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Abstract 
The rapid depletion of natural resources and growing awareness of the 

environmental deterioration have made sustainability the key elements 

enabling contemporary businesses to thrive. Among the most crucial 

sustainable practices is the application of green Information Technology (IT) 

due to the wide use of IT in various business sectors to enhance the 

performance of businesses. Green IT has emerged as a vital IT governance 

concern to promote environmentally-friendly IT use and ecologically 

responsible business processes. According to various researches in green 

information technology, this research aims to design a green information 

technology using Meta-synthesis method. In order to design and explain a 

comprehensive model, all factors of green information technology have been 

identified through systematic literature review using 189 papers and content 

analysis. Then the importance and priority of each proposed factor was 

determined using Shannon quantitative method. The results reveal cost 

reduction, data center layout, employee stewardship and participation are the 

major factors in green information technology. At the end, the research 

results demonstrate a comprehensive framework for green information 

technology factors. 

Keywords: Green Information Technology, Green Information Systems, 

Green Business, Meta-Synthesis, Shannon Entropy. 
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 کردیاطالعات سبز با استفاده از رو یارائه چارچوب فناور

 بیفراترک

 

 .رانیا راز،یش راز،یدانشگاه ش ت،یریگروه مد اریاستاد    یرونق نیمحمدحس
  

 

 چکیده
 یداریموجب شده است تا موضوع پا ستیز طیروزافزون از معضالت مح یو آگاه یعیمنابع طب عیزوال سر

 یداریپا های تیفعال نیشود. از مهمتر لیمعاصر تبد وکارهای کسب شرفتیپ یاز عناصر اصل یکیبه 
 یو کارها کسباطالعات در  یآن استفاده گسترده از فناور لیاطالعات سبز است و دل یاستفاده از فناور

 تیاز حاکم یاساس یاطالعات سبز به عنوان بخش یباشد. فناور یعملکرد آنها م یجهت ارتقا ،مختلف
کسب و  یندهایو فرا ستیز طیاطالعات دوستدار مح یاستفاده فناور جیبه منظور ترو ،اطالعات یفناور

 ،اطالعات سبز یفناور زهطرح شده است. با توجه به مطالعات مختلف در حوم ستیز طیکار منطبق با مح
 کردیاطالعات سبز با استفاده از رو یجامع از عوامل موثر بر فناور یپژوهش ارائه چارچوب نیهدف ا
مرور  یمقاله علم 981اطالعات سبز  یجامع از همه عوامل فناور ی. به منظور ارائه چارچوببود بیفراترک
مربوطه استخراج و میزان اهمیت و اولویت هر  یکدها ،وامحت لیبا استفاده از تحل بیدر روش فراترکشدند. 

 نه،یعوامل کاهش هز دیمشخص گرد ها افتهییك به کمك روش کمّی آنتروپی شانون تعیین شد. بر اساس 
 تی. در نهابودند تیاهم بیضر نیشتریب یمراکز داده دارا دمانیتفکر مسئوالنه و مشارکت کارکنان و چ

 .شداطالعات سبز ارائه  یموثر فناور لعوام ییچارچوب نها

 ب،فراترکی سبز، وکار¬سبز، کسب یاطالعات ستمیاطالعات سبز، س یفناور :ها واژهکلید

   .شانون یآنتروپ
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 مقدمه
قرار گرفته است؛  یمتعدد یطیمح ستیز یدهایما در معرض تهد یزندگ طیامروزه مح

رفتن  نیو از ب نیگرم شدن زم ،یستیز های یانواع آلودگ لیآن از قب جیو نتا دهایتهد نیا

 جادیا ستیز طیو حفاظت از مح داریرا در حوزه توسعه پا یادیز های چالش یستیتنوع ز

آن بر تنوع  ریو تاث ییآب و هوا ریچشمگ راتیی(. تغSingh & Sahu, 2020کرده است )

شده است؛ از  یستیز طیمح های به دغدغه یالملل نیموجب جلب نظر جوامع ب یکیولوژیب

 نیا تیاهم .اشاره کرد یگلخانه ا یکاهش اثرات گازها تیبه اهم توان یآن جمله م

 های یاقتصاد، سازمان همکار یهمچون مجمع جهان یالملل نیموضوع در مجامع بزرگ ب

قرار  یسازمان ملل مورد بررس یآب و هوا رییو کنفرانس تغ كیفیپاس-ایآس یاقتصاد

 ،راستا نی(. در همWorld Economic Forum, 2019; Lee et al., 2013گرفته است )

مختلف نشان دهنده کاهش  یو کشورها یالملل نیمجامع ب گذاری و هدف گذاری استیس

باشد یم 0202تا  0202 های در بازه سال یگلخانه ا یانتشار گازها یدرصد 02تا  02

(Belkhir & Elmeligi, 2018 .) 

هستند که باعث کاهش  ییراهبردها یبه دنبال اجرا شتریها ب سازمان ،در حال حاضر

 وکارها وکسب ها (. توجه سازمان9911 ،ینسب و تقو یقیشوند )حق ستیز طیمح بیتخر

موثر در مقابله با  یاز راهکارها یکیسبز بودن در سطح جامعه  یعنی یستیز طمحی عوامل به

از  یمشکالت ناش شیافزا ،راستا نیاست. در هم یستیو مسائل ز داریتوسعه پا یها چالش

مختلف  یکسب و کارها زیاز موضوعات چالش برانگ یکیبه  لیتبد یطیکمبود منابع مح

 & Sánchez-Medina & Díaz-Pichardo, 2017; Ronaghiشده است ) زین

Mosakhani, 2021وکار از کسب ریناپذ ییاطالعات امروزه به عنوان بخش جدا ی(. فناور 

اطالعات در  یفناور یصورت گرفته برا یها نهیهز ،شود. طبق آمار گارتنرمی محسوب

 یانبوه یگذار هیسرما نی(. چنGartner, 2020دالر است ) ونیلیتر 4/9حدود  0202سال 

به ارزش مطلوب در کسب و  دنیاطالعات جهت رس یفناور یراهبرد نقش تیموجب تقو

اطالعات  یمصرف در حوزه فناور ادیازد نیمختلف شده است. در طرف مقابل ا یکارها
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 یکیالکترون عاتیضا دیکربن و تول دیاکس یانتشار گاز د ،یمصرف انرژ شیموجب افزا

 دیاکس ید دیاطالعات از تول یشده است سهم فناور ینیب شیپ تیوضع نیشود. با ایم

-Hardin) ابدییم شیافزا 0202شش درصد در سال  كیکربن از دو درصد به نزد

Ramanan, 2018کسب و کارها موظف هستند  یگریاز هر زمان د شیب ،اساس نی(. بر ا

اطالعات سبز به  یسازگار کنند و فناور ستیز طیاطالعات را با مح یفناور یریبکارگ

هر  داریتوسعه پا یندهایدر فرا ینقش مهم ی،فناور تیحاکم ماتیاز تصم یکی نوانع

 یاطالعات سبز مفهوم ی(. فناورBohas & Poussing, 2016) کند یم فایکسب و کار ا

 طیمح تیبهبود و تقو یها برا  چترگونه از سخت افزار، نرم افزار، ابزار، راهبرد و روش

حائز  یطیمح ستیو هم ز یسبز هم از جنبه اقتصاد عاتاطال یاست. فناور داریپا یستیز

، و همکاران شود )تقوامی محسوب ها شرکت یاجتماع تیمسئول یاست و به نوع تیاهم

مطالعات  ،داریو توسعه پا ستیز طیمح نهیآن در زم تیاهم لی(. در دهه گذشته به دل9918

. (Patón-Romeroa et al., 2018) است شدهاطالعات سبز انجام  یدر حوزه فناور یادیز

و  یساز کپارچهی ،یاطالعات سبز را در سه مرحله مقدمات ی( بلوغ فناور0299) 9باس و لو

اطالعات  یفناور هیعوامل مرحله اول ی،مدل مفهوم كیدر نظر گرفتند و در قالب  شرفتهیپ

کردند. پاتن رومرو و  یو فناورانه بررس یسازمان ،یطیسبز را در قالب سه دسته مح

اطالعات سبز پرداختند.  یبلوغ فناور یهامدل یبه بررس( در مطالعه خود 0298) 0همکاران

 یفناور تیریو مد تیارائه دادند که با آن حاکم 90024ی ایزو بر مبنا یسپس مدل بلوغ

، 4، اجرا شده9نشده لیمرحله تکم شششد. مدل بلوغ آنها شامل یم یابیاطالعات سبز ارز

 بود. سازینهیو به 7بینی ، قابل پیش 6، مستقر شده0شده تیریمد

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Bose, R., & Luo, X 

2. Patón-Romero et al. 

3. Incomplete 

4. Performed 

5. Managed 

6. Established 

7. Predictable 
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 یفناور یرکارگی رابطه به ری( در مطالعه خود به تاث0298) 9و همکاران کودزنیپز

مطالعه آنها نشان  جیها پرداختند. نتاو ارزش سهام شرکت یاطالعات سبز بر عملکرد مال

 یبر استفاده از فناور یریزن تاث رانیآنها و تعداد مد یتیداد که اندازه شرکت، حوزه فعال

 یباورها و رفتارها ی( به بررس0202) 0و همکاران یاصفهان یاطالعات سبز ندارد. دلو

مطالعه آنها نشان  جهیاطالعات سبز پرداختند. نت یدر خصوص فناور انیدانشجو یتیشخص

اطالعات سبز دارد. با  یاستفاده از فناور تیبر ن یادیز ریتاث یاجتماع یداد که هنجارها

 طیبر مح یفناور نیکسب و کارها، نقش ا راطالعات د یتوجه به کاربرد فراوان فناور

اطالعات سبز و عوامل اثرگذار  یپرداختن به موضوع فناور ،داریو چالش توسعه پا ستیز

حوزه چه در  نیتعدد مطالعات مختلف در ا ،گریاست. از طرف د تیحائز اهم اریبر آن بس

 نیاز ا یتلفمخ های جنبه ها از پژوهش كیاست و هر  ادیو چه در خارج ز رانیخل ادا

مطالعات  نیاجماع ب جادیجامع و ا یبه چارچوب ازین ،رو نیاز هم ؛اند کرده یرا بررس دهیپد

از  یپژوهش ارائه چارچوب نیا یمساله اصل با توجه به این توضیحات، .وجود دارد نیشیپ

در توسعه  یپژوهش از لحاظ نظر نیا جیباشد. نتایاطالعات سبز م یعوامل موثر بر فناور

عوامل موثر بر  ییشناسا ی نیزو از لحاظ کاربرد نقش ایفا نموده زاطالعات سب یفناور

 یکسب و کارها رانیو مد ستیز طیحوزه مح استگزارانیس یاطالعات سبز برا یفناور

 پژوهش عبارت اند از: نیا های سوالدهد. یارائه م یمناسب ییشناسا یارهایمختلف مع

 اطالعات سبز کدامند؟ یموثر بر فناور یفاکتورها 

 اند؟اطالعات سبز چگونه یموثر بر فناور یفاکتورها یبند طبقه 

  دارند؟ یچه وزن اطالعات سبز یموثر بر فناور یاز فاکتورها كیهر 

 پیشینه پژوهش

و مصرف توسط  دیاز تول یناش های تیفعال لیو کمبود منابع به دل ستیز طیمح یآلودگ

 یرو چالش نیاز ا کند، یم دیرا تهد داریو توسعه پا یرفاه اجتماع یا ندهیانسان، به طور فزا
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Przychodzen et al. 

2. Dalvi-Esfahani et al. 
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در  یتحوالت اساس جادیامر باعث ا نیشده است؛ ا جادیجهت ارائه راهکار مؤثر ا یجهان

ها و  دولت ،راستا نی(. در اDu et al., 2020و کسب وکارها شده است ) عیاز صنا یاریبس

 تیتوجه به مسوول یو اجبار کسب و کارها برا نیدر وضع قوان یحاکم نقش موثر ینهادها

 & Ronaghiدارند ) ندهیآ یهاو توجه به نسل ستیز طیخود در قبال مح یاجتماع

Ronaghi, 2021تیبا توجه به اهم ستمیاواخر قرن ب درسبز  یوکارها (. مفهوم کسب 

 كی ی(. به طور کلCekanavicius et al., 2014) دیمطرح گرد داریتوسعه اقتصاد پا

 ای ستیز طیکه در اقدامات سازگار با مح یاست از هر سازمان سبز عبارت ای داریسازمان پا

 یبه اندازه کاف یدیتول تی، محصول و فعالندیهر فرآ لهیوس نیتا بد ؛سبز مشارکت دارد

(. Reuter et al., 2012همراستا باشد ) یطیمح ستیعالوه بر حفظ سود خود، با مسائل ز

اشاره دارد که  یوکار وکار سبز به کسب ( معتقدند کسب0294) 9و همکاران چسیسکاناو

 یهاتوجه کند. سازمان سبز تالش ستیز طیمح یداریپا یخود به استانداردها تیریدر مد

 یتا اثرات منف کند یم یو سع کند یم تیهدا ریپذدیاستفاده از منابع تجد یخود برا

 شیافزا گر،ید ی(. از سوMardani et al., 2019اقدامات خود را کاهش دهد ) یطیمح

در  یریگ میکنندگان هنگام تصم کاربران و مصرف نیدر ب یطیمح ستیز یها یآگاه

دهد که رفتار مصرف یموجود نشان م قاتی. تحقکند یم فایا یادیانتخاب برند، نقش ز

 نهیدهند هز یم حیها ترج ییکایاز آمر یمیاز ن شیکرده است و امروزه ب رییتغ زیکنندگان ن

 ستیز یایمحصوالت با مزا دیآنها معتقدند خر رایمحصوالت سبز بپردازند، ز یبرا یشتریب

حاکم و  نهادهای طرف از هم ها، (. پس سازمانZhang et al., 2015مهم است ) یطیمح

و محصوالت سبز تحت  ستیز طیمح نیمواز تیرعا یبرا ،هم از طرف مصرف کنندگان

 فشار هستند.

 جادیکسب و کارها ا یرا برا ییها اطالعات فرصت یفناور این در حالی است که

 نهیداشته باشند و بتوانند کاهش هز تیو سبز فعال ستیز طیتوجه به مح کردیکند تا با رو یم

 یراهبرد یها از برنامه یبه عنوان بخش دیوکارها با درآمد داشته باشند. کسب شیافزا ای
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Cekanavicius, L., Bazyté, R., & Dicmonaité, A. 
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گلخانه  یگازها دیو کاهش تول یعیاز منابع طب نهیاستفاده به ،یمصرف انرژ تیریمد یبرا

(. در مطالعات 9916کشه و همکاران، ینیاطالعات سبز همراستا شوند )مب یبا فناور یا

اطالعات سبز  یناوراطالعات سبز اشاره شده است. ف یاز فناور یمتنوع فیبه تعار نیشیپ

داده و  یسرورها شگرها،و استفاده اثربخش از پرداز یمهندس ،یطراح یها تیشامل فعال

وارد شود و  ستیز طیبه مح بیهدف که حداقل آس نیشود با ایم یاز لوازم جانب یاریبس

اطالعات سبز  ی(. فناورChou & Chou, 2012را به دنبال داشته باشد ) عاتیضا نیکمتر

باشد یم ستیز طیاطالعات با مح یفناور یبه دنبال سازگار یبا استفاده از هوشمندساز

(Chetty et al., 2009.) ،سازگار با  یفناور یاطالعات سبز نوع یفناور به عبارت دیگر

با هدف حفظ  ستیز طیو مح یعیاز منابع طب عیاست که بر اساس آن صنا ستیز طیمح

و  انشیو عمل کردن به را یریادگی یبه معناو  (Melville, 2010) کنندیآنها استفاده م

 یفناور یریاست. هدف از بکارگ ستیز طیمح تدارو دوس داریاطالعات پا یفناور

ارتباطات و اطالعات با توجه به استفاده از  یفناور یطیاثرات مح لیاطالعات سبز تقل

(. Jenkin et al., 2011است ) عاتیضا دیو تول یکاهش مصرف انرژ یموثر برا زاتیتجه

 های ستمیو هم س ستیط زیسازگار با مح یاطالعات یهایاطالعات سبز، هم فناور یفناور

 یمنف راتیاطالعات سبز با کاهش تأث ی. در مورد اول، فناورردیگیرا در بر م یاطالعات

که در مورد دوم،  یگذارد، در حال یم یعیطب طیبر مح یمیمستق ریاطالعات، تأث یفناور

 اعثمناسب ب یاطالعات های ستمیبا استفاده از س یعنیاست  میمستق ریغ شتریآن ب ریتأث

داشته باشد  ستیز طیبر مح یکمتر یمنف ریکسب و کار تاث یندهایفرا شود یم

(Przychodzen et al., 2018همچن .)نرم  یاطالعات سبز با استفاده از راهکارها یفناور نی

تواند می ها کنفرانس دئویمانند و یمشارکت یهایصوالت سبز و استقرار فناورمح ،یافزار

موثر باشد  ستیز طیعمر محصوالت در جهت حفاظت از مح هو چرخ نیتام رهیبر زنج

(Bohas & Poussing, 2016فناور .)به منجر زمان تواند به طور همیاطالعات سبز م ی 

 Arnfalk et) شود یطیمح ستیز های بیملموس و کاهش آس یاقتصاد یایبه مزا یابدستی

al., 2016اطالعات سبز  یفناور یتوجه داشت که استقرار ابزارها منکته ه نیبه ا دی(. با
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 یبرا یرقابت تیبه مز لیممکن است در بلندمدت تبد نیمستمر است بنابرا ندیفرا كی

ملموس و ناملموس  راتیبا توجه به تاث (.Chuang and Huang, 2016کسب و کار شود )

 تیبر آن حائز اهم ثرعوامل مو ییاطالعات سبز در سازمان شناسا یفناور یرکارگی به

 است.

 روش

انجام شده است. در  9911است که در بهار و تابستان  ختهیرو از نوع روش آم شیپژوهش پ 

 یدهاز روش وزن یمحتوا و در قسمت کمّ لیو تحل بیاز روش فراترک یفیقسمت ک

 یدر حوزه فناور ریکه در دهه اخ یشانون استفاده شده است. با توجه به مطالعات متعدد

 .حوزه وجود دارد نیدر ا یتوان ادعا کرد که اشباع نظریم ،اطالعات سبز انجام شده است

پژوهشگران و مطالعات گذشته در خصوص عوامل  نیاجماع ب جادیا یبرا ،رو نیاز هم

استفاده شد. روش فراترکیب برای  بیاطالعات سبز از روش فراترک یفناور موثر بر

 گیردیصورت م سیریهای جامع و تفسازی چندین مطالعه و برای ایجاد یافتهیکپارچه

های کمّی  . در مقایسه با رویکرد فرا تحلیل کمّی که بر داده(9918)رونقی و همکاران، 

ه دارد، فراترکیب متمرکز بر مطالعات کیفی ادبیات موضوع و رویکردهای آماری تکی

 گر،یمطالعات کیفی و فهم عمیق پژوهشگر برمی گردد. به عبارت د ریبوده، به تفس

(. Zimmer, 2006های اصلی مطالعات منتخب است ) فراترکیب، ترکیب تفسیر داده

کیفی های فراترکیب با فراهم کردن نگرش نظامند برای پژوهشگران از راه ترکیب پژوهش

پردازد و با این روش دانش  های جدید و اساسی می مختلف به کشف موضوعات و استعاره

. فرا آورد جاری را ارتقا داده، یك دید جامع و گسترده ای را نسبت به مسائل پدید می

های  ترکیب مستلزم این است که پژوهشگر یك بازنگری دقیق و عمیق انجام داده، یافته

پژوهش از روش  نی(. در ا9914 ،یو رونق انیط را ترکیب کند )مانهای کیفی مرتب پژوهش
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 9( استفاده شده است که در شکل 0229) 9و باروسو یسندلوسک بیفراترک یا هفت مرحله

 . استنشان داده شده 

 

 

 

 

 
 . مراحل هفتگانه پژوهش 0شکل

 ها  یافته

 همراه به پژوهش های سؤال 9 جدول در پژوهش(: هاي سؤال یك )تنظیم گام

 است: شده بیان پارامترها
 هاي پژوهش . پارامترها و سوال0جدول

 های پژوهشسوال پارامترها

 (whatچیزی ) چه

 (whoمطالعه ) مورد جامعه

 (whenزمانی ) محدودیت

 (howروش ) چگونگی

 دهند؟های فناوری اطالعات سبز را تشکیل میچه عواملی مولفه

 ها دارند؟چه اهمیت و وزنی هر یك از مولفه

 های فناوری اطالعات سبز چگونه است؟استخراج کدها )عوامل( و مقوله

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Sandelowski, M. & Barroso, J. 
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 هاي نهایی . فرایند انتخاب مقاله7شکل

 منبع: یافته های تحقیق

 ها نشریه ها، های علمی پایگاه مقاله پژوهش، این در متون(: مند نظام دوم )بررسی گام

، 9، امرالد0، وب او ساینس9مختلفی از جمله ساینس دایرکت وجوی جست موتورهای و

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Science direct 

2. Web of science 

3. Emerald 

 یافت شده تعداد منابع

N=189 

 تعداد مقاالت برای بررسی چکیده

N=124 

 تعداد مقاالت برای بررسی محتوای کامل

N=93 

 تعداد مقاالت برای ارزیابی روش پژوهش

N=68 

 کل مقاالت نهایی

N=56 

 عنوان() مقاالت رد شده

N=65 

 چکیده() مقاالت رد شده

N=31 

 محتوا() مقاالت رد شده

N=25 

 روش پژوهش() مقاالت رد شده

N=12 
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 و مگیران 9سید
 متنوعی کلیدی هایواژه است. شده بررسی 0202 تا 0292 های سال بین 0

از جمله فناوری اطالعات سبز، سیستم اطالعاتی سبز، فناوری اطالعات و ارتباطات سبز، 

افزار فناوری اطالعات و توسعه پایدار، فناوری اطالعات و محیط زیست، فناوری سبز، نرم

 گرفت. قرار استفاده مورد پژوهش هایمقاله یوجوجست افزار سبز برایسبز، سخت

 وجویجست موتورهای و هانشریه علمی، هایپایگاه بررسی و وجوجست درنتیجة

 .شد یافت مقاله 981 نظر، مورد کلیدی هایواژه از استفاده با و مختلف

 فرایند نشان براساس مناسب ای مقاله برای انتخاب مناسب(: منابع )انتخاب سوم گام

 کیفیت و محتوا دسترسی، چکیده، عنوان، مختلفی مانند پارامترهای ،0شکل  در شده داده

 .گرفته است قرار ارزیابی مورد پژوهش روش

 مقاله به هر مربوط مرجع بر اساس ها مقاله اطالعات نتایج(: )استخراج چهارم گام

 شده بیان هماهنگی اجزای مقاله و انتشار سال همراه به نویسنده، خانوادگی نام و نام شامل

این فرایند در  از حاصل طبقه بندی گردید. نتایج است، شده اشاره آنها به مقاله هر در که

 .نشان داده شده است 0جدول 

 . کدبندي مطالعات پژوهش7جدول

 منابع کدها

و  ها ستمیتعامل س

 روش کار

 ینیمو(، 9916(، تقوا و همکاران )9916مبینی کشه و همکاران )(، 0298بکولو و همکاران )

 (0299(، باس و لو )0294(، چن و چانگ )0294کاپور و همکاران ) (،0294و همکاران )

(، موروگسان و 0299لی و همکاران ) (،0290) همکاران و ل(، باس0290خور و همکاران ) یانرژ تیریمد

 (0290(، میشرا و همکاران )0299همکاران )

و ساخت  یطراح

 یفناور

و  ینیمو(، 9917خدیور و عبدیان )(، 0298بکولو و همکاران )(، 9918تقوا و همکاران )

 (0299(، باس و لو )0299و همکاران ) نی(، جنک0294همکاران )

مشارکت و تفکر 

 انمسئوالنه کارکن

(، بکولو و 9917(، خدیور و عبدیان )0298(، بکولو و همکاران )0202سینگه و ساهو )

موینی و  (،0290تامسون و ونبل )(، 9916مبینی کشه و همکاران ) (،0297همکاران )
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Sid 
2. Magiran 
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 منابع کدها

 (0292(، اشمیت و اریك )0299(، جنکین و همکاران )0294همکاران )

 ها نامه قوانین و آیین
(، 0294(، چن و چانگ )0290تامسون و ونبل ) (،0298(، هرناندز )0298)بکولو و همکاران 

 (0299) و همکاران نیجنک (،0290موال و ابارشی )

 پایایی فناوری
 تالیاش و او، (0299(، باس و لو )0294و همکاران ) ینی(، مو0298بکولو و همکاران )

(0292) 

 های دولتی مشوق
چن و چانگ (، 9914) یشاهبندرزاده و کبگان(، 0290(، خور و همکاران )0298هرناندز )

 (0299(، باس و لو )0299(، کافی و همکاران )0294)

 کاهش هزینه

(، هرناندز 0298(، بکولو و همکاران )9918(، تقوا و همکاران )0291ریسینگانی و ایدمودیا )

و ونبل (، تامسون 9914(، شاهبندرزاده و کبگانی )0297(، بکولو و همکاران )0298)

(، پتزر و 0290(، موال و ابارشی )0299(، مارت و همکاران )0294(، چن و چانگ )0290)

 (0292(، اش و اویتال )0299همکاران )

 تجدیدپذیری منابع
(، 0299) نی(، جنک0290) ی(، موال و ابارش0290(، تامسون و ونبل )0297بکولو و همکاران )

 (0299باس و لو )

ظرفیت تولید  

 مجدد منابع
 (0299(، باس و لو )0299) نیجنک

 چیدمان مراکز داده

خور و (، 9916(، مبینی کشه و همکاران )9917(، خدیور و عبدیان )9918تقوا و همکاران )

موروگسان و همکاران (، 0299لی و همکاران ) (،0290) همکاران و ل(، باس0290همکاران )

 (0299(، وتی و کو )0290)انگلند و بارتزک (، 0299)

 سازی سرور مجازی
(، انگلند و 0299و همکاران ) یل(، 0290(، باسل و همکاران )9918تقوا و همکاران )

 (0290) و همکاران شرای(، م0290بارتزک )

 پذیری رقابت
(، اوزتراک و همکاران 9919(، تقوی فر و صمدی )0291شوچاک و اوینوس کوکانن )

 (0292، کو )(0299باس و لو ) (،0299)

 مداری قانون
اوزتراک و همکاران (، 9919تقوی فر و صمدی )(، 0291کوکانن ) نوسیشوچاک و او

 (0292(، کو )0299)

 توسعه پایدار

(، بای و 0290(، باسل و همکاران )9916(، تقوا و همکاران )0290دالچی و همکاران )

(، میشرا و 0290(، انگلند و بارتزک )0299(، مورگسان و همکاران )0299سارکیس )

 ( 0290همکاران )

پذیری مقیاس

 فناوری

(، باس و لو 0294(، چن و چانگ )0294و همکاران ) ینی(، مو0298بکولو و همکاران )

(0299) 

و  نی(، جنک0294(، چن و چانگ )0294و همکاران ) ینی(، مو0298بکولو و همکاران )های کارایی  تراشه
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 منابع کدها

 (0299باس و لو ) ،(0299همکاران ) انرژی

 رهبری و حاکمیت

(، هرناندز 9918(، علی پور و همکاران )0298(، بکولو و همکاران )9918تقوا و همکاران )

(، 9919(، تقوی فر و صمدی )0294(، موینی و همکاران )0297(، بکولو و همکاران )0298)

 (0299جنکین )

فرهنگ و جو 

 سازمانی

(، داو و همکاران 0299(، جنکین و همکاران )0299(، باس و لو )0297) بکولو و همکاران

 (0292(، اشمیت و اریك )0299)

راهبردها و 

 ها  سیاست

و  ینی(، مو9914) ی(، شاهبندرزاده و کبگان0298بکولو و همکاران )(، 0202سینگه و ساهو )

 (0299و همکاران ) نی(، جنک0299(، باس و لو )0294همکاران )

تاثیر محیطی 

 صنعت

 كیو ار تیاشم(، 0299(، جنکین و همکاران )0299باس و لو )(، 0290خور و همکاران )

(0292) 

انتشار فناوری 

 اطالعات

(، باس و لو 0294چن و چانگ )(، 0294(، کاپور و همکاران )0297بکولو و همکاران )

(0299) 

 تعهد و نگرش
و  ینیمو(، 9918علی پور و همکاران )(، 0298) بکولو و همکاران(، 9918تقوا و همکاران )

 (0299و همکاران ) نیجنک(، 9919تقوی فر و صمدی )(، 0294همکاران )

فشار بازار و 

 کاربران

(، موال و ابارشی 0299باس و لو ) (،0290(، تامسون و ونبل )0297بکولو و همکاران )

 (0292(، ددریك )0290)

آگاهی عمومی و 

 رسانه

(، بکولو و 9918پور و همکاران ) ی(، عل0298بکولو و همکاران )(، 9918تقوا و همکاران )

 (0299، باس و لو )(0299و همکاران ) نی(، جنک0290(، تامسون و ونبل )0297همکاران )

های محیط  شاخص

 زیستی

 (، میشرا و0299مورگسان و همکاران ) (،0290خور و همکاران )(، 0202سینگه و ساهو )

 (0292(، انلکار )0299(، جنکین و همکاران )0290(، آدین و رحمان )0290همکاران )

 ساختار سازمان

 یشاهبندرزاده و کبگان(، 9916(، تقوا و همکاران )0297(، بکولو و همکاران )0298هرناندز )

(، جنکین و 0299(، باس و لو )0294(، چن و چانگ )0294موینی و همکاران )(، 9914)

 (0299ن )همکارا

 اندازه سازمان
(، چن و 0294موینی و همکاران ) (،0290خور و همکاران )(، 0297بکولو و همکاران )

 (0294چانگ )

 مسئولیت اجتماعی
(، اوزتراک و همکاران 0291کوکانن ) نوسیشوچاک و او(، 0291راسینگهانی و ایدیمودیا )

 (0299(، باس و لو )0299)

 خود انگیزشی
 (،0298هرناندز ) (،0291کوکانن ) نوسیشوچاک و او(، 0291راسینگهانی و ایدیمودیا )

 (0299(، باس و لو )0299اوزتراک و همکاران )

موینی و  (،0290خور و همکاران ) (،0297(، بکولو و همکاران )9918تقوا و همکاران )ها و پایداری  قابلیت
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 منابع کدها

  (0299(، جنکین و همکاران )0290)(، باس و لو 0294همکاران ) سازمانی

 منبع: یافته های تحقیق

در این پژوهش ابتدا تمام  کیفی(: هايیافته تلفیق و تحلیل و پنجم )تجزیه گام

( سپس با در نظر 0گیریم )جدول  عوامل استخراج شده از مطالعات پیشین را کد در نظر می

کنیم، به این  مفهوم مشابه دسته بندی میگرفتن مفهوم هر یك از این کدها آنها را در یك 

 کمك به گرفته صورت هایتحلیل شوند. براساسترتیب مفاهیم پژوهش مشخص می

 99 و مقوله پنج تعداد مجموع در شده، نهایی انتخاب مقالة 06روی  محتوا تحلیل روش

 گذاری برچسب و کشف پژوهش این در فاکتورهای فناوری اطالعات سبز برای کد

 تاکنون قبلی مطالعات در که است بوده آن بیانگر مرحله این از های حاصلیافته شدند.

 خاصی جنبة به فقط مطالعات، از یك هر و است بوده نگرفته مندی انجام نظام مطالعة چنین

چندگانه در قالب یك چارچوب  ابعاد و اند توجه داشتهاطالعات سبز  یفناورپدیده  از

 نهایی کدهای 9در جدول  نشده است. گرفته نظر در مند نظام صورت به منسجم و

 .است داده شده نشان مفهوم و مقوله )طبقه( هر با مرتبط شدة استخراج

 هابندي یافته. مقوله8جدول

 کدها هامقوله

 زیست محیطی
 تجدیدپذیری منابع

 ظرفیت تولید مجدد منابع

 سازمانی

 رهبری و حاکمیت

 فرهنگ و جو سازمانی

 هاراهبردها و سیاست

 مشارکت و تفکر مسئوالنه کارکنان

 یسازمان یداریها و پاتیقابل

 ساختار سازمان

 اندازه سازمان

 هاقوانین و آیین نامه محیطی
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 کدها هامقوله

 تاثیر محیطی صنعت

 فشار بازار و کاربران

 آگاهی عمومی و رسانه

 فناورانه

 ها و روش کار تعامل سیستم

 انرژیمدیریت 

 طراحی و ساخت فناوری

 مقیاس پذیری فناوری

 پایایی فناوری

 های کارایی انرژی تراشه

 چیدمان مراکز داده

 مجازی سازی سرور

 انتشار فناوری اطالعات

 انگیزشی

 های دولتیمشوق

 تعهد و نگرش

 کاهش هزینه

 رقابت پذیری

 قانون مداری

 توسعه پایدار

 محیط زیستی های شاخص

 مسئولیت اجتماعی

 خود انگیزشی

برای کنترل مفاهیم استخراجی از مقایسه نظر  گام ششم )کنترل کدهاي استخراجی(:

بندی ها را رتبهپژوهشگر با یك خبره استفاده شده است. موقعی که دو رتبه دهنده، شاخص

توان از شاخص کاپای کنند، جهت ارزیابی میزان توافق بین این دو رتبه دهنده میمی

گیرد که هم  کوهن استفاده کرد. شاخص کاپا تنها برای متغیرهایی مورد استفاده قرار می

سطح سنجش آنها یکی باشد و هم تعداد طبقات آنها با یکدیگر برابر باشد. مقدار شاخص 

ان کاپا بین صفر تا یك نوسان دارد. هر چه مقدار این سنجه به عدد یك نزدیك تر باشد نش
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دهد که توافق بیشتری بین رتبه دهندگان وجود دارد. اما زمانی که مقدار کاپا به عدد  می

صفر نزدیکتر باشد، در آن صورت توافق کمتر بین دو رتبه دهنده وجود دارد )رونقی و 

و مقدار شاخص  229/2(. با استفاده از نرم افزار آماری عدد معناداری 9911دهقانی، 

نشان داده شده است. با توجه به کوچکتر بودن عدد  4د که در جدول محاسبه گردی 798/2

توان ادعا کرد که شود. پس میفرض استقالل کدهای استخراجی رد می 20/2معناداری از 

 استخراج کدها از پایایی مناسبی برخوردار بوده است. 

 . مقادیر اندازه توافق0جدول

 عدد معناداری انحراف استاندارد مقدار 

 کاپای مقدار توافق

 تعداد موارد معتبر

798/2 

99 
900/2 229/2 

دهد. ها را در مبحث تحلیل محتوا بسیار قوی انجام میروش آنتروپی شانون پردازش داده

آنتروپی در تئوری اطالعات شاخصی است برای اندازه گیری عدم اطمینان که به وسیله 

 وجود ها شاخص وزن تعیین برای متعددی های شود. روشیك توزیع احتمال بیان می

باشد. در روش آنتروپی شانون ابتدا  می آنتروپی شانون ها، روش این بهترین از یکی دارد؛

شود، سپس با ها به تناسب هر پاسخگو در قالب فراوانی شمارش میپیام بر حسب مقوله

ردد )رونقی و گاستفاده از بار اطالعاتی هر مقوله، درجه اهمیت هر یك محاسبه می

شانون به دلیل قدرت آن و سادگی  روش آنتروپی (. در این پژوهش از9911دهقانی، 

 هاییافته از گذشته هایپژوهش پشتیبانی میزان محاسبه استفاده شده است. بر این اساس،

شود. برای محاسبه بار اطالعاتی عدم اطمینان  می داده نشان صورت آماری به پژوهش این

 شود.استفاده می 0و  9اهمیت به ترتیب از رابطه و ضریب 

∑ Ej= -k 9رابطه  [        ]
 
     (        )   k = 

 

   
 

 =Wj 0رابطه 
  

∑   
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 پرداخته مفهوم آن کدهای وزن مجموع محاسبة به نیز مفاهیم از هریك وزن برای محاسبة

 .است گرفته صورت بندی رتبه 0آمده در جدول  به دست هایوزن و براساس شده

 . رتبه بندي و ضریب اهمیت کدهاي فناوري اطالعات سبز5جدول

        ∑ فراوانی کدها هامقوله

 

   

 

عدم 

اطمینان 
Ej 

ضریب 

 Wjاهمیت 

رتبه در 

 مفاهیم

رتبه در 

 کل

 یطیمح

 1 0 296/2 972/2 -146/9 7 هاقوانین و آیین نامه

 0/09 0/9 292/2 926/2 -621/9 0 تاثیر محیطی صنعت

 0/09 0/9 292/2 926/2 -621/9 0 فشار بازار و کاربران

آگاهی عمومی و 

 رسانه
8 271/0- 910/2 298/2 9 0 

محیط 

 زیستی

 0/09 9 292/2 926/2 -621/9 0 نرخ تجدید منابع

ظرفیت تولید مجدد 

 منابع
0 619/2- 990/2 299/2 0 99 

 سازمانی

 0 0/0 298/2 910/2 -271/0 8 حاکمیترهبری و 

فرهنگ و جو 

 سازمانی
0 621/9- 926/2 292/2 6 0/09 

 0/94 0/9 299/2 942/2 -710/9 6 هاراهبردها وسیاست

مشارکت و تفکر 

 مسئوالنه کارکنان
92 929/0- 497/2 240/2 9 0/0 

ها و پایداری قابلیت

 سازمانی
6 710/9- 942/2 299/2 0/9 0/94 

 0 0/0 298/2 910/2 -271/0 8 ساختار سازمان

 1 7 206/2 069/2 -986/9 4 اندازه سازمان

 فناورانه

ها و تعامل سیستم

 روش کار
7 146/9- 972/2 296/2 0/0 1 

 0/94 0/4 299/2 942/2 -710/9 6 مدیریت انرژی

طراحی و ساخت 

 فناوری
6 710/9- 942/2 299/2 0/4 0/94 

 08 0/8 206/2 069/2 -986/9 4مقیاس پذیری 
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        ∑ فراوانی کدها هامقوله

 

   

 

عدم 

اطمینان 
Ej 

ضریب 

 Wjاهمیت 

رتبه در 

 مفاهیم

رتبه در 

 کل

 فناوری

 08 0/8 206/2 069/2 -986/9 4 پایایی فناوری

های کارایی تراشه

 انرژی
0 621/9- 926/2 292/2 0/6 0/09 

 0/0 9 240/2 497/2 -929/0 92 چیدمان مراکز داده

 1 0/0 296/2 972/2 -146/9 7 سازی سرورمجازی

انتشار فناوری 

 اطالعات
0 621/9- 926/2 292/2 0/6 0/09 

 انگیزشی

 0/94 0/4 299/2 942/2 -710/9 6 های دولتیمشوق

 0/94 0/4 299/2 942/2 -710/9 6 تعهد و نگرش

 9 9 246/2 470/2 -480/0 90 کاهش هزینه

 0/09 0/6 292/2 926/2 -621/9 0 رقابت پذیری

 08 0/8 206/2 069/2 -986/9 4 قانون مداری

 1 0/0 296/2 972/2 -146/9 7 توسعه پایدار

های محیط شاخص

 زیستی
7 146/9- 972/2 296/2 0/0 1 

 08 0/8 206/2 069/2 -986/9 4 مسئولیت اجتماعی

 0/09 0/6 292/2 926/2 -621/9 0 خود انگیزشی

مشخص گردید که کدهای کاهش هزینه،  0بر اساس ضرایب بدست آمده در جدول 

تفکر مسئوالنه کارکنان و چیدمان مراکز داده دارای بیشترین ضریب اهمیت مشارکت و 

اند. بدین مفهوم که در بین عوامل موثر بر  ها را در کل کسب کردهرتبه باشند و باالترینمی

فناوری اطالعات سبز این موضوعات بیشتر مورد توجه و مطالعه قرار گرفته اند و 

اند. همچنین، عامل ظرفیت تولید مجدد  کدها داشته تکرارپذیری بیشتری نسبت به سایر

 منابع کمترین ضریب را از لحاظ تکرار در مطالعات پیشین به دست آورد.
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های پیشین، پنج مقوله های حاصل از پژوهشبا توجه به یافته ها(: گام هفتم )ارائه یافته

مقوله محیطی و محیط اصلی از عوامل موثر بر فناوری اطالعات سبز شناسایی گردید. دو 

باشد و سایر زیستی مربوط به عوامل بیرونی موثر بر فناوری اطالعات سبز در سازمان می

شود. چارچوب عوامل های نیز شامل مقوله های سازمانی، فناورانه و انگیزشی میمقوله

 نشان داده شده است.  9موثر بر فناوری اطالعات سبز بر اساس این پنج مقوله در شکل 

 
 . چارچوب عوامل موثر بر فناوري اطالعات سبز8شکل 

 گیري بحث و نتیجه
اطالعات سبز در  یجامع از عوامل موثر بر فناور یپژوهش با هدف ارائه چارچوب نیا

پنج دسته از عوامل  دیمشخص گرد بیروش فراترک های افتهیسازمان انجام شد. بر اساس 
عوامل فناورانه و  ،یعوامل سازمان ،یسازمان طیعوامل مح ،یستیز طیشامل عوامل مح

 نهیاطالعات سبز کاهش هز یعوامل موثر بر فناور نیب ز. ادیگرد ییشناسا یزشیعوامل انگ
مفهوم که عامل  نیبود. بد نیشیو تکرار بر اساس مطالعات پ بیضر نیشتریب یدارا

از منظر  دیتاک نیشتریاطالعات سبز ب یفناور یریکارگ و مقرون به صرفه بودن به یاقتصاد
اطالعات سبز نه  یکه فناور تداش انیتوان بیاساس م نیپژوهشگران را داشته است. بر ا

فناوری اطالعات 

 سبز

 عوامل فناورانه عوامل سازمانی

 عوامل انگیزشی



 0422 زمستان | 33شماره | دهم سال |وکار هوشمند کسب تیریمطالعات مدنشریه علمی  | 922

 

و  یساز ادهیقابل پ یاقتصاد هاتیتوج لیبلکه به دل یطیمح ستیز یهاتنها بر اساس دغدغه
(، 0291) 9ایدمودیو ا ینگانیسیر یهاپژوهش جیبا نتا افتهی نیباشد. ایاستفاده در سازمان م

 و موثر مهم عاملباشد. ی( همراستا م0298) 0(، بکولو و همکاران9918تقوا و همکاران )
مفهوم که  نیمشارکت و تفکر مسئوالنه کارکنان است. بد ،اطالعات سبز یبر فناور یبعد

تعامل و درک درست کارکنان به  ازمندیاطالعات سبز ن یفناور یریکارگ و به سازی ادهیپ

که دغدغه  یاساس هر سازمان نیباشد. بر ایم یعنوان مشارکت کنندگان در استقرار فناور
نسبت  یو تعامل یجمع کردیرو دیا دارد بار داریاطالعات سبز و توسعه پا یفناوراستفاده از 

راستا  نیکارکنان است. در ا نیب یمساع كیتشر ازمندیداشته باشد و ن میمفاه نیبه ا
تفکر مسئوالنه و  یسازمان در القا گزارانانیو نقش بن یآموزش هایکالس یبرگزار

 9و ساهو نگهیمطالعات س جیافته همراستا با نتای نیموثر است. ا یطیمح ستیاخالق ز
باشد. مراکز داده ی( م9916کشه و همکاران )ینی(، مب9917) انیو عبد وری(، خد0202)

اطالعات و  یسازرهیذخ وهیباشد. شیاطالعات سبز م یموثر بر فناور یعامل مهم بعد

استقرار  نهیدر زم ها ازمانس یبرا بر نهیهز های از دغدغه یکی یسازمان یاستفاده از سرورها
 یو استفاده از سرورها و سخت افزارها دیخر ،گریاز طرف د .است یاطالعات یهاستمیس

به دنبال داشته باشد. امروزه استفاده از  یستیز طیمختلف مح یامدهایتواند پیمختلف م
 دیتول نیمختلف در سازمان و همچن یافزارهابه کاهش استفاده از سخت ،یمجاز یفضا

پژوهش خور و  های یمطابق با خروج افتهی نیفناورانه کمك کرده است. ا عاتیکمتر ضا

( بود. در مرتبه بعد 0299) 6و همکاران ی(، ل0290) 0(، باسل و همکاران0290) 4همکاران
 یموثر بر فناور یفاکتورها یسازمان تیو حاکم یساختار سازمان ،یعموم یعوامل آگاه

 در ها در رفتار سازمان یمهم ریتاث یانه اجتماعرس یفضا و یاطالعات سبز است. خرد جمع
و  ستیز طیافراد در خصوص مح یدانش عموم زانیم ،رو نهمی از دارد. اجتماع سطح

اطالعات سبز  یو استفاده از فناور یساز ادهیاز عوامل موثر بر پ یکی یاجتماع یفشارها
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Raisinghani, M.S., & Idemudia, E. C. 

2. Bokolo, A.J., Majid, M.A., & Romli, A. 

3. Singh M., & Sahu G.P. 

4. Khor et al. 

5. Bussel et al. 

6. Lee et al. 
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 یموثر بر فناور یسازمانابعاد  ت،یو حاکم یشود. ساختار سازمان، رهبریمحسوب م
افراد  تیرهبر سازمان و نقش موثر او در هدا یرگذاریاساس تاث نیاطالعات سبز است. بر ا

در  یطیمح ستیز یها شدن دغدغه نهیاطالعات سبز و نهاد یتواند بر انتخاب فناوریم
اعمال  وهیو ش ییاشاره به نظارت بر عوامل اجرا یسازمان تیسازمان موثر باشد. حاکم

 ادهیفناورانه سازمان و پ یرفتارها یینظارت بر همراستا ،رو نیاز هم .قدرت در سازمان دارد

اطالعات سبز  یآن بر فناور یاطالعات و نظارت بر اجرا یفناور تیمناسب حاکم یساز
و تعامل  داریتوسعه پا ن،یقوان ،یستیز طیمح یهاسرور، شاخص یسازیموثر است. مجاز

و  یابر انشیاطالعات سبز است. استفاده از را یبر فناور گریمهم د ثرعوامل موها از ستمیس
 یسخت افزارها را در سطح سازمان کاهش داده است و مجاز یریمه، بکارگ انشیرا

 طیمح های فناورانه کرده است. شاخص یها زباله داتیبه کاهش تول یانیکمك شا یساز
باشد که عالوه بر یم ستیز طیمح وزهرفتار سازمان ها و جوامع در ح سهیعامل مقا یستیز

سبز کمك  یهاتیفعال نهیهر سازمان در زم تیمربوطه، به شناخت وضع های پاداش

در  یسازمان عامل مهم ییاجرا یهانامه نییو آ نیهر کشور و به تبع آن قوان نیکند. قوان یم
 ،رو نیماز ه .شودیعملکرد محسوب م یابیارز یهاو شاخص یرفتار سازمان یریگشکل

 ندهیآ یهاو توجه به نسل داریموثر است. توسعه پا زیاطالعات سبز ن یفناور یریکارگهبر ب
مصرف منابع و  یشود که بر چگونگیمحسوب م یاز مسائل مهم جوامع بشر یکی

اطالعات سبز در جهت  یامر بر استفاده از فناور نیآنها اشاره دارد و هم یریپذدیتجد

انجام کار و  وهیموثر است. ش عاتیو کاهش ضا ستیز طیبه مح همنابع، توج یساز رهیذخ
اساس  نیشود. بر ایمحسوب م یدر سازمان عامل موثر بعد یاطالعات یندهایفرا

مناسب و نحوه گردش اطالعات  یاطالعات های ستمیاطالعات، انتخاب س یکپارچگی
 طیمح یها دغدغه ،ادامه رسازمان و د یافزارها افزارها و نرم از سخت تواند در استفاده یم
(، چن 0294) 9مطالعات کاپور و همکاران جیهم راستا با نتا افتهی نیآن موثر باشد. ا یستیز

 باشد.ی( م0294) 0و چانگ
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اطالعات  یو استفاده از فناور یساز ادهیپ یبرا رو، شیپژوهش پ های افتهیبا توجه به  
اطالعات سبز با توجه به کاهش مصرف  یشود که فناور یم شنهادیها پسبز در سازمان

 یپس استفاده از فناور ؛ها به دنبال داردسازمان یرا برا یاقتصاد هاتیتوج ی،انرژ
 یهانهیدر کاهش هز داریو مساله توسعه پا ستیز طیاز مح تاطالعات سبز عالوه بر حفاظ

تعامل کارکنان در  ریتاث ،شود. در ادامه یم شنهادیو استفاده از آن پ بوده موثر زین یسازمان

نسبت  تیفرهنگ احترام و مسئول جادیشود که ایاطالعات سبز موجب م یاستفاده از فناور
و  یآموزش یهابرنامه از استفاده با ها سازمان در داریو توجه به توسعه پا ستیز طیبه مح

 انشیکند. استفاده از را لیاطالعات سبز را تسه یفناور یریکارگ هکارکنان، ب ییدانش افزا
افزارها را در سازمان کاهش  از سخت یاریبه استفاده از بس ازین ینترنتیو کسب و کار ا یابر

اطالعات سبز در  یفناور یبرا یمناسب نهیگز یابر یفضا یاساس راهکارها نیبر ا دهد. یم
 یابیارز ،ینظارت یهاتهیکم لیتشک ست،یز طیهمراستا با مح نیقوان بیسازمان است. تصو

سبز و  ندیمسئول فرا نییتع ،یستیز طیمح یعملکرد سبز کارکنان، کسب استانداردها

 یشنهادهایپ گریسازمان از د های یسبز محصوالت و خروج یهاکنترل مستمر شاخص
جامع  یکریرو ،پژوهش نیا در نکهیباشد. با توجه به ایاطالعات سبز م یمرتبط با فناور

 رانیا یستیز طیمح یهابر اساس چالش و اطالعات سبز وجود داشت ینسبت به فناور
 یریبکارگ تیوضع قیدق یبررس ندهیآ یهاپژوهش یمنطقه برا یمانند بحران کم آب

با  یرانیا های سازمان سهیمقا نی. همچنشود یشنهاد میپ رانیاطالعات سبز در ا یفناور

 باشد. یشنهادیپ یاز موضوعات پژوهش گرید یکی تواند یم یمشابه خارج یهاسازمان
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 منابع 
اطالعات سبز  یفناور ری(. تأث9916) .زهره ،شاهرخ یمسعود و دهدشت ی،محمدرضا، ظهراب ،تقوا 

 .(یرانیکوچك و متوسط ا ی: سازمانهای)مطالعه مورد یسازمان یداریپا یبر مؤلفه اقتصاد

 http://www.aimj.ir .906-998(، 9) 9، اطالعات تیریمد هینشر

/article_64892.html 

 یفناور ی(. مدل ساختار9918) .زهره ،شاهرخ یمسعود و دهدشت ی،محمدرضا، ظهراب ،تقوا

 7، کسب و کار هوشمند تیریفصلنامه مطالعات مد ی.سازمان یداریاطالعات سبز و پا

(07،)0-08. https://dx.doi.org/10.22054/ims.2019.9982 

های فناوری سازی طرح ادهی(. عوامل مؤثر بر پ9919) .فائقه ی،و صمد یمحمدتق ،فر یتقو

فصلنامه علوم  .)مورد مطالعه شرکت ساپکو( یساز یبر مجاز دیاطالعات سبز با تأک
 ?http://journal.iams.ir/article_192 .html. 14-79(، 90) 1 ،رانیا تیریمد

lang=en 

اطالعات سبز با استفاده از چارچوب  یفناور رشی(. پذ9911) .زهرا ی،و تقو ژهیمن ،نسب یقیحق

و کار کسب تیریفصلنامه مطالعات مد ی.در صنعت بانکدار طیمح -سازمان -یفناور
  https://doi.org/10.22054/IMS.2020.46042.1596 .14-69(، 94) 1، هوشمند

 ییایو پو کورد ی(. مدلسازی بلووغ فنواوری اطالعوات سوبز بوا رو     9917) .صبا ،انیآمنه و عبد ،وریخد

 .10-79(، 0) 8 ،یمنووووابع سووووازمان تیریهووووای موووود پووووژوهش .هوووواسووووتمیس یشناسوووو
http://ormr.modares.ac.ir/article-28-15887-en.html 

با  كیالکترون یگردشگر رشی(. ارائه چارچوب پذ9911) رونقی، محمدحسین و دهقانی، مسعود.

. 60-41 ،(4) 1 ،و توسعه ی. گردشگربیاده از روش فراترکاستف
https://doi.org/10.22034/ jtd.2019.170914.1651 

 یو رتبه بند ییشناسا(. 9918زاده، سارا و علم بالدی، سپهر. )رونقی، محمدحسین، زین الدین

کتابداری و . بیدانش با استفاده از روش فراترک تیریمد یساز ادهیعوامل موثر بر پ

 https://doi.org/10.30481/ijlis.2019. 990-990(، 9) 00رسانی، اطالع

.183033.1553 
کاربرد  یفرصتها و چالشها یکم لی(. تحل9914) .نیمحمدحس ی،و کبگان دیحم ،شاهبندرزاده

 4، و کار هوشمندکسب تیریامه مطالعات مدفصلن .اطالعات سبز در سازمان یفناور

(94 ،)17-996. . https://dx.doi.org/10.22054/ims.2016.4113 

http://journal.iams.ir/article_192%20.html
https://doi.org/10.30481/ijlis.2019
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اطالعات سبز  یفناور رشیپذ یانجی(. نقش م9918) .عباس ،اردالن و ثابت ی،لیف ما،یس ،پوریعل

و  ستیز طیآموزش مح هینشر .ستیز طیمح داریدانشگاه سبز و توسعه پا نیدر رابطه ب
 https://ee.journals.pnu.ac.ir/article_6057.html .44-00(،4) 7 ،داریتوسعه پا

با استفاده  ینترنتیا یابیبازار یساز ادهی(. ارائه چارچوب پ9914) .نیمحمدحس ی،و رونق ریام ،انیمان

 /https://doi.org .102-129(،7) 7 ،یبازرگان تیریفصلنامه مد .بیاز روش فراترک

10.22059 /jibm.2015.57097 

اطالعات سبز با  یبلوغ فناور یابی(. ارز9916) .دیسع ی،آمنه و روحان ،وریخد م،یمر ،کشهینیمب

. 70-09(،4) 09 ،رانیدر ا تیریمد یها پژوهش ی.استنتاج فاز ستمیاستفاده از س
https://www.magiran.com/p1803717 
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