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 چکیده

 وکارهای کسبناشی از  محیطی زیستاثرات  سنجشامروزه عالقه به شناسایی و 
های اطالعاتی مختلف سبب افزایش گرایش و عالقه در بین پژوهشگران حوزه سیستم

استفاده از فناوری  رو ازاینبه فناوری اطالعات سبز شده است.  وکار کسبو فعاالن 
ها و . این فرصتاستهای متفاوتی روبرو ها و چالشبا فرصتاطالعات سبز در صنایع 

نبود  به سایر رقبا و همچنین توانند موجب کسب مزیت رقابت بیشتر نسبتها میچالش
 بنابراین، استفاده از؛ شودمی سازمانهای اختالل در فعالیت موجب ها سیستماین نوع 

در  سبز کاربرد فناوری اطالعاتهای چالش هایی برایحلارائه راه وها این فرصت
در پژوهش حاضر به تبیین مدلی جهت  از اهمیت باالیی برخوردار است. سازمان

 های موجود برای کاربرد فناوری اطالعات سبز در سازمانها و چالشفرصت شناسایی
 فناوری اطالعات. ابعاد اصلی مدل مذکور از بررسی ادبیات نظری شده استپرداخته 

تحلیل عاملی تأییدی مورد تأیید قرار گرفت. در  وسیله بهکه  شده استسبز گرفته 
، از نظر کارشناسان حوزه پژوهش حاضر جهت تعیین میزان اهمیت هریک از ابعاد مدل

غیرخطی فازی استفاده شده  سازی مدلو اساتید دانشگاه و همچنین  فناوری اطالعات
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سازی و های پیادههزینهد که دهریاضی نشان می سازی مدلاست. نتایج حاصل از 
یک  عنوان بهیک فرصت و هم  عنوان بهتواند هم فناوری اطالعات سبز می های حل راه

 چالش مورد بررسی قرار گیرد.
 .غیرخطی، سازی مدلفناوری اطالعات سبز، فرصت، چالش،  :کلیدواژگان
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 مقدمه

ناشی از  محیطی زیستاثرات  سنجشعالقه به شناسایی و  های اخیردر سال
پژوهشگران حوزه  و عالقه در بین افزایش گرایش سبب مختلف وکارهای کسب

 به فناوری اطالعات سبز سیاستمدارانو حتی  وکار کسب، فعاالن های اطالعاتیسیستم
شناخته شده نیز  سبز اقدامات و ابزارهای عنوان بهفناوری اطالعات سبز که  .شده است

های ، استفاده از سیستمطراحی، ساخت پژوهش و عمل صورت بهتوان را می است
های دستگاه مانیتور، پرینتر، ازجملهمرتبط با آن  های زیرسیستمو  کامپیوتری، سرور

حداقل و یا  با مؤثرکارآمد و  ای گونه به های ارتباطیو سیستمو شبکه  سازیذخیره
 هایداراییری اطالعات سبز شامل بنابراین فناو ؛تعریف نمود زیست محیطبدون اثر بر 

و  به بهبودهایی است که و شیوه ابزار، استراتژی، افزاری نرمهای دارایی ،افزاری سخت
 .کندکمک می زیست محیطپایداری  تقویت

های دولتی و خصوصی در سراسر دنیا ضرورت استفاده از امروزه بسیاری از سازمان
دهند. های آن را مورد استفاده قرار میاستراتژیو فناوری اطالعات سبز را درک نموده 

های اجتماعی ها و مسئولیتکاهش هزینهدهند که اغلب مطالعات نشان میعالوه بر این 
 .استکت به سمت فناوری اطالعات سبز حر منظور بهها دو عامل اصلی برای سازمان

های فناوری حطر آمیز موفقیتاجرای  برای اغلب مدیران فناوری اطالعات همچنین
روبرو است، تالش بسیاری  کاهش بودجه فناوری که سازمان با درزمانی ،اطالعات سبز
حصول اطمینان از  ازنظر سازمان محیطی زیستهای فعالیتانطباق  افزایش را در جهت

 د.دهمی انجام ،سازگار با محیط زیستو همچنین  مسئولیت اجتماعیتحقق منظر 
-هایی که میآسیب کننده ازصرفآگاهی م افزایش انرژی و با افزایش قیمت زمان هم

به حرکت به سمت استفاده از نیاز جدی  هاسازمان ،وارد شود محیط زیست تواند به
 اند.تری را درک نمودهنهمسئوال بهتر و پاسخگوییفناوری اطالعات سبز و 

از رویکردهای  مختلف نیاز به استفاده وکارهای کسبتوان بیان داشت که می رو ازاین
برای حفاظت از محیط زیست دارند. همچنین استفاده از فناوری اطالعات  پیشگیرانه

از سوی  پذیری اجتماعی بیشتر در قبال محیط زیستئولیتسبز سبب ترویج مس
بسیاری از ادبیات نظری موجود در حوزه فناوری اطالعات  همچنین شود.سازمان می
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بزرگی که امروزه در حوزه  خأل. از سوی دیگر است سبز برگرفته از مطالعات موردی
ادبیات نظری کاربرد فناوری اطالعات سبز وجود دارد، عدم وجود پژوهشی است که 

های فناوری اطالعات سبز در سازمان و تواند به گسترش استراتژیهای آن مییافته
 پذیرش آن در بین صنایع کمک کند.

اهمیتی است  به همین دلیل، هدف اصلی این پژوهش شناسایی و تعیین اولویت ابعاد پر
 رو ازاینقرار گیرند.  تأکیدبرجسته شده و مورد حوزه فناوری اطالعات سبز که باید در 

روی کاربرد های پیشها و چالشفرصتبه تبیین مدلی جهت شناسایی  پژوهشدر این 
مدیران و صاحبان صنایع  رو ازاینپرداخته شده است.  نفناوری اطالعات سبز در سازما

اجرا و توانند در جهت  های پژوهش می کارهای مختلف با توجه به یافته و و کسب
 گام برداشته و از مزایای آن بهره ببرند.های اطالعاتی نوین سیستم سازی پیاده

 ادبیات نظری

محیط زیست؛ توجه به کاربرد های اخیر به علت برجسته شدن موضوع پایداری سالدر 
های اطالعاتی سبز و همچنین فناوری اطالعات سبز افزایش یافته تمو استفاده از سیس

های بسیاری برای تعریف مفهوم فناوری روش (.0212و همکاران، 1)واتسون است
اطالعات سبز استفاده شده است؛ که این تعریف در ارتباط با موضوعات بالقوه موجود 

کاربرد فناوری اطالعات سبز در سازمان، تعریف و ارزیابی مصرف انرژی و در حوزه 
؛ سیسایه و 0،0222)ووک استهای موجود در سازمان درجه سبز بودن سیستم

 نحوزه فناوری اطالعات سبز روش پیشینه مطالعات در (.4،0222؛ راث3،0212برینبرگ
تواند اثرات می ،فناوری اطالعات مبتنی بر صنایعاستفاده نادرست از سازد که می

هنی به کاربرد و ذ طور بهمستقیم و منفی بر روی محیط زیست داشته باشند. این امر 
و های مورد استفاده نرژیا افزایش کاراییفناوری اطالعات در  هایاستفاده از تکنولوژی

اطالعات  فناوری (.5،0212)ددریک ها اشاره داردهزینه صرفه بودن بهمقرون همچنین 
آن از منابع طبیعی  موجب بهسبز نوعی فناوری سازگار با محیط زیست است که صنایع 
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 (.0212،و همکاران 1ملویلکنند )استفاده می ها آنبا هدف حفظ  و محیط زیست
چهار هدف  محیط زیست با استفاده از استانداردهای سازگار بافناوری اطالعات سبز 

 کند:می زیر را دنبال
 طبیعی و تجدید پذیر؛ با استفاده از منابعحفظ محیط زیست . 1

 از محصوالت فناوری اطالعات محور؛ بازیافت و استفاده مجدد. 0

 تولید و مصرف، الگوهای با تغییر آلودگی کاهش ضایعات و. 3

که موجب آسیب  ای گونه بهمستمر از استاندارهای استفاده از منابع  نوآوریارائه و . 4
 (.0215، 0و آتی آپاک) نیروی انسانی و محیط زیست نگرددسالمت رسیدن به 

هستند که فرض گردد فناوری اطالعات  دسترسی قابلزمانی  این اهداف، طورکلی به
 ی کهکار هایست موجب باال رفتن میزان کارایی از طریق جابجایی نیرویممکن ا
و فعال کردن فرآیندها و گذاری مستقیم با ایجاد و همچنین سرمایه باشندمی پرهزینه

مطالعات  (.3،0222)فاشز .گردد ،شودخدماتی که موجب کسب مزیت رقابتی پایدار می
سه  دهد کهمینشان  و کاربرد آن در سازمان در حوزه فناوری اطالعات سبز موجود

و  انرژی کاراییمیزان  ،دارایی مدیریت ازجملهها وجود دارد، مهم در سازمان وضوعم
همه  (.4،0222)مورگسان با استفاده از فناوری اطالعاتتوانمندسازی رویکردهای سبز 

شهروندان یک جامعه مسئولیت یکسانی در قبال حفظ منابع طبیعی دارند. در حال 
های تجاری بنا به دالیل زیر تصمیم به آغاز استفاده از فناوری حاضر برخی از سازمان

 اند:مودهدر فرآیندهای خود ن اطالعات سبز
 ین اتخاذ یک رویکرد مثبت برای کارکنان که موجب تقویت روحیه آنان و همچن

 شود.وفاداری به سازمان می

  خود از سایر رقبا وکار کسبمتمایزسازی  وسیله بهکسب مزیت رقابتی 

 های عملیاتیبهبود کارایی و کاهش هزینه 

 (.0210،و همکاران 5)النگ تسن ترفراهم نمودن محیطی پاک و سالم 

های های نوآورانه از زمینهی و فعالیتتعیین استراتژی فناوری اطالعات سبز، طراح
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های مربوط به برای انجام طرحآید. به شمار میدر سازمان  پراهمیتیپژوهشی بسیار 
و  1)چاولز های متعددی وجود داردها و چالشفناوری اطالعات سبز در سازمان فرصت

ها به سمت شود سازمانسه عامل اولیه و اساسی که موجب می (.0212همکاران،
 از: اند عبارتاستفاده از فناوری اطالعات سبز در فرآیندهای خود شوند، 

 ها به علت کاهش بودجهکاهش هزینه 

 کاهش مصرف با توجه به محدودیت منابع 

 (.0222و همکاران، 0)ولته های دولتیانطباق با قوانین و مشوق 

تواند شامل شکل ها میسازمان وکار کسبدهد که ها نشان میی از پژوهشنتایج برخ
 از: اند عبارتحوزه مهم که  هفناوری اطالعات سبز در س های سیاستدادن به 

های جاری سازمان فعالیت توانمندسازی ـ3کارایی انرژی و  ـ0 ها،مدیریت دارایی ـ1 
ها نشان نتایج برخی از پژوهشهمچنین . ، باشدبا استفاده از فناوری اطالعات سبز

ناشی از  محیطی زیستدهد که با استفاده از فناوری اطالعات سبز اثرات مخرب  می
با تغییرات  تواندکه این عامل مهم می یابداهش میانجام فرآیندهای سازمان نیز ک

 رو ازاین .تکنولوژیکی و همچنین تغییرات نگرشی افراد و صاحبان صنایع حاصل گردد
 هایتغییرات تکنولوژی بیشترین تمرکز را بر بهبود فناوری اطالعات و زیرساخت

که تمام فرآیندهای سازمان محیط زیست پسند  ای گونه بهسازمان دارد،  وکار کسب
اما تغییرات نگرشی بیشتر در ارتباط با توجه مدیران و صاحبان صنایع در قبال ؛ باشند

)باس و  سبت به محیط زیست قلمداد نمودن ها آنپذیری اجتماعی مسئولیت
 (.3،0210لئو
-د فناوری اطالعات میناشی از کاربر محیطی زیستبرخی از پژوهشگران اثرات  زعم به

 وکارهای کسبشود: از قبیل اثرات شخصی، اثرات  بندیتواند به انواع مختلفی طبقه
اگرچه استفاده از  (.4،0211)فیرواتر یکی )مانند تلفن همراه(تجاری، اثرات تکنولوژ

سازمان با  تواند موجب بهبود ارتباطاطالعات در فرآیندهای سازمان می فناوری
برخی از نتایج تواند اثرات مخربی نیز به محیط زیست وارد کند. مشتریان گردد، اما می
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دهد که استفاده از خدمات و کاالهای مبتنی بر فناوری اطالعات ها نشان میپژوهش
 (.1،0211)تریسوری دهدل میرا تشکی محیطی زیستهای آلودگی دو درصد از حدود

 توسعه درحالمحور در کشورهای  اطالعات همچنین روند استفاده از صنایع فناوری
تمایل رو به  رو به افزایش است. ،مداوم و با سرعت باال طور بهچین و هند مانند 

های خانگی، ها، شبکهفناوری محور از قبیل سرور تجهیزاتافزایش به استفاده از 
کلید  (.0،0211)آزما های حسگر یک عامل اساسی اثرگذار در این پدیده استشبکه
ای نوین، کاهش استفاده از صنایع فسیلی در صنایع و جایگزین به جامعه شدن تبدیل

ز فناوری اطالعات های جایگزین است که این امر فقط با استفاده ابا انرژی ها آننمودن 
همچنین به گفته برخی  یابد.تحقق می استا محیط زیست سبز که در سازگاری کامل ب

 محیطی زیستهای موجب کاهش آلودگی تواندفناوری اطالعات سبز می از پژوهشگران
های هوشمند، سیستم ونقل حملهای های هوشمند نیرو، سیستمبا تغییر در شبکه

)لی و  ها و صنایع هوشمند و ... شود، کارخانههامدیریت انرژی ساختمان
 (.3،0213همکاران

 مدل مفهومی پژوهش

از مطالعه ادبیات و متون جدید حاصل شده است،  عمدتاًپس از بررسی مبانی نظری که 
های کاربرد ها و چالشفرصتمدل مفهومی مربوط طراحی شد. بر اساس مدل زیر 

همچنین در این بندی شده است. دسته طبقهدو در  فناوری اطالعات سبز در سازمان
تأیید ساختار مدل از روش تحلیل عاملی تأییدی استفاده شده است که  منظور بهپژوهش 

این پژوهش پس از مطالعه و  مدل نتایج آن در بخش روش پژوهش ذکر خواهد شد.
 نهایی شد. 1جدول  صورت بهتحقیقات بسیار 
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 ی کاربرد فناوری اطالعات سبز در سازمانهاها و چالش. فرصت4جدول 

 شماره
های کاربرد ها و چالشفرصت

 سبز فناوری اطالعات
 زیر معیارها

 هافرصت 1

 کاهش هزینه فناوری اطالعات
 استراتژی سازمانی
 مالحظات محیطی

 مسئولیت و پذیرش اجتماعی
 بلوغ صنایع دارای فناوری اطالعات سبز

 مقررات دولتیمشوق و 

 هاچالش 0

 فناوری اطالعات سبز های حل راههزینه 
 فناوری اطالعات سبز وکار کسبارزش نامشخص 

 فقدان مشوق و قوانین اجرایی دولتی
 در فناوری اطالعات سبز وکار کسبفقدان رهبری 

 میزان پیچیدگی فناوری اطالعات سبز
 در صنعتمیزان پذیرش فناوری اطالعات سبز 

 روش پژوهش

بندی هر و اولویت اهمیت سنجی، هدف سازی مدلـ این پژوهش، با رویکردی کمی 
کند. بر این سبز را دنبال می های کاربرد فناوری اطالعاتها و چالشفرصتیک از 

اساس در این پژوهش برای تأیید مدل اولیه از تحلیل عاملی تأییدی )پرسشنامه اول( 
پرسشنامه  رو ازاینشود. که نتایج مربوط به آن در ادامه بیان میاستفاده شده است 

و  فناوری اطالعاتنفر از اساتید دانشگاه، خبرگان حوزه  102تحلیل عاملی در اختیار 
همچنین با  دانشجویان دوره دکتری و کارشناسی ارشد مدیریت قرار داده شد.

)پرسشنامه  نظرسنجیو با  در محیط فازی چند شاخصهگیری فنون تصمیم کارگیری به
کند. ، هدف ارزیابی را محقق میفناوری اطالعاتدوم( از چند متخصص و مدیر حوزه 

تکنیک میخایلوف( که در ادامه فازی ) غیرخطیگذاری بدین منظور از تکینک اولویت
 هرکدامآوردن وزن و اهمیت  به دستهای این تکنیک بیان خواهد شد، برای بحث گام

مورد اشاره در مدل مفهومی استفاده  های فناوری اطالعات سبزو چالش هافرصتاز 
 گردد.می
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سنجش پایایی پرسشنامه مربوطه  منظور بهدر این پژوهش از روش آلفای کرونباخ 
. استنتایج سازگار  دست آوردناستفاده شده است. پایایی یک سنجه، توانایی آن در به 

که میزان  گرددسازگاری درونی عملیاتی می عنوان بهدر این روش )محاسبه آلفا( پایایی 
مقدار آلفای  0دهند. جدول های یک مقیاس را شکل میهمبستگی درونی میان گویه

 دهد.پژوهش را نشان می های مدلها و چالشفرصتبرای  آمده دست بهکرونباخ 
باشند. می مقادیر خوبی دهنده نشان آمده دست به، کلیه اعداد استکه مشخص  گونه همان

-که میزان مطلوبی ارزیابی می است 201/2همچنین مقدار آلفای کرونباخ کل پرسشنامه 

 شود.

 پژوهش مدل هایها و چالشفرصت. مقدار آلفای کرونباخ برای 2جدول 

 شماره
های ها و چالشفرصت

کاربرد فناوری اطالعات 
 سبز

ضریب آلفای 
 زیر معیارها کرونباخ

ضریب 
آلفای 
 کرونباخ

 هافرصت 1

 
 
 
822/2 
 

 85/2 کاهش هزینه فناوری اطالعات
 21/2 استراتژی سازمانی
 83/2 مالحظات محیطی

 24/2 مسئولیت و پذیرش اجتماعی
بلوغ صنایع دارای فناوری اطالعات 

 سبز
21/2 

 82/2 مشوق و مقررات دولتی

 هاچالش 0

 
 
 
263/2 

 23/2 فناوری اطالعات سبز های حل راههزینه 
فناوری  وکار کسبارزش نامشخص 

 اطالعات سبز
62/2 

 81/2 فقدان مشوق و قوانین اجرایی دولتی
در فناوری  وکار کسبفقدان رهبری 

 اطالعات سبز
26/2 

 83/2 میزان پیچیدگی فناوری اطالعات سبز
میزان پذیرش فناوری اطالعات سبز در 

 صنعت
22/2 

 وتحلیل تجزیهبرای  1نمایی ماکزیممتحلیل عاملی تأییدی از روش درست منظور به

                                                                                                                             
1. Maximum likelihood 
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است  KMOها استفاده شده است. ابتدا جدول کفایت مدل که شامل شاخص  داده
 آورده شده است.

 سبز های فناوری اطالعاتها و چالشفرصتبرای  KMO. مقدار شاخص 3جدول 

 شماره

ها و فرصت
های چالش

رد فناوری کارب
 اطالعات سبز

شاخص 
KMO 

شاخص  زیر معیارها
KMO 

 هافرصت 1

 
 
 
234/2 
 

 80/2 کاهش هزینه فناوری اطالعات
 82/2 استراتژی سازمانی
 82/2 مالحظات محیطی

 22/2 مسئولیت و پذیرش اجتماعی
 22/2 بلوغ صنایع دارای فناوری اطالعات سبز

 84/2 مشوق و مقررات دولتی

 هاچالش 0

 
 
 
824/2 

 82/2 فناوری اطالعات سبز های حل راههزینه 
فناوری اطالعات  وکار کسبارزش نامشخص 

 سبز
22/2 

 66/2 فقدان مشوق و قوانین اجرایی دولتی
در فناوری اطالعات  وکار کسبفقدان رهبری 

 سبز
84/2 

 82/2 میزان پیچیدگی فناوری اطالعات سبز
 21/2 میزان پذیرش فناوری اطالعات سبز در صنعت

 
ها است که اگر باالتر آزمون مقدار واریانس درون داده KMOگیری اندازه کفایت نمونه

 باشد بهتر است. تر نزدیکو هرچه به یک  پذیرش قابل/. باشد 6از 

 فازی غیرخطی گذاری اولویتمراحل روش 

تصمیم را  مراتب سلسله: ترسیم درخت سلسله مراتبی: در این مرحله ساختار 4مرحله 
 با استفاده از سطوح هدف معیار و گزینه ترسیم کنید.

های توافقی قضاوت فازی را بر : تشکیل ماتریس قضاوت فازی: ماتریس0مرحله 
الزم است از اعداد فازی در تبیین  رو ازاینتشکیل دهید.  گیرندگان تصمیماساس نظرات 
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ترجیحات افراد و نظرسنجی آنان استفاده گردد که این مهم در این پژوهش صورت 
 (.1322، 1پذیرفته است )زنجیرچی

 ها آنهای زبانی برای مقایسات زوجی و معادل فازی مقیاس .1جدول 

 های فازی مثلثی مقیاس مقادیر زبانی برای مقایسات زوجی
 (1،0، 3) لی کمخی

 (0،3، 4) کم

 (3،4، 5) متوسط

 (4،5، 6) زیاد

 (5،6، 8) خیلی زیاد

 
های بندی و حل مدل: مدل را با استفاده از حدود باال و پایین درایهصورت :3مرحله 

در این پژوهش  مورداستفاده غیرخطیماتریس حاصل تدوین و حل نمایید. مدل 
 .استزیر  صورت به

 (1)رابطه 
                 
     
(        )               

(        )               

∑  

 

   

   

                                                              
 

نیست و باید آن را با  پذیر امکانبودن مدل، حل آن به روش سیمپلکس  غیرخطیبه علت 
( حل کرد. مقادیر بهینه مثبت Lingoمناسب )مانند  افزاری نرمهای مقداری و استفاده از روش

در قضاوت اولیه صدق  کامالًها های وزناین است که تمام نسبت دهنده نشان  برای شاخص 
 قویاًهای فازی توان فهمید که قضاوتکنند، اما در صورت منفی بودن این شاخص، میمی

 (.1322ها صدق کرده است )زنجیرچی،ر این قضاوتد تقریباًهای وزنی ناسازگار بوده و نسبت

  

                                                                                                                             
1. Zanjir chi 
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 تدوین مدل ریاضی

های کاربرد فناوری اطالعات ها و چالشفرصت بندی و رتبهمراحل مربوط به ارزیابی 
تعیین  ـ1شود: سبز در سازمان در این پژوهش خود به دو بخش عمده تقسیم می

ریاضی  سازی مدلاربرد ک ـ0ماتریس مقایسات زوجی بر اساس ادغام نظر کارشناسان 
در مدل  شده ارائههای ها و چالشهای فرصت آوردن وزن به دستبندی و در رتبه
 پژوهش.

گیری نشان در این پژوهش برای بخش تصمیم مورداستفادهدر جدول زیر تعداد افراد 
 داده شده است.

 در این پژوهش مورداستفاده و کارشناساناساتید دانشگاه  تعداد .9جدول 

 تعداد سمت

 5 اساتید دانشگاه
خبرگان حوزه فناوری 

 اطالعات
5 

 

 های فناوری اطالعات سبزبندی فرصترتبه

بندی نظرات خبرگان ماتریس مقایسات  بر اساس جمع آمده عمل بهطی نظرسنجی 
نشان داده  6شماره های فناوری اطالعات سبز نسبت به هم در جدول زوجی فرصت

 شده است.
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ادغام  بر اساسهای فناوری اطالعات سبز ماتریس مقایسات زوجی فرصت. 1جدول 
 نظرات کارشناسان

W6 W5 W4 W3 W2 W1  
7 - - - - - - - - - - - - - - - - - W1 

- - - - - - - - - - - - - - - 5/5 41/3 66/2 W2 

- - - - - - - - - - - - 1/3 67/2 32/4 5/1 52/3 62/4 W3 

- - - - - - - - - 4 8/0 7/0 4/4 4 55/0 87/2 35/2 25/4 W4 

- - - - - - 4/4 5/0 8/0 76/0 15/0 37/0 56/4 5/0 8/0 57/2 85/4 45/4 W5 

- - - 4 8/0 7/0 4/4 5/0 8/0 66/0 53/0 33/0 4/4 5/0 8/0 3/2 7/4 43/4 W6 

 
 مدل های فناوری اطالعات سبز درفرصتبرای  غیرخطیبر اساس جدول فوق مدل 

 .استزیر  صورت به پژوهش

 
                     
    
(         )                
(        )               
(         )                
(        )               
(         )                
(        )               
(         )                
(         )                
(      )                
(     )               
(       )               
(     )            
(         )                
(         )                
(       )               
(        )                
(         )                
(         )                
(       )               
(       )               
(        )                
(       )               
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(       )               
(       )               
(         )                
(         )                
(       )               
(       )               
(       )               
(     )            
                        
                        

مورد حل  Lingo افزار نرمشود، مدل فوق نیز با استفاده از که مشاهده می گونه همان
و  های کاربرد فناوری اطالعات سبز در سازمانفرصتقرار گرفته که اهمیت هر یک از 

که  گونه همانجدول زیر محاسبه گردیده است.  صورت به  همچنین میزان سازگاری 
بیانگر سازگاری   شود مقدار مثبت برای شاخص سازگاری مشاهده می 8ل در جدو

 است. ماتریس قبول قابل

برگرفته از مدل  های کاربرد فناوری اطالعات سبزفرصتبندی . وزن و رتبه9جدول 
 فازی غیرخطی

 مقدار تابع هدف رتبه وزن کد معیار هافرصت
  6 266/2    مشوق و مقررات دولتی

 223/2 3 182/2    محیطی زیستمالحظات 

  1 052/2    کاهش هزینه فناوری اطالعات

  0 123/2    مسئولیت و پذیرش اجتماعی

  4 166/2    بلوغ صنایع دارای فناوری اطالعات سبز

  5 142/2    استراتژی سازمان

 های فناوری اطالعات سبزبندی چالشرتبه

بندی نظرات خبرگان ماتریس مقایسات زوجی  بر اساس جمع آمده عمل بهطی نظرسنجی 
 نشان داده شده است. 2های فناوری اطالعات سبز نسبت به هم در جدول شماره چالش
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ادغام  بر اساسهای فناوری اطالعات سبز . ماتریس مقایسات زوجی چالش8جدول 
 نظرات کارشناسان

W6 W5 W4 W3 W2 W1  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - W1 

- - - - - - - - - - - - - - - 65/5 27/3 46/2 W2 

- - - - - - - - - - - - 1/3 67/2 32/4 3/1 32/3 12/4 W3 

- - - - - - - - - 3/2 6/4 7/0 4/4 4 55/0 87/2 48/2 05/4 W4 

- - - - - - 34/4 55/0 8/0 76/0 15/0 37/0 56/4 5/0 8/0 57/2 85/4 45/4 W5 

- - - 4 8/0 7/0 4/4 5/0 8/0 23/4 53/0 13/0 4/4 5/0 8/0 33/2 7/4 43/4 W6 
 

های فناوری اطالعات سبز در مدل برای چالش غیرخطیبر اساس جدول فوق مدل 
 .استزیر  صورت بهپژوهش 

                     
    
(         )                
(         )                
(         )                
(        )               
(         )                
(        )               
(         )                
(         )                
(      )                
(     )               
(       )               
(       )               
(         )                
(         )                
(       )               
(        )                
(         )                
(         )                
(        )               
(         )                
(        )                
(       )               
(       )               
(       )               
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(         )                
(         )                
(       )               
(       )               
(       )               
(     )            
                        
                        

مورد حل  Lingo افزار نرمشود، مدل فوق نیز با استفاده از که مشاهده می گونه همان
های کاربرد فناوری اطالعات سبز در سازمان و قرار گرفته که اهمیت هر یک از چالش

که  گونه همانجدول زیر محاسبه گردیده است.  صورت به  همچنین میزان سازگاری 
بیانگر سازگاری   شود مقدار مثبت برای شاخص سازگاری مشاهده می 2در جدول 

 ماتریس است. قبول قابل

های کاربرد فناوری اطالعات سبز برگرفته از مدل بندی چالش. وزن و رتبه4جدول 
 فازی غیرخطی

 رتبه وزن کد معیار هاچالش
مقدار تابع 

 هدف
  6 284/2    میزان پذیرش فناوری اطالعات سبز در صنعت

 286/2 5 166/2    فقدان مشوق و مقررات دولتی

  1 036/2    های فناوری اطالعات سبز حل هزینه راه

  0 121/2    میزان پیچیدگی فناوری اطالعات

  3 184/2    وکار فناوری اطالعات سبز ارزش نامشخص کسب

  4 162/2    وکار در فناوری اطالعات سبز فقدان رهبری کسب

 گیرینتیجهبحث و 

و مدیران  فناوری اطالعات سبز در بین صنایعکاربرد  سوی بهو حرکت پذیرش  میزان
از ، سامانمندو  تالش متمرکز ،حال بااین شود.امری تدریجی محسوب می حوزه صنعت

 بلندمدتو  مدت کوتاههم در  دارمعنی تأثیر تواندمیمدیریتی  طریق ارائه رویکردهای
 در مؤثرعامل بسیار یک  عنوان به فزاینده طور به ابررایانه ستفاده ازهمچنین اداشته باشد. 

 رو ازاین. آیدبه شمار می سبز سمت پذیرش و استفاده از فناوری اطالعات حرکت به
های فناوری اطالعات خود برای ها سعی در بازسازی و اصالح زیرساختاغلب سازمان
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  .های جاری سازمان دارندهزینهکاهش 

ها در قبال استفاده از فرصتی که برای سازمان ترین مهمبر اساس نتایج این پژوهش  
و این به مفهوم افرایش  استآورند، کاهش هزینه می به دستفناوری اطالعات سبز 

در  گذاری سرمایهبه فناوری اطالعات سبز و درصد باالی  وکارها کسبوابستگی اکثر 
، وکار کسبگذاری شده در محیط فناوری اطالعات سبز نسبت به کل بودجه سرمایه

های بودجه کند. محدودیترا طلب می وکار کسبلزوم توجه بیشتر به این عامل پیشران 
 .آوردگذاری هوشمند در فناوری اطالعات سبز فشار وارد میبه مدیران در سرمایه

توان به مدیران و صاحبان صنایع پیشنهاد نمود که از طریق اتخاذ تصمیماتی می رو ازاین
ها و همچنین برخی از فعالیت سپاری برونزمان و در مورد منابع موجود سا

 های جاری سازمان شود.خودکارسازی بیشتر فرآیندهای سازمان موجب کاهش هزینه
 دستیابی قابلبرای سازمان  راحتی بهدر این پژوهش  مورداشارههای فرصت ازآنجاکه

-می رو ازاین های عظیم روبرو خواهند بود.های کنونی با چالشسازمان درنتیجه، نیست

ها بر فرآیندهای برای کاهش اثرات این چالش حلی راه عنوان بهتوان از هر فرصت 
که از نتایج این پژوهش مشخص  گونه همانالزم به ذکر است سازمانی استفاده نمود. 

های کاربرد این چالش ترین مهمفناوری اطالعات نیز یکی از  های حل راهگردید ارائه 
توان بیان داشت که هزینه ارائه و استفاده از می رو ازایناست.  فناوری در سازمان

یک چالش برای سازمان و  عنوان بهیک فرصت و هم  عنوان بهفناوری اطالعات سبز هم 
توان درک نمود، از نتایج این پژوهش می همچنان کهشود. تلقی می ها آنمدیران 

ی به دو ری اطالعات سبز بستگهای فناوموفقیت سازمان در پذیرش و کاربرد نوآوری
همچنین با توجه به فرصت ناشی از تعیین استراتژی . محیطی دارد عامل سازمانی و

 رو ازاینتوان به تمام این عوامل سازمانی و محیطی پاسخ داد. سازمان، می وکار کسب
سازی و کاربرد فناوری اطالعات سبز تغییر نگرش افراد و برای موفقیت در پیاده

از دیگر نتایج این پژوهش که در آید. ن میزان آموزش امری ضروری به شمار میهمچنی
برخی از محدودیت ، استکاربرد فناوری اطالعات سبز در سازمان  های چالشرابطه با 
 از: اند عبارتموجود 

 بودجه ناکافی 

  های فناوری اطالعات سبزبرای اجرا طرحمهارت ناکافی نیروی انسانی 
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  مبهم صورت بهتعریف اهداف 

 وکار کسبهدف  پذیرش فناوری اطالعات سبز با هدف بین نشده تعریف ارتباط

از ابتکارات فناوری اطالعات  های فنینیازمندی برای حمایت ازهای ناکافی زیرساخت
 .سبز
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