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طراحی مدل سنجش مقبولیت فنآوری اطالعات سبز در شرکت ملی نفت ایران
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دانشگاه شهید بهشتی

در سالهای اخیر نیاز و افزایش عالقه به اثرات زیستمحیطی پایدار کسب و کار و فنآوری اطالعات ،سبب ظهور
مفهوم فنآوری اطالعات سبز بهویژه در بین محققان سیستمهای اطالعاتی ،شاغلین کسب و کار تجارت و سیاستمداران
این حوزه شده است .هدف این مقاله بررسی رفتار پذیرش فنآوری اطالعات سبز با مدلی مفهومی است که به تئوری
عمل منطقی اشاره دارد .طراحی مدل مفهومی با روش مطالعات کتابخانهای انجام شده و ابزار گردآوری اطالعات در آن
فیشبرداری از منابع پایگاههای اطالعاتی شبکهی جهانی اینترنت ،کتابها و مقاالت علمی فارسی و التین و پایاننامههای
مرتبط با موضوع تحقیق بوده اس��ت .برای این منظور یک نظرس��نجی از کارمندان بخش فنآوری اطالعات واحدهای
ستادی شرکت ملی نفت ایران در تهران بهعمل آمد .نتایج نشان میدهد که قصد رفتاری بر رفتار واقعی تأثیر مثبتی دارد.
کارکنان آشنا به فنآوری اطالعات که نسبت به مسألهی فنآوری اطالعات سبز دیدی مثبت دارند ،عالقمند به استفاده
از این فنآوری در کار خود هس��تند .این تحقیق نش��ان داد که عوامل خارجی مانند عقاید مرتبط با شخص ،تجربهی
پاسخدهنده و سطح آگاهی تأثیر معناداری در پذیرش فنآوری اطالعات سبز دارند.
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مقاالت تحليلي-كاربردي

در س��الهای اخیر ،نی��از و افزایش عالقه به
اث��رات زیس��تمحیطی پایدار کس��ب و کار
و ف��نآوری اطالعات ،س��بب ظه��ور مفهوم
فنآوری اطالعات سبز بهویژه در بین محققان
سیس��تمهای اطالعاتی ،ش��اغلین کسب و کار
تجارت و سیاس��تمداران این حوزه شده است
[ .]1ف��نآوری اطالع��ات س��بز ک��ه بهعنوان
ش��اخهای از مدیریت سبز ش��ناخته میشود به
مطالعه و تحقیق و ش��یوهی طراحی ،س��اخت،
اس��تفاده و طرحری��زی رایانهه��ا ،س��رورها و
سیس��تمهای مرتب��ط (مانیتوره��ا ،چاپگره��ا،
دس��تگاههای ذخیرهس��ازی و سیس��تمهای
ارتباطاتی و شبکهای) بهطور مؤثر و کارآمد با
حداقل تأثیر بر محیط زیس��ت تعریف میشود
[ .]2بنابراین فنآوری اطالعات س��بز ش��امل
داراییهای سختافزاری ،نرمافزاری ،ابزارها و
شیوههای مختلفی است که به بهبود و توسعهی
پایداری زیستمحیطی کمک میکنند.
بس��یاری از کشورهای توس��عه یافته نگران
وضعیت وخیم محیط زیست و چگونگی تأثیر
آن بر اقتصاد و سیاست کشورشان هستند [ .]3با
افزایش فراوانی ناشی از رشد سریع اقتصادی،
افراد بس��یاری در نقاط مختل��ف جهان نگران
اثرات خظرناک ناشی از زوال زیستمحیطی
ب��ر زندگی خود هس��تند [ .]4از س��وی دیگر
اس��تفاده از انرژی و افزایش هزینههای آن نیز
مدنظر است.
تولید ،اس��تفاده و دفع ف��نآوری اطالعات
تأثی��ری مس��تقیم ب��ر محیط زیس��ت طبیعی و
پایداری زیس��تمحیطی دارند [ .]5برآوردها
نش��ان میده��د دو درصد از انتش��ار گازهای
گلخانهای ناشی از صنعت فنآوری اطالعات
اس��ت که این مقدار معادل مقدار گاز منتش��ر
شده از صنعت حمل و نقل هوایی است [.]6
مث� ً
لا در  2008گارتن��ر پیشبینی کرده بود
که ت��ا  2010ح��دود  80درص��د مراکز داده
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از حداکث��ر قدرت و سیس��تم خنککنندگی
خود اس��تفاده خواهن��د کرد [ .]7ب��ا توجه به
فش��ار قانون م��ور ،میانگین عم��ر محصوالت
ف��نآوری اطالع��ات کوتاهتر میش��ود و در
نتیج��ه ضایع��ات الکترونیکیِ در حال رش��د،
نیازمند توجهی جدی هس��تند .مث ً
ال در استرالیا
س��االنه  1/6میلیون رایانه دور ریخته میش��ود
و در پی آن رش��د ضایع��ات الکتریکی بیش
از س��ایر ضایعات شهری اس��ت [ .]8با وجود
تفاوت برآورده��ا ،در  2007بخش فنآوری
اطالع��ات بی��ش از  1/3درص��د گازه��ای
گلخانهای جهان را تولید و بیش از  3/9درصد
انرژی الکتریکی را مصرف کرده اس��ت [.]9
در آمری��کا اینترن��ت بهتنهای��ی  10درصد از
مصرف انرژی را بهخود اختصاص داده اس��ت
[ .]10بههمین دلی��ل نگرانی از تغییرات آب و
هوایی بههمراه افزایش آگاهیها موجب عالقه
به توس��عهی پایدار و فنآوری اطالعات س��بز
در ه��ر دو ش��اخهی سیس��تمهای اطالعاتی و
مش��اغل فنآوری اطالعات ش��ده است [.]11
جنکین ،مکش��ین و وبس��تر در  2011پیشنهاد
دادند که س��ازمان هنوز در مرحلهی نخس��ت
آگاه��ی و پذی��رش ف��نآوری اطالع��ات و
سیستمهای اطالعاتی سبز است .آنها چهار نوع
ش��کاف در این زمینه یافتند؛ ش��کاف دانشی،
ش��کاف عملی ،ش��کاف فرصتی و ش��کاف
دان��ش انج��ام دادن .آنها همچنی��ن پیشبینی
کردند که گرایش زیس��تمحیطی از سه بُع ِد
نگ��رش زیس��تمحیطی ،ش��ناختی و رفتاری
در هر دو س��طح س��ازمانی و کارکنان تشکیل
ش��ده اس��ت .این جهتگیری نش��اندهندهی
درجهی پیادهسازی و نهادینه کردن طرحهای
زیستمحیطی در یک سازمان و بین کارکنان
است.
اخیرا ً استراتژی ،طراحی و طرحهای عملی
ف��نآوری اطالع��ات س��بز در س��ازمانها به

حوزهی تحقیقی فعالی در رشتهی سیستمهای
اطالعاتی تبدیل ش��ده است .امروزه سازمانها
در مراحل اولیهی آگاهی و پذیرش فنآوری
اطالعات/سیس��تمهای اطالعاتی سبز هستند و
تحقیقات تجربی کم��ی در زمینهی فنآوری
اطالعات س��بز انجام شده اس��ت [ .]12برخی
مطالع��ات تجرب��ی ،مس��ائل پذی��رش فردی
سیستمهای اطالعاتی زیستمحیطی را بررسی
کردهاند [ .]13در این تحقیق ،مقدار شناخت،
رفت��ار و درجهی نگرش به فنآوری اطالعات
سبز در طول تجزیه و تحلیل سیستم و طراحی
و پذیرش آن قابلتوجه فرض میشود .درک
انگیزهه��ا برای مدیران ف��نآوری اطالعات و
حرفههای دیگر مفید است و به آنها در انجام یا
عدم انجام فنآوری اطالعات سبز یا مشارکت
مؤث��ر در اس��تراتژی پایداری زیس��تمحیطی
کم��ک میکن��د [ .]14ب��رای بررس��ی رفتار
انس��انی ،نظریهی عمل منطق��ی ( )TRAیک
مدل مفهومی پایهای مهم ارائه کرده است.
 -1ادبیات نظری

 -1-1فنآوری اطالعات سبز

فنآوری اطالعات س��بز روشی است برای
حف��ظ ان��رژی و اس��تفادهی بهین��ه از تمامی
س��رویسهای فنآوری اطالعات مانند مراکز
دادهه��ا ،س��رویسهای نرماف��زاری ،ارتباطی
و روش تأمی��ن ب��رق مصرفی آنه��ا .فنآوری
اطالعات سبز (بهعنوان مکمل صنعت فنآوری
اطالع��ات) ف��نآوری جدیدی اس��ت که به
مطالعات و فعالیتهای��ی در زمینهی حفاظت
از محیط زیس��ت در برابر زیانهای فنآوری
اطالعات اشاره دارد .از جملهی این فعالیتها
میت��وان ب��ه س��اخت ابزارهای وی��ژه بهجای
س��ختافزارهای سنگین ،اس��تفاده از گیاهان
بهجای درختان ،اس��تفاده از خنککنندههای
وی��ژه بهج��ای خنککنندههای��ی ک��ه
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مونوکس��یدکربنِ مضر برای ج ّو تولید میکنند،
اس��تفاده از م��واد فیبری س��بک و قابلبازیافت
بهجای پالس��تیکها و شیش��هها ،ب��هکار بردن
امواج بهجای سیم (فنآوریهای وایرلس) و...
اشاره کرد.
 -2-1محرکهای فنآوری اطالعات سبز

ک مهم پیادهس��ازی فنآوری
امروزه مح��ر 
اطالعات سبز ،کاهش هزینههای عملیاتی است
[ .]15به گفتهی موال ( ،)2008سه محرک مهم
فنآوری اطالعات س��بز ،اقتص��ادی ،نظارتی و
بودن اخالقی آن است.
محرک اقتصادی اشاره به نیازمندی بهرهوری
بیش��تر و صرفهجوی��ی ملم��وس در هزینههای
عملی��ات ف��نآوری اطالع��ات دارد .محرک
نظارتی به مشروعیت داشتن از دید جامعه اشاره
دارد .محرک اخالقی نیز به مسئولیت اجتماعی
کس��ب و کار و ش��هروندی ش��رکتی خ��وب
اش��اره دارد [ .]16توجه جهانی به تغییرات آب
و هوای��ی و افزایش مصرف انرژی باعث ش��ده
سازمانها و شرکتها در استراتژی کسب و کار
خود رویکرد س��بز را مدنظر قرار دهند .بنابراین
محرک س��وم فنآوری اطالعات سبز میتواند
اخالق باشد.
گارتن��ر ( )2007س��ه مح��رک ف��نآوری
اطالعت س��بز را افزای��ش و ترکیب هزینههای
ان��رژی و کرب��ن ،تأثیر تغیی��رات آب و هوایی
ب��ر ارزش نام تج��اری و تأثیر رفت��ار خریدار و
مقررات اقدامات مالی بیان کرد.

 -3-1حوزههای فنآوری اطالعات سبز

در ابت��دا موض��وع فنآوری اطالعات س��بز
بر ان��رژی و مصرف منابع توس��ط محصوالت
فنآوری ا طالعات تمرکز داشت .این رویکرد
به نامگذاری س��بز برای فنآوری اطالعات نیز
اش��اره دارد .با اینحال سؤال مهم آن است که
چگون��ه میت��وان از ف��نآوری اطالعات برای

مقابل��ه با چالشهای زیس��تمحیطی اس��تفاده
کرد؟ ای��ن رویکرد ف��نآوری اطالعات برای
س��بز بودن نامیده میش��ود .در ای��ن رویکرد،
فنآوری اطالعات بهعنوان دلیلی برای مس��ائل
زیس��تمحیطی درنظ��ر گرفته نمیش��ود؛ بلکه
راهحل��ی بالق��وه برای مس��ائل زیس��تمحیطی
خواهد ب��ود [ .]17آنهلک��ر ( )2011حوزههای
اصلی فنآوری اطالعات که بر محیط زیس��ت
مؤث��ر هس��تند را به ش��ش گروه تقس��یم کرده
اس��ت :دس��تگاههای کارب��ر نهای��ی (کامپیوتر
رومی��زی ،لبت��اپ و موبای��ل) ،س��رور مرکز
دادهها ،تجهیزات ارتباطات (س��وئیچ و شبکه)،
زیرس��اخت (س��اختمانها ،برجها) ،متریک و
اندازهگیری و مدیریت ریسک.
پژوهشگران برای پذیرش فنآوری اطالعات
س��بز فعالیتهای زیادی را پیشنهاد کردهاند .بر
اساس تحقیق انجام شده توسط گروه فنآوری
اطالع��ات ( )2009و با حمای��ت مالی آی.بی.
ام ،فعالیتها و طرحه��ا به چهار گروه عمدهی
مجازیس��ازی و ترکی��ب ،به��رهوری انرژی،
کاهش سفرها و دفع دارائیها تقسیم شدهاند.
ش��رکتهای کس��ب و کار جه��ت پذیرش
اس��تراتژیهای پای��دار محی��ط زیس��ت برای
محص��والت و س��رویسهای خ��ود ،تح��ت
فش��ارهای اجتماعی ،حقوقی و اقتصادی هستند
[ .]18ط��ی س��الهای اخی��ر پای��داری بهعنوان
موضوع��ی مرب��وط ب��ه مدیریت اس��تراتژیک
ظه��ور کرده اس��ت [ .]17یک اس��تراتژی مهم
تصمیمگی��ری ب��رای مدیران ارش��د فنآوری
اطالع��ات ،مش��ارکت در پای��داری بلندمدت
س��ازمان ،ایجاد ظرفیت و توانایی در پیش��قدم
شدن جهت ترسیم نقشهی راه صنعت و اجرا در
شرکت بهمنظور سبقت گرفتن از سایر رقباست
[ .]19اس��تیو و ینس��تون ( )2006نش��ان دادن��د
ک��ه چگونه ش��رکتها ارزش پای��دار ،کاهش
هزینهه��ا ،کاهش ریس��ک ،افزای��ش درآمد و
ایج��اد یک نام تجاری ق��وی را از طریق درنظر

گرفتن تفکر زیس��تمحیطی در استراتژیهای
کسب و کار خود ایجاد کردهاند.
رابطهی مش��ترک بین استراتژی کسب و کار
با اهداف پایداری و فنآوری اطالعات ،س��بب
ایجاد چالش پیچیدهای شده که هم فرصتی برای
حفاظت از محیط زیس��ت اس��ت و هم پیشرفتی
اقتص��ادی [ .]15اخیرا ً فنآوری اطالعات س��بز
یا محاسبات س��بز به موضوعی داغ و قابلبحث
در حرفهی فنآوری اطالعات تبدیل شده است
[ .]19فنآوری اطالعات س��بز دارای پتانس��یل
ایجاد مزیت رقابتی هم برای کسب و کار و هم
در ح��وزهی پایداری اس��ت و بنابراین میتواند
بهعنوان مسألهای استراتژیک مطرح شود [.]20
استراتژی س��بز بودن ،ش��امل حداقل کردن
مص��رف برق س��رورها ،کاه��ش کلی مصرف
ان��رژی مراکز دادهها ،اس��تفاده از آب بازیافتی
جهت سیس��تم خنککنندگ��ی مراک��ز داده،
استفادهی مجدد و بازیافت تجهیزات و پشتیبانی
از ش��بکههای س��بز ب��رای پیشب��رد پذی��رش
شیوههای سبز است [.]19
دوبیوهفلی ( )2011اهداف اصلی اس��تراتژی
فنآوری اطالعات سبز در بسیاری از سازمانها
را اینگونه بیان کرد:
حداق��ل ک��ردن مص��رف ان��رژی در کل
فنآوری اطالعات
خرید انرژی سبز
استفاده از تأمینکنندگان سبز
کاهش مصرف کاغذ و مواد مصرفی دیگر
حداقل کردن نیاز دفع تجهیزات
کاهش سفر کارکنان/مشتریان
 -4-1نظریهی عمل منطقی

نظری��هی عمل منطقی مدلی مفهومی ،پایهای
مه��م برای بررس��ی رفتار انس��انی ارائه میدهد
[ .]21ه��دف ای��ن نظریه ،بررس��ی رابطهی بین
نگرش و رفتار ب��ر پایهی دو مفهوم اصلی یعنی
اصول س��ازگاری و قصد رفتاری اس��ت .با این
ویژگیه��ا ،نظری��هی عمل منطق��ی یک مدل
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پیشبینی است و بنابراین در زمینههای مختلفی رفتار دارد (دیدگاه سایر افراد مهم جامعه) .این دو کاملی بر آن ندارند.
آج��زن ( )1991تئ��وری عمل منطق��ی را با
مانند بانکداری ،اجتماعی ،آموزشی و صنایعی عامل قصد رفتاری یک ش��خص را و اینکه آیا فرد
ِ
رفتاری
اضاف��ه کردن جزء جدیدی بهنام کنترل
که رفتار افراد را با توجه به شاخصهای خاصی رفتاری را انجام بدهد یا نه ،تعیین میکنند.
طبق نظر دونالد و کوپر بر اساس بررسیهای درکش��ده (بهعن��وان متغی��ری مؤث��ر بر قصد
پیشبینی میکنند اس��تفاده میش��ود .فنآوری
موجود ت��وان و قدرت پیشبین��ی رفتار در این رفتاری) مطرحکرد .تئ��وری رفتار برنامهریزی
اطالعات نیز یکی از این زمینههاست.
تئوری عمل منطقی در  1967ارائه ش��د ،طی مدل بیش��تر مربوط به نگرش نس��بت به رفتاری ش��ده ،بهطور مستقیم یا غیرمس��تقیم و از طریق
اوایل ده��هی  70مورد تجدید نظر قرار گرفت و خاص است .آنها نتیجهگیری کردهاند که اساساً قصدمن��دی بر رفت��ار تأثیر میگ��ذارد .آجزن
توسط آجزن و فیشبین توسعه یافت .این تئوری در مقایسه با ن ُرمهای اجتماعی ،نگرش بیشترین معتقد است در شرایطی که قصدمندی کمترین
ِ
رفتاری
تأثیر را بر پیشبین��ی رفتار دارد ،کنترل
از  1980در مطالع��هی رفتار انس��ان و توس��عهی تأثیر را در کنترل رفتار دارد.
گالنز معتقد اس��ت اگر ش��خص درک کند ادراکشده میتواند برای پیشبینی رفتار واقعی
مداخالت متناس��ب استفاده شد .در  1988در اثر
نتایج تحقیقات آجزن و فیشبین طی اس��تفاده از که نتیجهی انجام یک رفتار مثبت است ،نسبت استفاده شود [.]22
تف��اوت اصلی بی��ن تئوری عم��ل منطقی و
مدل عمل منطقی ،تئوری رفتار برنامهریزی شده ،به انجام آن رفتار نگرش مثبتی خواهد داش��ت.
اما وقتی تصور شود رفتاری نتیجهی منفی دارد تئ��وری رفتار برنامهریزی ش��ده ،اضافه ش��دن
به مدل موجود عمل منطقی اضافه شد.
فیشبی��ن و آجزن ت�لاش کردن��د راههای خالف این امر نیز صدق میکند .از سوی دیگر س��ومین عامل تعیینکنندهی قصد رفتاری یعنی
ِ
رفتاری درکشده خواهد بود.
پیشبینی رفتارها و نتایج را جستجو کنند .آنها اگر س��ایرین انجام رفتار را مثب��ت بدانند و فرد کنترل
فرض کردند ک��ه معموالً اف��راد کام ً
ِ
رفتاری درکش��ده توس��ط دو عامل
کنترل
ال منطقی انگیزهای جهت ب��رآورده کردن انتظارات آنها
هس��تند و بهطور سیس��تماتیک از اطالعاتی که داشته باشد هنجار ذهنی مثبتی مورد انتظار است .اعتقادات کنترلشده و قدرت درکشده تعیین
در دسترسش��ان قرار میگیرد استفاده میکنند .اگ��ر تلقی نزدیکان فرد از رفتار ،منفی باش��د و میگردد.
ِ
رفتاری درکش��ده نش��ان میدهد
کنت��رل
آنه��ا کاربردهای رفتار را قبل از تصمیم گرفتن فرد بخواهد انتظارات این افراد را برآورده کند
در خص��وص آنک��ه رفتار ارائه ش��ده را بهکار احتماالً این فرد یک هنجار ذهنی منفی را تجربه ک��ه انگیزهی یک فرد تح��ت تأثیر درک او از
انجام یا
موفقی��ت
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪمیزان
دش��واری رفتارها و
ﭼﺎرﭼﻮبکند.
مرور.همهی می
اراﺋﻪپس از
نمودند.
بررسی
ﭘﻴﺶیا نه،
گیرند
ﻧﮕﺮشﻫﺎ ﺑﻪ
ﺑﻴﺶدر از
ﺷﺪه،
آﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺗﺌﻮري ﻋﻤﻞ ﻣﻨﻄﻘﻲ
ﻛﺮدﻧﺪ
ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﺑﻴﻨﻲ
بیش��ترین موفقی��ت تئوری عم��ل منطقی در عدمانجام یک رفتار قرار میگیرد .اگر شخص
مطالع��ات ،آنه��ا فرضیهای را که میتوانس��ت
.
دارد
ﺗﻮﺟﻪ
رﻓﺘﺎر
اﺻﻠﻲ
ﻫﺎي
ﻛﻨﻨﺪه
ﺑﻴﻨﻲ
ﭘﻴﺶ
رﻓﺘﺎري ﺑﻪ
نماید م��ورد رفتارهایی اس��ت که در کنت��رل ارادهی اعتقادات ِ
قوی کنترل��ی دربارهی وجود عوامل
ﻋﻨﻮانبینی
درک و پیش
ﻗﺼﺪﻫﺎيشه��ا را
رفت��ار و نگر
ً
ارائه کردند .چارچوب آنها که بهعنوان تئوری فرد هستند .اگر رفتارها کامال در کنترل ارادهی تسهیلکنندهی یک رفتار داش��ته باشد ،کنترل
ي ﺧﺎص و
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺳﺎدهي ﺗﺌﻮري ﻋﻤﻞ ﻣﻨﻄﻘﻲ آن اﺳﺖ ﻛﻪ رﻓﺘﺎر ﻳﻚ ﺷﺨﺺ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻧﮕﺮش وي ﺑﻪ رﻓﺘﺎر
عمل منطقی ش��ناخته شده ،بیش از نگرشها به فرد نباش��ند (گرچه ممکن اس��ت تا حد زیادی درکشده زیادی روی آن رفتار خواهد داشت.
اعتقاداتدوکنترلیِ
ﻗﺼﺪقوی
ﻋﺎﻣﻞش��خص
برعک��س
ﺳﺎﻳﺮذهنی
هنجارهای
های )ف��رد و
نگرش
توس��ط
بینی کننده
ﺳﺎﻳﺮپیش
ﻧﻈﺮهعنوان
رفتاری ب
قصدهای
رﻓﺘﺎري ﻳﻚ
ﺟﺎﻣﻌﻪاگر( .اﻳﻦ
اﻓﺮاداو ﻣﻬﻢ
دﻳﺪﮔﺎه
دارد
رﻓﺘﺎر
هایﺑﻪ آن
ﻧﺴﺒﺖ
اﻓﺮاد
ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ
برانگیخته شده باشند) ،ممکن است با مداخلهی نباش��د او درک پایینی از کنترل خواهد داشت
اصلی رفتار توجه دارد.
.
ﺪ
ﻨ
ﻛﻨ
ﻣﻲ
ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﻧﻪ،
ﻳﺎ
ﺑﺪﻫﺪ
اﻧﺠﺎم
را
رﻓﺘﺎري
ﻓﺮد
آﻳﺎ
اﻳﻨﻜﻪ
ﺷﺨﺺسادراه و
ً
ی تئوری عمل منطقی آن است که ش��رایط محیطی ،واقعا انجام رفتار میسر نگردد .که مانع بروز رفتار میشود .این درک میتواند
تعریف
رفتار یک شخص بستگی به نگرش وی به رفتاری تئوری رفتار برنامهریزی شده بر اساس پیشبینی مربوط به تجارب گذشته ،پیشبینی وقایع آینده
خ��اص و چگونگی نظر س��ایر افراد نس��بت به آن رفتارهایی توس��عهیافته که افراد کنترل ارادهی و نگرشهای متأثر از هنجارهای محیط اطراف
فرد باشد.
 -5-1مدله�ای نظ�ری پذی�رش ن�وآوری
فنآوری اطالعات

بین)1975)،
(آجزن و فیش
تئوری عمل
آﺟﺰن و ﻓﻴﺶﺑﻴﻦ(1975 ،
ﻣﻨﻄﻘﻲ
منطقیﻋﻤﻞ
ﺗﺌﻮري
ﺷﻜﻞ -11مدلﻣﺪل
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هی��چ نظریهی واحدی برای پذیرش نوآوری
وج��ود ندارد و بس��یار بعید بهنظر میرس��د که
نظری��هی قطعی دیگ��ری ارائ��ه گ��ردد [.]23
ب��ا اینح��ال محققان جه��ت توضی��ح نگرش
پذیرن��دگان ،رفتار پذیرش ن��وآوری و عوامل
مختلف در زمینههای مختلف پذیرش فنآوری

ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ دوﻧﺎﻟﺪ و ﻛﻮﭘﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮرﺳﻲﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺗﻮان و ﻗﺪرت ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ رﻓﺘﺎر در اﻳﻦ ﻣﺪل ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ

ﻧﮕﺮش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻓﺘﺎري ﺧﺎص اﺳﺖ .آﻧﻬﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮي ﻛﺮدهاﻧﺪ ﻛﻪ اﺳﺎﺳﺎً در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻧُﺮمﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻧﮕﺮش
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افراد بهصورت مس��تقل میپذیرند تمرکز دارد.
از دیگر محدودیتهای ظاهری مدل اش��اعهی
ن��وآوری ،ناتوان��ی آن در نش��ان دادن فرآیند
پیادهس��ازی فنآوری اطالعات است .این مدل
هی��چ منطقی مبنی ب��ر پذیرفته ش��دن نوآوری
توس��ط کاربر ارائ��ه نمیدهد .ب��ا اینحال مدل
اشاعهی نوآوری ،فرآیند پذیرش نوآوری را در
س��طح افراد در مراحل قبل از پذیرش و مراحل
تصمیمگیری برای پذیرش توضیح میدهد.

اطالعات ،از تئوریها و مدلهای نظری استفاده افراد فرمولبندی ش��ده ام��ا در تحقیقات اخیر
برای مطالعه در س��طح پذیرش سازمانی استفاده
میکنند.
از رایجترین مدلهای نظری ،تئوری اشاعهی میشود [.]25
راجرز صفاتی از نوآوری را که به اش��اعهی
ن��وآوری (راج��ر )1983 ،درک ویژگیه��ای
نوآوری (مور و بنباس��ت ،)1991 ،تئوری عمل ف��نآوری نو کم��ک میکند برش��مرد .بهنظر
منطقی (فیشبین و آجزن ،)1975 ،تئوری رفتار میرسد اشاعهی نوآوری مدل پذیرفته شدهای
برنامهریزی شده (آجزن ،)1991 ،مدل پذیرش ب��رای شناس��ایی ویژگیه��ای اصل��ی پذیرش
ف��نآوری (دای��وس ،)1989 ،م��دل پذی��رش نوآوری اس��ت .راج��رز ( )1995پن��ج ویژگی
فنآوری( 2-ونکاتش و دایوس ،)2000 ،مدل نوآوری را که نقش��ی کلیدی در گرایش افراد
پذیرش ف��نآوری( 3-ونکاتش و باال ،)2008 ،ب��ه پذی��رش آن دارد را بدین ترتیب برش��مرد:
مدل سازمان فنآوری و محیط زیست (ترناتژی امتیاز نسبی ،س��ازگاری ،پیچیدگی ،دارا بودن  -2-5-1مدل پذیرش فنآوری
و فلیچ��ر ،)1990 ،م��دل يكپارچهی پذيرش قابلی��ت آزمایش��ی و عینیت .او بی��ان کرد که
م��دل پذی��رش ف��نآوری که ب��ه پیشبینی
و اس��تفاده از فنآوري (ونکات��ش و دیگران ،اگر نوآوریها در عرص��هی فنآوری این پنچ پذیرش فنآوری اطالعات و توضیح رفتار افراد
 )2003است.
ویژگی را داش��ته باش��ند بهسرعت اش��اعه پیدا در پذیرش ف��نآوری اطالعات کمک میکند
خواهند کرد.
در  1989توس��ط دایوس از م��دل تئوری عمل
مرور ادبیات نش��ان میدهد که مدل اشاعهی منطق��ی اقتباس ش��د .فرض این م��دل پذیرش
 -1-5-1تئوری اشاعهی نوآوری
این مدل که توس��ط راجرز (1983و  )1995ن��وآوری چارچوب��ی نظری و جامد اس��ت که ف��نآوری آن اس��ت ک��ه پذیرش ف��نآوری
معرف��ی ش��ده اغلب ب��رای مطالع��هی پذیرش بهطور تجربی پش��تیبانی میش��ود [ .]26اگرچه اطالعات دارای دو ویژگی بهنامهای سودمندی
آﺟﺮن ) (1991ﺗﺌﻮري ﻋﻤﻞ ﻣﻨﻄﻘﻲ را ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن ﺟﺰء ﺟﺪﻳﺪي ﺑﻪﻧﺎم ﻛﻨﺘﺮل رﻓﺘﺎريِ دركﺷﺪه )ﺑﻪﻋﻨﻮان
فنآوری اطالعات از پایههای نظری اس��تفاده مدل اش��اعهی نوآوری در تحقیق��ات پذیرش ادراکی و س��هولت استفاده ادراکی است [.]29
محبوب است
س��ازمانی هنوز
ﻛﻨﺪ.س��طح
آن در
معرفی ش��ده
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢمدلﻳﺎ پذیرش فن
ش��کل3-
ن��وآوری ،یک
اش��اعه
اس��ت [.]24
ک��رده
آوری از
ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و
ﺷﺪه،اماﺑﻪﻃﻮر
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي
ﺗﺌﻮري رﻓﺘﺎر
ﻣﻄﺮح ﻣﻲ
ی رﻓﺘﺎري(
ﻗﺼﺪ
ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ
ﻣﺘﻐﻴﺮي
تئ��وری جامعهش��ناختی و ارتباطاتی اس��ت که انتقاده��ای قابلتوجهی نیز ب��ر کاربرد این مدل توسط داویس را نشان میدهد.
را
ﺛﻴﺮ
ﻗﺼﺪﻣﻨﺪي ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﺄ
ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻛﻪ
ﻃﺮﻳﻖ ﻗﺼﺪﻣﻨﺪي ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻲﮔﺬارد .آﺟﺰن ) (1991ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ در
ِ
برای توضیح الگوی پذیرش اس��تفاده میشود .در س��طح س��ازمانی وارد اس��ت [ .]27از عمده
س��ودمندی ادراکی عبارت است از درجهی
ن��وآوری در
اش��اعهی
ه��ای
محدودیت
آنکه[.استفاده از سیستمی
ش��خص
اعتقاد هر
دانست که
اش��اعه را
ﺷﻮدبه ]22
اﺳﺘﻔﺎده
رﻓﺘﺎر واﻗﻌﻲ
ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ
م��دل ﺑﺮاي
ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ
ﺷﺪه
رﻓﺘﺎريِ ادراك
فرآیندیﻛﻨﺘﺮل
رﻓﺘﺎر دارد،
()1983ﺑﻴﻨﻲ
راجرزﺑﺮ ﭘﻴﺶ
در آن ن��وآوری از طری��ق کانالهای خاص و رویکرد فردگرایانه آن اس��ت ک��ه تأثیر عوامل خ��اص ،عملکرد ش��غلی او را افزایش میدهد.
ﺗﻔﺎوت اﺻﻠﻲ ﺑﻴﻦ ﺗﺌﻮري ﻋﻤﻞ ﻣﻨﻄﻘﻲ و ﺗﺌﻮري رﻓﺘﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﺷﺪه ،اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن ﺳﻮﻣﻴﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦﻛﻨﻨﺪهي
طی دورههای زمانی در سیس��تمهای اجتماعی محیطی و سازمانی مورد توجهی قرار نمیگیرند س��هولت اس��تفاده ادراکی نیز عبارت است از
ﺧﻮاﻫﺪو وتر
[ .]28برانکو
ﺑﻮد )1990(.بیان کردند که مدل درجهی اعتقاد هر ش��خص به آنکه اس��تفاده از
پذی��رش را
گس��ترش مییابد.
جهتدركﺷﺪه
رﻓﺘﺎريِ
راج��رزﻛﻨﺘﺮل
رﻓﺘﺎري ﻳﻌﻨﻲ
ﻗﺼﺪ
تصمیمگیری ب��رای قبول کردن و اس��تفاده از اش��اعهی نوآوری میتواند پذی��رش فنآوری سیس��تمی خاص نی��ازی به تالش ن��دارد [.]30
ﻛﻨﺘﺮل رﻓﺘﺎريِ دركﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ دو ﻋﺎﻣﻞ اﻋﺘﻘﺎدات ﻛﻨﺘﺮلﺷﺪه و ﻗﺪرت دركﺷﺪه ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﮔﺮدد.
ن��وآوری به کار ب��رد .مدل اش��اعهی نوآوری اطالعات در سازمان را بهطور کامل توضیح دهد .تئوری رفت��ار برنامهریزی ش��ده از مدل تئوری
ب��رای تجزیه و تحلیل رفتار پذیرش در س��طح این مدل در درجهی نخست بر نوآوریهایی که عمل منطقی اقتباس شده است.
 -2پیشینهی تحقیق

(1985-1987)1985-1987
رﻳﺰي )آﺟﺰن،
ریزیﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
رﻓﺘﺎر
مدلﻣﺪل
ﺷﻜﻞ -2
(آجزن،
ﺗﺌﻮريبرنامه
تئوری رفتار
2

محرابی��ان و هم��کاران ( )1393در مقالهای با
عنوان بررس��ی مزایای فنآوری اطالعات سبز،
به مفاهيم این فنآوري و چگونگي پيادهس��ازي
آن در س��ازمانها اش��اره کرد ه و ب��ه فنآوري
اطالعات س��بز بهعنوان يكي از اجزاء س��ازمان
س��بز پرداختهاند .در ادامه مدل ارزشي فنآوري
اطالعات سبز كه براي توصيف مسير دستيابي
به پايداري زيس��تمحيطي اس��تفاده ش��ده و از
طريق چهار روش جداگانه ش��رح داده میشود

ﻛﻨﺘﺮل رﻓﺘﺎريِ دركﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ اﻧﮕﻴﺰهي ﻳﻚ ﻓﺮد ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ درك او از ﻣﻴﺰان دﺷﻮاري رﻓﺘﺎرﻫﺎ و
ﻣﻴﺰان ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در اﻧﺠﺎم ﻳﺎ ﻋﺪماﻧﺠﺎم ﻳﻚ رﻓﺘﺎر ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد .اﮔﺮ ﺷﺨﺺ اﻋﺘﻘﺎدات ﻗﻮيِ ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ درﺑﺎرهي وﺟﻮد
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مقاالت تحليلي-كاربردي

بررسی خواهد ش��د .در بخش بعدی نیز مدلها بر مجازیس��ازی ،عوامل مذکور را شناس��ايي
و چارچوبه��اي فنآوري اطالعات س��بز که کردهاند .یافتههای اطالعات این پژوهش نشان
توسط دانش��مندان مختلف ارائه ش��ده بررسی میدهد که مجازیسازی تأثير مثبت و معناداري
میگردد .همچنين چالشها ،راهكارها و مزاياي بر پيادهسازي طرحهای فنآوری سبز دارد.
جه��انآرا ،مولوی و محم��ودی ( )1392در
ف��نآوري اطالعات س��بز از زواي��اي مختلف
بررس��ي ميش��ود .صنعت فنآوري اطالعات مقالهای با عنوان بررسي فرصتها و تهديدهاي
ميتوان��د بهعن��وان هدف��ی ارزش��مند بهدنبال زيس��تمحيطي فنآوري اطالعات و ارتباطات
تقاضاي ايجاد فنآوري اطالعات سبز باشد .اين (با ارائهی راهکارهای زیستمحیطی با رویکرد
مقاله که ميتواند بهعنوان يك راهنما اس��تفاده  )ICTابتدا تعريف عملياتي محيط زيست و ICT
شود قادر است راهكارهايي جهت اتخاذ مؤثرتر را ارائه کردهاند ،س��پس فرصتها و تهديدهاي
و كارآمدتر نوآوريهاي ف��نآوري اطالعات فنآوري اطالعات و ارتباطات در محيط زيست
سبز توسط سازمانها ارائه کند.
را از دیدگاه استراتژيك شرح دادهاند ،در ادامه
ظهراب��ی و هم��کاران ( )1393در مقال��های راهكارهاي راهبردي زيستمحيطي با رويكرد  -3روش تحقیق
با عنوان بهينهس��ازي مصرف ان��رژي بهكمك ف��نآوري اطالع��ات و ارتباطات را پيش��نهاد
روش تحقی��ق حاض��ر (که از لح��اظ هدف
فنآوري اطالعات س��بز بيان ميكنند كه مدل کردهاند و در انتها مطال��ب را جمعبندي کرده کابردی میباشد) ،توصیفی از شاخهی استنتاجی
ف��نآوري اطالعات س��بز بهطور كلي ش��امل و نتيجهي آنرا ارائه دادهاند.
است .مبانی نظری و مطالعات پیشین این تحقیق
چهار گام برنامهريزي ،طراحي ،اجرا و سنجش
بیلت املینس��ون ( )1391در کتاب��ی با عنوان کتابخانهای بوده و توس��ط مق��االت ،مجالت،
كارآي��ي فرآیند اس��ت .اي��ن مقال��ه ميتواند کت��اب  ITس��بز؛ ف��نآوری اطالع��ات ب��رای سایتهای معتبر ،کتابهای مرتبط و اطالعات
بهعنوان يك راهنما اس��تفاده شود و با توجه به پایداری محیطی س��عی دارد نح��وهی برخورد مربوط ب��ه آزمون فرضیات ب��ا روش میدانی و
نحوهی اتخاذ مؤثرتر و كارآمدتر نوآوريهاي ب��ا این تهدیدات زیس��تمحیطی دهههای اخیر توسط پرسشنامه جمعآوری شده است.
فنآوري اطالعات س��بز توس��ط س��ازمانها ،را بهتصویر بکش��د و با بررس��ی و آزمایشهای
اﺷﺎﻋﻪي ﻧﻮآوري ،ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﭘﺬﻳﺮش ﻧﻮآوري را در ﺳﻄﺢ اﻓﺮاد در ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺒﻞ از ﭘﺬﻳﺮش و ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮي ﺑﺮاي
مصرف انرژي را بهينهسازي كند.
فراوان تالش ک��رده در مقابل این تهدیدات به  -1-3جامعهی آماری تحقیق
ﺗﻮﺿﻴﺢ
ﻣﻲ بيابا
ظهرابي و
ﭘﺬﻳﺮشهی
مقال
دﻫﺪ.نگرد مهرباني ( )1393نجات زمین کمک کند .نویس��نده س��عی دارد
جامع��هی آم��اري این تحقیق عبارت اس��ت
با عنوان بررس��ي پذيرش ف��نآوري اطالعات توسط فنآوری اطالعات از آثار مخرب انسان از مجموعهای از اف��راد ،واحدها يا رويدادهاي
س��بز بر اس��اس ديدگاه مديريت فرآيندمحور ،در زمین کاسته و این فنآوری را نقطهی عطف مدنظ��ر و مورد عالقه ی پژوهش��گر که حداقل
 -2-5-1ﻣﺪل ﭘﺬﻳﺮش ﻓﻦآوري
ميتواند بهعنوان يك راهنما اس��تفاده ش��ده و تالش های نسل جدید بشر قرار دهد.
یک صفت مشترک داشته باشند [ .]32بهعبارت
رﻓﺘﺎریاﻓﺮاد
آوري
ﭘﺬﻳﺮش ﻓﻦ
ﺑﻴﻨﻲ
ﭘﻴﺶ
 (1989ﻛﻪ ﺑﻪ
داﻳﻮس )
اتخاذﺗﻮﺳﻂ
آوري
كارآمدتر
مؤثرت��ر و
ﻓﻦی
ﭘﺬﻳﺮشنحوه
ﻣﺪلتوج��ه به
با
در مقالهای
()2011
هم��کاران
سو
رنجی 
آماريدرعبارت اس��ت از همهی
ﺗﻮﺿﻴﺢجامعه
اﻃﻼﻋﺎت و ديگ��ر
تب ُ
اطالعات
آوري
هاي فن
نوآور
چارچ��وب یک
ﻣﺪلعنوان
توس��ط از با
اس��ت يافتهه��اي آمارگيري
ﻓﺮضك��ه
ارزیابیاﺳﺖ.افرادي
ﻣﺪلقرارﭘﺬﻳﺮش
ب��رای ﺷﺪه
پارچهاﻗﺘﺒﺎس
ﻣﻨﻄﻘﻲ
ﺗﺌﻮري ﻋﻤﻞ
س��بزﻣﻲﻛﻨﺪ
ﻛﻤﻚ
اﻃﻼﻋﺎت
آوري
ﭘﺬﻳﺮشيﻓﻦ
سازمانها ،سنجشی كاربردي را ارائه نماید.
پتانسیل شرکتها برای بهرهگیری از طرحهای به آنها تعميم داده ش��ود .جامع��هی آماری این
ﻓﻦآوري آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺬﻳﺮش ﻓﻦآوري اﻃﻼﻋﺎت داراي دو وﻳﮋﮔﻲ ﺑﻪﻧﺎمﻫﺎي ﺳﻮدﻣﻨﺪي ادراﻛﻲ و ﺳﻬﻮﻟﺖ اﺳﺘﻔﺎده
تقويف��رد ،صم��دي ( )1393در مقالهای با فنآوری اطالعات س��بز بههمراه مجازیسازی تحقیق کارشناسان و مدیران بخش انفورماتیک
چارچوبیﻣﻲدﻫﺪ.
داوﻳﺲیرا ﻧﺸﺎن
ﺷﺪه ازﺗﻮﺳﻂ
ﻣﻌﺮﻓﻲ
ﭘﺬﻳﺮش
پياد-ه 2ﻣﺪل
ﺷﻜﻞ
عوامل.[29
عن��واناﺳﺖ ]
ادراﻛﻲ
س��ازي طرح
مؤث��ر بر
طریق ارائ��ه
نظ��ری
آوريدیدگاه
هایﻓﻦ از
ش��رکتهای زیرمجموعهی شرکت ملی نفت
فنآوری اطالعات س��بز در سازمانها با تأكيد یکپارچه براس��اس ش��ناختن و آزمودن عوامل ایران در تهران هستند که نمونهگیری از آنها به
روش تصادفی انجام شده است.

مؤث��ر کمک کنن��ده ،آمادگ��ی یک ش��رکت
برای اس��تفاده از فنآوری اطالعات سبز که بر
پایهی مجازی س��ازی بنا ش��ده را ارزیابی کرده
اس��ت .این چارچوب براساس سه تئوری موثق
سیستمهای اطالعاتی یعنی فنآوری  -سازمان
 محیط زیس��ت ،فرآیندهای مجازیس��ازی واش��اعهی نوآوری اس��ت .این مقاله سه دیدگاه
مذکور را با هم ترکیب می کند تا از قدرت هر
یک برای ارزیابی پتانسیل استفاده از طرحهای
فنآوری اطالعات سبز و جایگاه اجرایی آن در
سطح یک شرکت استفاده کند.

 -2-3برآورد حجم نمونه و روش اندازهگیری

آوريفاصله
ﻓﻦآوری
پذیرش فن
مدلﭘﺬﻳﺮش
ﺷﻜﻞ 3 -3ﻣﺪل
()1989
(دیویس1989،
TAMدﻳﻮﻳﺲ،
) TAM

جم��عآوری و مطالع��هی مجموعهی جامعی
از دادههای مربوط به حوزهی پژوهش��ی خاص
ی��ا از لح��اظ فیزیک��ی غیرممکن اس��ت یا در
عمل میس��ر نیس��ت .بنابراین بهدلیل محدودیت
زم��ان ،برای مناب��ع و امکانات اجب��ارا ً از روش

20ﺳﻮدﻣﻨﺪيِ ادراﻛﻲ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از درﺟﻪي اﻋﺘﻘﺎد ﻫﺮ ﺷﺨﺺ ﺑﻪ آﻧﻜﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ ﺧﺎص ،ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﻐﻠﻲ او
را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲدﻫﺪ .ﺳﻬﻮﻟﺖ اﺳﺘﻔﺎده ادراﻛﻲ ﻧﻴﺰ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از درﺟﻪي اﻋﺘﻘﺎد ﻫﺮ ﺷﺨﺺ ﺑﻪ آﻧﻜﻪ اﺳﺘﻔﺎده از
ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ ﺧﺎص ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ ﺗﻼش ﻧﺪارد ] .[30ﺗﺌﻮري رﻓﺘﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﺷﺪه از ﻣﺪل ﺗﺌﻮري ﻋﻤﻞ ﻣﻨﻄﻘﻲ اﻗﺘﺒﺎس
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نمونهگی��ری اس��تفاده ش��د .نمون��هی جامعهی
آماری ،مجموعهی اندازههایی اس��ت که عم ً
ال
در جریان ی��ک تحقیق گردآوری میش��وند.
زمانیک��ه ن��ه از واریانس جامعه اط�لاع داریم
ن��ه از احتمال موفقیت ی��ا عدمموفقیت متغیر و
همچنین برای ب��رآورد حجم نمون��ه نمیتوان
از فرموله��ای آماری را ب��هکار برد ،از جدول
مورگان که حداکثر تعداد نمونه را ارائه میدهد
استفاده میشود .در این جدول  Sحجم نمونه و
 Nحجم جامعه است .با توجه به تعداد جامعهی
آم��اری ای��ن تحقی��ق ( 400نفر) طب��ق جدول
مورگان تعداد  196نمونه صحیح است .از آنجا
که این احتمال وجود داش��ت که نرخ بازگشت
پرس��شنامهها کمتر از  100درصد باشد ،جهت
حل این مش��کل تع��داد  210پرس��شنامه میان
اف��راد جامعه توزیع ش��د .پ��س از جمعآوری
پرسشنامهها و حذف پرس��شنامههای حاوی
دادههای گم ش��ده ،تعداد  175پرسشنامهی پر
شده مورد تحلیل قرار گرفت.
 -4ارائهی مدل پیشنهادی تحقیق

ه��دف ای��ن مقاله ،تحلی��ل می��زان مقبولیت
ف��نآوری اطالع��ات س��بز توس��ط چارچوبی
مفهومی اس��ت .این چارچوب بر اس��اس مدل
رفت��اری نظریهی عمل منطقی ( )TRAاس��ت.
 TRAاز زمان توس��عهی نظریهی یکپارچگی
اطالعات مورد استفاده قرار گرفته و از آن برای
پیشبینی رفتارها ،گرایشها و هنجارها استفاده
ش��ده اس��ت .بهعالوه این م��دل در مطالعات
موفقیتآمیزی جهت بررسی رفتار استفاده شد.
شکل س��نتی مدل  TRAچهار ساختار دارد که
عبارتند از :نگ��رش ( ،3)ATBهنجارهای ذهنی
( ،4)SNقصد رفتاری ( 5)BIو رفتار (.6)AB
از تئ��وری عمل منطقی برای درک رفتار در
مطالعات محیطی استفاده شد .برای مثال بنگ،
الین��ر ،هاجیمارک��و و ترایچ��ال ( )2000مدل
 TRAرا بهعنوان چارچوبی نظری برای بررسی
رابطهی بین آگاهی از انرژیهای تجدیدشدنی
و عقاید در خصوص تبعات اس��تفاده از انرژی
تجدیدش��دنی استفاده کردند .ماراندو ،موتی و

ژوزف ( )2010از  TRAدر تش��ریح حفاظ��ت از  TRAب��رای تخمی��ن متغیره��ای تأثیرگذار بر
از آب شرب در بوتس��وانا بهرهبرداری کردند .مقبولیت اس��تفاده کرده اس��ت .این مطالعه نشان
اخیرا ً کیم ،جئونگ و هوانگ ( )2013از  TRAمیدهد که ویژگیهای سیس��تمی شامل کیفیت،
برای پیشبین��ی میل دانشآموزان آمریکایی و امنیت ،ویژگیهای خاص ،سازشپذیری ،ارزش
ک��رهای به درگی��ر ش��دن در رفتارهایی که به و  ...میتوانند از عوامل بیرونی در تعیین جزئیات
آنه��ا کمک میکند تا تغیی��رات آب و هوایی مطالعات آینده باشند .کراسبی و مولینگ ()1983
را تخفیف دهند ،اس��تفاده کردهاند .اغلب این رابطهی بین متغیرهای بیرونی و نظریهی مدل عمل
منطق��ی را مطالعه کردند .آنها پیش��نهاد دادند که
مطالعات حاکی از قدرت  TRAبوده است.
این مطالعه نیز از  TRAبرای تعریف رفتاری آگاهی بای��د بهعنوان یک��ی از متغیرهای بیرونی
اتخ��اذی  GITدر  ITبهره برده اس��ت .آجزن درنظر گرفته ش��ود .بر اساس این مطالعه ،آگاهی
و فیشبی��ن ( TRA )1980را ب��ا اس��تفاده از میتواند تأثیر مس��تقیمی بر رفتار داش��ته باشد .ن ُح
متغیرهای بیرونی شرح دادند .این متغیرها نظریه ( )2008برای مدل جامع  ،TRAاز تجارب بهعنوان
را جامعتر ک��رده و کاربرد آن��را در پیشبینی یکی از متغیرهای بیرونی استفاده کرده تا عقایدی
رفتار و تفسیر رفتار افزایش میدهند.
مانند خرید آنالین ،گرایشه��ا ومیل به خرید را
بهعالوه  TRAنش��ان میده��د که متغیرهای در کانالهای چندگانهی محیط فروشگاه بررسی
بیرونی بهصورت غیرمستقیم با نگرش و هنجار کند .بهعالوه در خص��وص محیط طبیعی ،عقاید
ذهنی رابطه دارند .در بسیاری از مطالعات عقاید فردی بهعنوان س��ایر متغیرهای مرتب��ط با رفتارها
ف��ردی ،7تجربیات پاس��خدهندگان 8و س��طوح وگرایشهای محیطی درنظر گرفته میشود.
آگاهی 9بهعنوان متغیر بیرونی استفاده شدهاند.
بر اساس یافتههای مذکور ،این مطالعه از TRA
ً ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻨﺪ .ﺑﻪﻋﻼوه در ﺧﺼﻮص ﻣﺤﻴﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ ،ﻋﻘﺎﻳﺪ ﻓﺮدي ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ رﻓﺘﺎرﻫﺎ
مثال یغمائی ( )2010مش��اهده کرد که یکی از بهعنوان مدل چارچوبی جامع بههمراه سه متغیر
ﮔﺮﻓﺘﻪهﻣﻲ
ﻣﺤﻴﻄﻲ درﻧﻈﺮ
وﮔﺮاﻳﺶ
اس��ت که ب
ﻫﺎي فردی
عقاید
طرزﺷﻮد.بسیار بیرونی شامل عقاید فردی ،تجربهی پاسخدهنده
عوامل TRA
از
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
اﻳﻦ
ﻣﺬﻛﻮر،
ﻫﺎي
ﻳﺎﻓﺘﻪ
اﺳﺎس
چش��م ﺑﺮ
ﺷﺎﻣﻞ
ﺑﻴﺮوﻧﻲ
ﻣﺘﻐﻴﺮ
ﺳﻪ
ﻫﻤﺮاه
ﺑﻪ
ﺟﺎﻣﻊ
ﺎرﭼﻮﺑﻲ
ﭼ
ﻣﺪل
ﻋﻨﻮان
ﺑﻪ
TRA
گیری بر فرآیند ش��کلدهی گرایشهای و س��طوح آگاه��ی اس��تفاده ک��رده اس��ت
مطالع��ات،
برخالف(.اکثر
(ش��کل.)4-
ﺳﻄﻮحمعنی
ب��دان
مطلب
گ��ذارد.
رفتاری اث��ر
در درایناﻳﻦ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت،
ﺑﺮﺧﻼف اﻛﺜﺮ
اﺳﺖ )ﺷﻜﻞ4-
آﮔﺎﻫﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده
دﻫﻨﺪه و
ﺗﺠﺮﺑﻪياینﭘﺎﺳﺦ
ﻋﻘﺎﻳﺪمیﻓﺮدي،
روی دیدگاه جدیدی از  TRAمتمرکز
درک عمی
فردی ما
ب��هي در
دﻳﺪﮔﺎه راﺟﺪﻳﺪ
عقایدروي
اس��ت کهﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
مطالعه اﺳﺖ.
تری ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺷﺪه
ﺧﺼﻮصقTRA
یيعمل
نظریه
ﺑﻬﻴﻨﻪ از
عمل��ی
خصوصاﻳﻦاس��تفاد
در
است.ﺳﺎزهي ﻛﻨﺘﺮل رﻓﺘﺎريِ دركﺷﺪه ،ﺳﺎزهي ﺧﻮد
شدهﺑﻪﺟﺎي
ﻋﻤﻞ ﻣﻨﻄﻘﻲ
ﻧﻈﺮﻳﻪ
ﺳﺎزي
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪهیﺟﻬﺖ
در
منطقی میرس��اند و به این ترتی��ب میتوان نقش
در اي��ن مطالع��ه جهت بهينهس��ازي نظريهی
ﻛﺎرآﻣﺪي )ﺑﺎ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺑﻨﺪورا( ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻣﻠﺤﻖ ﮔﺮدﻳﺪ .ﭘﺬﻳﺮش ﻓﻦآوري اﻃﻼﻋﺎت از ﺟﻤﻠﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ
ِ
رفتاري
س��ازمانها را در رفتارهای حرفهای بررسی کرد .عم��ل منطقي بهجاي س��ازهی كنت��رل
ﻛﺎﻣﻼً در ﻛﻨﺘﺮل ارادهي ﻓﺮد ﻧﺒﻮده و اﻓﺮاد در آن ﺑﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﭼﺮاﻛﻪ ﻋﻮاﻣﻞ داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ
بهع�لاوه  TRAدر بررس��ی س��ودمندی نظریهی دركشده ،س��ازهی خود كارآمدي (با تعريف
ﻫﺎي
ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺎزه
ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي ﻛﻪ از
دیدگاهیﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ وﺟﻮد
تولی��دﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﻳﻦ رﻓﺘﺎر
ش��ناختﻣﺘﻌﺪدي
پذیرش
گردي��د.
ﻣﺎﻧﻨﺪنظريه ملحق
بن��دورا)ﺳﺎزهبهاياي��ن
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮنتیجه
اجتماعیﻣﻲو در
اس��تآن
رﻓﺘﺎر را در
جملهﭘﻴﺸﮕﻮﻳﻲ
ﻣﻨﻄﻘﻲاز ﻗﺪرت
ﻣﺤﻮر ﻋﻤﻞ
پیشنهاد ﻧﻈﺮﻳﻪف��ينﺑﺎور
اﺳﺖ ،ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ
شد.رﻓﺘﺎر
ﻛﻨﺘﺮل
رفتارهايي
اطالعات
آوری
محققان
زﻣﻴﻨﻪيواقع
ﻛﺎرآﻣﺪنیزدر مفید
سیس��تماتیک
آتی در خصوص بررس��ی كه كام ً
مطالعات داد.
اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻮاﻫﺪ
ال در كنترل ارادهی فرد نبوده و افراد در
کردهاند که
جنبههای مختلف این مدل باش��د .نینک ( )2003آن با عامل كنترل مواجه هستند؛ چراکه عوامل

 4مدل پذیرش فنآوری اطالعات سبز (این تحقیق)

ﺷﻜﻞ  –4ﻣﺪل ﭘﺬﻳﺮش ﻓﻦآوري اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺒﺰ )اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ(
 -1-4ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻋﺘﻤﺎد و رواﻳﻲ اﺑﺰار اﻧﺪازهﮔﻴﺮي

ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﺑﻪ دﻗﺖ آزﻣﻮن اﺷﺎره ﻣﻲﻛﻨﺪ؛ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ اﮔﺮ آزﻣﻮﻧﻲ ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺗﻜﺮار ﻧﺘﻴﺠﻪي ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ آزﻣﻮﻧﻲ ﭘﺎﻳﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ] .[31رواﻳﻲ ﻳﺎ اﻋﺘﺒﺎر آن اﺳﺖ ﻛﻪ وﺳﻴﻠﻪي اﻧﺪازهﮔﻴﺮي ﺑﺘﻮاﻧﺪ وﻳﮋﮔﻲ و ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ
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مقاالت تحليلي-كاربردي

داخل��ي و خارجي متع��ددي ميتوانن��د بر اين
رفتار مؤثر باش��ند .بنابراین وجود سازهاي مانند
خودكارآمدي كه از جمله س��ازههاي كارآمد
در زمينهی كنترل رفتار است ،همراه با نظريهی
باور محور عمل منطقي ،قدرت پيشگويي رفتار
را در آن افزايش خواهد داد.
 -1-4قابلیت اعتماد و روایی ابزار اندازهگیری

پایایی به دقت آزمون اشاره میکند؛ به این
معن��ی که اگر آزمونی پ��س از چند بار تکرار
نتیجهی یکس��انی داشته باش��د پایا خواهد بود
[ .]31روای��ی یا اعتبار آن اس��ت که وس��یلهی
اندازهگی��ری بتوان��د ویژگ��ی و خصوصی��ت
مدنظر را اندازه بگیرد .روایی به هدفی اش��اره
میکند که آزمون برای تحقق بخش��یدن به آن
تهیه شده است [.]31
جدول 1-شاخصهای پایایی را برای تمامی
متغیرهای تحقیق نش��ان میدهد .ش��اخصهای
پایایی ترکیب��ی ( )CRو آلفای کرونباخ جهت
بررس��ی پایایی پرس��شنامه اس��تفاده میشوند.
الزم��هی تأیید پایایی بزرگتر از  0/7بودن این
شاخصهاس��ت .تمام��ی این ضرایب بیش��تر از
 0/7هس��تند که این امر نش��ان از پایا بودن ابزار
اندازهگیری دارد.
 -5نتایج آزمون

با توجه به خروجی نرمافزار و آزمون  tنتایج
حاصل در جدول 2-ارائه شده است.
نتیجهگیری و پیشنهاد تحقیقات آتی

این مطالع��ه چندین مفهوم ب��رای محققان و
پژوهشگران بههمراه دارد .از نظر پژوهشی براي
کسانی که بهشكل تجربی در مورد سیستمهای
اطالعاتی تحقیق میکنند نشاندهندهي عوامل
مؤثر بر پذیرش فنآوری اطالعات س��بز است
[ .]32بنابرای��ن مطالعهي حاضر نش��اندهندهي
یک��ی از مع��دود مطالع��ات تجرب��ی در مورد
پذی��رش ف��نآوری اطالع��ات س��بز در می��ان
حرفهایه��ای ف��نآوری اطالعات اس��ت .این
مطالعه همچنین نشان میدهد که چه عواملي در
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سوق دادن اعتقاد و رفتار حرفهایهای فنآوری
اطالعات بهس��مت پذیرش فنآوری اطالعات
س��بز مش��ارکت دارند .این یافتهها میتواند به
محققانی که س��عی در درک اعتقادات و رفتار
حرفهایهای فنآوری اطالعات در پذیرش این
فنآوری دارند کمک کند.
مطالع��هي حاض��ر نش��اندهندهی رابط��هي
مستقیمی بین سابقهي تجربه در زمینهي فنآوری
اطالع��ات و پذیرش فنآوری اطالعات س��بز

تجربهي پاس��خدهنده تأثیر مس��تقیم و مثبتي بر
نگرش دارد .همچنین مطالعهي حاضر نشان داد
که س��طح آگاهی رابطهي معناداری با نگرش،
قصدمن��دی و رفتار واقعی در پذیرش فنآوری
اطالعات سبز دارد .سازمانها میتوانند با انتشار
اطالعات مربوط به محیط زیس��ت در سازمان،
احس��اس مس��ئولیت کارمن��د ب��ه انج��ام دادن
فعالیتهای دوستدار محیط زیست را افزایش
دهند که اين مطلب سبب افزایش سطح آگاهی

 1شاخصهای پایایی
متغیرهای تجربهی
پنهان پاسخدهنده خودکارآمدی
آلفای
کرونباخ

1

رفتار
واقعی

0/761

1

سطح عقاید مرتبط
آگاهی با شخص قصدمندی
0/862

0/835

0/662

نگرش

هنجارهای
ذهنی

0/763

0/732

 2نتایج بررسی فرضیهها
خطا

t

وضعیت فرضیه

جهت تأثیر

فرضیههای تحقیق
نگرش

0/044

7/213

تأیید

مستقیم

عقاید مرتبط با شخص

قصدمندی

0/053

1/579

رد

بیمعنی

عقاید مرتبط با شخص

رفتار واقعی

0/049

3/444

تأیید

مستقیم

نگرش

0/058

3/594

تأیید

مستقیم

نگرش

0/048

3/543

تأیید

مستقیم

سطح آگاهی

قصدمندی

0/047

5/318

تأیید

مستقیم

سطح آگاهی

رفتار واقعی

0/042

3/438

تأیید

مستقیم

0/048

4/974

تأیید

مستقیم

0/045

3/211

تأیید

مستقیم

خودکارآمدی

قصدمندی

0/053

4/646

تأیید

مستقیم

خودکارآمدی

رفتار واقعی

0/048

0/308

رد

بیمعنی

0/053

7/215

تأیید

مستقیم

عقاید مرتبط با شخص

تجربهی پاسخدهنده
سطح آگاهی

نگرش
هنجارهای ذهنی

قصدمندی

قصدمندی
قصدمندی

رفتار واقعی

اس��ت .آش��نایی با این فنآوری کس��ی را که
دانش��ی پایهای از ف��نآوری اطالعات داش��ته
باشد در تصمیمگیری جهت پذیرش فنآوری
اطالعات س��بز کمک خواهد ک��رد .در مقابل
اگر فردی آش��نایی کافی با اين موضوع نداشته
باش��د ممکن است نس��بت به آن بیاعتنا باشد.
با توجه ب��ه ضریب بتای مثب��ت میتوان گفت

کارکنان ش��ده و بهموج��ب آن درصد پذیرش
این فنآوری سبز در سازمان افزايش مييابد.
در این مطالعه مش��اهده ش��د که آن دس��ته از
افراد آشنا به فنآوری اطالعات که معتقد بودند
پذیرش فنآوری اطالعات س��بز الزم ،مناس��ب
و ارزش��مند اس��ت در هنگام خری��د نرمافزار یا
سختافزار جدید به سبز بودن توجه کافی دارند.
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برداشت و رفتار واقعی مردم ممکن است بر توجه
به مسائل زیستمحیطی هنگام تصمیمگیری برای
خرید سختافزار جدید تأثیرگذار باشد .همچنین
تأثیر معنادار هنجارهای ذهنی بر قصدمندی افراد
متخصص فنآوری اطالعات نشان داد که افراد
مه��م در این زمينه میتوانند س��بب ایجاد انگیزه
در پذیرش فنآوری اطالعات س��بز ش��وند .این
مطالعه نشان داد رابطهي معناداری بین قصدمندی
و رفتار واقعی در پذیرش فنآوری اطالعات سبز
در سازمان وجود دارد.
مطالعهي حاضر با رویکردي تحقیقی ،پذیرش
فنآوری اطالعات س��بز را بررسی کرده است.
دادهها از یک نمونهي آش��نا به مسائل فنآوری
اطالع��ات جم��عآوری ش��ده؛ زی��را پذی��رش
فنآوری اطالعات س��بز مفهومي نس��بتاً جدید
است و بهنظر میرسد این گروه آشنایی بیشتری
با موضوع داش��ته باش��ند .برای تجزیه و تحلیل،
مدل مفهومی تئوری عمل منطقی استفاده گردید
و عوامل دخیل در این آنالیز (نگرش ،هنجارهای
ذهن��ی ،قصدمن��دی و رفتار واقعی) ب��ا توجه به
عناصر مدل انتخاب ش��دند .ای��ن مدل همچنین
توسط چهار متغیر دیگر با عناوین عقاید مرتبط
       پا نویس ها

با شخص ،تجربهي پاسخدهنده ،سطح آگاهی و
خودکارآمدی توسعه یافت .طبق نتایج آزمون،
تئ��وری عمل منطقی ب��راي پیشبین��ی پذیرش
فنآوری اطالعات سبز مناسب است .این مطلب
همچنین شامل چهار عامل خارجی درنظر گرفته
ش��ده برای مدل نیز هست .این بدان معناست كه
چهار عامل مذكور بهنحوی با پذیرش فنآوری
اطالعات سبز رابطهي مستقیم دارند.
این مطالعه ب��ا محدودیتهای��ی مواجه بود.
نخس��ت آنك��ه ممک��ن اس��ت بهدلي��ل روش
جم��عآوری دادهه��ا ،تعمی��م نتای��ج مح��دود
ش��ود؛ چراك��ه ای��ن نتای��ج ب��ر پای��هی درک
شرکتکنندگان از پذیرش فنآوری اطالعات
س��بز ارائ��ه ش��ده اس��ت .جایگزین��ی روش
جمعآوری داده با روش مصاحبه ،منجر به بهبود
کاوش پاس��خدهندهها در مطالعات آتی خواهد
شد .دوم آنکه در این مطالعه رابطهی بین درک/
رفتار پذیرش فنآوری اطالعات س��بز در میان
افراد آش��نا به فنآوری اطالعات درنظر گرفته
ش��ده اس��ت .بنابراین درنظر گرفتن تأثیر عامل
محیط کاری ب��ر پذیرش ف��نآوری اطالعات
س��بز برای مطالعات آتی جالب بهنظر میرسد.

Actual Behavior
7.
Person Related Beliefs
8.
Experience of Respondent
9.
Level of Awareness
6.

از س��وی دیگر بهدلیل عوامل تأثیرگذار توسط
ش��رکت بر افراد نمونه ممکن است نتایج اضافه
و جالب دیگری نیز در س��ایر شرکتها حاصل
ش��ود .محدودیت آخر نیز بهدلیل تأثیر معنادار
فرهنگ ب��ر ف��نآوری اطالع��ات و ارتباطات
است .بدین ترتیب در مطالعات آتی باید عوامل
تأثیرگذار بر ش��رکتها مانند فرهنگ ،جامعه،
جغرافیا و اقتصاد نیز درنظر گرفته شوند.
از آنجا که اکثر فعالیتهای شرکت ملی نفت
ایران رابطهی مستقیمی با محیط زیست دارد باید
حفاظت از محيط زيس��ت از طريق برنامهريزي
و طراحيه��اي صحيح و انج��ام كارها بهروش
مس��ئوالنه مدنظر ق��رار گیرد .بنابراین پیش��نهاد
میشود قبل از پیادهس��ازی فنآوری اطالعات
سبز در شرکت ملی نفت ایران ،با استفاده از مدل
ارائه شده و انجام مطالعهای میدانی ،مقبولیت این
ف��نآوری در ش��رکت نفت در قال��ب پروژهی
جداگان��های بررس��ی ش��ود .همچنین پیش��نهاد
میش��ود جهت بررس��ي روابط بي��ن متغيرهاي
ش��كلدهندهی م��دل ،از روش حداقل مربعات
جزئي كه يكي از جديدترين رويكردها در مدل
معادالت ساختاري است استفاده شود.
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