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 چکیده
های آینده، تداوم پیشـرفت  ای برای حفظ منابع برای نسلهای مهم پیشرفت هر جامعهتوسعه پایدار یکی از جنبه

است. فناوری اطالعـات سـبن نیـن     ستیز طیمحمندی آنان از زمینی پاک با استفاده از سازگاری توسعه با و بهره

توسـعه پایـدار، بـه سـازمان در پایـداری سـازمانی بـه         نیتأمکه عالوه بر  استنگاه و روشی برای انجام این مهم 

. ایـن  دهـد  یمـ یـاری   سـت یز طیمحـ بخشی به ذینفعان و سـازگاری رفتـار آن بـا    معنای تداوم موفقیت و رضایت

. ایـن مطالعـه   اسـت ن اطالعات سب یفناور قیاز طر یسازمان یداریتوسعه پا یبرا یمدل یطراحپژوهش به دنبال 

. روش انجـام ایـن پـژوهش از نـو      اسـت توصـیفی   -پـژوهش، پیمایشـی    روش ازنظـر هدف کاربردی و  ازنظر

ی فنـاوری  هـا  مؤلفـه و  هـا  شـاص  و تحلیـل محتـوای کیفـی     یا کتابخانـه آمیخته است. ابتدا با اسـتفاده از روش  

صبره در سه مرحله اجـرای روش   97اطالعات سبن و پایداری سازمانی استخراج گردید، سپس با استفاده از نظر 

بـرای اجـرای    ی در ایـن مرحلـه گلولـه برفـی اسـت.     ریگ نمونهمورد ارزیابی قرار گرفت. روش  ها شاص دلفی 

 یهـا  ارشـد سـازمان   رانیصبرگـان، مـد  الین طراحی و در اصتیار جامعـه آمـاری شـامل    روش کمی پرسشنامه آن

ی ریـ گ نمونـه در ایـن مرحلـه روش    است. اطالعات داصل کشور ینظران حوزه فناور اطالعات، صاحب یفناور

بیـانگر ایـن    جینتا صحیح دریافت و مورد تحلیل قرار گرفت. پرسشنامه 831ی ها دادهتصادفی است. در مجمو  

عنـوان توانمنـد سـاز     اطالعـات و ارتباطـات بـه    یفنـاور ، سـبن  یآمـادگ است که فناوری اطالعات سبن با ابعـاد   

سـبن،   و مراکـن داده  سـازمان ، اطالعـات سـبن   یچرصـه فنـاور   تیریمد، سبن یها تیو فعال اقدامات، کربن(  کم
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 مقدمه

ای نـو از زنـدگی انسـان معاصـر اسـت کـه مرزهـای        توسعه، رهاورد پیشـرفت بشـری و مرحلـه   

امـا بـا   ؛ ای در اصتیار نو  بشـر قـرار داده اسـت   سابقهبسیاری را درنوردیده و امکانات و رفاه بی

-ی است که حفظ تداوم این پیشرفتا گونه بهکم مشخ  گردید که روند ها کمادامه پیشرفت

اطالعـات و   یفنـاور و اسـتفاده درسـت از منـابع اسـت.      سـت یز طیمحـ ها منوط به سازگاری با 

رفـاه   و اقتصـاد  ،یور داده و بهـره  رییـ را تغ یوکـار و زنـدگ   کسـب  یادیـ بن یارتباطات به شـکل 

 جـاد یا یکمـ  بـرا  »،یدیـ نقـش جد  یاست. در حال حاضر فنـاور  دهیرا بهبود بخش یاجتماع

ی فنـاور  .کنـد  مـی  فـا یا یرتر بـا در نظـر گـرفتن منـافع اقتصـاد     دایسبنتر و پا ستیز طیمح  ی

 گـر یو د انهیرا .بوده است لیدص یطیمح ستیدر مشکالت ز ینوع و ارتباطات صود به اطالعات

کـه   کنند یمصرف م یبرق و انرژ انیجری توجه قابل ریاطالعات، مقاد یفناور یها ترساصیز

 یبر رو ینیسنگ انیجر تواند یم مقدار مصرف نیاست، ا شیروز در حال افنا مقدار روزبه نیا

قسـمت   یبرا ن،یا بر گردد. عالوه یا گلخانه یگازها دیبرق قرار دهد و منجر به تول یها شبکه

در نقطـه   و دفع مطـر  اسـت.   دیدر هر دو بخش تول یطیمح ستیمشکالت ز ن،ین یافنار سخت

اطالعات هـم   یفناور گر،ید عبارت کند. به عمل یعنوان ناج به تواند یاطالعات م یفناورمقابل 

 یفنـاور مطر  باشـد.   تواند یم یطیمح ستیاز مشکالت ز یعنوان بخش عنوان راهکار و هم به به

 بـه  و کمـ   یبانیپشـت  یاطالعـات بـرا   یاستفاده از فناوراطالعات و ارتباطات سبن در رابطه با 

ی اسـت. فنـاور   نـه یزم نیـ در ا یآگـاه  جـاد یو ا یطـ یمح سـت یز یهـا  هـا و طـر    برنامـه  شبردیپ

 یهـا بـرا   افـنار، ابـنار، راهبـرد و روش    افنار، نرم از سخت یا و ارتباطات سبن مجموعه اطالعات

و هـم   یاطالعـات سـبن هـم از جنبـه اقتصـاد      یاست. فناور داریپا یزیست محیط تیبهبود و تقو

. دیـ آ یحساب مـ  به نیها ن سازمان یاجتماع تیمسئول ینوع و به دارد اریبس تیاهم یطیمح ستیز

های اصیـر بـرای افـنایش     و رو به رشد فناوری اطالعات سبن در سال توجه قابلاهمیت  رغم یعل

فقـدان آگـاهی نسـبت بـه      ، در حـال حاضـر یـ    وکـار  کسبزیستی و کارایی  پایداری محیط

افنایش درک سازمان از نقش و سهم احتمالی فناوری اطالعـات در حـوزه پایـداری سـازمانی     

هـای   که نسل امروز و نسل ستیز طیمحوجود دارد. اصل پنجاهم قانون اساسی کشور حفاظت 
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. کنـد  یمـ بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشـدی داشـته باشـند را وظیفـه عمـومی تلقـی       

قانون برنامه پنجم توسـعه کشـور اسـتقرار مـدیریت و فنـاوری سـبن        831همچنین موضو  ماده 

 مخـابرات،  ی،مختلف مانند بانکـدار  عیها در صنا حجم اطالعات و داده شیافنا است. از طرفی

 ،ییو کــارا نــهیاســت کــه از نظــر هن دهیــو... باعــگ گســترش مراکــن داده گرد دولتــی بخــش

چـا  و   نـه یبه تیریهـا بـه همـراه داشـته اسـت. بحـگ مـد        سازمان یرا برا یا دهیمشکالت عد

اسـتفاده از   کـه  اسـت  یهـا و جامعـه جهـان    سـازمان  گـر ید یها از چالش نینکاغذ  بدونسازمان 

 یهـا  از حـوزه  یکـ یرو قطعـا    شیاطالعـات سـبن در دهـه پـ     یفنـاور  یهـا  و راهبـرد  کردهایرو

 مسـئله  مختلف صواهد بـود.  یوکارها ها در کسب مانساز یمهم برا اریبس یو کاربرد یمطالعات

ی فنـاوری اطالعـات سـبن    ها شاص و  ها مؤلفهزیر است:  سؤالاصلی این پژوهش پاسخ به دو 

 کدام اند؟ مدل پایداری سازمان از طریق فناوری اطالعات سبن چگونه است؟

 

 پیشینه تحقیق

اسـتفاده و   د،یـ تول ،یطراحـ  یو اجرا مطالعهرا فناوری اطالعات سبن  7111مورگاسون در سال 

چـاپگر، ابـنار حافظـه     تور،یمرتبط ماننـد مـان   یها ستمیرسیسرورها و ز وترها،یمرتب کردن کامپ

بـدون اثـر بـر     ایـ  نیبا کمتـر  رگذاریو تأث یکاف نانیبه م -شبکه و ارتباطات یها ستمیو س یساز

 یاطالعات سـبن بـرا   یفناوره به این موضو  اشاره نمود ک نی. همچنتعریف نمود ستیز طیمح

ــه ز یابیدســت ــذ ســتیب ــعه ســتمیو عملکــرد س یاقتصــاد یریپ ــهی توس ــا در نظــر گــرفتن   افت ب

ی لیپتانسـ  یاطالعات و ارتباطـات دارا  یفناور. کند یتالش م یو اصالق یاجتماع یها تیمسئول

 یارائه ابنار بهتر برا نیو همچن یعیدر منابع طب ییجو صرفه جهیو درنت ندهایفرا یساز ساده یبرا

فنـاوری اطالعـات و    ناتیـ چرصه عمـر کوتـاه تجه   عالوه براست.  یکنون طیمح لیوتحل هیتجن

بـه گفتـه    ی نیسـت کـه بتـوان آن را نادیـده گرفـت.     ا مسـئله  ستیز طیبر محآن  ری، تأثارتباطات

از حـد   شـتر یب اریبس ستیز طیمح براطالعات و ارتباطات  یفناور میمستق ری( تأث7182  8وردچیا

را از طریق  ستیز طیمحفناوری اطالعات سبن، استانداردهای سازگار و مساعد با  .معمول است
 

1. Verdecchia 
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ــار    ــه ک ــات ب ــاوری اطالع ــتفاده از فن ــاس ــرد یم ــط ب ــداری    و توس ــترده پای ــدف گس ــار ه چه

، بازیابی و اسـتفاده مجـدد از محصـو ت    دیتجد قابلی با استفاده از منابع طبیعی و طیمح ستیز

ری اطالعات ساصته شده، کاهش آلودگی و ضایعات با تغییـر الگوهـای تولیـد و مصـرف،     فناو

نوآوری مستمر استانداردها برای استفاده از منابعی که برای محیط و سالمتی مردم مضر نیسـتند  

 (.7111  مورگسان،

ن رغم وضعیت اقتصادی که در سراسر جهان وجود دارد شرو  به پیوسـت  علی ها سازمانامروزه 

بـه فنـاوری اطالعـات     مـؤثر بـرای عملیـات    هـا  شـرکت همـه   ازآنجاکهاند.  به جنبش سبن کرده

که استفاده  کند یم، انگینه انجام عملیات فناوری اطالعات کارآمد، فرصتی را فراهم اند وابسته

، ایجـاد  مـؤثر ی انـرژی  ور بهـره بـرای شـرو  بـا     هـا  روشاز انرژی را نین کاهش دهند. یکی از 

هـا و دیگـر تجهیـنات     ها، رایانه استراتژی برای اتخاذ فناوری اطالعات سبن است. امروزه سرور

 منظـور  بـه هر سه تا چهار سـال   طورمعمول به وکار کسبهای  فناوری اطالعات در بیشتر سازمان

یی ها رصتف ها سازمان. با توجه به این نیاز تجدید شدن، شوند یمی تجدید فنّاوربودن با  روز به

ی فنّـاور ی انـرژی و ذصیـره اطالعـات بـا اسـتفاده از      ور بهـره را برای صرید تجهینات جدید بـا  

، توجـه  قابـل ی ریپـذ  انعطـاف فنـاوری اطالعـات بـا     ی امکانساز یمجازی را دارند. ساز یمجاز

ــاز مرکــن داده و کــاهش    ــورد نی ــهیهنکــاهش فضــای م ــا ن ــرژی را ه ــدیریت ان ــی م ــد  یم ده

وری اچـارچوب فنـ   7181در سال  7ی اقتصادیها یهمکارسازمان توسعه  .(8،7111گرینگارد 

اهـداف آن شـبیه بـه ابعـاد     کـه   شامل سه سـطح تحلیلـی پیشـنهاد کـرده اسـت      را اطالعات سبن

 است: سبن اطالعات وریافن

نامیـده   نیـن  بـر روی محـیط   ردیـف اول  این بخش که اثرات :وری اطالعاتامستقیم فن راتیتأث

بـا   مـرتبط  یندهایصدمات و فرا ،توجود فینیکی محصو  شامل اثرات مثبت و منفی شوند یم

 ساصتشامل طالعات اوری افن یطیمح ستیمستقیم ز راتیمنابع تأث. باشند یمفناوری اطالعات 

 ،محصـو ت هـا و تولیدکننـدگان    ها ازجملـه واسـطه   بنگاهو ایجاد فناوری اطالعات و صدمات 

 .اطالعات و ارتباطات است یآور ران فنبکارکنندگان نهایی و  مصرف
 

1. Greengard  
2. Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) 
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ینـد  آ حسـاب مـی   دوم بـه  ردیـف اثرات بخش که وری اطالعات: این افنی توانمندساز راتیتأث

های کـاربردی   و از برنامه دهند محیطی را کاهش می اقتصادی و اجتماعی زیست راتیاغلب تأث

میـد بـا کمـ  فنـاوری اطالعـات      فه تـوان  یمثال م عنوان به .ندیآ یمفناوری اطالعات به وجود 

سـازگار بـا    ها را آنو  نمود بازیافتمصرف و  تولید، طراحی،و صدمات را  محصو تچگونه 

ی و سـاز  نـه یبه ،یسـاز  کپارچـه ی ،کرد. این مرحله ممکن است شامل تثبیـت  تولید ستیز طیمح

 تعویض باشد.

فراینـد و  تغییـر   ،یرفتـار تغییـر  اثرات ردیـف سـوم شـامل:     :وری اطالعاتافن میسیست راتیتأث

 غیر فناوری باشد. عوامل دیگر

جـامع   کـرد یرو 8فنـاوری اطالعـات سـبن بـه زبـان سـاده       ،باردی در کتاب صـود  7113در سال 

اتخـاذ   ،یطـ یمح سـت یزو کارآمـد بـا اثـرات مخـرب      مؤثرفناوری اطالعات سبن را برای مقابله 

 تکمیلی معرفی نمود: شش مسیر رویکرد جامعی را برای حل مشکالت با توجه به

        ،و  سـرورها ، هـا  انـه یراطراحی سبن. طراحی انـرژی کارآمـد و اجـنای سـازگار بـا محـیط

 کننده صن تجهینات 

  ،ی مـرتبط بـا حـداقل    هـا  ستمیرسیزو دیگر  ها انهیراتولید سبن. ساصت قطعات الکترونیکی

 بر محیط ریتأث

  ی اطالعـاتی و اسـتفاده از   هـا  سـتم یسو دیگـر   هـا  انهیرااستفاده سبن. کاهش مصرف انرژی

 به روش سازگار با محیط ها آن

  ی قدیمی و بازیافت رایانه و سایر ها انهیرادفع و بازیافت سبن. بازسازی و استفاده مجدد از

 تجهینات الکترونیکی غیر صواستنی

 ی پایداری محیط، محصو ت وها طر ی سبن. برای ارتقا و مقایسه ارهایمعو  استانداردها 

 ها وهیشدمات و ص

  و  مـؤثر ی هـا  اسـت یسو  هـا  یاسـتراتژ ی فناوری اطالعات سبن. ایـن  ها استیساستراتژی و

هسـتند.   بلندمـدت و  مدت کوتاهعملی برای افنودن ارزش و ایجاد تمرکن بر روی منایای 

 

1. Green IT for Dummies 
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ی کلیـدی  هـا  مؤلفههستند و از  وکار کسبی ها یاستراتژو منطبق با  راستا هم راهبردهااین 

 .ندیآ یم حساب بهفناوری اطالعات سبن 

جـامع   صـورت  بـه اسـترالیا   8چارچوب فناوری اطالعات و ارتباطات سبن دانشـگاه آر.ام.ای.تـی  

ی هـا  یفنـاور مبحگ فناوری اطالعات و ارتباطات سبن و پایداری را بررسی کـرده و سـپس بـه    

چـارچوب شـامل چهـار مؤلفـه      فردی و بهترین تجارب تجاری و سازمانی وارد شده است. این

فنـاوری اطالعـات سـبن     تـر  یتخصصـ هـای   عمودی اسـت کـه سـتون نامیـده شـده و بـه بخـش       

 تجهینات، محاسبه کاربر نهایی، سازمان و مراکن داده( عمر چرصهشود   یمی بند دسته

چارچوب دارای پنج عنصـر اسـت. چهـار مـورد اول یعنـی       "اقدامات / ها تیفعال"بعد افقی، یا 

 چهارســتوناز ایــن مــوارد در هــر یــ  از  هرکــدامنگــرش، سیاســت، عمــل و فنــاوری اســت. 

پنجمـین فعالیـت معیارهـا صواهـد بـود. ایـن فعالیـت نیـن بـرای هـر           معیاا::  هسـتند.   اعمال قابل

ر فعالیـت دیگـر متفـاوت اسـت.     است، اما نحوه استفاده آن نسبت به چها اعمال قابل چهارستون

ی کنیـد، مـدیریت   ریگ اندازهچینی را که نتوانید " :دیگو یم وکار کسبی  قاعده قدیمی در 

واضـح معیارهـای    صـورت  بـه بایـد   مـؤثر ی  راهبرد فناوری اطالعات سبن  "نین نخواهید کرد.

یی آب جـو  هصـرف یی انرژی، کاهش انتشار کربن، بهبود بازیافـت و  جو صرفهیی مانند جو صرفه

(. 7181چهارچوب فناوری اطالعات و ارتباطـات سـبن، آر ام، آی، تـی،      دینمارا نین شناسایی 

ی مصرف بـرق و انتشـار   ساز نهیبهی، نظارت، مدیریت و ریگ اندازهاستفاده از ابنار مناسب برای 

کربن، چه داصل واحد فناوری اطالعات و چـه صـارج از آن، بـرای مطمـئن شـدن از موفقیـت       

ی فناوری اطالعات سبن در طول زمان بسیار ضروری اسـت. فقـط بـا ارزیـابی مناسـب      ها روژهپ

مقدار پیشرفت را تعیین کرد. به همین دلیل چهار مرحله از فرایند معیار در ادامه معرفی  توان یم

(. در شـکل  7181 چهـارچوب فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات سـبن، آر ام، آی، تـی،        شود یم

 چارچوب فناوری اطالعات و ارتباطات دانشگاه ام ار ای اتی آورده شده است. 8شماره 

 

 

 

1. RMIT 
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 یآ: ام آاطالعات و ا:تباطات سبز،  یچها:چوب فناو: چا:چوب فناو:ی اطالعات و ا:تباطات سبز .1شکل 

 0212 ،یت

مشــترک  نـده یآ»ســازمان ملـل متحـد در گـنارش     «8سـت یز طیتوسـعه محـ   یجهـان  ونیسـ یکم»

 ییحـال را بـدون بـه مخـاطره انـداصتن توانـا       یازهـا یکه ن یا توسعه: »داریتوسعه پا«  7،8312ما

نمـوده اسـت. بـا     فیـ تعر «کنـد  یصود، برطرف م یازهایبرطرف نمودن ن یبرا ندهیآ یها نسل

 نبـی  یهمـاهنگ  یآن، قصـد ارتقـا   یمعنـا  نیتـر  عیدر وس دار،یتوسعه پا یاستراتژ» که نیاظهار ا

 دگاهیـ د  یـ  ازمنـد ین یداریـ کـه پا  کنـد  یمـ  دیـ گـنارش تأک  نیـ ، ا«را دارد عتیو طب تیبشر

در مـورد توسـعه و عملکـرد هـم اسـت.       ،یاقتصـاد  دگاهیدر کنار د ،یطیمح ستیو ز یاجتماع

 شـوند،  گرفتـه  نظـر  درزمـان   صـورت هـم   به دیاست که هر سه بعد با یا گونه به یداریپا تیماه

 

1. World Commission on Environment and Development )WECD) 

2.  Our common future  

 نگرش
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 تدارکات و خرید
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طـور   که به فیتعر نیشوند. ا گریهمد نیگنیجا ایو  ردیاز ابعاد با تر قرار گ یکی که نای بدون

بلندمـدت را   یمدت و آرزو کوتاه یریگ میتصم نیب یمورد قبول واقع شده است، توازن یعیوس

این . (8،8336واکرناگل و ریسکند   یبرقرار م یرقطعیو غ ینیب شیپ رقابلیغ ندهیآدر ارتباط با 

کند سرمایه طبیعی و انسانی با یکدیگر قابل تعویض هسـتند  فرض می پایداری ضعیفشکل از 

که این قابلیـت را   به دست آید درحالی «رشد اقتصاد»تواند با  کند که پایداری میو ارزیابی می

پایـداری  کنـد. در مقابـل،   مـی  رد محیطی رابطه بسیار نندیکـی دارد،  که رشد با تخریب زیست

یـ  اسـتاندارد زنـدگی راحـت در ظرفیـت       دربردارنده که شود یمصورت مفهومی تعریف  به

بتوانـد   کـه  آنتـر از  یعکند که سرمایه طبیعت نباید سرپایداری استد ل می»طبیعت است و این 

. مفهـوم پایـداری قـوی بـر     (8336، سیـ ر و واکرناگل « تجدید شود، مورد مصرف قرار گیرد

کند که صـدمات اکوسیسـتم، ماننـد ذصـایر      یمنگهداری سرمایه طبیعی سالم تأکید دارد و بیان 

هـای حاصـلخین   و صـاک  توسـط پوشـش گیـاهی    کـربن  اکسـید  یدآبی تمین، شیالت، جـذب  

 .جایگنینی و برای رفاه بشریت ضروری است یرقابلغی، کشاورز

مســئولیت اجتمــاعی هـا و   شــرکت یداریـ پا دار،یــ(، توســعه پا و همکـاران   تحقیقـات اســتور ر 

: توسـعه  ی مفهـومی مختلفـی دارنـد   هـا  تفاوتمفاهیمی هستند که سطح مشخصات و ها  شرکت

اسـت،   یمفهـوم سـازمان    یـ  یسـازمان  یداریـ اسـت، پا  یاجتمـاع  یمفهوم هنجار  ی داریپا

 ،ایـنو  نامـه یماننـد صـدور گواه   ییهـا  وهیو شـ  تیریمـد  کـرد یهـا رو  شرکتمسئولیت اجتماعی 

. اسـت  تیریمد یها ستمیسدر  رهیو غ یداریمختلف پا نظراتمشارکت  ،دهی جهانیگنارش 

مورد استفاده قرار گرفتـه   ی متفاوتینظر یها ها، چارچوب شرکت یداریمفهوم پا یبررس یبرا

 مدل استور ر و همکاران آورده شده است. 7در شکل شماره است. 

 

1. Wackernagel & Rees 
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 (0222،و همکا:ان  1)استو:ِ: مفاهیم توسعه پایدا: .0شکل 

 

. کنـد  یمـ  یمعرفـ  9یادیگانه بن را مرتبط با مفهوم سه ی( بُعد اقتصاد 7186  7و همکاران ایگارس

که بعـد   دهند یدر مطالعات صود نشان م(  7186  5و دوسکالوا، کوک من ناوا( 7188  4یاوج

 اتیعنوان نمونه، عدم پرداصت مال دارد. به یا ژهیو تیاهم یشرکت یداریپا یدر تئور یاقتصاد

و فـائو  ( 7188  6شرکت را متوقف کنـد. چـو و چـن    یها تیدر شرکت ممکن است ادامه فعال

د عـ ب نیـ در توسـعه ا  ،یشـرکت  یداریـ آن در پا تیـ و اهم یبه بعد اقتصادضمن اشاره (  7189 

شـرکت و   یبرا یساصتار متنو  درآمد یوکار و طراح کسب های ریس کاهش  یها شاص 

 

1 steurer 

2. Garcia et al.  
3. Triple Bottom Line. 
4. Eweje  
5. Docekalova and Kocmanova  
6. Chow and Chen  
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 یداریـ در پا یعـد اجتمـاع  بدر پژوهش صود  (7185، 8یبرارد اند.  کرده شنهادیپ اسهامداران ر

انـد.   دانسـته  یادیگانه بن سه میاند و آن را مرتبط با مفاه کرده یمعرف  یرا از منظر تئور یشرکت

 7صصوص چـاو و چـن   نیاست. در هم تیپراهم اریبس یداریتداوم پا یبرا یتحقق بعد اجتماع

مـداوم نـر     یشـامل بررسـ   یاجتماع یها ینیصود نشان دادند توجه به مم شدر پژوه( 7188 

شـرکت را بـه چـالش     یداریـ پا توانـد  یرکنان مـ تعارضات کا نیو همچن یماریب بت،یغ ر،یتأص

 کـه  یطـور  برصوردار است، بـه  یا ژهیو تیاز اهم یشرکت یداریدر پا یطیمح ستیز بُعدکشد. ب

 8312سـال   هیـ انیرا بـه ب ی طـ یمح سـت یمبدأ مفهـوم ز  (8331  9نگتونیهمچون الک یپژوهشگران

و  نـده یآ  یواسـطه گازهـا   بـه  نیشدن زم گرم ،یطیمح ستیز یها یسازمان ملل متحد و نگران

 یمهمـ  یهـا  از شـاص   ی. شاص  کاهش مصرف انـرژ دانند یمرتبط م ییآب و هوا راتییتغ

در  یمنجـر شـود. بـا کـاهش مصـرف انـرژ       یطـ یمح سـت یبعـد ز  تیـ بـه تقو  تواند یاست که م

شرکت،  یها نهیعالوه بر کاهش هن یمصرف انرژ ییغذا عیصنا یها شرکت ژهیو ها به شرکت

نقـش   4سبن یاطالعات سیستم (.7188، چن وکاهد  چاو  یم نین طیمح ندهیآ  یگازها نانیاز م

نوظهـور   یاقتصادها یی باها سازمان یصصوص برا به ،کند یمایفا  یسازمان یداریدر پا ی رامهم

 دار،یـ از توسـعه پا  تیـ حما یمواجـه هسـتند. بـرا    یطـ یمح سـت یو ز یاقتصـاد  یکه بـا فشـارها  

و  نیـ آنال یاطالعـات سـبن ماننـد همکـار     یبا استفاده از نوآور فیوظا انجامدر  دیکارکنان با

و اسـتفاده از   یسـاز  ادهیـ پبـه بررسـی   . اکثـر محققـان   مشارکت نمایند یکیکار الکترون گردش

را  دهیـ پد نیـ ای نین ، اما تعداد کمپردازند یم یفرد ای یاطالعات سبن در سطح سازمان ینوآور

بینش مفیدی را در رابطه ها،  افتهی. دهند یمقرار مورد مطالعه  ینولوژفعال با تک یاز نظر همکار

در  یسـازمان  یداریپا یاطالعات سبن برا ینوآور نهیفعال در زم یارتقاء همکار وهیش نیبهتر با

به این حقیقـت   توان یم ب،یترت نیا . بهدهند یکشورها و مناطق در مراحل مختلف توسعه ارائه م

بـه   تـوان  یم، ها سازماندر  داریپا یو اقتصاد یطیمح ستیز ،یاهداف اجتماعکه با تعادل  رسید

 

1. Berardi  
2. Chow and Chen  

3. Elkington  
4. Green Information System (GIS) 
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 نیتـر  مهـم  7184موسسـه داو جـونن در سـال    (. 7186، 8آنتونی  ی بیشتری دست یافتها تیمن

ی هـا  تیمسـئول ی پایداری سـازمان را بـه سـه دسـته تقسـیم نمـوده اسـت کـه شـامل          ها شاص 

صـود   هـا  دسـته از ایـن   هرکـدام ی اجتماعی بوده اسـت.  ها تیمسئولی، اقتصادی و طیمح ستیز

؛ از آن پیروی کنند ستیبا یم ها سازمانیی برای پایداری سازمان است که ها رمجموعهیزشامل 

زیسـتی تصـمیمات و    بـه پیامـدهای اجتمـاعی، اقتصـادی و محـیط     این بدین معنـی اسـت کـه     و

 گـنارش دهـی یکپارچـه جهـانی     یااستاندارده اندیشیده شود.اقدامات صود در تمامی سطو ، 

مـدو ر و   یهـا سـاصتار   هسـتند. آن  یداریـ پا یدهـ  گـنارش  یبـرا  یجهان یاستانداردها نیاول

از  یعیوسـ  فیـ گـنارش دادن بـه ط   یرا بـرا  یتجربـه جهـان   نیدارنـد و بهتـر   گریکدیمرتبط با 

 .دهند ینشان م یو اجتماع یطیمح ،یاقتصاد راتیتأث

 

 ی تحقیقشناس :وش

 توسـعه  بـرای  مـدلی  طراحـی  بـه  کـه  ییازآنجـا  و اسـت  اکتشـافی  هدف، مبنای بر پژوهش این

 پـژوهش  یـ   هدف نظر از بنابراین ،پردازد یم سبن اطالعات فناوری طریق از سازمان پایداری

هـا   سـازمان  بـرای  کاربردی جنبه علمی، و بخشی آگاهی جنبه بر عالوهچراکه  است، کاربردی

 سـازمان  پایـداری  توسعه مدل ارزیابی و طراحی لحاظ به حاضر تحقیق طر  در. داشت صواهد

 اسـتفاده  کیفـی  و کمی یها داده از مطالعه، مورد یها سازمان در سبن اطالعات فناوری طریق از

( تلفیقـی   ترکیبـی  تحقیقـات  مجموعـه  در تحقیـق  این درها  داده تحلیل روش پس. شد صواهد

 از تصـویری  کـه  دلیـل  این به است( غیرآزمایشی  توصیفی پژوهش انجام روش .ردیگ یم قرار

مراحل عملی پـژوهش آورده   9است. در شکل شماره  پیمایشی و دهد می ارائه را موجود وضع

 شده است.

 

 

1. Anthony 
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 : مراحل عملی پژوهش 3شکل 

 

 ازجملـه آن   هیـ اولقـرار داده کـه چـارچوب     مـدنظر موضو  تحقیق حاضر توجه به مفاهیمی را 

تحقیق توسط محقق تبیین گردیده است، لیکن برای رسیدن به چارچوب نهـایی    هیاولی ها مدل

پـرداصتن بـه مفـاهیم و     انـا  یاحی آن و آن مواردی نظیـر تبیـین فرضـیه و یـا عـدم نیـاز بـه ارائـه        

ی از نظـرات صبرگـان بـه روش دلفـی را     ریگ بهرهی مذکور، ها مدلدر  مؤثری جدید و رهایمتغ

ماهیـت   این بخش از مطالعـه . دینما یمن بخش از کار تحقیق ضروری برای اعتبار بخشیدن به ای

که در دو مرحله انجام شده است الف: در مرحله اول به شکل اسنادی و  دارد توصیفی و کیفی

فنــاوری اطالعــات ســبن و پایــداری موجــود  یهــا بــه گــردآوری ابعــاد و شــاص  یا کتابخانــه

 بررسی ادبیات تحقیق

 استخراج شاخص ها ی مهم فناوری اطالعات سبز و پایداری سازمان

 ارائه مدل مفهومی اولیه مستخرج از ادبیات 

 تهیه و تنظیم پرسشنامه دلفی

 انتخاب خبرگان و انجام تکنیک دلفی برای نهایی کردن مولفه ها و شاخص ها

(مولفه ها و شاخص های نهایی)تعیین خروجی مصاحبه با خبرگان   

 تعیین متغیر های تحقیق و تعریف مفهومی و عملیاتی آن ها

 طراحی پرسشنامه اولیه 

 بررسی روایی و پایائی پرسشنامه 

 ارسال پرسشنامه به خبرنگاران برای تایید مدل نهایی

 تجزیه و تحلیل داده ها اصالح مدل بر اساس نتایج به دست آمده

 پاسخگویی به سواالت پژوهش

 نتیجه گیری و ارائه گزارش پژوهش
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هـا در کتـب،    اوی و شناسـایی ابعـاد و شـاص    پس از واک این شکل که پرداصته شده است؛ به

فناوری اطالعـات سـبن   گردآوری و تشکیل بان  اطالعات برای  تحقیقات و مقا ت مرتبط به

اسـت کـه بـر اسـا       دلفـی  روشب: مرحله دوم اسـتفاده از   .اقدام نموده استو پایداری سبن 

 هـا  یریـ گ مناسب برای هر ی  از جهت یها مرحله اول سعی در تبیین ابعاد و شاص  یها افتهی

در اصتیار چند نفر از صبرگـان کـه در دسـتر      شده یطراحاولیه، پرسشنامه  آزمونبرای  است.

و همچنـین سـو تعبیرهـای احتمـالی در      هـا  بیـ عبتـوان   سؤا تبودند قرار گرفت تا با پاسخ به 

 هـا  شـاص  حقیقت همان  پرسشنامه اول در سؤا ترا شناسایی و اصال  نمود.  سؤا تمورد 

نشان داد کـه صبرگـان درک مشـترکی از     آمده دست به. نتایج باشند یمیا عوامل شناسایی شده 

پرسشنامه دارند که این صود نشـان از وجـود روایـی سـازه پرسشـنامه دارد.       سؤا تموضو  و 

 گـر ید عبـارت  بـه . شـود  یمـ ی مهم از میانگین نظرات صبرگان اسـتفاده  ها شاص برای شناسایی 

باشـد   5/9مسـاوی   تـر  بـنر  ی که مقدار میـانگین نظـرات صبرگـان آن    سؤا تی یا ها شاص 

یی کـه مقـدار   هـا  سـؤال هـا بـا    و شـاص   شود یمشناصته  رگذاریتأثهای مهم و  شاص  عنوان به

ی کـم اثـر یـا    هـا  شـاص   عنوان بهها کمتر از این مقدار باشد  میانگین نظرات صبرگان برای آن

اسـت بـه    اثرگـذار های مهـم و   . هدف تحقیق تنها شناسایی شاص شوند یمشناصته  تیاهم کم

بـرای اجـرای بخـش کمـی     . شـوند  یمـ حذف  تیاهم کمهای  همین منظور در پژوهش شاص 

اسـمارت پـی ال ا     افـنار  نـرم بـا اسـتفاده از    ؛ وی دوم به کار گرفته شدها توانروش کمترین 

سشنامه آنالین تهیه شده در اصتیار جامعه آماری قـرار  صورت گرفت. در این بخش پر ها لیتحل

ی هـا  نمونهی پرت و ها دادهی گردید که پس از حذف آور جمعنمونه  784مجمو  گرفت در 

ی در بخش کیفی گلوله برفی ریگ نمونهپاسخ مورد تحلیل نهایی قرار گرفت. روش  831اثر  یب

 تصادفی است. صورت بهو در مرحله کمی 

 ها داده لیوتحل هیتجز

کـرده اسـت و    دایـ پافـنایش   سـؤا ت های دلفی بیانگر این است که میانگین  بررسی نتایج دور

بهبـود نتـایج و افـنایش اجمـا       دهنـده  نشـان کاهش یافته است که ایـن   سؤا تانحراف معیار 
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شـاص  در   72شـاص  در پایـداری سـازمانی و     96 انیـ در پااسـت.   کننـدگان  شرکتنظری 

ی کمـی بـه بررسـی    ها روشالعات سبن شناسایی شد که در فاز بعد از طریق قسمت فناوری اط

روابط ساصتاری این عوامل با یکـدیگر پرداصتـه شـده اسـت. بـرای توقـف دورهـای دلفـی از         

رسـید.   45/1بـود کـه در دور دوم    96/1ضریب کندال استفاده گردید این ضریب در دور اول 

تغییـر   هـا  پاسـخ بـه معنـای ایـن اسـت کـه همـاهنگی       رسید کـه   42/1این مقدار در دور سوم به 

 روش دلفی در دور سوم متوقف شد. جهیدرنتچشمگیری نداشته است. 

شـده در روش دلفـی بـا اسـتفاده از اسـمارت پـی ال ا  مـورد         دیـ تائی ها مؤلفهدر این مرحله 

ن از ی آبـار عـامل  یی کـه  هـا  سـؤال بررسی قرار گرفت. مدل اولیه در چند مرحله اصال  شده و 

مـدل اصـال  شـده آورده شـده اسـت.       9بود حذف گردید. در شـکل شـماره    تر کوچ  2/1

 تأییـد باشد تا پایایی مورد  25/1یرهای پرسشنامه با تر از متغدر هر ی  از  دیباآلفای کرونبا  

باشند که  می برصورداریرها از آلفای قابل قبولی متغقرار گیرد با توجه به جدول تمامی  افنار نرم

ترکیبـی(: ایـن شـاص  همبسـتگی       8است. پایایی مرکـب  مورداستفادهبیانگر پایایی پرسشنامه 

کـه ایـن    دهـد.  یمـ سؤا ت در درون مدل با توجه به صطاها، متغیرها، پارامترها و ... را نمـایش  

بایسـت   یشده که ایـن مقـدار مـ    یتتثبباشد. برای تحقیقات پیشرفته  1.2از  تر بنر باید  مقدار

پایـایی   نباشـد.  35/1از  تـر  بـنر   آمـده  دسـت  بـه قرار گیـرد و همچنـین مقـدار     3/1و  2/1بین 

دهـد   یمدهد. پایایی اشتراکی نشان  یمرا نمایش  سؤالپذیری صود  یمتعممقدار  نیا :7اشتراکی

کی میانگین بگیریم به شـاص  اشـترا   پایایی اشتراکیپذیری با یی دارد. اگر از  یمتعمکه مدل 

باشـد   5/1بایسـت بـا ی   طبق تعریف برای پایایی اشتراکی این مقدار مـی  یابیم.متغیر دست می

پـذیری  توانیم نتیجـه بگیـریم کـه مـدل از تعمـیم     است و می برقرارکه با توجه به جدول شرایط 

یری، روایـی همگراسـت   گ اندازهی ها مدلبا یی برصوردار است. قدم بعدی در بررسی برازش 

پـردازد. روایـی همگـرا     یم( صود ها شاص   سؤا تکه به بررسی مینان همبستگی هر سازه با 

شود. ایـن مقـدار    با محاسبه واریانس میانگین گویه ها که ناشی از سازه مرتبط است محاسبه می

 

1. Composite Reliability 
2. Communality 
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تمـام   8عـاملی  با میانگین گرفتن از مربعـات بارهـای   آمده دست بهتحت عنوان میانگین واریانس 

این شاص  در ارزیـابی روایـی همگـرا، مقـدار بـیش از       آید. یمگویه های ی  سازه به دست 

هـا ناشـی از سـازه    میانگین بیشتر واریانس گویـه  طور بهمطلوب است چون در این صورت  5/1

 را 5/1یرها بار عـاملی بـا تر از   متغمکنون مرتبط است که به معنای روایی همگرا است. تمامی 

 شـماره  4شـکل  های بعدی اسـت.   یلتحلبیانگر همگرایی مناسب مدل جهت  ؛ کهباشند دارا می

مقــادیر  8جــدول شــماره  . همچنــیندهــد یمــپــس از اصــال  مــدل را نشــان  بارهــای عــاملی 

 .دهد یمرا نمایش  آمده دست به

 

1. Average Value Extracted (AVE) 
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 : با:های عاملی پس از اصالح مدل4شکل 

  کرونباخ، پایایی مرکب، پایایی اشتراکی، وا:یانس میانگین گویه ها: آلفای 1جدول 
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 های پژوهش داده

مرکب  ییایپا
 (یبی)ترک

 ییایپا
 یاشتراک

وا:یانس میانگین 
 گویه ها

 نام متغیر آلفای کرونباخ

 پایداری سازمانی 367/1 391/1 344/1 987/1

 مرکن داده 12/1 119/1 131/1 591/1
 زباله الکترونی  249/1 281/1 153/1 638/1
 اقتصادی 316/1 388/1 379/1 524/1
 یطیمح ستیزاقتصادی  188/1 191/1 112/1 275/1
 توانمند ساز 346/1 37/1 396/1 289/1
 زیستی محیط 125/1 134/1 311/1 419/1
 نگرش سبن 394/1 395/1 349/1 196/1
 حاکمیت سبن 332/1 132/1 371/1 331/1
 سیاست سبن 339/1 134/1 385/1 334/1
 چا  سبن 397/1 348/1 342/1 118/1
 فناوری سبن 114/1 164/1 371/1 226/1
 آگاهی سبن 316/1 116/1 113/1 341/1
 آمادگی سبن 364/1 262/1 162/1 564/1
 فناوری اطالعات سبن 361/1 125/1 378/1 457/1
 اطالعاتتجهینات فناوری  221/1 188/1 156/1 611/1
 چرصه عمر 378/1 399/1 392/1 697/1
 نظارت سبن 631/1 274/1 116/1 519/1
 شبکه سبن 125/1 121/1 348/1 113/1
 حذف کاغذ 114/1 159/1 133/1 583/1
 مدیریت برق 318/1 119/1 116/1 345/1
 اجتماعی 147/1 142/1 119/1 553/1
 اقتصادی –اجتماعی  581/1 142/1 125/1 568/1
 زیستی محیط -اجتماعی 935/1 562/1 686/1 515/1
 یساز یمجاز 244/1 281/1 154/1 623/1
 اقدامات سبن 34/1 163/1 343/1 537/1
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گیـرد. در  گیری، مدل ساصتاری پژوهش مورد بررسـی قـرار مـی    ی اندازهها مدلبعد از بررسی 

گردد. برای بررسی بـرازش   بررسی می ها آنیرهای پنهان همراه با روابط میان متغاین بخش تنها 

ترین معیار، ضـرایب   یاساسشود که اولین و  مدل ساصتاری پژوهش از چندین معیار استفاده می

اسـمارت پـی ال ا  ایـن ضـرایب را بـا       افنار نرماست.  t-valuesیا همان مقادیر  zمعناداری 

تاری با اسـتفاده از محاسـبه   کند. برازش مدل ساص یم محاسبه استفاده از دستور بوت استرپینگ

 بیشتر باشند تا بتوان در سـطح اطمینـان   36/8باید از  شده حاصلضرایب به این صورت که عدد 

ضـرایب   افـنار  نرمتوسط  آمده دست بهساصت. در تحلیل  تأییدرا  ها آنمعنادار بودن  درصد 35

مـورد   33/1 نانیعاد با اطماب یتمام بیشتر است. 36/8این مطالعه از  سؤا تمعناداری مربوط به 

 قرار گرفت. دیتائ
 t-value: 2جدول 

 T statisitics  P values 

 مرکن داده فناوری اطالعات سبن   276/4  138/1  111/1  

  یالکترونزباله  اقدامات سبن   816/88  819/1  111/1  

اقتصادی  پایداری سازمانی   477/6  712/1  111/1  

ی طیمح ستیز -اقتصادی  پایداری سازمانی   326/8  134/1  111/1  

 توانمندساز فناوری اطالعات سبن   732/7  782/1  177/1  

زیستی محیط   پایداری سازمانی   666/5  727/1  183/1  

 نگرش سبن آمادگی سبن   195/1  851/1  111/1  

 حاکمیت سبن آمادگی سبن   979/84  719/1  111/1  

 سیاست سبن آمادگی سبن   988/89  769/1  111/1  

چا  سبن  اقدامات سبن   183/84  782/1  111/1  

فناوری سبن  آمادگی سبن   356/87  715/1  111/1  

آگاهی سبن  آمادگی سبن   866/87  911/1  111/1  

آمادگی سبن  فناور اطالعات سبن   112/78  729/1  111/1  

فناوری اطالعات سبن  پایداری سازمانی   786/89  557/1  111/1  
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تجهینات فناوری اطالعات  مرکن داده   786/89  281/1  111/1  

823/7 فناوری اطالعات سبن  چرصه عمر  885/1  1.191 

286/5 فناوری اطالعات سبن  نظارت سبن  126/1  111/1  

742/81 مرکن داده شبکه سبن  451/1  111/1  

451/82 اقدامات سبن  حذف کاغذ  961/1  111/1  

برق تیریمد   817/1 اقدامات سبن  779/1  111/1  

161/9 پایداری سازمانی  اجتماعی  115/1  117/1  

اقتصادی -اجتماعی    پایداری سازمانی   134/9  819/1  117/1  

یطــیمح ســتیز –اجتمــاعی    پایــداری  

 سازمانی

914/7  168/1  117/1  

یساز یمجاز   958/85 اقدامات سبن  824/1  111/1  

622/4 فناوری اطالعات سبن اقدامات سبن   136/1  111/1  

 

GOFبرای بررسی برازش مدل کلی تنها ی  معیار به نام 
شود. با توجه بـه مقـدار    می استفاده 8

شده است. بیـانگر مقـادیر    یمعرفعنوان مقادیر قوی، متوسط و ضعیف  که به 18/1و  7/1، 96/1

یاز موردنافنار است که جهت محاسبه برازش مدل کلی  در نرم موردمحاسبهیرهای متغاشتراکی 

 باشند. می

    √             ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅    ̅̅̅̅ =0.65 

 عنـوان  بـه آمادگی سبن، نظارت سبن، توانمند ساز سبن، چرصه عمـر، مرکـن داده، اقـدامات سـبن     

ــه ــا مؤلف ــاوری اطالعــات ســبن. ه ــر ی فن ــداری ســازمانی  ب ــأثپای ــ ریت ــد یم ــه. گذارن ــا مؤلف ی ه

ی؛ اقتصـادی  طـ یمح سـت یز –ی، اجتمـاعی  طـ یمح سـت یزی   اقتصادی، اجتمـاعی،  دارسازمانیپا

 عنـوان  بهزیستی است. نگرش سبن، آگاهی سبن، فناوری سبن، سیاست سبن، حاکمیت سبن  محیط

است. شـبکه سـبن و تجهیـنات فنـاوری اطالعـات       رگذاریتأثعواملی هستند که بر آمادگی سبن 

 

1. Goodness of Fit (GoF) 
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. اقـدامات سـبن شـامل حـذف کاغـذ، چـا  سـبن،        باشـند  یمـ ی مرکـن داده سـبن   اهـ  مؤلفـه سبن 

 و مدیریت برق است. ی، زباله الکترونی ساز یمجاز

 ی و پیشنهادهاریگ جهینت

جدید در کشور ما است. آمـادگی سـازی سـازمان     نسبتا مفهوم فناوری اطالعات سبن از مفاهیم 

از یکی ار اولین اقـدامات در ایـن حـوزه اسـت. بـا  بـردن آگـاهی سـازمان از طـرق مختلـف           

یکی از ابنارهای در دسـتر  و   عنوان بهی اجتماعی ها شبکهنمونه  عنوان بهانجام گیرد  تواند یم

یی در راسـتای فنـاوری   ها استیسقوانین و به این امر کم  نماید. سازمان باید  تواند یمفراگیر 

اطالعات سبن تدوین نماید تا کارکنان موظف به رعایت آن باشـد. مـدیران و رهبـران سـازمان     

، اصتصاص بودجـه بـه   ها استیسنقش زیادی در آمادگی سازمان سبن سازمان دارند. حمایت از 

ریت سـازمان در راسـتای   سازمان برای تهیه و صرید فناوری سبن بـرای سـازمان و نظـارت مـدی    

 برحسـب این موارد است. با توجه به تعریف نگرش  ازجملهی از فناوری اطالعات سبن ریگ بهره

 یا گونـه  بـه مفهـوم نگـرش    هـا  هینظردر هر ی  از این ، یادگیری و رویکرد شناصتی یها هینظر

بـا  . دهـد  یمـ متفاوت نگرش را مورد تأکید قرار  یها جنبهو هر ی  از  شود یممتفاوت تعریف 

نگرش یـ  حالـت آمـادگی ذهنـی و      " نگرشاز ( 8395  8گوردون آلپورتتوجه به تعریف 

و  هـا  موضـو   یتمـام  بـه و بر واکنش فرد نسبت  ابدی یمعصبی است که از طریق تجربه سازمان 

کـه عمـدتا  بـر نظریـه      گـذارد  یمـ وابسته به نگرش تـأثیر مسـتقیم و پویـا بـر جـای       یها تیموقع

و همچنـین نشـان دادن    هـا  نگرشیادگیری استوار است تأثیر تجارب گذشته بر سازمان دادن به 

که در رویکرد رفتارگرایی مطر  اسـت( مـورد توجـه قـرار      گونه آنواکنش به ی  موقعیت   

در رفتـار   نگرش سبن در کارکنان ایجاد شود تا بتواند فناوری اطالعات سبن که نیا. گرفته است

با توجه به افنایش روزافنون اطالعات و توسـعه مراکـن داده، شـبکه    کارکنان نمود داشته باشد. 

بـه کـار گرفتـه شـود.      در جهت سبن شـدن مراکـن داده   تواند یمسبن و استفاده از تجهینات سبن 

اده ی صودکار برای انجام کارها، اسـتف ها ستمیسحذف کاغذ در فرآیندهای کاری و استفاده از 

ی سـاز  یمجـاز بهینه از فضای سفید کاغذ در مواقعی که نیـاز بـه چـا  بـر روی کاغـذ اسـت،       
 

1. Gordon Willard Allport 
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اقـداماتی   ازجملـه ی الکترونیـ   ها زبالهسرورها و دستکتا ، مدیریت برق و مدیریت صحیح 

ایـن   بـر همـه  نظارت  تیدرنها ؛ واست که در راستای فناوری اطالعات در سازمان انجام گردد

ی نمایـد. فنـاوری اطالعـات سـازمان را در     ریـ گ انـدازه امور و فرآیندها را از منظـر سـبن بـودن    

 توانـد  یمـ فناوری اطالعات سبن  آمده دست به. بر اسا  نتایج کند یمراستای سبن شدن توانمند 

ی و طـ یمح سـت یز -ی، اقتصـادی طـ یمح ستیزی سازمانی از منظر اقتصادی، اجتماعی، داریپابر 

 ینظارت و کنترلـ  یها سمیمکان دیسازمان با نیهمچناست.  رگذاریتأثی طیمح ستیز -اعیاجتم

فناوری اطالعات سـبن عـالوه بـر سـبن شـدن فنـاوری اطالعـات        داشته باشد.  نیقوان نیبر ا قیدق

، منجـر بـه پایـداری اقتصـادی و اجتمـاعی سـازمان       سـت یز طیمحـ بر  راتیتأثسازمان و کاهش 

ی فنـاوری اطالعـات سـبن    هـا  شـاص  ی و ها مؤلفهدر این پژوهش  شده ارائه. در مدل گردد یم

بـا نتـایج سـایر     راسـتا  هـم بر پایداری سازمانی به تفضیل ارائـه گردیـده اسـت. ایـن نتـایج       مؤثر

 یکارآمـدتر فنـاور   یبـا انـرژ   یناتـ یتجه دهـد  یمـ  حی( توضـ 7182  8ایـ وردچ است. ها پژوهش

کـه بـا    یتر و ارزان تر عیسر ناتیتجه ایدارند و  یکمتر ییاجرا نهیاطالعات و ارتباطات که هن

را  یشـتر یاطالعـات ب  یفناور ناتیمردم تجه شود ی، باعگ مشوند یتوجه به قانون مور فراهم م

قابـل   یمـورد در حـال حاضـر در بخـش انـرژ      نیـ اسـازند.   یکرده و اثر آن را صنثـ  یداریصر

 یفنـاور  یانـرژ  ییبـه کـارا   ژهیـ و ( به7188  7و همکاران نی(. ژنک7182وردچیا،مشاهده است  

ارتباطـات  فنـاوری اطالعـات و   از آن توسط  یمیاز ن شیکه ب پردازند یم یاطالعات و ارتباطات

 اسـت.  فتـه عملکرد کارکنان بـه هـدر ر   ایناکارآمد  یها یفناور قیاز طر ایسبن مصرف شده و 

فناوری اطالعات در توسـعه   بررسی نقش( در پژوهشی تحت عنوان 8934ابوالقاسمی   و عایشف

اقتصاد سبن الگویی است که به افنایش رفاه انسـان  بیان داشتند که  پایدار و گسترش اقتصاد سبن

ــرات ز    ــه صط ــرایطی ک ــده، در ش ــر ش ــاعی منج ــری اجتم ــیمح ســتیو براب ــای یط  و کمبوده

 ( در پژوهشـی 8939فرد و همکـاران    تقوی. دهد یطور چشمگیری کاهش م اکولوژیکی را به

فنـاوری   یهـا  طـر   یسـاز  ادهیـ زیست و توسعه پایدار از طریـق پ  حفاظت از محیطتحت عنوان 

، یالمللـ  نینظام اقتصـاد بـ   ها باید در کنار ارتقا دولتبیان داشتند که  ها اطالعات سبن در سازمان
 

1. Verdecchia, 
2. Jenkin et al. 
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 یطـ یمح سـت یز یهـا  بیکارآمـد بـا آسـ    یا گونه زیست را مدنظر قرار داده و به پایداری محیط

جانبـه قـرار گیرنـد. در همـین      پایـدار و همـه   یا کشورها در مسیر توسعه تیکنند تا درنها مقابله

اطالعـات و   یهـا  یراستا، مبحگ فنـاوری اطالعـات سـبن بـه دلیـل گسـترش روزافـنون فنـاور        

مباحگ روز دنیا بدل گشـته اسـت. در    نیتر ارتباطات و آثار مخرب ناشی از آن به یکی از مهم

فناینده ناشی از مصرف رو به رشد ابنارهـای اطالعـاتی و    یها یه به آلودگکشور ما نین با توج

پـس از هدفمنـد    ژهیـ و مصـرف انـرژی بـه    یهـا  نهیافنایش هن و همچنین طرف  یارتباطاتی از

 یهـا  افتـه ی. گردد ی، نیاز دوچندانی برای تحقیقات بیشتر در این زمینه محسو  مها ارانهیکردن 

را موردسـنجش قـرار    یسـاز  یکه عوامل فنّاورانه کـه فرآینـد مجـاز    دهد یاین پژوهش نشان م

 مـؤثر از عوامل  هرکدامشود تا اثر در پایان پیشنهاد میاست. قویا  مورد تأیید قرار گرفته  داد یم

جداگانـه در موفقیـت    طـور  بـه هـا  ، سازمان و روشتوانمند سازهایعنی چرصه عمر،  شده شناصته

مورد بررسـی قـرار بگیـرد و اثـر هرکـدام بـه شـکل جداگانـه بـر           اجرای فناوری اطالعات سبن

زیست، اقتصادی و اجتمـاعی مـورد    پایداری سازمانی یعنی ابعاد محیط شده شناصتههای شاص 

 بررسی قرار گیرد.
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