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چکیده
امروزه مسائل سبز و توسعۀ پایدار با توجه به افزایش فشارهای اجتماعی، اقتصادی و قانونی، برای شرکت ها و سازمان ها 
به منظور باقی ماندن در رقابت محلی و جهانی، به موضوعی مهم و راهبردی تبدیل شده است؛ به همین منظور سازمان ها 
همواره در پی استفاده از ابزارها و روش هایی هستند که در کنار تأمین اهداف خود، از اهداف اجتماعی و زیست محیطی 
نیز پشتیبانی کنند. فناوری اطالعات سبز به  منزلۀ یکی از عوامل اصلی برای دستیابی به توسعۀ پایدار زیست محیطی 
شناخته  شده است. هدف این مقاله، بررسی عوامل مؤثر در پذیرش فناوری اطالعات سبز در صنایع کوچک و متوسط 
شهر کرمانشاه است. این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر روش های پژوهش، پیمایشی ـ توصیفی است. جامعۀ 
آماری پژوهش را مدیران صنایع کوچک و متوسط شهر کرمانشاه تشکیل می دهند. برای گردآوری داده ها از پرسش نامۀ 
استاندارد استفاده و براساس مقیاس لیکرت امتیازدهی شد. تجزیه وتحلیل داده ها در قالب الگوی معادالت ساختاری 
تأثیر مستقیم عوامل بررسی شده در  از  نتایج مطالعه حاکی  انجام  شد.  نرم افزار اسمارت پی ال اس 3  از  با استفاده  و 
منابع  محیط  زیست،  انطباق  محرک های  اقتصادی،  پیشران های  دولت،  حمایت  ارشد،  مدیریت  )حمایت  پژوهش 

کسب وکار، حاکمیت شرکتی و منابع فناورانه( در پذیرش فناوری اطالعات سبز بوده است. 
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مقدمه
فشارهای  افزایش  به  توجه  با  پایدار  توسعۀ  و  سبز  مسائل  امروزه 
اجتماعی، اقتصادی و قانونی برای شرکت ها و سازمان ها با هدف 
باقی ماندن در رقابت محلی و جهانی به موضوعی مهم و راهبردی 
تبدیل شده است؛ به همین منظور سازمان ها همواره در پی استفاده 
از  اهداف خود  تأمین  کنار  در  که  و روش هایی هستند  ابزارها  از 
بخش  کند.  پشتیبانی  نیز  زیست محیطی  و  اجتماعی  اهداف 
این قضیه مستثنا نیست و می تواند  از  فناوری اطالعات سبز هم 
فناوری اطالعات  باشد.  داشته  اقتصاد  بسزایی در سبزکردن  تأثیر 
سبز، که به منزلۀ شاخه ای از مدیریت سبز نیز شناخته می شود، به 
مطالعه و تحقیق و شیوه و طراحی، ساخت، استفاده و طرح ریزی 
نمایشگرها،  مانند  مرتبط  ساختار های  و  سرورها  رایانه ها، 
و  ارتباطاتی  ساختار های  و  ذخیره سازی  دستگاه های  چاپگرها، 
محیط زیست  در  تأثیر  حداقل  با  کارآمد  و  مؤثر  به طور  شبکه ای 
تعریف می شود )Hilty and Aebischer, 2015, 5(. فناوری 
اطالعات و زیرساخت های آن، میزان چشمگیری از منابع به  ویژه 
منابع الکتریکی را مصرف می کنند و با این مصرف به انتشار حجم 
زیست محیطی  مخرب  تأثیرات  و  گلخانه ای  گازهای  از  باالیی 
فناوری  مربوط  سخت افزار  موضوع  عالوه براین،  می شوند.  منجر 
تولید  طی  در  را  فراوانی  زیست محیطی  مشکالت  نیز  اطالعات 
مشکالت  از  مهمی  بخش  بنابراین  دارد؛  همراه  به  خود  دفع  و 
زیست محیطی که امروزه با آن مواجهیم، ناشی از زیرساخت های 
فناوری اطالعات و اقدامات مرتبط با آن است. به حداقل رساندن 
آثار مخرب زیست محیطی فناوری اطالعات، خلق محیط  زیستی 
استفاده  کاهش  گلخانه ای،  گازهای  انتشار  سطح  کاهش  پایدار، 
بازیافت،  و  مجدد  استفادۀ  سیاست  تشویق  زیان آور،  مواد  از 
درنظرگرفتن  و  عمومی  اذهان  در  شرکت  به  مربوط  تصویر  بهبود 
هستند  عواملی  ازجمله  اجتماعی  و  اخالقی  قانونی،  مالحظات 
فناوری  به کارگیری  برای  اصلی  مشوق های  درحکم  می توان  که 
 Murugesan, 2008; Dezdar,( اطالعات سبز از آن ها نام برد

.)2017; Hernandez, 2020
گاه ساختن  آ به منظور  سبز  اطالعات  فناوری  توسعۀ  و  ظهور 
پی  در  که  بود  فناوری  از  گسترده  استفادۀ  پیامدهای  از  کاربران 
از  بی رویه  استفادۀ  این  تأثیر  درمورد چگونگی  نگرانی ها  افزایش 
فناوری در محیط زیست به وجود آمد. درواقع پایداری شامل پنج 
محیطی،  فردی،  اجتماعی،  از:  عبارت اند  که  است  اصلی  بعد 
بعد  دو  در  قرارگرفتن  با  اطالعات سبز  فناوری  فنی.  و  اقتصادی، 
محیطی و فنی، متخصصان و تصمیم گیرندگان را برای به کارگیری 
سیاست ها و درنظرگرفتن مسائل سبز در حوزۀ فناوری اطالعات 
اکثر   .)García‐Berná et al., 2019, 4( می کند  تشویق 
خود  زیست محیطی  عملکرد  بهبود  برای  سازمان ها،  و  شرکت ها 

گاهی عمومی دربارۀ مسائل زیست محیطی،  و واکنش به افزایش آ
درنظرگرفتن  و  زیست محیطی  مالحظات  روی  بر  را  خود  تمرکز 
 Alziady and( آن ها در اتخاذ تصمیمات خود معطوف کرده اند
Enayah, 2019(. کسب وکارهای کوچک و متوسط نیز می توانند 
جدید  بازاری  تشکیل  فرصت  سبز  اطالعات  فناوری  پذیرش  با 
را  محیط  در  کسب وکار  تأثیر  آن،  دنبال  به  و  بیاورند  به دست  را 
رقابت  در  باقی ماندن  برای  اهرمی  درحکم  آن  از  و  دهند  کاهش 
که  است  این  بر  اعتقاد   .)Hernandez, 2020( کنند  استفاده 
تأثیر  سبز،  اطالعات  فناوری  به ویژه  اطالعات،  فناوری  کاربرد 
مثبتی در پایداری خواهد داشت، اما گذار از فناوری اطالعات به 
فناوری اطالعات سبز به آسانی امکان پذیر نخواهد بود؛ زیرا اغلب 
سازمان ها و کسب وکارهای کوچک و متوسط فقط به دنبال سود و 

.)Zhang et al., 2018( منافع خود خواهند بود
گاهی مصرف کنندگان  همراه با افزایش قیمت انرژی و افزایش آ
سمت  به  حرکت  سازمان ها  محیط زیست،  برای  آن  خطرات  از 
فناوری اطالعات سبز و نشان دادن سازمانی پاسخ گو با مسئولیت 
بیشتر و بهتر را سرلوحۀ خود قرار داده اند. مسئولیت های اجتماعی 
هر  مدیران  اصلی  نگرانی   

ً
تقریبا محیط زیست،  قبال  در  سازمان 

ازاین رو   .)Hilty and Aebischer, 2015, 5( است  شرکتی 
از  استفاده  به  گوناگون  کسب وکارهای  که  داشت  بیان  می توان 
رویکردهای پیشگیرانه برای حفاظت از محیط زیست نیاز دارند. 
همچنین استفاده از فناوری اطالعات سبز سبب می شود سازمان 
مسئولیت پذیری اجتماعی بیشتری را در قبال محیط زیست ترویج 
دی اکسید،  کربن  انتشار  شامل  زیست محیطی  مشکالت  دهند. 
استخراج و استفادۀ بی رویه از منابع طبیعی، افزایش پسماندهای 
ناشی از تولید و نبود برنامۀ مناسب برای دفع این پسماندها توجه 
معطوف  موضوع  این  به  را  خصوصی  و  دولتی  سهام داران  بیشتر 
تشکیل  به  مشکالت  این   .)Hernandez, 2020( است  کرده 
توافقاتی در مناطق گوناگون برای درک موضوع استفاده از فناوری 
پایداری  و  فناوری  توسعۀ  انسانی، کسب وکار،  ایمنی  مباحث  در 
سازمان های  از  بسیاری  امروزه   .)ibid( شد  منجر  محیط زیست 
دولتی و خصوصی در سراسر دنیا و حتی کشور ضرورت استفاده 
از فناوری اطالعات سبز را درک کرده و از راهبرد های آن استفاده 
اجرای  برای  اطالعات  فناوری  مدیران  اغلب  همچنین  می کنند. 
کاهش  با  سازمان  که  زمانی  در  فناوری  طرح های  موفقیت آمیز 
بودجۀ فناوری روبه روست، تالش بسیاری می کنند و از این منظر، 
مسئولیت های  تحقق  به  هم  و  هزینه ها  کاهش  به  می توانند  هم 
اجتماعی و انجام فعالیت های سازگار با محیط زیست کمک کنند 

)تقوا و همکاران، 1396(.
واحد  هزار   46 تعداد  کوچک،  صنایع  سازمان  آمار  براساس 
صنعتی کوچک و متوسط در سطح کشور فعال اند که سهم استان 
)در حدود 2  واحد صنعتی   1000 

ً
تقریبا آمار،  این  از  کرمانشاه 
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 Small Industries and Industrial Towns( است  درصد( 
Organization of Iran, 2020(. بسیاری از واحدهای صنعتی 
در سطح استان کرمانشاه به دالیل گوناگون با شکست روبه رو شده 
و غیرفعال شده اند. عوامل شکست یا عملکرد ضعیف واحدهای 
بررسی  متعددی  پژوهش های  در  متوسط  و  کوچک  صنعتی 
مسائل  به  بی توجهی  عوامل  این  اساسی ترین  از  یکی  که  شده اند 
واحدهای  زیست محیطِی  قوانین  رعایت نکردن  و  زیست محیطی 
است  گفتنی  است )همان(.  ذکر شده  متوسط  و  صنعتی کوچک 
موقعیت  به  توجه  با  کرمانشاه،  استان  در  زیست محیطی  مسائل 
جغرافیایی و تنوع زیست محیطی در آن، اهمیت بسیار ویژه ای نیز 
دارد. این واحدهای صنعتی باید درک کنند که در دنیای امروز از 
پیروز  رقابت  در عرصۀ  نمی توانند  مالی  یا  برتری عملیاتی  طریق 
اهمیت درخور  به رغم  با خود همراه سازند.  را  و مشتریان  باشند 
 توجه و روبه رشد فناوری اطالعات سبز در سال های اخیر، برای 
افزایش پایداری محیط زیست و کارایی صنایع کوچک و متوسط، 
افزایش درک و اهمیت واحدهای صنعتی  درحال حاضر درمورد 
در  فناوری اطالعات سبز  استقرار  احتمالی  و سهم  تأثیر  درمورد 
موفقیت، عملکرد و کسب سرمایۀ اجتماعی در واحدهای صنعتی 

گاهی چندانی وجود ندارد. آ
پذیرش  در  مؤثر  عوامل  بررسی  پژوهش  این  هدف  بنابراین 
فناوری اطالعات سبز در صنایع کوچک و متوسط شهر کرمانشاه 
در  بررسی شده  این است که عوامل  پژوهش  است. سؤال اصلی 
و  فناوری سبز در صنایع کوچک  پذیرش  تأثیری در  پژوهش چه 

متوسط شهر کرمانشاه دارد؟

1. مبانی نظری پژوهش

1-1. فناوری اطالعات سبز
مطالعه  چند  به جز  که  است  نوظهور  بحثی  سبز  فناوری  پذیرش 
و  )تقوا  ندارد  وجود  آن  درمورد  نظری  و  تجربی  تحقیق  هیچ 
از  برخی  شامل  سبز  اطالعات  فناوری   .)139۸ همکاران، 
مدیریتی  اقدامات  و  انسانی  فعالیت های  سازمانی،  فعالیت های 

عملکرد  و  اطالعات  فناوری  زیرساخت  به  که  است  مرتبط 
 Loeser( کسب وکار به منظور استفادۀ کارآمد از منابع اشاره دارد
می دهد  نشان  خدماتی  علوم  به  مربوط  ادبیات   .)et al., 2017
اقتصادی و زیست محیطی  با مشکالت  فناوری سبز می تواند  که 
 Lee and Kim,( برای برآورده ساختن نیاز ذی نفعان مقابله کند
تولید  طراحی،  مانند  اقداماتی  میان  مؤثر  همکاری  به  2010(؛ 
حفظ  زیست محیطی،  آلودگی  از  جلوگیری  هدف  با  مصرف  و 
)Zhang et al., 2018(؛  دارد  اشاره  پایدار  توسعۀ  و  محصول 
برنامه هایی  و  نظام مند  ابتکارات  اطالعات،  فناوری  به  همچنین 
می دهند  قرار  مدنظر  را  محیط  زیست  پایداری  که  دارد  اشاره 

.)Mishra et al., 2014(
دستیابی  برای  رویکردی  به منزلۀ  سبز  اطالعات  فناوری 
سازمان ها به پایداری از طریق کاهش هزینه، بهبود اقدامات مربوط 
به دفع پسماند، کاهش میزان انتشار کربن و گازهای گلخانه ای و 
کمک به سازمان ها برای انجام فعالیت های تجاری با کمترین تأثیر 
زیست محیطی شناخته می شود )Hernandez, 2020(. فناوری 
با محیط  زیست مساعد و سازگار خواهد بود و به  اطالعات سبز 
این علت که به روشی کارآمدتر از منابع طبیعی و محیط  زیست 
استانداردهای  فناوری اطالعات سبز،  محافظت می کند. درواقع 
فناوری  از  استفاده  طریق  از  را  محیط زیست  با  مساعد  و  سازگار 
فناوری  مدیران  از  بسیاری  به طورکلی  می برد.  به کار  اطالعات 
اطالعات سبز را به منظور کاهش تأثیرات مخرب زیست محیطی 
 Alziady( گرفته اند  به کار  الکترونیکی  زباله های  ازبین رفتن  و 
and Enayah, 2019(. مدل موال1 و همکاران )2008( عوامل 
 2  TOE چارچوب  براساس  را  سبز  فناوری  پذیرش  تعیین کنندۀ 
به  مربوط   4  PERM و   )1990( فلیسچر3  و  تورناتزکی  به  مربوط 
مدل   1 می کند. شکل  بررسی   )2005a; 2005b( لیکر5  و  موال 

1. Molla

2. Technology Organization Environmental

3. Tomatzky and Fleischer

4. Perceived e�Readiness of the Organization

5. Licker

)Molla et al., 2008, 673( شکل 1: مدل پذیرش فناوری سبز

محتوای فناوری سبز

آمادگی فناوری سبز

محرک های فناوری سبز  تمایل به اتخاذ
 فناوری سبز

اتخاذ فناوری سبز
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پیشنهادی موال را برای پذیرش فناوری سبز نشان می دهد.
چارچوب TOE سه عنصر را معرفی می کند که در فرایند پذیرش 

نوآوری های فناورانه اثرگذارند. این سه عنصر عبارت اند از:

1( محتوای زیست محیطی؛

2( محتوای فناوری؛

3( محتوای سازمانی.

در  مؤثر  محتوایی  و  اولیه  متغیرهای  شناسایی  به  چارچوب  این 
براساس چارچوب  فناوری سبز کمک می کند. همچنین  پذیرش 
آمادگی الکترونیکی سازمانی درک شده )PERM(، درک سازمانی 
و آمادگی الکترونیکی زیست محیطی در تصمیم گیری های مربوط 
 Molla( حیاتی اند  نوآورانه  فناوری  پذیرش  برای  کسب وکار  به 
and Licker, 2005b; 2005a, 880(. مدل PERM شامل دو 

زیرساخت اصلی است که عبارت اند از:
POER 1 )آمادگی الکترونیکی درک شدۀ سازمانی(
PEER 2 )آمادگی الکترونیکی خارجی درک شده(.

آمادگی  که  شد  داده  نشان   )2005a( لیکر  و  موال  پژوهش  در 
 PEER به نسبت  عمیق تری  تأثیر  محیطی  آمادگی  و  سازمانی 
)آمادگی خارجی درک شده( برای پذیرش نوآوری خواهند داشت؛ 
بنابراین در این پژوهش، که به نوعی اولین مسئله در حوزۀ فناوری 
خواهیم  تمرکز   POER عوامل  بررسی  به  است،  سبز  اطالعات 

1. Perceived Organizational E�Readiness

2. Perceived External E�Readiness

منابع  عامل  سه  پژوهش،  این  در   POER عوامل  میان  از  کرد. 
توجه  با  می شوند.  بررسی  و حاکمیت  فناورانه  منابع  کسب وکار، 
به اینکه فناوری اطالعات سبز مفهومی نوظهور است و استاندارد 
مرجع کاملی برای نقش حاکمیت دولت در شرایط فعلی نیست، 
 Velte( حاکمیت دولت را با نقش تسهیل کننده در نظر می گیریم
زیست محیطی  مسائل  درنظرگرفتن  با  et al., 2008(. شرکت ها 
تولید  و  طراحی  فرایند  در  سبز  اطالعات  فناوری  به کارگیری  و 
محصوالت و ارائۀ خدمات خود می توانند به مزیت رقابتی بسیار 
به  توجه  با  سبز،  اطالعات  فناوری  به کارگیری  یابند.  قوی  دست 
ماهیت خود، می تواند سطح باالتری از بهره وری ناشی از مصرف 
منابع و انرژی ـ به ویژه انرژی الکتریسیته ـ را در پی داشته باشد و 
خود این امر موجب صرفه جویی باالی شرکت در هزینه ها و قیمت 
تمام شدۀ محصوالت و خدمات خواهد شد. همچنین خریداران 
ارتباط  در  حقوقِی  و  حقیقی  افراد  و  ذی نفعان  تمامی  سازمانی، 
فشارهایی  زیست محیطی،  گاهی  آ افزایش  به  توجه  با  شرکت،  با 
که  کرد  خواهند  وارد  زیست محیطی  مسائل  درنظرگرفتن  مبنی بر 
می تواند  چشمگیری  حد  تا  سبز  اطالعات  فناوری  به کارگیری 
 Mithas et( پاسخ گوی این فشارها از جانب افراد و گروه ها باشد
al., 2010; Murugesan, 2008(. لی و ِان گی3 )2014( فناوری 
پایداری اکولوژیک  اطالعات سبز را کاربرد سامانمند معیارهای 
مانند پیشگیری از آلودگی زیست محیطی، نظارت بر روند تولید 
محصول، استفاده از فناوری های پاک و دفع پسماندهای حاصل 

3. Lei and Ngai

)Chen and Chang, 2014, 209( شکل ۲: مدل پژوهش

یت ارشد حمایت مدیر
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منابع فناورانه

حاکمیت

Green IT محتوای

Green IT محرک های

انگیزه برای به 

کارگیری فناوری 
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6۵ بررسی عوامل مؤثر در پذیرش فناوری اطالعات سبز در صنایع کوچک و متوسط شهر کرمانشاه

از زیرساخت های فناوری اطالعات تعریف کرده اند.
با توجه به بررسی سایر مدل های پژوهش های انجام شده و مدل 
موال و همکاران )2008(، مدل و سنجه های چن و چانگ1 )2014( 
عنوان مبنای پژوهش حاضر در نظر گرفته شده است. این مدل در 
کشور تایوان در بیش از 60 شرکت از صنایع گوناگون ارزیابی شده 
است و یکی از نقاط قوت آن، وابستگی نداشتن به صنعتی خاص 
است. جامعیت و فقدان محدودیت مکانی سنجه های ارزیابی شده 
)حمایت های مدیریت ارشد و دولت، منابع کسب وکار و فناورانه و 
مسائل اقتصادی و زیست محیطی( در این مدل بیانگر کاربردی بودن 
مدل مذکور در پژوهش حاضر است. این مدل شامل پرسش نامۀ 
استانداردی است که در پژوهش محققان، به آن استناد شده که این 

موضوع تأیید روایی آن را نیز نشان می دهد.

1-2. عوامل مؤثر در پذیرش فناوری اطالعات سبز

1-2-1. محتوای فناوری اطالعات سبز
یت ارشد: حمایت مدیریت ارشد یکی از مهم ترین  حمایت مدیر
عوامل در فرایند پذیرش است )Cooper and Zmud, 1990( و 
گیرد.  قرار  موردتوجه  شرکت ها  حمایتی  نگرش  به منزلۀ  می تواند 
قرار  و وعده های تضمین شده  منابع  کنار  در  راهبرد ها  هنگامی که 
می گیرند، سازمان بیشتر به پذیرش فناوری اطالعات سبز تمایل 
خواهد داشت )Hemingway and Maclagan, 2004(. تحت 
برای  قوی  پشتوانه ای  شرکت  اقتصادی،  و  حمایتی  نگرش  چنین 
پذیرش و راه اندازی فناوری اطالعات سبز خواهد داشت. براساس 
محتوای  در  موجود  پیشنهادی  ارتباطات  و  فوق  ساختارهای 

سازمانی، فرضیه های زیر را در نظر می گیریم:

به  مربوط  انگیزۀ  در  مثبتی  تأثیر  ارشد  مدیریت  حمایت  الف( 
پذیرش فناوری اطالعات سبز دارد.

تأثیر مثبتی در محرک های اقتصادی  ب( حمایت مدیریت ارشد 
فناوری اطالعات سبز دارد.

انطباقی  محرک های  در  مثبتی  تأثیر  ارشد  مدیریت  حمایت  پ( 
محیط زیست فناوری اطالعات سبز دارد.

مالی،  حمایت  درک  اینجا  در  دولت  حمایت  دولت:  حمایت 
تقسیم دانش و وضع قوانین حمایتِی دولت برای شرکت ها تعریف 
می کنند  اجرا  را  سبز  اطالعات  فناوری  که  شرکت هایی  می شود. 
می توانند منافع بلندمدت ازجمله شهرت به دست آورند. بااین حال 
ممکن است توانایی و منابع الزم برای انجام فناوری های محیطی 
را نداشته باشند و دولت در این حوزه، با فراهم کردن شرکایی برای 
این شرکت ها، به پذیرش این مفهوم از جانب آن ها کمک می کند؛ 

بنابراین فرضیه های زیر را در نظر خواهیم گرفت: 

1. Chen and Chang

پذیرش  به  مربوط  انگیزۀ  در  مثبتی  تأثیر  دولت  حمایت  الف( 
فناوری اطالعات سبز دارد.

فناوری  اقتصادی  در محرک های  مثبتی  تأثیر  دولت  ب( حمایت 
اطالعات سبز دارد.

انطباق  محرک های  در  مثبتی  تأثیر  دولت  حمایت  پ( 
 Chen and Chang,( زیست محیطی فناوری اطالعات سبز دارد

.)2014, 209

)POGR( 1-2-2. آمادگی درک شدۀ سازمانی
و  آتی  نیازهای  رفع  برای  سازمان  هر  قابلیت های  به  منابع  منابع: 
فناوری اطالعات  به سطح  فناورانه  منابع  دارد.  اشاره  پویا  تغییرات 
براساس سازمان بودن، میزان رایانه ای بودن و میزان تجربه با برنامه های 
 .)Powell and Dent‐Micallef, 1997( مبتنی بر شبکه اشاره دارد
منابع کسب وکار نیز قابلیت ها و دارایی هایی مانند باز بودن ارتباطات 
سازمانی، رفتار خطر پذیر، حاکمیت روابط کسب وکار موجود و منابع 
عالوه بر  شدید  سازمانی  محدودیت های  می گیرد.  نظر  در  را  مالی 
تأثیرگذاری در محرک های اقتصادی و انطباقی زیست محیطی، در 
انگیزۀ پذیرش فناوری اطالعات سبز نیز تأثیرگذار خواهد بود؛ بنابراین 
این منابع در فرایند پذیرش فناوری اطالعات سبز هم می توانند نقش 
تسهیلگر و هم نقش بازدارنده ایفا کنند. برهمین اساس، فرضیه های 

زیر را در نظر خواهیم گرفت:

پذیرش  به  مربوط  انگیزۀ  در  مثبتی  تأثیر  کسب وکار  منابع  الف( 
فناوری اطالعات سبز دارد.

ب( منابع کسب وکار تأثیر مثبتی در محرک های اقتصادی فناوری 
اطالعات سبز دارد.

انطباقی  محرک های  در  مثبتی  تأثیر  کسب وکار  منابع  پ( 
زیست محیطی فناوری اطالعات سبز دارد.

ت( منابع فناورانه تأثیر مثبتی در انگیزۀ مربوط به پذیرش فناوری 
اطالعات سبز دارد.

فناوری  اقتصادی  محرک های  در  مثبتی  تأثیر  فناورانه  منابع  ث( 
اطالعات سبز دارد.

ج( منابع فناورانه تأثیر مثبتی در محرک های انطباقی زیست محیطی 
فناوری اطالعات سبز دارد.

تصمیم گیری،  به  مربوط  فنون  راهبرد ها،  به  حاکمیت  حاکمیت: 
تخصیص منابع و توسعۀ اهداف کلی اشاره دارد. درواقع حاکمیت 
شرکت،  مدیریت  میان  روابط  مجموعه  شامل  کلی  به صورت 
هیئت مدیره و کلیۀ سهام داران است که ساختاری برای تعیین اهداف، 
می کند  فراهم  عملکرد  بر  نظارت  و  اهداف  این  به  دستیابی  ابزار 
)OECD2, 2004(؛ بنابراین شرکت ها باید یک نوع حاکمیت تحت 

2. Organization for Economic Co�operation and Development (OECD)
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عنوان استاندارد کلی در داخل خود باشند؛ در غیر این صورت، نبود 
حاکمیت خاص به ایجاد اختالل و ناسازگاری میان اهداف سازمانی 
و شناسایی کارکنان منجر خواهد شد. براین اساس، فرضیه های زیر در 

نظر گرفته می شود:

به پذیرش  انگیزۀ مربوط  تأثیر مثبتی در  الف( حمایت حاکمیت 
فناوری اطالعات سبز دارد.

ب( حمایت حاکمیت تأثیر مثبتی در محرک های اقتصادی فناوری 
اطالعات سبز دارد.

انطباقی  محرک های  در  مثبتی  تأثیر  حاکمیت  حمایت  پ( 
زیست محیطی فناوری اطالعات سبز دارد.

1-2-3. محرک های فناوری اطالعات سبز
محرک های اقتصادی: محرک های اقتصادی به پیگیری سازمان 
عملیات های  در  محسوس  هزینه های  در  صرفه جویی  زمینۀ  در 
ویلیامسون1  باور  به  دارد.  اشاره  سبز  اطالعات  فناوری  مربوط 
برای   

ً
منحصرا اقتصادی  محرک های   ،)2006( همکاران  و 

اطالعات  فناوری  پذیرش  که  بود  خواهد  جذاب  شرکت هایی 
باشد. در مقالۀ ژو2 و  برایشان منافع آشکار مستقیمی داشته  سبز 
هنگامی که  اقتصادی  محرک  شد  مشخص   ،)2004( همکاران 
فناوری اطالعات سبز را پذیرش می کند، بیشترین تأثیر را خواهد 

داشت؛ بنابراین فرض زیر را مدنظر می گیریم:
به  بیشتری  تمایل  قوی تر،  اقتصادی  محرک های  با  سازمان ها 

پذیرش فناوری اطالعات سبز دارند.
زیست محیطی  قوانین  یست:  محیط  ز انطباق  محرک های 
و  اروپا  اتحادیۀ  اعضای  تمامی  که  هستند  مهمی  محرک های 
ملزم  دارند  تجاری  روابط  اروپایی  کشورهای  با  که  شرکت هایی 
تحقیقات  برخی   .)Bernauer et al., 2007( آن اند  رعایت  به 
نیز نشان می دهند که محرک های قانونی و فشار از طرف نهادهای 
باالدستی عوامل مهمی هستند که سازمان ها را به  استفاده از فناوری 
 Nazari and اطالعات سبز سوق می دهند )Jamshidi, 2016؛ 
 .)Murugesan and Gangadharan, 2012 ؛ Karim , 2011
و  عمومی  نگرانی های  نوآوری  برای  مهم  محرک های  از  یکی 
 Cai et al.,( اجتماعی دربارۀ مسائل زیست محیطی در جامعه است
2013(. با افزایش سواد شهروندی، آگاهی اجتماعی دربارۀ ایدۀ سبز 
روزبه روز محبوب تر می شود. با رسیدن مردم به سطح مشخصی از 
استاندارد زندگی، اکنون مراقبت از موضوع سبز را آغاز خواهند کرد؛ 

براین اساس، فرضیۀ زیر را در این مسئله در نظر می گیریم:
سازمان ها، با محرک انطباق زیست محیطی قوی تر، به پذیرش 

فناوری اطالعات سبز تمایل بیشتری دارند.

1. Williamson

2. Zhu

2. پیشینۀ پژوهش

در  متعددی  مطالعات  سبز،  اطالعات  فناوری  موضوع  در 
آن ها  بررسی  به  ادامه  در  که  انجام شده  و خارجی  داخلی  حوزۀ 

می پردازیم:
فناوری  «تأثیر  عنوان  با  را  پژوهشی   )1396( و همکاران  تقوا 
)مطالعۀ  سازمانی  پایداری  اقتصادی  مؤلفه  بر  سبز  اطالعات 
دادند.  انجام  ایرانی(»  متوسط  و  کوچک  سازمان های  موردی: 
مطالعات  و  هدفمند  مصاحبه های  طریق  از  پژوهش،  این  در 
پایداری  و  سبز  اطالعات  فناوری  شاخص های  کتابخانه ای، 
میان  در  الکترونیکی  پرسش نامۀ  سپس  شد.  شناسایی  اقتصادی 
مدیران، مشاوران و خبرگان فناوری اطالعات سازمان های ایرانی 
و  کوچک  سازمان های  که  است  این  بیانگر  نتایج  شد.  توزیع 
اطالعات  فناوری  از طریق شاخص های  می توانند  ایران  متوسط 
و روش ها(  توانمندساز، سازمان  سبز )چرخۀ عمر، زیرساخت، 
سازمان خود را در جهت پایداری اقتصادی هدایت کنند. شفیعا 
نقش  «بررسی  عنوان  با  پژوهشی  در   )1394( ابوالقاسمی  و 
به  سبز»  اقتصاد  گسترش  و  پایدار  توسعۀ  در  اطالعات  فناوری 
این نتیجه رسیدند که اقتصاد سبز می تواند به افزایش رفاه انسان 
و کاهش خطرات زیست محیطی  اجتماعی منجر شود  برابری  و 
مقاله  این  نتایج  باشد.  داشته  پی  در  را  اکولوژیکی  کمبودهای  و 
توسعۀ  و  اقتصادی  رشد  در  اطالعات  فناوری  که  داد  نشان 
فناوری اطالعات و خدمات  پیشرفت های  اثرگذار است.  پایدار 
جایگزینی  برای  که  شده  موجب  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری 
سایر اشکال سرمایه و نیروی کار با تجهیزات فناوری اطالعات 
همکاران  و  تقوی فرد  آید.  وجود  به  قوی  انگیزه ای  ارتباطات  و 
و  محیط زیست  از  «حفاظت  عنوان  با  پژوهشی  در   )1393(
اطالعات  فناوری  طرح های  پیاده سازی  طریق  از  پایدار  توسعۀ 
سبز در سازمان ها» به دنبال شناسایی عوامل مؤثر در پیاده سازی 
کاهش  به منظور  سازمان ها  در  سبز  اطالعات  فناوری  طرح های 
ابعاد  در  عوامل  این  که  بوده اند  زیست محیطی  آلودگی های 
این  یافته های  شده اند.  بررسی  محیطی  و  سازمانی  فناوری، 
مجازی سازی  فرایند  که  فناورانه،  عوامل  که  داد  نشان  پژوهش 
زمینۀ  در  ساپکو  شرکت  و  شده  تأیید   

ً
یا قو می کرد،  سنجش  را 

طرح های  جنبۀ  از  سبز  اطالعات  فناوری  طرح های  پیاده سازی 
 )1393( ظهرابی  و  محرابیان  است.  کرده  عمل  موفق  فناورانه 
به  سبز  اطالعات  فناوری  مزایای  «بررسی  عنوان  با  پژوهشی  در 
بیان مفاهیم فناوری اطالعات سبز و چگونگی پیاده سازی آن در 
سازمان ها» اشاره  کرده و به فناوری اطالعات سبز به منزلۀ یکی از 
اجزای سازمان سبز پرداخته اند. در این پژوهش، به مدل ارزشی 
فناوری اطالعات سبز پرداخته  شده است که برای توصیف مسیر 
دستیابی به پایداری زیست محیطی استفاده شده و از طریق چهار 
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روش جدا به شرح آن پرداخته  شده است. همچنین این پژوهش 
الگوها و چارچوب های فناوری اطالعات سبز را، که دانشمندان 
فناوری  مزایای  و  راهکارها  مشکالت،  همچنین  کرده اند،  ارائه 

اطالعات سبز را از زوایای گوناگون بررسی کرده است.
فیلیپین  در  عالی  آموزش  دانشجویان  دیدگاه   )2020( هرناندز 
دربارۀ پذیرش فناوری اطالعات سبز را بررسی کرد. نتایج مطالعۀ 
درمورد  متوسطی  گاهی  آ سطح  دانشجویان  که  داد  نشان  او 
ادغام  بنابراین  دارند؛  آن  از  استفاده  و  سبز  اطالعات  فناوری 
فناوری اطالعات سبز در برنامۀ درسی آموزش عالی دانشجویان 
از  به کارگیری  و  استفاده  سطح  ارتقای  در  مهم  عاملی  می تواند 
فناوری اطالعات سبز باشد. در مطالعه ای دیگر، تأثیر هنجارهای 
شخصی، هنجارهای توصیفی و باورهای زیست محیطی در قصد 
فرد برای استفاده از فناوری اطالعات سبز بررسی شد. نتایج مطالعه 
نشان داد که متغیرهای مذکور در تمایل فرد برای استفاده از فناوری 
اطالعات سبز تأثیر خواهند گذاشت و از طرفی مقررات دولتی نیز 
متغیرهای هنجاری فرد را برای به کارگیری فناوری اطالعات سبز 
اصلی  مؤلفه های   .)Yoon, 2018( داد  خواهد  قرار  تأثیر  تحت 
فناوری اطالعات سبز، که باید مؤسسات دولتی مدنظر قرار دهند، 
در پژوهشی بررسی شد. پیش فرض این مطالعه این بوده است که 
فناوری اطالعات سبز باعث دستیابی مؤسسات دولتی به پایداری 
خواهد شد. یافته های مطالعه نشان دهندۀ این بود که عالقۀ فزایندۀ 
مؤسسات دولتی برای به کارگیری فناوری اطالعات سبز در قالب 
توسعه و همچنین به کارگیرِی آن به واسطۀ درنظرگرفتن مالحظات 
An� )پایداری در تمایل این مؤسسات برای دستیابی به آن است 
تأثیر   )2018( هونگ1  و  چونگ   .)thony Jnr et al., 2019
زیست محیطی  عملکرد  در  زیست محیطی  اجتماعی  مسئولیت 
را  سبز  اطالعات  فناوری  میانجی  نقش  با  تجاری  رقابت  و 
اجتماعی  مسئولیت  که  داد  نشان  مطالعه  نتایج  کردند.  بررسی 
فناوری  انسانی  سرمایۀ  در  بسزایی  و  مثبت  تأثیر  زیست محیطی 
اطالعات سبز، سرمایۀ ساختاری فناوری اطالعات سبز و سرمایۀ 
رابطه ای فناوری اطالعات سبز دارد. سرمایۀ ساختاری و سرمایۀ 
و  نیز در عملکرد زیست محیطی  فناوری اطالعات سبز  رابطه ای 
به کارگیری  دیگر،  پژوهشی  در  دارد.  مثبتی  تأثیر  تجاری  رقابت 
نظریۀ  توسعۀ  و  مؤثر  عوامل  همچنین  و  سبز  اطالعات  فناوری 
این مطالعه، بررسی  از  برنامه ریزی شده بررسی شد. هدف  رفتار 
فناوری  از  استفاده  برای  دانشجویان  تمایل  در  که  بود  عواملی 
اطالعات سبز تأثیرگذارند. نتایج مطالعه حاکی از آن بود که میان 
هنجارهای ذهنی، نظریات رفتاری، درنظرگرفتن پیامدهای آتی و 
رابطۀ  سبز  اطالعات  فناوری  از  استفاده  به  تمایل  با  پذیرفته شدن 

.)Dezdar, 2017( مثبت و معناداری وجود دارد

1. Chung And Hung

3. روش  پژوهش

فناوری  پذیرش  در  مؤثر  عوامل  بررسی  هدف  با  حاضر  پژوهش 
انجام  کرمانشاه  متوسط شهر  و  در صنایع کوچک  اطالعات سبز 
شده است. روش پژوهش از نوع کّمی و برحسب هدف در حیطۀ 
نوع  از  داده ها  گردآوری  نحوۀ  برحسب  و  کاربردی  پژوهش های 
توصیفی ـ پیمایشی است. متغیرهای جمعیت شناختی شامل سن، 
جنسیت، تحصیالت، سابقۀ خدمت و تعداد کارکنان شرکت است. 
جامعۀ آماری پژوهش 1022 مدیر صنایع کوچک و متوسط در شهر 
کرمانشاه است که، با توجه به اطالع نداشتن از واریانس جامعه و 
ناتوان بودن در برآورد حجم نمونه، از فرمول های آماری و با توجه 
به مشخص بودن حجم جامعۀ آماری، از جدول کرجسی و مورگان 
برای تعیین حجم نمونه استفاده شده است. حجم نمونه با استفاده از 
جدول کرجسی و مورگان برابر با 2۸0 شرکت محاسبه شد. نمونه ها 
با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. برای گردآوری داده از 
پرسش نامۀ استاندارد استفاده و براساس مقیاس لیکرت امتیازدهی 
شد. درنهایت از داده های به دست آمده از 2۸0 پرسش نامه استفاده 
شد. در این پژوهش، از میان انواع گوناگون روش های تعیین اعتبار 
استفاده  صوری  و  محتوا  روایی  از  پرسش نامه  روایی  اندازه گیری 
 شده است. ازآنجاکه سؤاالت پرسش نامه استاندارد است، درنتیجه 
پرسش نامه از روایی محتوا برخوردار است. به منظور روایی صوری 
نیز پرسش نامه با استفاده از نظرهای چهار نفر از استادان خبره در 
حوزۀ فناوری اطالعات تأیید و اصالح شد. به منظور سنجش پایایی 
از  استفاده  با  ترکیبی3  پایایی  آلفای کرونباخ،2 همچنین  از ضریب 
نرم افزار اسمارت پی ال اس 3 بهره گرفته  شد که نتایج آن در جدول 1 
مشاهده می شود. به منظور آزمودن و تأیید فرضیه ها از تجزیه وتحلیل 
حداقل مربعات جزئی استفاده شد که در جدول 5  مشاهده می شود. 
داده ها به کمک نرم افزار اس پی اس اس در سطح توصیفی و از طریق 

اسمارت پی ال اس 3 در سطح استنباطی تحلیل شدند.

4. یافته ها

4-1. یافته های توصیفی
از میان 2۸0 نفر پاسخ دهنده، 197 نفر مرد و ۸3 نفر زن بودند که 
بیشترین فراوانی را مردان تشکیل دادند )70/3 درصد(. بیشترین 
 4۸/9( سال   30 تا   20 سنین  به  مربوط  آماری  جامعۀ  فراوانی 
تحصیالت  سطح  براساس  توصیفی  یافته های  است.  درصد( 
آماری  جامعۀ  فراوانی  بیشترین  که  داد  نشان  پاسخ دهندگان 
تحصیالت کارشناسی )61/4درصد( دارند. با توجه به یافته های 
از  کمتر  خدمت  سابقۀ  آماری  جامعۀ  فراوانی  بیشترین  پژوهش 

2. Cronbach’s Alpha

3. Composite Reliability (CR)
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پنج سال )36/6 درصد( دارند. همچنین نتایج پژوهش نشان داد 
تا 49 نفر )52/2  بیشتِر شرکت ها، تعداد کارکنان بین 10  که در 

درصد( بودند.

4-2. یافته های استنباطی

4-2-1. برآورد ضرایب مدل و بررسی معنی داری
فرض های  و  مدل  درست بودن  بررسی  برای  مدل:  برازش 
استفاده می کنیم.  نیکویی  یا  برازش مدل  از شاخص های  تحقیق 
تدوین شده  مدل  تطابق  میزان  درواقع  مدل  برازش  شاخص های 
اندازه  را  واقعیت  با  تجربی  پیشینۀ  و  نظری  چارچوب  برمبنای 
روش  در  مدل  برازش  نیکویی  شاخص های  مهم ترین  می گیرند. 

معادالت ساختاری اسمارت پی ال اس عبارت است از:
آزمون  از  استفاده  با  سنجش سازگاری درونی  سازگاری درونی: 
آلفای کرونباخ انجام می شود و مقدار مناسب آن برابر یا بزرگ تر 
1  مشاهده می شود، همۀ  در جدول  که  است. همان طور  از 0/7 
یا  پایایی  بیانگر  این  که  هستند  دارا  را   0/7 باالی  مقدار  متغیرها 
محاسبۀ  دیگر  روش  مؤلفه هاست.  مناسب  درونی  سازگاری 
پایایی ترکیبی است که برای محاسبۀ پایایی استفاده می شود. این 
سازه ها  مطلق  پایایی  که  کرونباخ،  آلفای  آزمون  به نسبت  روش 
محاسبه  یکدیگر  با  سازه ها  هم بستگی  به  توجه  با  می سنجد،  را 
 0/7 مساوی  یا  بزرگ تر  میزان  نیز  ترکیبی  پایایی  مقدار  می شود. 
برآورد شده است. پایایی ترکیبی همۀ مؤلفه ها تأییدشده و بزرگ تر 

از 0/7 است.
میانگین  از  همگرا،  روایی  سنجش  به منظور  همگرا:  روایی 
واریانس استخراج شده استفاده شده است. این معیار به  منزلۀ مقدار 

تعریف  سازه  هر  با  متناظر  معرف  بارهای  دوم  توان  کل  میانگین 
مقدار  است.  سازه  یک  اشتراک  معادل   AVEبنابراین می شود؛ 
میانگین واریانس استخراجی1 برابر 0/5 یا باالتر نشان می دهد که 
به طور متوسط، سازه بیش از نیمی از واریانس معرف های متناظر 
را تشریح می کند. به طور معکوس، زمانی که AVE کمتر از 0/5 
بیشتری  میانگین، خطای  به طور  که  این است  نشان دهندۀ  باشد، 
باقی  سازه ها  به وسیلۀ  تشریح شده  واریانس  به نسبت  آیتم ها  در 
می ماند. جدول 1 مقدار میانگین واریانس استخراج شدۀ مؤلفه ها 
را در ستون AVE بیان می کند. گفتنی است این مقدار برای کلیۀ 

مؤلفه ها بیشتر از 0/5 است.
و  سنجش  برای  شاخصی  الرکر2  و  فورنل  معیار  واگرا:  روایی 
واگرای  روایی  است.  اندازه گیری  مدل  واگرای  روایی  بررسی 
مقبول هر مدل حاکی از آن است که یک سازه در مدل، به نسبت 
مدل  این  دارد.  شاخص هایش  با  بیشتری  تعامل  دیگر  سازه های 
درصورتی واگرایی مقبولی دارد که اعداد مندرج در قطر اصلی از 
مقادیر زیرین خود بیشتر باشند. هم بستگی میان تمامی سازه ها و 

روایی واگرای مقبول در جدول 2 مشاهده می شود.
میزان  بیانگر  تبیین شده  واریانس   :)R2( تبیین شده  یانس  وار
تبیین  ضریب  است.  مستقل  متغیرهای  تغییرات  تبیین  درصد 
این ضریب  است.  پژوهش  تجزیه وتحلیل  در  مهم ترین شاخص 
نشان می دهد که متغیرهای مستقل به صورت کلی چند درصد از 
رفتار متغیر وابسته را پیش بینی می کنند. این ضریب با سه ضریب 
)قوی(   0/67 و  )متوسط(   0/33 )ضعیف(،   0/19 مقادیر:  به 

1. Average Variance Extracted (AVE)

2. Fornell and Larcker Criterion

جدول 1: آزمون های برازش مدل

AVE CR RHO_A آلفای کرونباخ مسیر

0/504 0/906 0/904 0/885 POGR

0/748 0/899 0/838 0/832 انگیزه و تمایل

0/614 0/862 0/811 0/785 فناوری

0/72۸ 0/۸۸9 0/۸1۸ 0/۸14 حاکمیت شرکتی

0/629 0/۸35 0/707 0/703 حمایت دولت

0/5۸5 0/۸23 0/751 0/735 حمایت مدیریت

0/512 0/7۸5 0/7۸0 0/766 محتوای فناوری اطالعات سبز

0/530 0/751 0/743 0/739 محرک ها

0/645 0/۸7۸ 0/۸21 0/۸16 منابع کسب وکار

0/540 0/۸13 0/۸10 0/791 پیشران های اقتصادی

0/634 0/۸36 0/734 0/703 پیشران انطباق محیطی



69 بررسی عوامل مؤثر در پذیرش فناوری اطالعات سبز در صنایع کوچک و متوسط شهر کرمانشاه

پژوهش  باشد،   0/19 از  کمتر  مقدار  این  اگر  می شود.  مقایسه 
ارزش علمی نخواهد داشت. مقدار R2 در متغیر مستقل محتوای 
فناوری اطالعات سبز برابر با 99 /0 و در POGR برابر با 0/99 

 0/99 مستقل  متغیرهای  که  است  این  بیانگر  مقادیر  این  است. 
درصد رفتار متغیر وابسته را پیش بینی می کنند.

یس فورنل و الرکر جدول ۲: ماتر

شکل 3: بارهای عاملی

POGR
انگیزه و 

حاکمیت فناوریتمایل
شرکتی

حمایت 
دولت

حمایت 
مدیریت

محتوای 
 Green

IT
منافع محرک ها

کسب وکار
پیشران های 

اقتصادی

پیشران 
انطباق 
محیطی

POGR0/863
0/3540/۸65انگیزه و تمایل

0/9430/4320/7۸4فناوری

حاکمیت 
شرکتی

0/6۸۸0/2540/7۸60/۸53

0/3530/1970/3600/3360/793حمایت دولت

حمایت 
مدیریت

0/3220/31۸0/3000/2570/1270/۸9۸

محتوای 
Green IT

0/4290/3670/4120/630/5470/6970/558

0/7170/6020/6۸90/57۸0/3240/3200/4240/۸73محرک ها

منافع 
کسب وکار

0/7530/1500/57۸0/4250/1710/2730/3130/53۸0/۸03

پیشران های 
اقتصادی

0/4750/4650/5290/4330/3420/2960/4020/7430/1۸00/735

پیشران انطباق 
محیطی

0/6700/5050/5900/5060/2190/3270/3120/6200/62۸0/3240/796
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سنجش بارهای عاملی: بار عاملی مقدار عددی است که میزان 
پنهان )سازه( و متغیر آشکار )شاخص(  شدت رابطه میان متغیر 
سنجش  می کند.  مشخص  مسیر  تحلیل  فرایند  طی  را  مربوطه 
بارهای عاملی از طریق مقدار هم بستگی شاخص های یک سازه 
با سازه انجام می شود. اگر این مقدار برابر یا بیشتر از 0/4 باشد، 

از  آن،  شاخص های  و  سازه  میان  واریانس  که  است  این  بیانگر 
واریانس خطای اندازه گیری آن سازه بیشتر بوده و پایایی درمورد آن 
اندازه گیری قابل قبول است. در جدول 3 الندا )λ( بارهای عاملی 
شاخص ها هستند و کلیۀ بارهای عاملی دربردارندۀ مقداری بیش 

از 0/4 هستند.

جدول 3: سنجش بارهای عاملی

λشاخصمؤلفه

حمایت مدیریت عالی

0/607شرکت در جلسات طرح ها

0/816تحلیل نیازمندی های اطالعاتی

0/696مطالعۀ دیدگاه های مشاوران

0/6۴2میزان دخالت مدیریت ارشد در تصمیم گیری های سازمانی طرح ها

0/703نظارت بر مراحل گوناگون اجرای طرح

حمایت دولت و نهادهای 

اجرایی

0/7۵6دسترسی به خدمات مشاوره ای موردنیاز

0/7۴۵آموزش های الزم

0/77۵تخفیف مالیاتی

منابع کسب وکار

0/760اعتماد متقابل میان همکاران

0/8۴3ارتباطات باز و صمیمانه

0/88۴میزان اشتراک اطالعات میان کارکنان

0/713سیاست های تشویقی نوآوری های سبز

منابع فناورانه

0/7۴۴تجربه و تخصص کافی تحت شبکه

0/873دردسترس بودن منابع کافی فناوری سبز

0/62۴تطابق نیازهای مشتریان با ساختار های کنونی

0/868رصد تغییرات احتمالی منطبق با استقرار فناوری های سبز

حاکمیت شرکتی

0/8۵7شفاف سازی وظایف جدید

0/8۴1پاسخ گویی در قبال مسئولیت

0/862میزان تفکیک وظایف جدید

پیشران های اقتصادی

0/83۵میزان کاهش در هزینه های مصرف انرژی دستگاه ها پس از استقرار فناوری سبز

0/906میزان کاهش در هزینه های سرمایش پس از استقرار فناوری سبز

0/318میزان کاهش هزینه های خرید یا اجارۀ مستقالت

پیشران های تطابق محیطی

0/893گزارشی که کارکنان دربارۀ خطرات محیطی می دهند 

0/661سنجش میزان مصرف انرژی

0/817تنظیم دستورالعمل های جدید منطبق با استقرار ساختار های جدید

تمایل به پیاده سازی فناوری 

اطالعات سبز

0/876انگیزه به پیاده سازی طی 12 ماه آتی و میزان پیشرفت در آن

0/862پیش بینی موفقیت پیاده سازی طی دوازده ماه آتی

0/8۵6برنامه ریزی های الزم برای پیاده سازی طی دوازده ماه آتی
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ضریب مسیر بیان کنندۀ وجود رابطۀ علی خطی و شدت رابطه میان 
دو متغیر مکنون است؛ درواقع همان ضریب رگرسیون در حالت 
استاندارد است که در مدل های ساده تر رگرسیون ساده و چندگانه 
متغیرهای  دارد. ضرایب مسیرهای  تا 1+ وجود   -1 بین  و عددی 
مستقل به سمت متغیر وابسته بیان کنندۀ میزان پوشش دهی متغیر 
وابسته با متغیر مستقل است. به  عبارتی میزان درصد پوشش دادن و 

تأثیرگذاری در متغیر مستقل را بیان می کند.

 p-value خاص  به طور   :P-Value یا  معناداری  آزمون 
معتبربودن  پذیرفتن  در  که  می دهد  نشان  را  خطایی  احتمال 
نتیجۀ  که  معناست  این  به  معتبر  دارد؛  وجود  به دست آمده  نتایج 
به دست آمده به خوبی جامعه را بازنمایی می کند. این مقدار هرچه 

کوچک تر باشد، دقت کار باالتر است.

شاخص SRMR: به منظور برازش کلی مدل با استفاده از ریشۀ 

به دست آمده  دامنۀ  استانداردشده،  باقی ماندۀ  مربعات  میانگین 
با  بوده که در مدل هایی  و یک  بین صفر   SRMR برای شاخص 
 SRMR شاخص  است.   0/05 زیر  مقدار  این  خوب،  برازش 

پژوهش برابر با 0/03 است.

هفت  که  می دهد  نشان  یافته ها  تحلیل  از  به دست آمده  نتایج 
پیشران های  دولت،  حمایت  ارشد،  مدیریت  حمایت  عامل 
کسب وکار،  منابع  محیطی،  تطابق  پیشران های  اقتصادی، 
حاکمیت شرکتی، فناوری و انگیزه و تمایل، درحکم عوامل مؤثر 
در پذیرش فناوری اطالعات سبز، با درصد باالی اطمینان آماری 
تأیید می شود. بیشترین تأثیر را در میان این عوامل، فناوری )منابع 
شرکتی،  حاکمیت  به ترتیب  گزینه ها  بقیۀ  و  می کند  ایفا  فناورانه( 
انطباق محیطی، منابع کسب وکار، حمایت مدیریت  پیشران های 

ارشد، پیشران های اقتصادی و حمایت دولت اند.

P-Value جدول 4: آزمون معناداری

SRMR جدول ۵: شاخص

آمارۀ تیمسیر
)T Satistics(

P-Values
ضریب مسیر

)β(

6/220/010/84حمایت مدیریت�< محتوای فناوری اطالعات سبز

2/450/020/44حمایت دولت�< محتوای فناوری اطالعات سبز

POGR >�6/610/000/32منابع کسب وکار

POGR >�13/010/000/48فناوری

POGR >�11/510/000/34حاکمیت شرکتی

0/004-4/470/00محتوای فناوری اطالعات سبز�< محرک ها

4/460/000/167محتوای فناوری اطالعات سبز�< انگیزه و تمایل

POGR6/070/000/001�< محرک ها

POGR8/680/000/02�< انگیزه و تمایل

5/330/000/516پیشران های اقتصادی�< محرک ها

8/630/000/707پیشران های محیطی�< محرک ها
5/070/000/667محرک ها-< انگیزه و تمایل

SRMRD_LSD_GNFIRMS_Thetaشاخص برازش

کوچک تر یا برابر 0/12بیشتر از 0/۸0بیشتر از 0/05بیشتر از 0/05کمتر از 0/05دامنۀ پذیرش

0/030/930/۸0/940/06مقدار برآوردی شاخص
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بحث و نتیجه گیری

گاهی زیست محیطی  افزایش آ امروزه، جهانی شدن و در کنار آن 
درنظرگرفتن  و  پاک  فناوری های  توسعۀ  سهام داران  و  مشتریان 
مالحظات زیست محیطی را در پی دارد. این موضوع تولیدکنندگان 
می کند  مجبور  را  اقتصادی  عوامل  به طورکلی  و  تأمین کنندگان  و 
مالحظات  نظر  از  به ویژه  ـ  را  خود  شاخص های  و  معیارها 
که  فشارهایی  و  نیازها  پاسخ گوی  تا  دهند  ارتقا  ـ  زیست محیطی 
این افراد و گروه ها وارد می کنند باشند )تقوا و همکاران، 1396(. 
این پژوهش تأثیر عوامل مؤثر در به کارگیری فناوری اطالعات سبز 
در کسب وکارهای کوچک و متوسط در استان کرمانشاه را بررسی 
کرد. نتایج تحلیل یافته ها و مدل نهایی نشان داد که همۀ عوامل 
اطالعات  فناوری  پذیرش  در  مؤثر  عواملی  به منزلۀ  بررسی شده 
سبز عمل می کنند و شرکت را برای به کارگیری فناوری اطالعات 
سبز تحریک و هدایت می کنند. از میان منابع، عامل منابع فناورانه 
بیشترین تأثیر را در پیشبرد فرایند به کارگیری فناوری اطالعات سبز 
بنگاه های  و  که هرچه شرکت ها  نشان می دهد  این موضوع  دارد. 
کامپیوتری بودن  میزان  از  اعم  فناورانه  منابع  ازنظر  کسب وکار 
برنامه های  با  شرکت  و  انسانی  نیروی  تجربۀ  میزان  فعالیت ها، 
مبتنی بر شبکه و سطح فناوری اطالعات در وضعیت مناسب تری 
قرار داشته باشند، شانس و توانایی باالتری را در فرایند به کارگیری 
موارد  از  یکی  بنابراین  داشت؛  خواهند  سبز  اطالعات  فناوری 
مهمی که شرکت ها با استفاده از به کارگیری فناوری اطالعات سبز 
می توانند به مزایای مذکور آن دست یابد، بهبود وضعیت خود در 
فناورانه  فناوری اطالعات و گسترش منابع  حوزۀ زیرساخت های 
خود است. نتایج مطالعه همچنین نشان داد که پیشران های تطابق 
زیست محیطی به نسبت پیشران های اقتصادی تأثیر بیشتری در امر 
مالحظات  درنظرگرفتن  دارد.  سبز  اطالعات  فناوری  به کارگیری 
مثبت  تأثیر  سبز،  اطالعات  فناوری  به کارگیری  و  زیست محیطی 
خود را در روند سودآوری آتی برای شرکت و بهبود تصویر شرکت 
نشان  شرکت  سهام داران  و  مشتریان  مانند  مرتبط  ذی نفعان  میان 

.)Mithas et al., 2010( خواهد داد
باید به این نکته توجه داشت که با توجه به  قرارداشتن شرکت ها 
و بنگاه های کسب وکار در وضعیت به کارگیری فناوری اطالعات 
تصمیم گیرندگان،  متقاعدسازی  ابتدایی،  مراحل  در  سبز 
حمایت  بدون  که  است  حیاتی  بسیار  امری  مدیران  و  سهام داران 
مدیریت عالی صورت نخواهد گرفت. مدیریت عالی می تواند با 
برگزاری دوره های آموزشی )اجباری و اختیاری( به صورت مرتب 
موضوعاتی  کند،  اقدام  گوناگون،  موضوعات  قالب  در  دوره ای  و 
گاه سازی دربارۀ منافع تجاری مالحظات زیست محیطی و  اعم از آ
گاهی آن ها درمورد مسائل زیست محیطی. دولت نیز باید  افزایش آ
با آماده سازی و بهبود زیرساخت ها و دانش الزم برای شرکت ها و 

افراد، به ویژه زمانی که این شرکت ها و مدیریتشان از منافع تجاری 
گاه نیستند، شرایط را برای تسهیل و  به کارگیری فناوری اطالعات آ
تسریع فرایند به کارگیری فناوری اطالعات سبز مهیا کنند. دولت 
و  دولتی  نهادهای  راه اندازی  با  موضوع،  این  کنار  در  می تواند 
مردمی، تأثیرات اقدامات بنگاه های کسب وکار در محیط زیست را 
ارزیابی کنند. گفتنی است وضع قوانین تسهیل کننده، فقدان وضع 
تنبیهی درمورد  بازدارنده، پذیرش سیاست های تشویقی و  قوانین 
مسائل زیست محیطی از دیگر اقداماتی است که دولت می تواند 
با انجام آن، شرکت ها را به سوی به کارگیری فناوری اطالعات سبز 

هدایت کند.
منابع  مثبت  و  مستقیم  تأثیر  بیانگر  همچنین  مطالعه  نتایج 
فناوری  به کارگیری  آغاز  برای  شرکتی  حاکمیت  و  کسب وکار 
اطالعات است. این موضوع نشان می دهد که این شرکت ها باید 
فناوری  به کارگیری  به منظور  کافی  قابلیت های  منابع  به  را  خود 
قادر  شرکت ها  منابعی،  چنین  بدون  کنند.  مجهز  سبز  اطالعات 
و  شد  نخواهند  محیط زیست  با  خود  فعالیت های  سازگاری  به 
مالحظات  درنظرگرفتن  مبنی بر  بیرونی  فشارهای  تأثیر  تحت 
آن ها  زیست محیطی  گاهی  آ افزایش  به  توجه  با  ـ  زیست محیطی 
تأثیر مستقیم حاکمیت شرکتی  به  توجه  با  قرار خواهند گرفت.  ـ 
تمامی  باید  شرکت  سبز،  اطالعات  فناوری  به کارگیری  فرایند  در 
اطالعات  فناوری  به کارگیری  فرایند  در  را  مسئولیت ها  و  نقش ها 
و  اجرا  به  نیز  مقابل  در  و  کند  مشخص  و  روشن  به خوبی  سبز 
ارزیابی عملکرد آن به دست نیروی انسانی و افراد ذی ربط اهمیت 
مسئولیت بخشی  با  می تواند  شرکت  دهد.  نشان  را  کافی  توجه  و 
مسائل  درنظرگرفتن  درقبال  مستقل  و  مخصوص  واحد  یک  بر 
بهتری  عملکرد  اقدامات،  این  دائم  ارزیابی  و  زیست محیطی 
داشته باشد. گفتنی است یکی دیگر از موارد بسیار مهمی که تأثیر 
مستقیم و مثبت حاکمیت شرکتی را در فرایند به کارگیری فناوری 
اطالعات تشدید می کند، درنظرگرفتن مالحظات زیست محیطی 

در سیاست ها و خط مشی ها و برنامه های عملیاتی شرکت است.
توسعۀ  برای  زیر  پیشنهادهای  پژوهش،  نتایج  به  توجه  با 
فناوری اطالعات سبز در واحدهای صنعتی کوچک  کاربردهای 

و متوسط در شهر کرمانشاه ارائه می شود:

از  استان  صنعتی  واحدهای  مدیران  گاه نبودن  آ به  توجه  با   )1
مزایای استقرار فناوری اطالعات سبز و دانش نظری ضعیف آن ها 
دراین باره و نقش مؤثر آن ها در فرایند به کارگیری و استقرار فناوری 
دوره ها،  ذی ربط  سازمان های  می شود  پیشنهاد  سبز،  اطالعات 
اطالعات  فناوری  محوریت  با  آموزشی  کارگاه های  و  سمینارها 
سبز با هدف ایجاد انگیزه و آشنایی در مدیران واحدهای صنعتی 
استان  دانشگاه های  همکاری  با  سبز  اطالعات  فناوری  حوزۀ  در 

برگزار کنند؛
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از  حمایت  در  دولت  اجرایی  بدنۀ  مؤثر  نقش  به  توجه  با   )2
فناوری  این  پذیرش  تسهیل  آن،  تبع  به  و  سبز  اطالعات  فناوری 
وزارتخانه هایی  می شود  پیشنهاد  استان،  صنعتی  واحدهای  در 
نهادهای  دیگر  همکاری  با  دارایی  و  اقتصاد  و  صمت  همچون 
مردمی و دولتی استان کرمانشاه، دستورالعمل های الزم حمایتی 
که  استان،  صنعتی  واحدهای  از  حمایت  برای  را  معنوی  و  مالی 
اقدام  فناوری اطالعات سبز  با  پروتکل های مرتبط  پیاده سازی  به 

می  کنند، مصوب و اجرایی کنند؛

آمادگی  اینکه  به  توجه  با  نیز  و  مالی  محرک های  ایجاد  برای   )3
مرتبط  طرح های  پیاده سازی  به منظور  استان  صنعتی  واحدهای 
می شود  پیشنهاد  دارد،  بسزایی  اهمیت  سبز  اطالعات  فناوری  با 
بانک های عامل حمایت های تسهیالتی الزم را با نظارت سازمان 
تجهیزات  خریداری  هدف  با  استان  محیط  زیست  از  حفاظت 
زیرساخت های  ارتقای  برای  الزم  نرم افزارهای  و  سخت افزاری 
دانش افزایی  دوره های  برگزاری  هزینه های  تأمین  نیز  و  سازمانی 
به  استان  ذی ربط  ارگان های  و  سازمان ها  همت  به  ضمن خدمت 

عمل آید تا بتوانند منابع الزم خود را ارتقا دهند؛

می شود  پیشنهاد  زیست محیطی،  محرک های  ایجاد  برای   )4
عنوان  را تحت  بخشی  استان،  از محیط  زیست  سازمان حفاظت 
«دفتر فناوری اطالعات سبز» در شهرک های صنعتی استان تأسیس 
کند که از وظایف این دفتر، تدوین استانداردهای زیست محیطی 
برای  الزم  قانونی  مشوق های  نیز  و  اطالعات  فناوری  حوزۀ  در 
حمایت از کسب وکارهای سبز در حوزۀ فناوری اطالعات است. 
این دفتر همچنین می تواند وظیفۀ نظارت بر حسن اجرای قوانین 
واحدهای  که  را،  اطالعاتی  فناوری  حوزۀ  در  زیست محیطی 
صنعتی و سایر سازمان های استان اجرا کرده، برعهده داشته باشد.
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Abstract 
Today, green issues and sustainable development have become an important and strategic issue for 
companies and organizations to remain in local and global competition due to increasing social, 
economic and legal pressures; To this end, organizations are always looking to use tools and 
methods that, in addition to achieving their goals, also support social and environmental goals. 
Green information technology is recognized as one of the key factors in achieving sustainable 
environmental development. The purpose of this article is to investigate the factors affecting the 
adoption of green information technology in small and medium industries in Kermanshah city. 
This study is a survey�descriptive in terms of applied purpose and in terms of research methods. 
The statistical population of the study consists of managers of small and medium industries in 
kermanshah city. a standard questionnaire was used to collect data from and Scoring based on 
the likert scale. Data analysis was performed in the form of structural equation modeling using 
Smart PLS3 software. The results of the study have been the direct effect of the factors studied in 
the research(senior management support, government support, economic drivers, environmental 
compliance drivers, business resources, corporate governance and technological resources) on the 
acceptance of green information technology.
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