر پا

پژوهش  نیا یاملع یبارها یآورده شهده است تمام 2شماره که در شکل  طورهماناسهت.  شدهفیتعر

 یبدان معناست که نشانگرها نیاست و ا قبولقابلبوده و باالتر از حداقل  0.4از  باالتر یبار عامل یدارا

کهه  طورهمانهستند.  دییو مورد تأ اندشدهانتخابمناسب  طوربهخود  یسازه یریگاندازه یمهدل بهرا

 ریکه مقاد شودیماستفاده  یبیترک ییایاز شاخص پا یبیترک ییایپا یبهررسه یگفته شهد بهرا

 0.7از  2هامرکبپایایی  رید، تمام مقا2است و طبق جهدول  شتریب ای 0.7آن مقدار  یبهرا رشیپذقابل

                                                           
1.Holland 

2.Composite reliability 
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 یکسانی، برداشت موردمطالعهمختلف  دهندگانپاسخ نیاست که در ب نیا یدهندهنشان نیبوده و ا شتریب

 از سؤاالت وجود داشته است. 

همگرا ارائههه  یههیشاخص روا یمنزلهبه( AVE) شدهاستخرا  انسیشاخص متوسط وار نیهمچن

 نیدر ا زین ریمقاد نیا یکه تمام کندیم هیرا توص شتریب و 0.۵ ریمقاد( 200۵ 1نچ)اسهت کهه  هدهیگهرد

 یریگهاندازخود را  یسازهآن است که هر نشانگر فقط  یامر به معنا نیاست و ا 0.۵پژوهش باالتر از 

 ریمقاد نیبنابرا؛ اندشدهکیتفک گریکدیاز  یخوببه هاسازهاست که تمام  یاگونهبه هاآن بیو ترک کندیم

مناسب پژوهش داللت  یهمگرا ییو روا ییایبر پا یاست که همگ آورده شده 2در جدول  هاشاخص نیا

 هست.  زیواگرا ن ییروا یدارا هآمددستبهکه مدل  دهدیمنشان  یصیتشخ ییروا یبررس جیدارند. نتا

مدل  یمدل بهرا یمعنادار بیضرا هونآزم جینتا ،یریگاندازهمطلوب مهدل  یهایژگیو دییپهس از تأ

 افزارنرماز  با استفاده ریمس بیضرا یمعنادار ی. بررسردیقرار بگ یموردبررس دیبا قیتحق یساختار

تا استفاده شده ر الزم است از دستور بوت استراپ منظو نیا ی. براردیپذیمانجام  2اس ال پی اسمارت

 یمعنادار سطحباشند در  1.96از  شتریب t ریمقاد یکه دارا ییرهاینشان داده شود. مس ریهر مس tمقدار 

 ۵00در حالت  ،یریمنظور ازسرگ هنیا یاستفاده شد که بهرا یریرو از روش ازسرگ نیاز هم .هستند 9۵%

 بیضرا 3است. ستون اول در جدول  شدهدادهنشان  6در جدول  یبررس نیا جیشد. نتا یسازهیشبنمونه 

دو سهازه است و  انیمثبت م یرابطهوجود  یدهندهنشان بیضرا نی. مثبت بودن ادهدیمرا نشان  ریمس

 .است گرید یهاسازهاز  تریقوآن دو سازه  نیب یرابطهباالتر باشد،  ریمس بیضر نیهرچه مقدار ا

باالتر  1.96، از اندشدهکه در ستون دوم آورده  t ریمقاد یکه مشخص است تمام طورمانه تیدرنها

 مدل است. یهاسازه نیب شدهمشخص یهارابطه یتمام یمعنادار یدهندهنشانامر  نیهستند و ا

 
 پژوهشی هاداده (AVE) یهاگویهآلفای کرونباخ، پایایی مرکب، پایایی اشتراکی واریانس میانگین  .2جدول 

واريانس میانگین  آلفای کرونباخ

 هاگويه

 يیايپا

 یاشتراک

 مرکب يیايپا

 (یبی)ترک

 نام متغیر

 پایداری اقتصادی 89/0 89/0 ۵7/0 86/0

 فناوری اطالعات سبز 84/0 86/0 61/0 79/0

 توانمند سازها 92/0 91/0 ۵8/0 91/0

 یچرخه زندگ 83/0 88/0 6۵/0 82/0

 سازها نهیبه 87/0 8۵/0 89/0 8۵/0

 هامان و روشزسا 91/0 86/0 78/0 86/0

. در گیردقرار می یموردبررسمدل ساختاری پژوهش ، گیریاندازهی هامدلبعد از بررسی  :مدل ساختاری

بهرای بررسهی بهرازش مهدل  گهردد.بررسی می هاآنیرهای پنهان همراه با روابط میان متغاین بخش تنها 

                                                           
1.Chen 

2.Partial Least Squares (PLS) 
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یها  zترین معیار، ضرایب معناداری یاساسشود که اولین و اختاری پژوهش از چندین معیار استفاده میس

اسهمارت پهی ال اس ایهن ضهرایب را بها اسهتفاده از دسهتور بهوت  افزارنرماست.  t-valuesهمان مقادیر 

ن صهورت کهه عهدد به ای ،کند. برازش مدل ساختاری با استفاده از محاسبه ضرایبیم محاسبه استرپینگ

 تأییهدرا  هاآن باشند،معنادار  درصد 9۵ در سطح اطمینان ندبیشتر باشند تا بتوان 96/1باید از  شدهحاصل

 96/1ایهن مطالعهه از  سهؤاالتضرایب معناداری مربوط به  افزارنرمتوسط  آمدهدستبهساخت. در تحلیل 

 ار گرفت.قر دیتائمورد  99/0 نانیابعاد با اطم یتمام .استبیشتر 

 tمقدار آماره  .3جدول 

  t آماره بارهای بیرونی

129/0  86/3 فناوری اطالعات سبز < توانمند سازها   

68۵/0  ۵6/13 پایداری سازمانی <فناوری اطالعات سبز    

199/0  96/4 فناوری اطالعات سبز <چرخه زندگی   

۵11/0  73/9 ت سبزفناوری اطالعا < سازها نهیبه   

26۵/0 82/۵ فناوری اطالعات سبز <ها سازمان و روش   

 یرههایمتغمربهوط بهه  2Rیکی دیگر از معیارهای بررسی برازش مدل ساختاری در این پژوهش ضهرایب 

زا دارد و سهه زا بر یک متغیهر درونیک متغیر برون تأثیرنشان از  که وابسته( مدل است)ی زادرونپنهان 

عنوان مقهادیر قهوی، متوسهط و ضهعیف بهرای ایهن معیهار در نظهر به 0.33و  0.6، 0.19سه مقدار  مقدار

ی اطالعهات فنهاور و برای .460برابر پایداری اقتصادی برای   2Rین پژوهش شاخص ادر است.  شدهگرفته

که چند درصد از  دهندیمنشان این مقادیر  واقع در .استبه دست آمد که مقادیر قوی  0.94برابر با سبز 

 نیتهرمهم قهتیدر حق نیهیتع بی. ضهرشهودیم نیهیمسهتقل تب یرهایوابسته توسط متغ ریمتغ راتییغت

 دهدیمنشان  بیضر نی. ااندکردهاستفاده  یمعادالت ساختار یسازمدلاست که از  یقاتیشاخص در تحق

 .کنندیم ینیبشیپوابسته را  ریچند درصد از رفتار متغ رفتههمیرو قیمستقل تحق یرهایمتغکه 

 قوی 67٫0 و متوسط 33٫0 ف،ضعی 19٫0با سه مقدار  دیبا (2014 1هایر)شاخص مطابق با گفته  نیا

نخواهد داشت و  یبود آن پژوهش ارزش علم یپژوهش برای 0٫19مقدار کمتر از  نیشود. چنانچه ا سهیمقا

 .(139۵ یمراداست ) یجدول و نقاش یآن تنها مشت لیوتحلهیتجزبخش 

گیرند قرار می یموردبررس PLS خانواده هایافزارنرم طریق از محور واریانس با رویکردهایی که مدل

هستند؛ یعنی شاخصی برای سنجش کل مدل شبیه به  یکجاصورت فاقد شاخص کلی برای نگاه به مدل به

 به یشاخص از که شد پیشنهاد حوزه این در مختلف تحقیقات در اما؛ نداردمحور وجود  انسیکوواررویکرد 

 دارد، وجود محور انسیکووار هایرویکرد در که برازشی هایشاخص یجابه توانیم 2نیکویی برازش  نام

در نظر گرفته و کیفیت  یکجاصورت به گیری رااندازه و ساختاری مدل دو هر شاخص این. نمود استفاده

گیری و اندازه خش مدلمدل کلی شامل هر دو ب .(139۵دهد )مرادی ها را مورد آزمون قرار میآن

                                                           
1.Hair 

2.Goodness of fit (GOF) 
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شود. برای بررسی برازش برازش آن، بررسی برازش در یک مدل کامل می تأییدشود و با ساختاری می

عنوان مقادیر به 01/0و  2/0، 36/0 سه مقدارشده است ،استفاده  GOFمدل کلی تنها یک معیار به نام 

افزار در نرم موردمحاسبهیرهای متغی بیانگر مقادیر اشتراک که شده استیمعرفقوی، متوسط و ضعیف 

 .استفاده می گرددجهت محاسبه برازش مدل کلی  از آن و است
 

=0.78 

، توانمنهد سهاز، یسهازنهیبهعمر، چرخه  بعد چهارد که ندهنشان می هاافتهیاز تحلیل  آمدهدستبهنتایج 

است و اثر  دیتائا درصد باالی اطمینان آماری مورد ابعاد فناوری اطالعات سبز ب عنوانبه هاروشسازمان و 

تواند با اسهتفاده از فنهاوری است و یک سازمان می قرارگرفته دیتائاین ابعاد بر پایداری سازمانی نیز مورد 

 یموردبررسهرا در میهان ابعهاد  ریتهأثبیشهترین  .اطالعات سبز پایهداری سهازمانی خهود را بهبهود بخشهد

 توانمنهد سهازها، چرخهه محصهول و هاروشو  هاسازمانبه ترتیب  هانهیگزند و بقیه کایفا می یسازنهیبه

 . هستند

دهد که نتیجه مطالعه با مطالعاتی مانند شفیعا با مطالعات پیشین نشان می آمدهدستبهمقایسه نتایج 

چنهین لییلهی مثبهت ارزیهابی کهرده و همرا ( که نقش فناوری را بر عملکرد سازمان 1394و ابوالقاسمی )

 .استاند همسو ( که رابطه مثبتی بین پایداری سازمانی و فناوری اطالعات سبز بدست آورده201۵)

 

 هاپیشنهادو  یریگجهینت -6

 و پایهدار توسعه به رسیدن برای هاسازمان و جوامع روی پیش و مهم مسائل از یکی سبز اطالعات فناوری

 اهمیهت بهه توجهه با مطالعه این. است آن انتخاب از ناگزیر نیسازما و جامعه هر که است سازمانی توسعه

 اطالعات فناوری بین ارتباط برای ساختاری مدل ارائه دنبال به آن از استفاده فراگیری و اطالعات فناوری

 .انجام گرفت های کوچک و متوسطسازمانی در بنگاه پایداری و سبز

چههار بعهد فنهاوری  عنوانبه هاروشاز، سازمان و عمر، بهینه سازی، توانمندسدر این پژوهش چرخه 

 دیهتائمورد  اقتصادیفناوری اطالعات سبز بر پایداری  ریتأثهمچنین قرار گرفت.  دیتائطالعات سبز مورد ا

از طریهق سهبز کهردن فنهاوری اطالعهات خهود  هاسهازمانگفت که  توانیمقرار گرفت. با توجه به نتایج 

را  ریتهأثپایهداری ههدایت نماینهد. نتهایج بیهانگر ایهن اسهت کهه بیشهترین  سازمان را در جهت توانندیم

 توانمنهد سهازهامحصهول و  ، چرخهههاروشو  هاسازمانبه ترتیب  هانهیگزو بقیه  کندیمایفا  یسازنهیبه

 .است

برای چنین انتقالی، مشهاغل  .آن اتخاذ شود یسازوکارهاگذار به اقتصاد سبز ممکن نیست، مگر آنکه 

، مشاغل سبز ابزاری جهت دستیابی به اقتصهاد سهبز هسهتند. مشهاغل گریدعبارتبه ؛شویمپیشنهاد  سبز

زیستی و مصهرف انهرژی و مهواد خهام را کهاهش داده؛ از ای هستند که اثرات محیطسبز، مشاغل شایسته

دن تولیهد اجتماعی، بهداشت و ایمنی برخوردار بوده و به علهت محهدود کهر نیتأمحقوق و مزایای کافی، 
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هها، پایهداری ها و به حهداقل رسهاندن پسهماندها و آلودگیبومای، حفاظت و احیای زیستگازهای گلخانه

 آورند.زیستی، اجتماعی و سیاسی را به همراه میمحیط ازلحاظتوسعه اقتصادی 

و  هایمشهخطهم در زمینه تعیین  ،بدیهی است نقش دولت در این زمینه بسیار برجسته است. دولت

تواند وضعیت را در ایهن حهوزه بهه سهمت وضهعیت فعالین حوزه فناوری اطالعات مییکی از  عنوانبههم 

تواند به اتاق فکهر سهبز، می های کوچک و متوسطنیز در حوزه بنگاه بخش خصوصیمطلوب هدایت کند. 

رسانی و آگاهیزیستی، تغییر الگوی مصرف منابع، ترغیب اخالقی، وضع مقررات برای کاهش ردپای محیط

سازی و سبز، هماهنگ یبخش فرابین بخشی و  یسازوکارهاگذاری و آموزش، نظام مدیریت سبز، سیاست

هها، برنهد سهبز و ، کاهش آلودگیکربنکمزیست، اقتصاد های اقتصادی و اجتماعی با محیطتلفیق فعالیت

 توانمندسازی اجتماعی بپردازد.
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 منابعفهرست 

 طریق از پایدار توسعه و ستیزطیمح از حفاظت .1393 .راد عدناناعظم  و صمدی فائقه محمدتقی، فرد، تقوی

 از حمایت حفاظت، ی،زیربرنامه ملی همایش دومین ،هاسازمان در سبز اطالعات فناوری یهاطرح یسازادهیپ
 .بهشتی شهید دانشگاه همایش، دائمی دبیرخانه تهران، ،پایدارو توسعه  ستیزطیمح

 و سبز بازاریابی و حسابداری پیامد پایدار توسعه. 1392 .مشعشیسیدمحمد  و پاکدلعبداهلل  عباسعلی، ،ییایدر

 شماره ،8 سال ،حسابداری پژوهش و دانش فصلنامه شرکتی، راهبری بر دیتأک با اجتماعی یریپذتیمسئول
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مجله . هااجتماعی و پایداری شرکت مسئولیت .1390اسدی.. زینب توکل نیا، اسماعیل  نظام الدین، انرحیمی
 حسابدار

 سبز، اقتصاد گسترش و پایدار توسعه در اطالعات فناوری نقش بررسی .1394 .ابوالقاسمی مریم و محمدعلی شفیعا،

 .شمال طرود پژوهشی شرکت .بابلسر سبز، اقتصاد آنالین و یالمللنیب کنفرانس دومین

 توسعه راهبرد در صادرات مدیریت یهاشرکت خدمات از استفاده مزایای. 1389. شمشیری ، فیروزشمشیری قرچه،

 .6۵-8۵ صفحه. 4 شماره. راهبردی مدیریت مطالعات فصلنامه. متوسط و کوچک های-بنگاه صادرات

 انتشارات موسسه نگاه دانش..SmartPLS. ،139۵ بر مبتنی ساختاری معادالت یسازمدل مرادی، محسن

 و رایانه مهندسی ملی همایش. سبز اطالعات فناوری مزایای بررسی .1393 .ظهرابیمسعود  و مولود محرابیان،
 .فرزین طلوع صنعت و علم شرکت .تهران ت.اطالعا فناوری مدیریت

 یالمللنیب همایش ی،دارسازمانیپا توسعه در انسانی منابع یسازنهیبه ریتأث .1393 .دارینی مهدی واعظم  ملکی،
 .مبین فرهنگی سفیران موسسه تهران، ،مدیریت

 توسعه محوریت با متوسط و کوچک هایبنگاه پذیریرقابت افزایش در یبندخوشه نقش .138۵.محمد  ناطق،
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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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