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  ببا استفاده از چارچوفناوري اطلاعات سبز  پذیرش

 صنعت بانکداريمحیط در  -سازمان -فناوري
 

 ∗ منیژه حقیقی نسب
 ∗∗ زهرا تقوي

 چکیده
ها در گذاريو افزایش سرمایه هاهاي انرژي در سازمانی گرم شدن کره زمین، افزایش هزینهدر پ

ي فناوري اطلاعات ریکارگبهزیست، یک جنبش جهانی براي هاي حفاظت از محیطبررسی روش
نامی است که براي این » فناوري اطلاعات سبز«زیست به وجود آمده است. سازگار با محیط صورتبه

جنبش انتخاب شده است و نمایانگر استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات با هدف کاهش مصرف 
هاي فناورانه، انجام این پژوهش سنجش اثر زمینه از هدفمحیطی است. انرژي و ضایعات زیست

جامعه آماري در صنعت بانکداري کشور است.  پذیرش فناوري اطلاعات سبزو محیطی بر  سازمانی
باشند که حجم نمونه با استفاده از فرمول هاي کشور میپژوهش کلیه مدیران سطح ستادي بانک

روش پژوهش، توصیفی و از نوع پیمایشی و ابزار گردآوري پرسشنامه نفر به دست آمد.  129کوکران 
هاي . یافتهشد استفاده افزار لیزرلو نرم روش مدل معادلات ساختاري ازها تحلیل دادهبوده و براي 

دهد که متغیرهاي مزیت نسبی، سازگاري، کیفیت منابع انسانی، حمایت مدیران تحقیق نشان می
و حمایت قانونی بر پذیرش فناوري اطلاعات سبز در صنعت بانکداري تأثیر  هاي صنعتارشد، ویژگی

مثبت و معناداري دارند. همچنین نتایج نشان داد که متغیر پیچیدگی بر پذیرش فناوري اطلاعات 
 سبز در صنعت بانکداري تأثیر منفی دارد.

 -سازمان -فناوري بچارچو ،فناوري اطلاعات سبز پذیرش، فناوري اطلاعات سبز کلیدواژگان:
 محیط، صنعت بانکداري.
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 مقدمه
هایی که انسان در حال حاضر با آن مواجه است، وضعیت چالش نیتربزرگیکی از 

 و ربایدمی انسان زندگی از را و امنیت آرامش محیطیزیست ی است. فاجعهطیمحستیز
ترین یکی از مهم، ستیزطیمححفظ  مسئلهدلیل  همین به کند،می تهدید را بشر موجودیت

 ).1389مسائل مطرح در جهان امروز است (ادهمی و اکبرزاده، 

از  گذارد، به همین دلیل بسیاريمی تأثیربر اقتصاد و سیاست کشورها  ستیزطیمح
-سازمان، مسئولیت هر مدیران اصلی نگرانی باً یتقرهستند.  ستیزطیمحکشورها نگران وضعیت 

 افزایش و انرژي قیمت افزایش با است. همراه ستیزطیمح قبال در اجتماعی سازمان هاي

 عنوانبهخود  دادن به دنبال نشان هاسازمان ،ستیزطیمح نسبت به کنندگانمصرف آگاهی
 هستند. بهتر و بیشتر مسئولیت اجتماعی پاسخگو و با سازمان یک

در حال حاضر بسیاري از کشورها به مسائل پایداري تا مسائل اجتماعی بیشتر توجه دارند 
ها کنند. در حال حاضر سازمانخود تلفیق می وکارکسبی را با عملیات طیمحستیزو مسائل 

 شوند. تسیزطیمحهایی هستند که باعث کاهش تخریب بیشتر به دنبال اجراي استراتژي
فراد از شکل خاصی از فناوري اطلاعات براي انجام معاملات روزانه ها و ااکثر سازمان

ي شود، به فناورهاي سازمان و هر عملیاتی که در آن انجام میکنند. همه بخشخود استفاده می
این صنعت به دلیل تولید ضایعات الکترونیکی و انتشار  اطلاعات و ارتباطات وابسته است.

افزون با استفاده روزشود. همچنین ع اصلی آلودگی محسوب میاي یکی از منابگازهاي گلخانه
-می یابد کههاي مصرف انرژي افزایش میاز کامپیوترهاي رومیزي، چاپگرها و سرورها، هزینه

نیز به  اصلی انرژي کنندهمصرف، این صنعت رونیازاتواند هزینه مالی براي سازمان ایجاد کند، 
. ها، سرورها و ..کوتاه تجهیزات فناوري اطلاعات مانند رایانهبه دلیل چرخه عمر آید. شمار می

ها آن که با بازیافت صحیح این ضایعات باید از تأثیر منفی شودضایعات الکترونیکی تولید می
 انتشار انرژي، مصرف اطلاعات به دلیل توان گفت فناوريدر واقع میبر محیط جلوگیري شود. 

 گذارد.می تأثیر ستیزطیمح در عات الکترونیکیاي و تولید ضایگازهاي گلخانه
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دهد که فناوري اطلاعات نشان می ستیزطیمحتحقیقات در زمینه فناوري اطلاعات و 
 هم را ارتباطات و اطلاعات فناوري را بهبود بخشد. محققان، ستیزطیمحتواند مدیریت می

 مشکلات حل براي حلراه از بخشی عنوانبه هم و یطیمحستیز مشکلات علل از یکی عنوانبه

در این قسمت است که اصطلاح فناوري اطلاعات سبز، محاسبات سبز  .انددانسته یطیمحستیز
یا پایداري فناوري اطلاعات و ارتباطات معرفی شده است. در واقع براي رفع مشکلات مربوط به 

 ).2017، 1(دزدارتأثیر فناوري اطلاعات بر محیط، فناوري اطلاعات سبز پیشنهاد شده است 
فناوري "کند که تعریف می گونهنیا) فناوري اطلاعات سبز را 2008( 2مورگسان

اطلاعات سبز به فناوري اطلاعات پاك از نظر محیطی اشاره دارد و به مطالعه طراحی، تولید، 
مانیتورها،  ها، سرورهااستفاده مؤثر و کاراي محصولات فناوري اطلاعات همچون رایانه

-ر محیطاي با حداقل یا بدون تأثیر بارتباطی و شبکه هايسازي و سیستمها، وسایل ذخیرهچاپگر

 "پردازد.زیست می
 بدر این پژوهش نیز به موضوع پذیرش فناوري اطلاعات سبز با استفاده از چارچو

 شود.پرداخته می در صنعت بانکداري کشورمحیط  -سازمان -فناوري

 
 ادبیات پژوهش

سازد. در یم ترکیاطلاعات نزد يرا به فناورمحیطی زیست يداریپا نهیاطلاعات سبز زم يفناور
 .)2017، 3رومرو -پتن( است یطیمحستیبه حداقل رساندن تأثیرات ز ایهدف آن کاهش  واقع

اوري هایی است که اثرات محیطی فنمند روش، فناوري اطلاعات سبز، کاربرد نظامگریدعبارتبه
هاي گیري از نوآوريسازد و بر اساس بهرهحداقل و کارایی آن را حداکثر می اطلاعات را

فناوري اطلاعات سبز با استفاده . )2011و همکاران،  4اریک(دهد ها را کاهش میفناوري، هزینه
 کند:زیست چهار هدف زیر را دنبال میاز استانداردهاي سازگار با محیط
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ع طبیعی و تجدید پذیر؛ بازیافت و استفاده مجدد از زیست با استفاده از منابحفظ محیط
محصولات فناوري اطلاعات محور؛ کاهش ضایعات و آلودگی با تغییر الگوهاي تولید و 

ب اي که موجب آسیگونهو نوآوري مستمر از استانداردهاي استفاده از منابع به ارائه مصرف؛
 ).2015، 1اك و آتیآپ(زیست نگردد نیروي انسانی و محیط رسیدن به سلامت

 
 پذیرش فناوري اطلاعات سبز

فناوري اطلاعات سبز شامل فعالیت در مورد چگونگی محدود کردن و کاهش اثر کربن سازمان 
-تا حدودي ممکن است شبیه به پذیرش فناوري شود. پذیرش فناوري اطلاعات سبز، اگرچهمی

هاي سبز زمان طولانی را براي رسیدن . طرح)2008مولا، (هایی دارد هاي دیگر باشد، اما تفاوت
رود نقش مهمی را در پذیرش فناوري اطلاعات سبز نیاز دارند و حتی انتظار می سرسربهبه نقطه 

تواند مجبور به پذیرش فناوري کند، حتی اگر قصد چنین ها را میایفا کند و بعضی از شرکت
ي گذارهیسرماها در نوآوري سبز . شرکت)2010، 2واتسون و همکاران(کاري را نداشته باشد 

ت هاي جدید بازار و مزیکند تا فرصتها کمک میبه این شرکت "شدن سبز "کنند زیرا می
ی بالاتري کند تا کارایها کمک میرقابتی خود را افزایش دهند. موفقیت نوآوري سبز به شرکت

دهند یخود را افزایش م هاي اصلی خود را تقویت کنند، تصویر سبزرا به دست آورند، قابلیت
دلیل  .)2010واتسون و همکاران، ( ها کمک کنندتوانند به سودآوري شرکتو در نهایت می

هاي دهند، کاهش هزینههاي فناوري اطلاعات سبز را انجام میهایی که طرحاصلی سازمان
اصلی  کاتالیزورهايمحیطی فرایندهاي تجاري است. عملیاتی و به حداقل رساندن اثرات زیست

پذیرش فناوري اطلاعات سبز، مزایایی مانند روحیه کارکنان، تصویر سازمانی بهتر و فشار 
محیطی به جذب، ایجاد انگیزه و حفظ مقررات هستند. علاوه بر این، عملکرد قوي زیست

 پژوهشی 2017در سال  چونگ و اولسن ).2014و همکاران،  3میشرا( کارکنان ماهر نیاز دارد
انجام  " لیفرا تحلزیست: محیط در سازگاري با محیط -سازمان-تکنولويدیدگاه "تحت عنوان 

1. Apak & Atay 
2. Watson 
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بر پذیرش فناوري  مؤثری در درك عوامل توجهقابلهاي این پژوهش اهمیت یافتهدادند. 
هاي فناوري اطلاعات، مزایاي مستقیم درك زیرساخت این عوامل شاملاطلاعات سبز در دارد. 

 میتقرمسیغسازگاري، آمادگی فناورانه، مزایاي  رقابتی،فشار  ،مدیریت ارشدشده، حمایت 
درك شده، دانش (منابع انسانی)، اندازه سازمانی، نگرش نسبت به نوآوري، فرهنگ یادگیري، 

چونگ و ( استی هاي قانونهاي صنعت) و حمایتفشار از طرف شرکاي تجاري (ویژگی
-تأثیر پذیرش شیوه"اران در پژوهش خود تحت عنوان همچنین دزدار و همک. )2017، 1اولسن

نشان دادند که فشار نهادي و در نظر گرفتن  " یسازمانهاي فناوري اطلاعات سبز بر عملکرد 
پیامدهاي آینده با شدت پذیرش فناوري اطلاعات سبز رابطه مثبتی دارند. علاوه بر این، نتایج این 

د یر شدت پذیرش فناوري اطلاعات سبز بر عملکرمطالعه افزایش درك ذینفعان نسبت به تأث
). دنگ و 2016اقتصادي، عملکرد محیطی و رضایت مشتري را نشان داد (دزدار و همکاران، 

ی پذیرش فناوري اطلاعات سبز: مفهوم و دهسازمان"پژوهشی تحت عنوان  2015جی در سال 
ز را ها فناوري اطلاعات سبسازماننشان داد که اکثر  لیوتحلهیتجزانجام دادند. نتایج  "شواهد 

ي، اپذیرند. مزایا شامل کاهش هزینه، کاهش انتشار گازهاي گلخانهمزایاي نسبی میعلت به 
یت نسبی با اطمینان نتیجه گرفت که مز توانیمبهبود شفافیت و افزایش رضایت مشتري است. 

 ها دارد (دنگ وت سازماننقش مهمی در پذیرش فناوري اطلاعات سبز سازمان با توجه به ماهی
پذیرش فناوري اطلاعات "پژوهشی تحت عنوان  3201همچنین لی و نگی در سال . )2015، 2جی

بز ي از ادبیات فناوري اطلاعات ساشدهییشناساي بندطبقهچارچوب  " اتیعلمی ادبمرور سبز: 
ژوهش نشان هاي این پمورد استفاده قرار دادند. یافته شدهییشناساهاي ي پیشینهبندطبقهبراي 

ست ي ابندطبقهمحیط تنها چارچوب  -سازمان -ي، فناوريبندطبقهداد که در میان چارچوب 
، 3فناوري اطلاعات سبز را پوشش دهد (لی و نگی شدهییشناساهاي تواند تمام پیشینهکه می
2013.( 

1. Chong & Olsen 
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 هاي نظري پذیرش نوآوري فناوري اطلاعاتمدل
نظریه  رسد کهپذیرش فناوري اطلاعات وجود ندارد و بعید به نظر میي واحدي براي هیچ نظریه

اده هاي نظري مختلفی استفها و مدلقطعی دیگري ارائه گردد. به همین دلیل محققان از تئوري
 کننده مربوط بهچارچوب پذیرش فناوري به عوامل تعیین .)2014و همکاران،  1توشی(کنند می

اند تا چارچوب جامعی را ارائه دهند تا حقیقات زیادي در تلاشپذیرش فناوري اشاره دارد. ت
، 2مولا(گذارد را شناسایی کنند هاي جدید تأثیر میبتوانند عوامل مهمی که بر پذیرش فناوري

ز: نظریه ا اندعبارتشود، هاي پذیرش فناوري که بیشتر در تحقیقات استفاده می. مدل)2008
 -اشاعه نوآوري، مدل پذیرش فناوري، مدل پذیرش فناوري اطلاعات سبز، چارچوب فناوري

 محیط. -سازمان
 

 نظریه اشاعه نوآوري
، این نظریه پذیرش یا رد نوآوري بر اساس نظریه اشاعه نوآوري توسط راجرز معرفی شده است.

نوآوري ایده، روش یا  ).2009، 3ئویو و تا(از نوآوري بستگی دارد  کنندگانمصرفبه آگاهی 
شود. در مقابل، اشاعه موضوعی است که از نظر یک فرد یا واحد پذیرش، نوین تلقی می

فرآیندي است که طی آن، یک نوآوري از طریق مجراهاي مشخص، در طول زمان به اعضاي 
از فرآیند شود. نظریه اشاعه نوآوري، اشاعه نوآوري را نوع خاصی نظام اجتماعی منتقل می

کند که طی آن، پیامی درباره یک ایده جدید، از یک فرد به فرد دیگري در ارتباطی تلقی می
در حال گسترش  ينوآور کهیهنگام ).2008، 4شود (تونگ و چانگنظام اجتماعی منتقل می

 مینوع تصم گذارد:یتأثیر م ينوآور رشیپذ زانیدارد که بر م وجود یژگیاست، چهار و
وامل ارتقادهنده ع يهاتلاش زانیمی، اجتماع ستمیس تیماهی، ارتباط يهاکانال تیماهي، نوآور

ی نظري و چارچوبي نوآوري دهد که مدل اشاعهمرور ادبیات نشان می ).2003، 5راجرز( رییتغ

1. Tushi 
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ذیرش نوآوري در تحقیقات پ مدل اشاعه اگرچهشود. طور تجربی پشتیبانی میجامد است که به
ی نیز بر کاربرد این مدل در توجهقابلهاي آن در سطح سازمان هنوز محبوب است اما انتقاد

ي نوآوري در رویکرد فردگرایانه هاي مدل اشاعهسطح سازمان وارد است. از عمده محدودیت
 ).2004، 1و چونگگیرند (لی آن است که تأثیر عوامل محیطی و سازمانی مورد توجه قرار نمی

 
 مدل پذیرش فناوري

-ند، میااز بین الگوهاي مختلفی که محققان فناوري اطلاعات در پذیرش فناوري استفاده کرده

و همکاران اشاره کرد. اساس این مدل، بر این عقیده استوار  توان به مدل پذیرش فناوري دیویس
، 2و کیم گذارد (لیفناوري تأثیر میاست که برداشت ذهنی افراد از فناوري، بر نگرش آنان به 

به پذیرش  کند تمایل). مدل پذیرش فناوري یک مدل مبتنی بر تمایل است که تصریح می2009
 بر اساسوان تبینی کننده خوبی براي استفاده واقعی از آن فناوري است و مییک فناوري پیش

 3کرد (هونگ بینیتباطات نیز پیشآن رفتار کاربران را پیش از استفاده از فناوري اطلاعات و ار
) بیان کردند که این مدل از نظریه معروف عمل مستدل 2009). کو و ین (2006و همکاران، 

رفته بینی و تبیین چگونگی رفتار انسان در نظر گچارچوبی براي پیش عنوانبه(تی آر اي) که 
حرکت از اعتقادها،  شده، مشتق شده است. نظریه عمل مستدل، روابط علی را که در جریان

کند. مدل پذیرش فناوري که شکل ها به رفتار وجود دارد، مشخص میها و گرایشنگرش
اطات با بینی پذیرش فناوري اطلاعات و ارتبي از نظریه عمل مستدل است، براي پیشاافتهیرییتغ

کلیدي  فهمؤلهاي اعتقادي نظریه عمل مستدل، با دو یا متغیر هاکنندهنییتعجایگزین ساختن 
ن، در رود. علاوه بر ایبرداشت ذهنی از مفید بودن و برداشت ذهنی از آسانی استفاده به کار می

مفید  مستقیم، بر برداشت ذهنی از طوربهمدل پذیرش فناوري، برداشت ذهنی از آسانی استفاده، 
ند. هست مؤثر ها در پذیرش فناوري اطلاعات و ارتباطاتکه هر دو این گذاردبودن تأثیر می
مستقیم بر برداشت ذهنی از مفید بودن و آسانی استفاده  طوربههاي بیرونی که همچنین متغیر

1. Lee & Cheung 
2. Lee & Kim 
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 هايتأثیر دارند، ممکن است عوامل مهمی در مدل پذیرش فناوري باشند که شامل ویژگی
ل د مدرسهاي محیطی است. به نظر میهاي فردي و متغیرفناوري اطلاعات و ارتباطات، ویژگی

هاي اطلاعاتی، براي مطالعه رفتار پذیرشی یاد شده، نظریه قابل قبولی در بین محققان نظام
 ).2009، 1کاربران در زمینه فناوري اطلاعات و ارتباطات باشد (کو و ین

ترین نقاط ضعف مدل پذیرش فناوري آن است که در این مدل، عوامل یکی از مهم
-براي پذیرش فناوري دارند، مورد ملاحظه قرار نگرفتهاجتماعی که نقش مهمی در نگرش افراد 

-، در مدل بازنگري شده پذیرش فناوري، سازهمسئلهحل این  منظوربه). 2008، 2اند (والتر و لوپز

بانه هاي ذهنی، داوطلاجتماعی از قبیل هنجار تأثیراتهاي هاي نظري دیگري نظیر فرآیندسازه
پذیري  تیرؤابزاري شناخت مانند کیفیت محصول، هاي بودن و تصویر ذهنی و همچنین فرآیند

اري هاي ابزنتایج و اهمیت شغل به مدل اولیه افزوده شده است. تأثیرات اجتماعی و فرآیند
داري بر پذیرش فناوري اطلاعات و ارتباطات از سوي کاربران تأثیر دارند معنی طوربهشناخت، 

 ).2008، 3(تونگ و چانگ
 

 
 )1989همکاران،  دیویس و( مدل پذیرش فناوري :1 شکل

  
 

 مدل پذیرش فناوري اطلاعات سبز

1. Kuo & Yen 
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پیشین که  ) معرفی شد. برخلاف مدل2009مدل پذیرش فناوري اطلاعات سبز توسط مولا (
اص خ صورتبهاست، مدل پذیرش فناوري اطلاعات سبز  طور عام مدنظر قرار دادهفناوري را به

قرار داده است. اساس این مدل بر مبناي  مدنظرها را پذیرش فناوري اطلاعات سبز توسط سازمان
این مدل، چهار عامل بستر فناوري اطلاعات  بر اساسمدل پذیرش فناوري بنا نهاده شده است. 

هاي فناوري اطلاعات سبز و قصد پذیرش فناوري سبز، آمادگی فناوري اطلاعات سبز، محرك
. )2014، 1چن و چانگ(اعات سبز در سازمان بر پذیرش فناوري اطلاعات سبز اثر گذارند اطل

مدل پذیرش فناوري اطلاعات سبز ترسیم شده است. برخی از محققان همچون مولا  2در شکل 
رش بر پذی مؤثراساس شناسایی عوامل  عنوانبه) از مدل پذیرش فناوري اطلاعات سبز 2009(

 اند.بهره برده فناوري اطلاعات سبز
 

 
 )2009مدل پذیرش فناوري اطلاعات سبز مولا و همکاران (: 2 شکل

 
 محیط -سازمان -چارچوب فناوري

این چارچوب نظري، سه بعد از یک زمینه سازمانی را که بر پذیرش و اجراي نوآوري فناوري 
 اورانهفن، زمینه سازمانی و زمینه محیطی. زمینه فناورانهکند: زمینه گذارد، شناسایی میتأثیر می

مناسب براي سازمان است. زمینه سازمانی به ابعاد توصیفی در  فناوريبیرونی و  فناوريشامل 
مورد سازمان مانند اندازه، دامنه، ساختار مدیریتی و منابع داخلی اشاره دارد. زمینه محیطی به 

1. Chen & Chang 
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متغیرهایی که  ).2017چونگ و اولسن، (اره دارد ي دولت اشهااستیسصنعت سازمان، رقبا و 
دهند، در مطالعات مختلف، متفاوت است. سه زمینه فناورانه، سازمانی و محیطی را تشکیل می

وامل توانند ع، محققان میمحیط -سازمان -فناورياین بدان معنی است که با ساختن ساختار 
شناسایی کنند و تنها بر متغیرهاي  مربوطه که به زمینه پژوهش خودشان اختصاص دارند را

). اعتبار این چارچوب نیز در چندین پژوهش در 2014، 1تر تمرکز کنند (کوپر و مولامرتبط
اي مربوط به هزمینه پذیرش فناوري اطلاعات مورد تأیید قرار گرفته است. همچنین بیشتر نظریه

 هکیدرحالذیرش غافل شدند، عوامل مهم در پ عنوانبههاي بازار و صنعت پذیرش از ویژگی
همچنین  ).2017چونگ و اولسن، ( کندهاي بازار و صنعت توجه میاین چارچوب به ویژگی

 زي اطلاعات سبفناور رشیکه بر پذ مهم فناورانه، سازمانی و محیطی نهیسه زمچارچوب  این
گیرد و یک مدل مناسب و جامعی براي مطالعه عوامل مؤثر بر پذیرش را در بر میگذارد یتأثیر م

 هاي. در این پژوهش نیز از این چارچوب براي سنجش اثر زمینهاستفناوري اطلاعات سبز 
فناورانه، سازمانی و محیطی جهت پذیرش فناوري اطلاعات سبز در صنعت بانکداري استفاده 

 شده است.

 
 و نوآوري پژوهش مسئله

ا، مدل و هاستفاده بهینه از منابع طبیعی و کاهش آلودگی منظوربهبه دنبال این هستند تا  محققان
د که تحقیقات نشان داچارچوبی را تحت عنوان طرح فناوري اطلاعات سبز تهیه و ارائه نمایند. 

تواند به افراد کمک کند تا زندگی پایدارتري داشته باشند، عملیات فناوري اطلاعات سبز می
واند به تگذارد و همچنین بازیافت ضایعات الکترونیکی میز بر عملکرد سازمانی نیز تأثیر میسب

 میزان زیادي آلودگی را کاهش دهد.
طالعات م حالنیدرعبا توجه به اینکه استفاده از فناوري اطلاعات در حال افزایش است، 

یران انجام شده است. در ازیست کمی براي ایجاد چگونگی استفاده از آن براي مدیریت محیط
ر همحیطی انجام شده است. نیز تحقیقات کمی در زمینه فناوري اطلاعات و مدیریت زیست
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سازمانی آمادگی پذیرش و اجراي فناوري اطلاعات سبز را ندارد، به ویژه این موضوع در میان 
ین نیاز ا ذکرشدهلذا با توجه به مزایاي . هاي داخلی کمتر مورد توجه قرار گرفته استسازمان

ه ها در این زمینه آگاه نمود تا علاوها را نسبت به نتایج پژوهششود که باید سازماناحساس می
 بر کسب مزایا براي خود به نفع جامعه نیز عمل نمایند.

ر ها و سایبانکاین مطالعه بر روي صنعت بانکداري ایران تمرکز خواهد کرد، زیرا 
اصلی  سؤالهستند.  فناوري اطلاعات صنعتمالی با شتاب زیادي در پی استفاده از  مؤسسات

ي فناورانه، هااین پژوهش این است که پذیرش فناوري اطلاعات سبز تا چه حد تحت تأثیر زمینه
نتایج حاصل از این پژوهش از این نظر حائز  داري ایران است.سازمانی و محیطی در صنعت بانک

ایی همچون توانند مزایي فناوري اطلاعات سبز میریکارگبهها با پذیرش و که بانک استاهمیت 
به حداقل رساندن تأثیرات محیطی فناوري اطلاعات، به حداکثر رساندن کارایی، کاهش انتشار 

هاي فناوري، کاهش آلودگی و ضایعات با تغییر الگوهاي اي بر اساس نوآوريگازهاي گلخانه
 تر و ... را کسب نمایند.تر و امنتولید و مصرف، فراهم کردن یک محیط کاري سالم

 ابعاد دلیل گسترش روزافزون در همه سبز به اطلاعات در حال حاضر موضوع فناوري

هاي هزینه افزایش با نیز ما کشور در و است دنیا روز مباحث نیترمهم از یکی انسان زندگی
 این در بیشتر تحقیقات براي یدوچندان نیاز ها،یارانه کردن هدفمند از پس انرژي مصرف

شود و در این پژوهش فرصت براي بررسی این موضوع غنیمت شمرده شده احساس می زمینه
حوزه  اطلاعات ممکن است در فناوريهاي ما درك کافی از نقشی که امروزه سازماناست. 

هاي نظري پذیرش مدلداشته باشد، ندارند. در این پژوهش به توضیح  محیطیزیست پایداري
مدل پذیرش فناوري، مدل پذیرش  ها شاملاین مدل. نوآوري فناوري اطلاعات پرداخته شد

 .است محیط –سازمان -چارچوب فناوري فناوري اطلاعات سبز، نظریه اشاعه نوآوري،
بازار  يهایژگیها از وآن شود این است کهمی کیکلاس اشاعه يهاهینظر به ي کهنتقادا

 -سازمان -فناوري چارچوب کهیدرحالش غافل شدند، ریعنوان عوامل مهم در پذو صنعت به
هاي بازار و صنعت توجه دارد. همچنین همه و به ویژگی استثنا است کدر این زمینه ی محیط

 هاي مختلف پذیرش فناوري اطلاعاتکنند، بلکه جنبهنمی تمرکز بر روي یک عاملها مدل نیا
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 و اشاعه نوآوريمدل طور مثال مدل پذیرش فناوري بر سطح فردي و کنند. بهرا بررسی می
 نیا رکزازآنجاکه تمکنند. سازمان تمرکز میسطح  بر محیط -سازمان -فناوريچارچوب 

مطالعه مناسب  نیا يبرا محیط -سازمان -فناوريدر سطح سازمان است، چارچوب  قیتحق
این چارچوب، در چندین پژوهش در زمینه پذیرش فناوري اطلاعات و ارتباطات استفاده  .است

 نهیسه زمه ب چارچوب این قرار گرفته است. همچنین به دلیل اینکه دیتائشده و اعتبار آن مورد 
-یم توجه گذارد،یتأثیر م ي اطلاعات سبزفناور رشیکه بر پذ مهم فناورانه، سازمانی و محیطی

 و یک مدل جامعی در پذیرش است، در این پژوهش از آن استفاده شده است. ندک
هایی که در ایران در حوزه فناوري اطلاعات سبز صورت گرفته تاکنون بیشتر پژوهش

است، در سطح معرفی و پرداختن به مفاهیم آن بوده است و این پژوهش اولین کاري از این نوع 
ار است پردازد و این تحقیق قرکه به پذیرش فناوري اطلاعات سبز در صنعت بانکداري میاست 

گرفتن متغیرهاي مزیت نسبی، سازگاري، پیچیدگی، کیفیت منابع انسانی، حمایت  در نظربا 
هاي صنعت و حمایت قانونی سطح پذیرش فناوري اطلاعات سبز در مدیریت ارشد، ویژگی

 کند. هاي کشور را بررسیبانک
 

 هامدل مفهومی پژوهش و فرضیه
و  سبز اطلاعات فناوري پذیرش تحقیق شامل وابسته در مدل پیشنهادي این پژوهش، متغیر

هاي زمینه پیچیدگی) سازگاري، (مزیت نسبی، هاي فناورانهزمینه مستقل شامل متغیرهاي
هاي محیطی (ویژگی هايزمینه و حمایت مدیریت ارشد) سازمانی (کیفیت منابع انسانی،

 باشند.قانونی) می تیحما صنعت،
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 )2017( 1: مدل مفهومی پژوهش برگرفته از مدل مفهومی چونگ و اولسن3 شکل

 
 هاي پژوهشفرضیه
) بنا نهاده شده 2017هاي این پژوهش بر اساس مدل مفهومی پژوهش چونگ و اولسن (فرضیه

سه زمینه فناورانه، سازمانی و محیطی ارائه  هاي پژوهش با توجه بهاست. در این راستا فرضیه
 شود.می

 
 زمینه فناورانه

ود، شبه این اشاره دارد که به چه میزان فناوري که جایگزین فناوري موجود می مزیت نسبی:
 يناورف رشیپذ ینسب يایها مزاسازمان يبرا. استاز نظر هزینه، عملکرد، شهرت و غیره برتر 

1. Chong & Olsen 
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راه است. هم تیشفافافزایش ، ايگازهاي گلخانه کاهش انتشار نه،یکاهش هز با اطلاعات سبز
هستند بز اطلاعات س يفناور رشیپذ يبرا یمهم يهازهیانگ ایمزا نیا ،یرقابت اریبازار بس کیدر 

 یمانند عملکرد سازمان یسازمان يایسبز بتوانند مزا يهايفناور نیگر اا ).2015(دنگ و جی، 
 ياورفن يترشیها با احتمال بسازمان اورند،یرا به ارمغان ب يشتریب ياقتصاد يبهتر و دستاوردها

 ).2017چونگ و اولسن، ( کنندیسبز را اجرا م
مزیت نسبی در صنعت بانکداري بر پذیرش فناوري اطلاعات سبز تأثیر مثبت و  :1فرضیه 

 معناداري دارد.
 -یاجتماع يهابا باورها و ارزش دیکه فناوري جد يافناورانه به درجهي سازگار سازگاري:

نگ و چو( سازگار است، اشاره دارد رندگانیپذ يازهایگذشته و ن هايتجربه موجود، یفرهنگ
 ییشناسا یاطلاعات يهاستمیس ينوآور رشیعامل مهم در پذ کی عنوانبه نیا ).2017اولسن، 

موجود  يهايدر فناور یتوجهقابل راتییتواند تغیاطلاعات سبز م يفناور رشیشده است. پذ
 ؛است یمانساز يواکنش عاد کی رییمقاومت در برابر تغ ،یتیاهم نیکند. با چن جادیدر سازمان ا

(دنگ  دسازگار باش ازمانموجود در س يفناور يهارساختیبا ز رییتغ نیمهم است که ا ن،یبنابرا
 ).2015و جی، 
ناداري اطلاعات سبز تأثیر مثبت و معسازگاري در صنعت بانکداري بر پذیرش فناوري  :2فرضیه 

 دارد.
 يرد. فناوراشاره دا يدرك و استفاده از نوآور يدشوار زانیفناورانه به م یدگیچیپ پیچیدگی:

 ،يسازيمانند مجاز ياست که خواهان تعامل انسان و فناور ییهاياطلاعات سبز شامل فناور
درك  ایاستفاده  سهولتبا واند تیفناورانه م یدگیچیهستند. پ رهیو غ یکنفرانس تلفن ،يدورکار

اطلاعات سبز  يفناور يهاطرح ياجرا). 2015(دنگ و جی،  باشدمخالف خاص  ستمیس کی
 يها را برادرباره طرح حیدارد تا دانش صر ازینبه این سازمان  رایباشد ز دهیچیتواند پیم

 لیبدت یرا به دانش ضمن حیدانش صر دیکارمندان خود منتشر کند. پس از آن، کارکنان با
 فناوري اطلاعات يهادهد که طرحینشان م اتیادبرا به اشتراك بگذارند. پس آن ، سکنند

 .)2017چونگ و اولسن، ( شودیسبز م يفناور رشیبر پذ یر سبب تأثیر منفتدهیچیپ
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 نفی دارد.مپیچیدگی در صنعت بانکداري بر پذیرش فناوري اطلاعات سبز تأثیر  :3فرضیه 
 

 یزمینه سازمان
کیفیت منابع انسانی به میزان دانش فنی در یک سازمان اشاره دارد  کیفیت منابع انسانی:

سبز، کارکنان ممکن است زمان  يفناور دهیچیپ يهاطرح يبرا. )2017چونگ و اولسن، (
ست آورند، به د دیسبز جد ينسبت به فناورلازم را  يلازم داشته باشند تا درك و سازگار يادیز
و  یفن ماتیظتن مورددر  یو به اشتراك گذاشتن دانش ضمن يریادگیبه  يشتریب ازیها نآن رایز

 يدانش فناور دیتول يجذب کارکنان برا تیدهد ظرفینشان م یشواهد تجربدارند.  يادار
و مولا،  (کوپر رندیبپذ تیسبز را با موفق يهاشود که سازمان بتواند طرحیاطلاعات سبز سبب م

2014.( 
کیفیت منابع انسانی در صنعت بانکداري بر پذیرش فناوري اطلاعات سبز تأثیر مثبت  :4فرضیه 

 و معناداري دارد.
در  دیفناوري جد لیو تسه قیارشد در تشو مدیران میزان حمایتبه  حمایت مدیران ارشد:

 يهاطرح رشیپذ ای يسازادهیپ ).2017چونگ و اولسن، ( سازمان اشاره دارد یکل ياستراتژ
طح فرد در س کیبه  ریمد نی. ااستارشد سازمان  مدیران تیحما ازمندیاطلاعات سبز ن يفناور

 سازمان به ارمغان يرا برا دهیا کی يکه سودمند اشاره دارد )رعاملیمد، مثالعنوانبه( تیریمد
بوز ( ودشیآن م يسازادهیدر طول توسعه و پ ينوآوریک آورد و منجر به تخصص و ابتکار یم

-ياورفن رشیدر پذ یتواند در غلبه بر مقاومت احتمالیم نیهمچن رانیمد تیحما. )2011، 1و لو
و  دهانیفرا رییتغ ،یسازمان راتییتغ جادیدر ا ییهاها با چالشسازمان کهیهنگام د،یجد يها

 يفناور يهاطرح رشیپذ، گریدعبارتبه .مواجه شوند، کمک کند دیکسب تخصص جد
 .)2015، 2توماس و همکاران( استارشد سازمان  مدیراناز  یبانیپشت ازمندیاطلاعات سبز ن

در صنعت بانکداري بر پذیرش فناوري اطلاعات سبز تأثیر مثبت ارشد  مدیران حمایت :5فرضیه 
 و معناداري دارد.

1. Bose & Luo 
2. Thomas 
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 یطیمحزمینه 
شده  لیکتش يتجار يو فشار شرکا یرقابتفشار صنعت از ي هایژگیو هاي صنعت:ویژگی

یرد و فشار گرقبایش در بازار قرار می اي که یک شرکت تحت تأثیرست. فشار رقابتی به درجها
د، کننها از شرکایشان در صنعت احساس میاي از فشار که سازمانبه درجه يتجار يشرکا

ن عنوابه دیجد يورافن رشیپذ يها را مجبور به جستجو براسازماناین فشارها اشاره دارد. 
در حال  يشتریبي هاطور که سازمانهمان. دنکنیخود م یفعل يهاياستراتژ يبرا ینیگزیجا
سبز تحت  يهايفناور رشیپذ يها را براسازمان ریفراگ دهیپد نیسبز هستند، ا يهاطرح رشیپذ

ونگ و چ( رقبا را از بازار خارج کنند ایدهد تا بتوانند در صنعت رقابت کنند یفشار قرار م
 ).2017اولسن، 
در صنعت بانکداري بر پذیرش فناوري اطلاعات سبز تأثیر مثبت صنعت ي هایژگیو :6فرضیه 

 و معناداري دارد.
به میزان  یطورکلبهد، اشاره داراز فناوري اطلاعات سبز  دولت تیحما زانیم به حمایت قانونی:

رد کند، اشاره دازیست، مشتریان و دولت احساس میحامیان محیط فشاري که سازمان از طرف
 يتواند برایتوسط دولت م جادشدهیا يهازهیمقررات و انگ ن،یقوان ).2017چونگ و اولسن، (

مربوط به  ی). مقررات دولت2006و همکاران،  1زو( مهم باشد اریبس دیجد يهايورافن رشیپذ
 يور(طرح بهره ي)، اشاعه نوآوريدورکار شی، قانون افزامثالعنوانبه( وکارکسب يندهایفرآ
-ی) ميحفاظت از انرژ یمثال، قانون مل يمحیطی (براو کاهش کربن) و تأثیرات زیست يانرژ

توماس و همکاران، ( سازمان تأثیر بگذارد کیاطلاعات سبز در  يفناور يهاتواند بر طرح
2015(. 

در صنعت بانکداري بر پذیرش فناوري اطلاعات سبز تأثیر مثبت و  حمایت قانونی :7فرضیه 
 معناداري دارد.

 

 روش پژوهش
 ها ازآوري دادهبراي جمعاین پژوهش از لحاظ هدف پژوهش کاربردي است و به دلیل اینکه 

1. Zhu 
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 ها ودادهشود. ها پیمایشی محسوب میاز نظر نحوه گردآوري داده پرسشنامه استفاده شد،
نویه) هاي ثااي و منابع اینترنتی (دادهمورد نیاز پژوهش از طریق مطالعات کتابخانهاطلاعات 

ی روایبراي تدوین مبانی نظري و ادبیات پژوهش استفاده گردید.  هاآنآوري شده و از جمع
نظران دانشگاهی مورد تأیید قرار این پژوهش توسط افراد خبره و صاحب محتواي پرسشنامه

ي آماري این پژوهش را کلیه مدیران سطح جامعه اعتبار لازم برخوردار است. گرفته است و از
نک هایی که از مدیران چند بادهند. با استناد به مصاحبههاي کشور تشکیل میستادي بانک

 20ر با توان برابطور متوسط میانجام شد، تعداد مدیران ستادي ساختمان مرکزي هر بانک را به
و خصوصی  هاي دولتیهمچنین با استناد به سایت بانک مرکزي تعداد بانکنفر در نظر گرفت. 

تعداد نمونه  نفر است. 560باشند که در این صورت تعداد جامعه آماري برابر با بانک می 28
 گیري کوکران براي جامعه محدود استفاده شده است:پژوهش از فرمول نمونه

 

 
 

 گرفته نظر در درصد 50 برابر q و p و بوده جامعه کل حجم دهندهنشان N رابطه این در
 اطمینان سطح به توجه با نیز z مقدار و شده گرفته نظر در %5 برابر مجاز) خطاي (مقدار e اند.شده

نمونه این پژوهش  عنوانبهنفر  129تعداد  بالا، فرمول به توجه با است. 96/1 با برابر نظر مورد
ها در این پژوهش گیري انتخاب بانکروش نمونهانتخاب شدند. هاي آماري آزمونبراي انجام 

بانک انتخاب شدند. سپس با توجه به  14ی کشقرعهتصادفی ساده است که از طریق  صورتبه
وري مدیر فنا اکثراً (که  ربطيذهاي مربوطه، پرسشنامه به فرد مراجعات حضوري به بانک

ک تحویل داده شد و بنا به درخواست، پرسشنامه توسط آن مدیر بین اطلاعات بودند) در هر بان
ي لیکرت اپرسشنامه از طیف هفت گزینه سؤالاتسایر مدیران توزیع شد. براي پاسخگویی به 

در پژوهش حاضر جهت تعیین اعتبار و روایی  (خیلی زیاد تا خیلی کم) استفاده شده است.
تعیین پایایی آن از روش آلفاي کرونباخ استفاده  ظورمنبهپرسشنامه از روش اعتبار محتوا و 

دهنده بوده که نشان تربزرگ 7/0است که از  0/928برابر با  شدهمحاسبهگردید. مقدار آلفاي 
ها داده لیلوتحهیتجزدر  باشند.آن است که پرسشنامه مورد استفاده از پایایی لازم برخوردار می
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 در بخش استنباطی از مدل معادلات ساختاري ده شده است.از آمار توصیفی و استنباطی استفا
اس پی اس  افزارنرم هاداده لیوتحلهیتجز جهت استفاده مورد يافزارهانرم استفاده شده است.

ده ها استفاده شي جهت آزمون فرضیهدییتأ. در این پژوهش از تحلیل عاملی استو لیزرل  اس
 انجام شده است. 1397سال عملیاتی در  لحاظ به پژوهش این است.

 
 هاي پژوهشیافته

 آمار توصیفی
-مورد بررسی قرار گرفته زیر قسمتدر پژوهش هاي جمعیت شناختی جامعه آماري این ویژگی

 اند.
درصد  60 و زنان را دهندگانپاسخ درصد از 40 که است آن از حاکیپژوهش  هايیافته

 دهند.می تشکیل مردان را دهندگانپاسخ از
درصد  63درصد داراي مدرك تحصیلی کارشناسی،  23 دهندگانمجموع پاسخاز 

-خاین است که درصد بالایی از پاس توجهقابلنکته  هستند. درصد دکتري 14کارشناسی ارشد و 
بار باشند که این موضوع بر اعتدهندگان داراي مدرك تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتري می

 افزاید.نتایج تحقیق می
 48سال،  30کمتر از  درصد افراد جامعه 11دهد که دهندگان نشان مین پاسخسبررسی 

 سال سن داشتند. 51بیشتر از  درصد 5سال و  50تا  41درصد بین  36 سال، 40تا  31درصد بین 
تا  6بین  درصد، 16 سال 5 از کمتر کار سابقه با افراد که دهدمی پژوهش نشان هايیافته

 21درصد و بیشتر از  15سال  20تا  16درصد، بین  29سال  15تا  11درصد، بین  29سال  10
 دادند. تشکیل را آماري نمونه حجم درصد 11سال 

هد، تواند ارزیابی نتایج را تحت تأثیر قرار دیکی دیگر از متغیرهاي بسیار مهمی که می
صص و ي تخدهندگان نمونه آماري باید داراپاسخ چراکهدهندگان است. رشته تحصیلی پاسخ

-باشند. به این خاطر به بررسی رشته تحصیلی پاسخپژوهش آگاهی لازم در زمینه موضوع 

داراي رشته تحصیلی فناوري درصد  26 دهندگانپاسخ از مجموعدهندگان پرداخته شده است. 
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درصد سایر  26درصد حسابداري و  14درصد مدیریت،  27درصد کامپیوتر،  23اطلاعات، 
هاي تحصیلی بیشترین فراوانی مربوط به مدیریت، فناوري اطلاعات از میان رشته ها هستند.رشته

تبار دهنده اعتبار تحقیق از جنبه علمی باشد که بر اعتواند نشانو کامپیوتر است. این نتیجه می
 افزاید.نتایج تحقیق می

در بانک دولتی درصد  25 دهندگاناز مجموع پاسخ که دهدمی پژوهش نشان هايیافته
 ی (خصوصی) مشغول به خدمت هستند.ردولتیغدرصد در بانک  75و 
 

 آزمون نرمال بودن متغیرهاي پژوهش
 اسمیرنوف استفاده شد.-هاي پژوهش از آزمون کولموگروفبررسی نرمال بودن داده منظوربه

 داريح معنیسط ازآنجاکهدهد دار بودن هر یک از متغیرها نشان میآماره آزمون و سطح معنی
توان گفت تمامی متغیرهاي مورد درصد می 95است با ضریب اطمینان  05/0آزمون بیشتر از 

سنجش پایایی پرسشنامه از روش آلفاي کرونباخ استفاده  منظوربهباشند. بررسی نرمال می
ر نشان داده شده است که براب 1گردید. مقدار آلفاي کرونباخ هر یک از متغیرها نیز در جدول 

دهنده آن است که پرسشنامه مورد است. این پایایی نشان تربزرگ 7/0است و از  0/928با 
 باشند.از پایایی لازم برخوردار می گریدعبارتبهاستفاده از قابلیت اعتماد و یا 

 

 : آزمون کولموگروف اسمیرنوف براي بررسی نرمال بودن متغیرهاي پژوهش1جدول
 

 آلفاي کرونباخ داريمعنیسطح  مقدار آزمون متغیر
 773/0 119/0 188/1 مزیت نسبی
 777/0 093/0 239/1 سازگاري
 731/0 120/0 186/1 پیچیدگی

 761/0 085/0 256/1 کیفیت منابع انسانی
 804/0 128/0 172/1 حمایت مدیران ارشد

 784/0 138/0 156/1 هاي صنعتویژگی
 904/0 699/0 707/0 حمایت قانونی

 893/0 068/0 229/1 فناوري اطلاعات سبزپذیرش 
 928/0 080/0 270/1 کل متغیرها
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 بررسی ضرایب همبستگی
براي شناسایی رابطه بین متغیرهاي حاضر در مدل از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده 

درج  2هاي به دست آمده از ضریب همبستگی بین متغیرهاي پژوهش در جدول یافته است.
 که بین متغیرهاي پژوهش همبستگی دهدیمگردیده است. آزمون همبستگی پیرسون نشان 

وجود دارد. جهت رابطه بین متغیرهاي پژوهش مثبت است. شدت همبستگی بدست آمده در 
 حد متوسط است.

 هاي پژوهشهمبستگی سازه ماتریس: 2جدول 
 

 8 7 6 5 4 3 2 1 متغیر
        1 مزیت نسبی
       1 665/0 سازگاري
      1 558/0 609/0 پیچیدگی

     1 307/0 341/0 234/0 کیفیت منابع انسانی
    1 614/0 389/0 405/0 362/0 حمایت مدیریت ارشد

   1 420/0 302/0 547/0 356/0 445/0 هاي صنعتویژگی
  1 607/0 390/0 304/0 723/0 386/0 452/0 حمایت قانونی

 1 400/0 428/0 503/0 475/0 451/0 516/0 414/0 پذیرش فناوري اطلاعات سبز

 
 تحلیل عاملی تأییدي

، مدل تحلیل عاملی تأییدي مرتبه دوم براي پذیرش فناوري اطلاعات سبز را در حالت 4شکل 
 زارونبدر این مدل زمینه فناورانه، سازمانی و محیطی دهد. میتخمین ضرایب استاندارد نشان 

ر باشند. اعداد و ضرایب د(یا وابسته) می زادرون(یا مستقل) و پذیرش فناوري اطلاعات سبز 
گیري هستند که روابط بین حالت تخمین ضرایب استاندارد، تحت عنوان معادلات اندازه

بارهاي  طلاحاً اصباشند. این معادلات را کار (مستطیل) میمتغیرهاي پنهان (بیضی) و متغیرهاي آش
یري گگویند. بر اساس بارهاي عاملی، شاخص داراي بیشترین بار عاملی در اندازهعاملی می

-متغیر مربوطه سهم بیشتر و شاخصی که بار عاملی کمتري داشته باشد، سهم کمتري در اندازه

 کند.گیري متغیر مربوطه ایفا می
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 در حالت تخمین استانداردمدل تحلیل عاملی تأییدي مرتبه دوم : 4شکل 

 
مدل تحلیل عاملی تأییدي مرتبه دوم براي پذیرش فناوري اطلاعات سبز را در  ،5شکل 

اعداد و ضرایب در حالت معناداري، تحت دهد. ) نشان میt-valueمعناداري ضرایب (حالت 
راي آزمون باشند و بمتغیرهاي پنهان و آشکار می عنوان معادلات ساختاري هستند که روابط بین

 در هاین مدلاشود. ضرایب مسیر گفته می اصطلاحاًشوند. به این ضرایب ها استفاده میفرضیه
 ،t هآمار با استفاده از معادلات ساختاري را (بارهاي عاملی) و يریگواقع تمامی معادلات اندازه

 کند.آزمون می



  1399زمستان ـ 34ـ شماره  نهمسال - مدیریت کسب و کار هوشمندمطالعات  نشریه علمی                       84
 

 
 

 معناداريدر حالت مدل تحلیل عاملی تأییدي مرتبه دوم  :5شکل 

 
نزدیک به حد مجاز  باً یتقرهردو  AGFIو  GFIهاي ، شاخص3با توجه به جدول 

ها نشان از برازش خوب مدل دارند. همچنین معیار واریانس خطاي اند که این آمارهبرآورد شده

شاخص نرم نشده  )،NFIبرازندگی (نرم شده  شاخصاست.  8/0نیز کمتر از  RMSEAتقریب 

که  )CFIشاخص برازندگی تطبیقی ( )،IFI( شاخص برازندگی فزاینده )،NNFI( برازندگی

مقادیر  و اندبیشتر شده 4/0عاملی از . همچنین تمامی مقادیر بارهاي است 9/0 بالاتر از

 شدهارائهبرآوردهاي لذا بر اساس  است. 96/1بارهاي عاملی بالاي  یک از راي هرب tشده محاسبه
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از برازش خوب و قابل  باًیتقرتوان نتیجه گرفت که مدل آزمون شده در جامعه مورد نظر می

 قبولی برخوردار است.
 

 هاي مناسب بودن مدلمعیار: 3جدول 
 

 شدهگزارشمقدار  قبولقابلبرازش  برازش خوب شاخص
2χ (کاي مربع) 52/537 ترتر مناسبهر چه کوچک <05/0 

df (درجه آزادي) 308 تر از صفربزرگ تر از صفربزرگ 

 /df2χ 2< 3< 74/1 

Value - p 00000/0 - <05/0 )يداری(سطح معن 

RMSEA (مجذور خطا) 071/0 >08/0 >05/0 

GFI (شاخص برازندگی) 88/0 <=90/0 <90/0 

AGFI افتهیلی(شاخص تعد 

 برازندگی)

90/0> 85/0=> 86/0 

CFI ) 96/0 <=90/0 <90/0 )افتهیلیتعدبرازندگی 

NFI )91/0 <=90/0 <90/0 )برازندگی نرم شده 

NNFI )95/0 <=90/0 <90/0 )برازندگی نرم نشده 

IFI )96/0 <=90/0 <90/0 )برازندگی فزاینده 

 
 هاي آماريآزمون فرض

ها بیشتر از آن tها مثبت و آماره ، به دلیل اینکه ضرایب مسیر تمامی فرضیه4 با توجه به جدول

 شوند.هاي پژوهش تأیید میتمامی فرضیهبه دست آمده است،  96/1
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 هانتایج آزمون فرضیه: 4جدول 
 

ضرایب  فرضیه فرضیه
 مسیر

 نتیجه tآماره 

أثیر تاطلاعات سبز  يفناور رشیپذ بر ینسب تیمز 1
 دارد.مثبت و معناداري 

 تأیید شد 63/8 95/0

ر اطلاعات سبز تأثی يفناور رشیبر پذ يسازگار 2
 دارد.و معناداري مثبت 

 تأیید شد 38/8 91/0

أثیر اطلاعات سبز ت يفناور رشیبر پذ یدگیچیپ 3
 دارد. یمنف

 تأیید شد 82/8 00/1

طلاعات ا يفناور رشیبر پذ یمنابع انسان تیفیک 4
 دارد.و معناداري سبز تأثیر مثبت 

 تأیید شد 82/6 90/0

 اطلاعات يفناور رشیارشد بر پذ مدیران تیحما 5
 دارد.و معناداري سبز تأثیر مثبت 

 تأیید شد 28/7 87/0

ز اطلاعات سب يفناور رشیپذ صنعت بر یژگیو 6
 دارد.و معناداري تأثیر مثبت 

 تأیید شد 35/11 00/1

 اطلاعات سبز يفناور رشیبر پذ حمایت قانونی 7
 دارد.و معناداري تأثیر مثبت 

 تأیید شد 02/7 64/0

 
ر هاي دولتی و غیردولتی ددر نمودار زیر نیز میانگین تمام متغیرهاي پژوهش در بانک

شود میزان پذیرش فناوري اطلاعات سبز که مشاهده می طورهمانکنار هم نشان داده شده است. 
ژوهش پهاي دولتی است. همچنین میانگین تمام متغیرهاي هاي غیردولتی بیشتر از بانکدر بانک
 هاي دولتی بیشتر است.هاي غیردولتی از بانکدر بانک
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 هاي دولتی و غیردولتیمقایسه بانک: 1 نمودار

 
 گیرينتیجهبحث و 

 شدهمطرحاي هدر این بخش به بحث و تفسیر نتایج بدست آمده از این تحقیق به تفکیک فرضیه
 حاصل گشت:ی در این تحقیق نتایج کلی زیر طورکلبهپردازیم، می

 
 هاي دیگرهاي پژوهش و مقایسه با پژوهشنتایج حاصل از فرضیه

 فرضیه اول: مزیت نسبی بر پذیرش فناوري اطلاعات سبز تأثیر مثبت و معناداري دارد.
است،  96/1 ) و بیشتر ازT=  62/8( برابر با Tآماره  ازآنجاکهبا توجه به نتایج به دست آمده 

وجه به شود. همچنین با تاز سوي محقق تأیید می شدهمطرحدرنتیجه رابطه معنادار بوده و فرضیه 
توان بیان کرد مزیت نسبی بر پذیرش فناوري اطلاعات سبز تأثیر ، می95/0مقدار ضریب مسیر 

) 2015( )، دنگ و جی2017هاي چونگ و اولسن (مثبت دارد. نتایج این پژوهش با یافته پژوهش
) مزیت نسبی یک 2011) همخوانی دارد، اما در پژوهش نظري و کریم (2013و لی و نگی (

اهمیت در پذیرش فناوري اطلاعات سبز است که با نتایج حاصل از این پژوهش مغایرت متغیر بی
 دارد.

0

1

2

3

4

5

دولتی غیر دولتی

مقایسه بانک هاي دولتی و غیردولتی
مزیت نسبی

سازگاري

پیچیدگی

یکیفیت منابع انسان

حمایت مدیریت ارشد

ویژگی هاي صنعت

حمایت قانونی
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 فرضیه دوم: سازگاري بر پذیرش فناوري اطلاعات سبز تأثیر مثبت و معناداري دارد.
است،  96/1 ) و بیشتر ازT=  38/8( برابر با Tآماره  ازآنجاکهه به نتایج به دست آمده با توج

وجه به شود. همچنین با تاز سوي محقق تأیید می شدهمطرحرابطه معنادار بوده و فرضیه  جهیدرنت
بر پذیرش فناوري اطلاعات سبز  سازگاريتوان بیان کرد است، می 91/0مقدار ضریب مسیر که 

) همخوانی 2017) و چونگ و اولسن (2011تأثیر مثبت دارد که با نتایج مطالعات نظري و کریم (
 دارد.

 فرضیه سوم: پیچیدگی بر پذیرش فناوري اطلاعات سبز تأثیر منفی دارد.
است،  96/1 ر از) و بیشتT=  63/8( برابر با Tآماره  ازآنجاکهبا توجه به نتایج به دست آمده 

وجه به شود. همچنین با تاز سوي محقق تأیید می شدهمطرحرابطه معنادار بوده و فرضیه  جهیدرنت
بر پذیرش فناوري اطلاعات سبز تأثیر  پیچیدگیتوان بیان کرد ، می00/1مقدار ضریب مسیر 

هاي پژوهش فته) همخوانی دارد اما با یا2017منفی دارد که با نتایج مطالعات چونگ و اولسن (
 ) مغایرت دارد.2015دنگ و جی (

فرضیه چهارم: کیفیت منابع انسانی بر پذیرش فناوري اطلاعات سبز تأثیر مثبت و 
 معنادار دارد.

است،  96/1 ) و بیشتر ازT=  82/6( برابر با Tآماره  ازآنجاکهبا توجه به نتایج به دست آمده 
وجه به شود. همچنین با تاز سوي محقق تأیید می شدهمطرحرابطه معنادار بوده و فرضیه  جهیدرنت

توان بیان کرد که کیفیت منابع انسانی بر پذیرش فناوري اطلاعات ، می90/0مقدار ضریب مسیر 
 ) همخوانی دارد.2017سبز تأثیر مثبت دارد. نتایج این پژوهش با مطالعات چونگ و اولسن (

 پذیرش فناوري اطلاعات سبز تأثیر مثبت وفرضیه پنجم: حمایت مدیریت ارشد بر 
 معناداري دارد.

است،  1,96 ) و بیشتر ازT=  28/7( برابر با T آماره ازآنجاکهبا توجه به نتایج به دست آمده 
وجه به شود. همچنین با تشده از سوي محقق تأیید میدرنتیجه رابطه معنادار بوده و فرضیه مطرح

ن نتیجه گرفت که حمایت مدیریت ارشد بر پذیرش فناوري توا، می87/0مقدار ضریب مسیر 
بوز و لو  )،2014اطلاعات سبز تأثیر مثبت دارد. نتایج پژوهش حاضر با مطالعات چن و چانگ (

) همخوانی دارد. همچنین در پژوهش چونگ و اولسن 2010)، اسمیت و همکاران (2011(
) کمترین 2011ر پژوهش نظري و کریم () متغیر حمایت مدیریت ارشد بیشترین تأثیر و د2017(
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تأثیر را بر پذیرش فناوري اطلاعات سبز دارند. از طرف دیگر نتایج این پژوهش با مطالعات 
 ) مغایرت دارد.2015) و دنگ و جی (1393تقوي فرد و صمدي (

فرضیه ششم: ویژگی صنعت بر پذیرش فناوري اطلاعات سبز تأثیر مثبت و معناداري 
 دارد.

است،  96/1 ) و بیشتر ازT=  35/11( برابر با Tآماره  ازآنجاکهبه نتایج به دست آمده  با توجه
وجه به شود. همچنین با تشده از سوي محقق تأیید میدرنتیجه رابطه معنادار بوده و فرضیه مطرح

توان بیان کرد که ویژگی صنعت بر پذیرش فناوري اطلاعات سبز ، می00/1مقدار ضریب مسیر 
)، چونگ 2011)، بوز و لو (2011مثبت دارد. نتایج این پژوهش با مطالعات نظري و کریم (تأثیر 

 ) همخوانی دارد.1393) و تقوي فرد و صمدي (2017و اولسن (
فرضیه هفتم: حمایت قانونی بر پذیرش فناوري اطلاعات سبز تأثیر مثبت و معناداري 

 دارد.
است،  96/1 ) و بیشتر ازT= 02/7( برابر با Tبا توجه به نتایج به دست آمده ازآنجاکه آماره 

وجه به شود. همچنین با تشده از سوي محقق تأیید میدرنتیجه رابطه معنادار بوده و فرضیه مطرح
 توان بیان کرد که حمایت قانونی بر پذیرش فناوري اطلاعات سبز، می64/0مقدار ضریب مسیر 

)، چن 2011)، بوز و لو (2011تأثیر مثبت دارد. . نتایج این پژوهش با مطالعات نظري و کریم (
) همخوانی دارد اما با مطالعات تقوي فرد و صمدي 2017)، چونگ و اولسن (2014و چانگ (

 ) مغایرت دارد.1393(
 

 پیشنهادها
 هاي پژوهشپیشنهادهایی مبتنی بر یافته

اورانه در این فنزمینه عنوان سه متغیر مزیت نسبی سازگاري و پیچیدگی به فناورانه: زمینه
دین معنی قرار گرفتند. این امر ب دیتائپژوهش مورد بررسی قرار گرفتند که همگی متغیرها مورد 

است که وجود مزیت نسبی و سازگاري بیشتر و پیچیدگی کمتر بر پذیرش فناوري اطلاعات 
ناوري اطلاعات بر پذیرش ف مؤثري متغیرهاي بندرتبهچنین با توجه به سبز تأثیر مثبت دارند. هم

، مؤثرترین متغیر در پذیرش فناوري اطلاعات سبز در زمینه 00/1سبز، پیچیدگی با ضریب مسیر 
 95/0متغیرهاي مزیت نسبی با ضریب مسیر  ازآنپسفناورانه در صنعت بانکداري شناخته شد و 

 در پذیرش فناوري اطلاعات شناخته شدند. مؤثرن متغیرهاي عنوابه 91/0و سازگاري با 
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پیچیدگی مؤثرترین عامل در پذیرش فناوري اطلاعات سبز در صنعت ازآنجاکه 
سبز  هایی از فناوري اطلاعاتشود که طرحها پیشنهاد میبه بانک رونیازابانکداري شناخته شد، 

شود، همچنین  عملیات بانکی وکارکسبرا استفاده کنند که سبب پیچیدگی کمتر فرآیندهاي 
ها باید میزان تجربه خود را در زمینه فناوري اطلاعات سبز افزایش دهند. به همین دلایل بانک
نند و کی بین کارمندان خود منتشر خوببهها را ها باید دانش مورد نیاز درباره انجام طرحبانک

ار بگیرند و سپس آن را بین خود به اشتراك ها به ککارمندان نیز این دانش را در اجراي طرح
ز هاي فناوري اطلاعات سبشود که دشواري یادگیري و استفاده از طرحبگذارند. این موجب می

 کاهش یابد.
ناوري هایی از فشود که طرحها پیشنهاد میبعدي مزیت نسبی است. به بانک مؤثرعامل 

ا به همراه هوردهاي اقتصادي مثبتی را براي بانکاطلاعات سبز را بپذیرند که عملکرد بهتر و دستا
هند ها را کاهش دو مراکز داده در بانک افزارسختداشته باشد. همچنین بتوانند مصرف انرژي 

 زیست افزایش دهند.عنوان دوستدار محیطو شهرت بانک را به
ایی از هشود که طرحها پیشنهاد میشد، سازگاري است. به بانک دیتائعامل بعدي که 

بانک  هاي مختلف عملیاتیی و جنبهسازمانفرهنگها، فناوري سبز را بپذیرند که با زیرساخت
 تناسب بیشتري داشته باشد.

کیفیت منابع انسانی و حمایت مدیریت ارشد، دو متغیر مرتبط با زمینه سازمانی  سازمانی: زمینه
 0,90یب مسیر کیفیت منابع انسانی با ضربودند که مورد بررسی قرار گرفتند. از بین این دو متغیر 

غیر حمایت مت ازآنپستأثیر بیشتري در پذیرش فناوري اطلاعات سبز در زمینه سازمانی دارد و 
 است. 0,87مدیریت ارشد با ضریب مسیر 

اي لازم را هشود که به کارکنان خود آموزشمیپیشنهاد ها مطابق با این نتیجه به بانک
استفاده کنند،  یدرستبههاي جدید مرتبط با فناوري اطلاعات سبز بتوانند از فناوري هاآنبدهند تا 

-هاي مرتبط با فناوري سبز را بین خود به اشتراك بگذارند و همچنین بتوانند ایدهبتوانند تجربه

 هاي جدیدي براي اجراي فناوري سبز ارائه دهند.
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شود که مدیریت ارشد در میاد پیشنهبعدي حمایت مدیریت ارشد است.  مؤثرمتغیر 
ي براي کنند، تأمین مالی پایدارهاي مرتبط با فناوري اطلاعات سبز پشتیبانی ها از طرحبانک

ها کارکنان واحد فناوري آورند و همچنین مدیریت ارشد در بانکهاي سبز فراهم اجراي طرح
 کنند.سبز تشویق هاي هاي جدید مرتبط با طرحاطلاعات را به استفاده از فناوري

محیطی در این پژوهش و بر اساس مدل، دو متغیر ویژگی  شدهیبررسمتغیرهاي  محیطی: زمینه
صنعت و حمایت قانونی بودند که بر اساس نتایج به دست آمده متغیر ویژگی صنعت با ضریب 

تأثیر را کمترین  0,64متغیر حمایت قانونی با ضریب مسیر  بعدازآنبیشترین تأثیر و  1,00مسیر 
 در پذیرش فناوري اطلاعات سبز در زمینه محیطی دارند.

هاي مرتبط با فناوري اطلاعات ها براي اجراي طرحبانکدهنده این است که این امر نشان
ی مواجه سازي فناوري اطلاعات سبز با فشار رقابتسبز باید با هم رقابت کنند و همچنین براي پیاده

اي هها در صورت عدم اجراي طرحاي باشد که بانکگونهباید به هاي صنعت نیزباشند. ویژگی
 دهند.سبز یک مزیت رقابتی را از دست 

ا باید هدهنده این است که بانکاین نتیجه نشانبعدي حمایت قانونی است.  مؤثرمتغیر 
 هاي سبز تحت فشار باشند، مشتریانسازي طرحزیست براي اجرا و پیادهاز طرف حامیان محیط
ا هزیست باشند و روندي در صنعت بانکداري وجود داشته باشد که بانکبانک نیز حامی محیط

اي سبز را با هها طرحشود که بانکیرا به پذیرش فناوري اطلاعات سبز تشویق کند که سبب م
 موفقیت بپذیرند.

ري ظهاي صنعت بانکداري و نیز با در نظر داشتن مبانی و ادبیات نبا توجه به ویژگی
 گردد:موجود، پیشنهادهایی در جهت پذیرش فناوري اطلاعات سبز ارائه می

مصرف انرژي در زمان مشاوره، طراحی و اجراي دیتاسنتر و اتاق سرور با سازي بهینه •
 .اتاق سرور، تهویه و روش کولینگ دیتاسنتر کنندهخنکانتخاب صحیح تجهیزات 

ي مختلف با اقداماتی از قبیل خاموش کردن هاعاملستمیسمدیریت مصرف انرژي در  •
در صورت عدم استفاده از رایانه، قرار دادن سیستم در حالت خواب  شینماصفحهو کاهش نور 

استفاده از درایوهاي حالت جامد بجاي هارد خاموش کردن هارد درایوها، و هایبرنیشن، 
  هادیسک
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رژي خورشیدي، انرژي بادي و انرژي پاك مانند ان ریپذ دیتجداستفاده از انرژي  •
 خنثی کردن اثر کربن در فناوري اطلاعات. منظوربه

هاي ییهاي بازیافت داراهاي الکترونیکی و نظارت بر برنامهاطمینان از بازیافت زباله •
 ها به پایان رسیده است.فناوري اطلاعات که عمر مفید آن

ابی ، ارزیهاآنیریت مصرف مد منظوربهگیري میزان مصرف انرژي دیتاسنترها اندازه •
 رد.ي استانداردهاي عملکبر مبناهاي جدید مورد نیاز فناوري نیتأمریزي براي تهیه و و برنامه
ها مانند تعطیلات و کاهش میزان انرژي مصرفی سرورها در زمان استفاده کم از آن •

 ها.شب
ن تشویق کارکناهاي مرتبط با فناوري اطلاعات سبز و حمایت مدیران ارشد از طرح •

 هاي سبز.هاي جدید مرتبط با طرحواحد فناوري اطلاعات به استفاده از فناوري
هاي فناوري هاي لازم در بخش زیرساختگذاريحمایت مدیران ارشد از سرمایه •

 منظوربه هتوجقابلاطلاعات در جهت پذیرش فناوري اطلاعات سبز و تغییر استراتژي و اقدامات 
 بر و نوآورانه.ایجاد منافع معت

 

 ها و پیشنهادهاي پژوهشمحدودیت
 ها:محدودیت

 هايسازمان ازجملههاي کشور انجام شده است که البته این پژوهش تنها در بانک •
یگر باید ها و یا صنایع دروند، لذا در تعمیم نتایج آن به سایر سازمانبزرگ و پیچیده به شمار می

 احتیاط نمود.
 هاي آتی:پژوهشپیشنهادهایی براي 

هایی که محقق در انجام پژوهش حاضر با آن روبرو بوده با توجه به نتایج و محدودیت
 شود:می ارائههاي آتی است پیشنهادهاي زیر جهت پژوهش

در این پژوهش در صنایع دیگر و یا سازمانی خاص مورد بررسی قرار  کاررفتهبهمدل  •
 گیرد.

اطلاعات سبز در صنعت بانکداري ایران و صنعت مقایسه نتایج سطح پذیرش فناوري  •
 بانکداري سایر کشورهاي خارجی

 سبز هاي فناوري اطلاعاتبررسی عوامل مربوط به نگرش و رفتار افراد نسبت به طرح •
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