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در سال های اخیر نیاز و افزایش عالقه به اثرات زیست محیطی پایدار کسب و کار و فن آوری اطالعات، سبب ظهور 
مفهوم فن آوری اطالعات سبز به ویژه در بین محققان سیستم های اطالعاتی، شاغلین کسب و کار تجارت و سیاستمداران 
این حوزه شده است. هدف این مقاله بررسی رفتار پذیرش فن آوری اطالعات سبز با مدلی مفهومی است که به تئوری 
عمل منطقی اشاره دارد. طراحی مدل مفهومی با روش مطالعات کتابخانه ای انجام شده و ابزار گردآوری اطالعات در آن 
فیش برداری از منابع پایگاه های اطالعاتی شبکه ی جهانی اینترنت، کتاب ها و مقاالت علمی فارسی و التین و پایان نامه های 
مرتبط با موضوع تحقیق بوده اس��ت. برای این منظور یک نظرس��نجی از کارمندان بخش فن آوری اطالعات واحدهای 
ستادی شرکت ملی نفت ایران در تهران به عمل آمد. نتایج نشان می دهد که قصد رفتاری بر رفتار واقعی تأثیر مثبتی دارد. 
کارکنان آشنا به فن آوری اطالعات که نسبت به مسأله ی فن آوری اطالعات سبز دیدی مثبت دارند، عالقمند به استفاده 
از این فن آوری در کار خود هس��تند. این تحقیق نش��ان داد که عوامل خارجی مانند عقاید مرتبط با شخص، تجربه ی 

پاسخ دهنده و سطح آگاهی تأثیر معناداری در پذیرش فن آوری اطالعات سبز دارند.
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در س��ال های اخیر، نی��از و افزایش عالقه به 
اث��رات زیس��ت محیطی پایدار کس��ب و کار 
و ف��ن آوری اطالعات، س��بب ظه��ور مفهوم 
فن آوری اطالعات سبز به ویژه در بین محققان 
سیس��تم های اطالعاتی، ش��اغلین کسب و کار 
تجارت و سیاس��تمداران این حوزه شده است 
]1[. ف��ن آوری اطالع��ات س��بز ک��ه به عنوان 
ش��اخه ای از مدیریت سبز ش��ناخته می شود به 
مطالعه و تحقیق و ش��یوه ی طراحی، س��اخت، 
اس��تفاده و طرح ری��زی رایانه ه��ا، س��رورها و 
سیس��تم های مرتب��ط )مانیتوره��ا، چاپگره��ا، 
سیس��تم های  و  ذخیره س��ازی  دس��تگاه های 
ارتباطاتی و شبکه ای( به طور مؤثر و کارآمد با 
حداقل تأثیر بر محیط زیس��ت تعریف می شود 
]2[. بنابراین فن آوری اطالعات س��بز ش��امل 
دارایی های سخت افزاری، نرم افزاری، ابزارها و 
شیوه های مختلفی است که به بهبود و توسعه ی 

پایداری زیست محیطی کمک می کنند.
بس��یاری از کشورهای توس��عه یافته نگران 
وضعیت وخیم محیط زیست و چگونگی تأثیر 
آن بر اقتصاد و سیاست کشورشان هستند ]3[. با 
افزایش فراوانی ناشی از رشد سریع اقتصادی، 
افراد بس��یاری در نقاط مختل��ف جهان نگران 
اثرات خظرناک ناشی از زوال زیست محیطی 
ب��ر زندگی خود هس��تند ]4[. از س��وی دیگر 
اس��تفاده از انرژی و افزایش هزینه های آن نیز 

مدنظر است.
تولید، اس��تفاده و دفع ف��ن آوری اطالعات 
تأثی��ری مس��تقیم ب��ر محیط زیس��ت طبیعی و 
پایداری زیس��ت محیطی دارند ]5[. برآوردها 
نش��ان می ده��د دو درصد از انتش��ار گازهای 
گلخانه ای ناشی از صنعت فن آوری اطالعات 
اس��ت که این مقدار معادل مقدار گاز منتش��ر 

شده از صنعت حمل و نقل هوایی است ]6[.
مث��اًل در 2008 گارتن��ر پیش بینی کرده بود 
که ت��ا 2010 ح��دود 80 درص��د مراکز داده 

از حداکث��ر قدرت و سیس��تم خنک کنندگی 
خود اس��تفاده خواهن��د کرد ]7[. ب��ا توجه به 
فش��ار قانون م��ور، میانگین عم��ر محصوالت 
ف��ن آوری اطالع��ات کوتاه تر می ش��ود و در 
نتیج��ه ضایع��ات الکترونیکِی در حال رش��د، 
نیازمند توجهی جدی هس��تند. مثاًل در استرالیا 
س��االنه 1/6 میلیون رایانه دور ریخته می ش��ود 
و در پی آن رش��د ضایع��ات الکتریکی بیش 
از س��ایر ضایعات شهری اس��ت ]8[. با وجود 
تفاوت برآورده��ا، در 2007 بخش فن آوری 
گازه��ای  درص��د   1/3 از  بی��ش  اطالع��ات 
گلخانه ای جهان را تولید و بیش از 3/9 درصد 
انرژی الکتریکی را مصرف کرده اس��ت ]9[. 
در آمری��کا اینترن��ت به تنهای��ی 10 درصد از 
مصرف انرژی را به خود اختصاص داده اس��ت 
]10[. به همین دلی��ل نگرانی از تغییرات آب و 
هوایی به همراه افزایش آگاهی ها موجب عالقه 
به توس��عه ی پایدار و فن آوری اطالعات س��بز 
در ه��ر دو ش��اخه ی سیس��تم های اطالعاتی و 
مش��اغل فن آوری اطالعات ش��ده است ]11[. 
جنکین، مکش��ین و وبس��تر در 2011 پیشنهاد 
دادند که س��ازمان هنوز در مرحله ی نخس��ت 
آگاه��ی و پذی��رش ف��ن آوری اطالع��ات و 
سیستم های 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 پیش بینی 
کردند که گرایش زیس��ت محیطی از سه بُعِد 
نگ��رش زیس��ت محیطی، ش��ناختی و رفتاری 
در هر دو س��طح س��ازمانی و کارکنان تشکیل 
ش��ده اس��ت. این جهت گیری نش��ان دهنده ی 
درجه ی پیاده سازی و نهادینه کردن طرح های 
زیست محیطی در یک سازمان و بین کارکنان 

است.
اخیراً استراتژی، طراحی و طرح های عملی 
ف��ن آوری اطالع��ات س��بز در س��ازمان ها به 

حوزه ی تحقیقی فعالی در رشته ی سیستم های 
اطالعاتی تبدیل ش��ده است. امروزه سازمان ها 
در مراحل اولیه ی آگاهی و پذیرش فن آوری 
اطالعات/سیس��تم های اطالعاتی سبز هستند و 
تحقیقات تجربی کم��ی در زمینه ی فن آوری 
اطالعات س��بز انجام شده اس��ت ]12[. برخی 
مطالع��ات تجرب��ی، مس��ائل پذی��رش فردی 
سیستم های اطالعاتی زیست محیطی را بررسی 
کرده اند ]13[. در این تحقیق، مقدار شناخت، 
رفت��ار و درجه ی نگرش به فن آوری اطالعات 
سبز در طول تجزیه و تحلیل سیستم و طراحی 
و پذیرش آن قابل توجه فرض می شود. درک 
انگیزه ه��ا برای مدیران ف��ن آوری اطالعات و 
حرفه های دیگر مفید است و به آنها در انجام یا 
عدم انجام فن آوری اطالعات سبز یا مشارکت 
مؤث��ر در اس��تراتژی پایداری زیس��ت محیطی 
کم��ک می کن��د ]14[. ب��رای بررس��ی رفتار 
انس��انی، نظریه ی عمل منطق��ی )TRA( یک 

مدل مفهومی پایه ای مهم ارائه کرده است.

1-ادبیاتنظری
1-1-فنآوریاطالعاتسبز

فن آوری اطالعات س��بز روشی است برای 
حف��ظ ان��رژی و اس��تفاده ی بهین��ه از تمامی 
س��رویس های فن آوری اطالعات مانند مراکز 
داده ه��ا، س��رویس های نرم اف��زاری، ارتباطی 
و روش تأمی��ن ب��رق مصرفی آنه��ا. فن آوری 
اطالعات سبز )به عنوان مکمل صنعت فن آوری 
اطالع��ات( ف��ن آوری جدیدی اس��ت که به 
مطالعات و فعالیت های��ی در زمینه ی حفاظت 
از محیط زیس��ت در برابر زیان های فن آوری 
اطالعات اشاره دارد. از جمله ی این فعالیت ها 
می ت��وان ب��ه س��اخت ابزارهای وی��ژه به جای 
س��خت افزارهای سنگین، اس��تفاده از گیاهان 
به جای درختان، اس��تفاده از خنک کننده های 
ک��ه  خنک کننده های��ی  به ج��ای  وی��ژه 
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مونوکس��یدکربِن مضر برای جّو تولید می کنند، 
اس��تفاده از م��واد فیبری س��بک و قابل بازیافت 
به جای پالس��تیک ها و شیش��ه ها، ب��ه کار بردن 
امواج به جای سیم )فن آوری های وایرلس( و... 

اشاره کرد.

1-2-محرکهایفنآوریاطالعاتسبز
امروزه مح��رک  مهم پیاده س��ازی فن آوری 
اطالعات سبز، کاهش هزینه های عملیاتی است 
]15[. به گفته ی موال )2008(، سه محرک مهم 
فن آوری اطالعات س��بز، اقتص��ادی، نظارتی و 

بودن اخالقی آن است.
محرک اقتصادی اشاره به نیازمندی بهره وری 
بیش��تر و صرفه جوی��ی ملم��وس در هزینه های 
عملی��ات ف��ن آوری 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 ]16[. توجه جهانی به تغییرات آب 
و هوای��ی و افزایش مصرف انرژی باعث ش��ده 
سازمان ها و شرکت ها در استراتژی کسب و کار 
خود رویکرد س��بز را مدنظر قرار دهند. بنابراین 
محرک س��وم فن آوری اطالعات سبز می تواند 

اخالق باشد.
ف��ن آوری  گارتن��ر )2007( س��ه مح��رک 
اطالعت س��بز را افزای��ش و ترکیب هزینه های 
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.

1-3-حوزههایفنآوریاطالعاتسبز
در ابت��دا موض��وع فن آوری اطالعات س��بز 
بر ان��رژی و مصرف منابع توس��ط محصوالت 
فن آوری ا طالعات تمرکز داشت. این رویکرد 
به نامگذاری س��بز برای فن آوری اطالعات نیز 
اش��اره دارد. با این حال سؤال مهم آن است که 
چگون��ه می ت��وان از ف��ن آوری اطالعات برای 

مقابل��ه با چالش های زیس��ت محیطی اس��تفاده 
کرد؟ ای��ن رویکرد ف��ن آوری اطالعات برای 
س��بز بودن نامیده می ش��ود. در ای��ن رویکرد، 
فن آوری اطالعات به عنوان دلیلی برای مس��ائل 
زیس��ت محیطی درنظ��ر گرفته نمی ش��ود؛ بلکه 
راه حل��ی بالق��وه برای مس��ائل زیس��ت محیطی 
خواهد ب��ود ]17[. آنهلک��ر )2011( حوزه های 
اصلی فن آوری اطالعات که بر محیط زیس��ت 
مؤث��ر هس��تند را به ش��ش گروه تقس��یم کرده 
اس��ت: دس��تگاه های کارب��ر نهای��ی )کامپیوتر 
رومی��زی، لب ت��اپ و موبای��ل(، س��رور مرکز 
داده ها، تجهیزات ارتباطات )س��وئیچ و شبکه(، 
زیرس��اخت )س��اختمان ها، برج ها(، متریک و 

اندازه گیری و مدیریت ریسک.
پژوهشگران برای پذیرش فن آوری اطالعات 
س��بز فعالیت های زیادی را پیشنهاد کرده اند. بر 
اساس تحقیق انجام شده توسط گروه فن آوری 
اطالع��ات )2009( و با حمای��ت مالی آی.بی.

ام، فعالیت ها و طرح ه��ا به چهار گروه عمده ی 
مجازی س��ازی و ترکی��ب، به��ره وری انرژی، 

کاهش سفرها و دفع دارائی ها تقسیم شده اند.
ش��رکت های کس��ب و کار جه��ت پذیرش 
اس��تراتژی های پای��دار محی��ط زیس��ت برای 
تح��ت  خ��ود،  س��رویس های  و  محص��والت 
فش��ارهای اجتماعی، حقوقی و اقتصادی هستند 
]18[. ط��ی س��ال های اخی��ر پای��داری به عنوان 
موضوع��ی مرب��وط ب��ه مدیریت اس��تراتژیک 
ظه��ور کرده اس��ت ]17[. یک اس��تراتژی مهم 
تصمیم گی��ری ب��رای مدیران ارش��د فن آوری 
اطالع��ات، مش��ارکت در پای��داری بلندمدت 
س��ازمان، ایجاد ظرفیت و توانایی در پیش��قدم 
شدن جهت ترسیم نقشه ی راه صنعت و اجرا در 
شرکت به منظور سبقت گرفتن از سایر رقباست 
]19[. اس��تیو و ینس��تون )2006( نش��ان دادن��د 
ک��ه چگونه ش��رکت ها ارزش پای��دار، کاهش 
هزینه ه��ا، کاهش ریس��ک، افزای��ش درآمد و 
ایج��اد یک نام تجاری ق��وی را از طریق درنظر 

گرفتن تفکر زیس��ت محیطی در استراتژی های 
کسب و کار خود ایجاد کرده اند.

رابطه ی مش��ترک بین استراتژی کسب و کار 
با اهداف پایداری و فن آوری اطالعات، س��بب 
ایجاد چالش پیچیده ای شده که هم فرصتی برای 
حفاظت از محیط زیس��ت اس��ت و هم پیشرفتی 
اقتص��ادی ]15[. اخیراً فن آوری اطالعات س��بز 
یا محاسبات س��بز به موضوعی داغ و قابل بحث 
در حرفه ی فن آوری اطالعات تبدیل شده است 
]19[. فن آوری اطالعات س��بز دارای پتانس��یل 
ایجاد مزیت رقابتی هم برای کسب و کار و هم 
در ح��وزه ی پایداری اس��ت و بنابراین می تواند 

به عنوان مسأله ای استراتژیک مطرح شود ]20[.
استراتژی س��بز بودن، ش��امل حداقل کردن 
مص��رف برق س��رورها، کاه��ش کلی مصرف 
ان��رژی مراکز داده ها، اس��تفاده از آب بازیافتی 
جهت سیس��تم خنک کنندگ��ی مراک��ز داده، 
استفاده ی مجدد و بازیافت تجهیزات و پشتیبانی 
از ش��بکه های س��بز ب��رای پیش ب��رد پذی��رش 

شیوه های سبز است ]19[.
دوبیوهفلی )2011( اهداف اصلی اس��تراتژی 
فن آوری اطالعات سبز در بسیاری از سازمان ها 

را این گونه بیان کرد:
 حداق��ل ک��ردن مص��رف ان��رژی در کل 

فن آوری اطالعات
 خرید انرژی سبز

 استفاده از تأمین کنندگان سبز
 کاهش مصرف کاغذ و مواد مصرفی دیگر

 حداقل کردن نیاز دفع تجهیزات
 کاهش سفر کارکنان/مشتریان

1-4-نظریهیعملمنطقی
نظری��ه ی عمل منطقی مدلی مفهومی، پایه ای 
مه��م برای بررس��ی رفتار انس��انی ارائه می دهد 
]21[. ه��دف ای��ن نظریه، بررس��ی رابطه ی بین 
نگرش و رفتار ب��ر پایه ی دو مفهوم اصلی یعنی 
اصول س��ازگاری و قصد رفتاری اس��ت. با این 
ویژگی ه��ا، نظری��ه ی عمل منطق��ی یک مدل 
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پیش بینی است و بنابراین در زمینه های مختلفی 
مانند بانک داری، اجتماعی، آموزشی و صنایعی 
که رفتار افراد را با توجه به شاخص های خاصی 
پیش بینی می کنند اس��تفاده می ش��ود. فن آوری 

اطالعات نیز یکی از این زمینه هاست.
تئوری عمل منطقی در 1967 ارائه ش��د، طی 
اوایل ده��ه ی 70 مورد تجدید نظر قرار گرفت و 
توسط آجزن و فیش بین توسعه یافت. این تئوری 
از 1980 در مطالع��ه ی رفتار انس��ان و توس��عه ی 
مداخالت متناس��ب استفاده شد. در 1988 در اثر 
نتایج تحقیقات آجزن و فیش بین طی اس��تفاده از 
مدل عمل منطقی، تئوری رفتار برنامه ریزی شده، 

به مدل موجود عمل منطقی اضافه شد.
فیش بی��ن و آجزن ت��الش کردن��د راه های 
پیش بینی رفتارها و نتایج را جستجو کنند. آنها 
فرض کردند ک��ه معموالً اف��راد کاماًل منطقی 
هس��تند و به طور سیس��تماتیک از اطالعاتی که 
در دسترسش��ان قرار می گیرد استفاده می کنند. 
آنه��ا کاربردهای رفتار را قبل از تصمیم گرفتن 
در خص��وص آنک��ه رفتار ارائه ش��ده را به کار 
گیرند یا نه، بررسی نمودند. پس از مرور همه ی 
مطالع��ات، آنه��ا فرضیه ای را که می توانس��ت 
رفت��ار و نگرش ه��ا را درک و پیش بینی نماید 
ارائه کردند. چارچوب آنها که به عنوان تئوری 
عمل منطقی ش��ناخته شده، بیش از نگرش ها به 
قصدهای رفتاری به عنوان پیش بینی کننده های 

اصلی رفتار توجه دارد.
تعریف ساده ی تئوری عمل منطقی آن است که 
رفتار یک شخص بستگی به نگرش وی به رفتاری 
خ��اص و چگونگی نظر س��ایر افراد نس��بت به آن 

رفتار دارد )دیدگاه سایر افراد مهم جامعه(. این دو 
عامل قصد رفتاری یک ش��خص را و اینکه آیا فرد 

رفتاری را انجام بدهد یا نه، تعیین می کنند.
طبق نظر دونالد و کوپر بر اساس بررسی های 
موجود ت��وان و قدرت پیش بین��ی رفتار در این 
مدل بیش��تر مربوط به نگرش نس��بت به رفتاری 
خاص است. آنها نتیجه گیری کرده اند که اساساً 
در مقایسه با نُرم های اجتماعی، نگرش بیشترین 

تأثیر را در کنترل رفتار دارد.
گالنز معتقد اس��ت اگر ش��خص درک کند 
که نتیجه ی انجام یک رفتار مثبت است، نسبت 
به انجام آن رفتار نگرش مثبتی خواهد داش��ت. 
اما وقتی تصور شود رفتاری نتیجه ی منفی دارد 
خالف این امر نیز صدق می کند. از سوی دیگر 
اگر س��ایرین انجام رفتار را مثب��ت بدانند و فرد 
انگیزه ای جهت ب��رآورده کردن انتظارات آنها 
داشته باشد هنجار ذهنی مثبتی مورد انتظار است. 
اگ��ر تلقی نزدیکان فرد از رفتار، منفی باش��د و 
فرد بخواهد انتظارات این افراد را برآورده کند 
احتماالً این فرد یک هنجار ذهنی منفی را تجربه 

می کند.
بیش��ترین موفقی��ت تئوری عم��ل منطقی در 
م��ورد رفتارهایی اس��ت که در کنت��رل اراده ی 
فرد هستند. اگر رفتارها کاماًل در کنترل اراده ی 
فرد نباش��ند )گرچه ممکن اس��ت تا حد زیادی 
توس��ط نگرش های ف��رد و هنجارهای ذهنی او 
برانگیخته شده باشند(، ممکن است با مداخله ی 
ش��رایط محیطی، واقعاً انجام رفتار میسر نگردد. 
تئوری رفتار برنامه ریزی شده بر اساس پیش بینی 
رفتارهایی توس��عه یافته که افراد کنترل اراده ی 

کاملی بر آن ندارند.
آج��زن )1991( تئ��وری عمل منطق��ی را با 
اضاف��ه کردن جزء جدیدی به نام کنترل رفتارِی 
درک ش��ده )به عن��وان متغی��ری مؤث��ر بر قصد 
رفتاری( مطرح کرد. تئ��وری رفتار برنامه ریزی 
ش��ده، به طور مستقیم یا غیرمس��تقیم و از طریق 
قصدمن��دی بر رفت��ار تأثیر می گ��ذارد. آجزن 
معتقد است در شرایطی که قصدمندی کمترین 
تأثیر را بر پیش بین��ی رفتار دارد، کنترل رفتارِی 
ادراک شده می تواند برای پیش بینی رفتار واقعی 

استفاده شود ]22[.
تف��اوت اصلی بی��ن تئوری عم��ل منطقی و 
تئ��وری رفتار برنامه ریزی ش��ده، اضافه ش��دن 
س��ومین عامل تعیین کننده ی قصد رفتاری یعنی 

کنترل رفتارِی درک شده خواهد بود.
کنترل رفتارِی درک ش��ده توس��ط دو عامل 
اعتقادات کنترل شده و قدرت درک شده تعیین 

می گردد.
کنت��رل رفتارِی درک ش��ده نش��ان می دهد 
ک��ه انگیزه ی یک فرد تح��ت تأثیر درک او از 
دش��واری رفتارها و میزان موفقی��ت در انجام یا 
عدم انجام یک رفتار قرار می گیرد. اگر شخص 
اعتقادات قوِی کنترل��ی درباره ی وجود عوامل 
تسهیل کننده ی یک رفتار داش��ته باشد، کنترل 
درک شده زیادی روی آن رفتار خواهد داشت. 
برعک��س اگر اعتقادات کنترلِی  ش��خص قوی 
نباش��د او درک پایینی از کنترل خواهد داشت 
که مانع بروز رفتار می شود. این درک می تواند 
مربوط به تجارب گذشته، پیش بینی وقایع آینده 
و نگرش های متأثر از هنجارهای محیط اطراف 

فرد باشد.

ن�وآوری پذی�رش نظ�ری مدله�ای -5-1
فنآوریاطالعات

هی��چ نظریه ی واحدی برای پذیرش نوآوری 
وج��ود ندارد و بس��یار بعید به نظر می رس��د که 
نظری��ه ی قطعی دیگ��ری ارائ��ه گ��ردد ]23[. 
ب��ا این ح��ال محققان جه��ت توضی��ح نگرش 
پذیرن��دگان، رفتار پذیرش ن��وآوری و عوامل 
مختلف در زمینه های مختلف پذیرش فن آوری  1  مدل تئوری عمل منطقی )آجزن و فیش بین، 1975(

6 
 

 به هانگرش از بيش شده، شناخته منطقي عمل تئوري عنوانبه كه آنها چارچوب. دندكر هارائنمايد بينيپيش
  .دارد توجه رفتار اصلي هايكننده بينيپيش عنوانبه رفتاري قصدهاي
 و خاص يرفتار به وي نگرش به بستگي شخص يك رفتار كه است آن منطقي عمل تئوريي ساده تعريف

 يك رفتاري قصد عامل دو اين). جامعه مهم افراد ساير ديدگاه( دارد رفتار آن به نسبت افراد ساير نظر چگونگي
  .دنكنمي تعيين نه،يا  بدهد انجام را رفتاري فرد آيا اينكه و را شخص

  

  
 )1975، بينآجزن و فيش( عمل منطقيمدل تئوري  -1شكل 

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

 نگرش ،اجتماعي هايرمنُ با مقايسه در اساساً كه اندكرده گيرينتيجه. آنها است خاص يرفتار به نسبت نگرش
 .دارد رفتار كنترل در را تأثير بيشترين

 نگرش رفتارآن  انجام به نسبت است، مثبت رفتار يك انجام ينتيجه كه كند درك شخص اگر است معتقد گالنز
سوي  از. كندمي صدق نيزر ما اين خالف دارد منفيي نتيجهي رفتار شود تصور وقتياما . داشت خواهدي مثبت
باشد  داشته آنها انتظارات نه كردبرآورداي جهت انگيزه فرد و بدانند مثبت را رفتار انجام سايرين اگر ديگر

 انتظارات بخواهد فرد و باشند داشته رفتار از منفي تلقي فرد نزديكان اگر. است انتظار مورد يمثبت ذهني هنجار
 .دكنمي تجربه را منفي ذهني هنجار يك فرد احتماالً كند برآورده را افراد اين

 رفتارها اگر. هستند فرد يهاراد كنترل در كه است رفتارهايي مورد در منطقي عمل تئوري موفقيت بيشترين
 او ذهني هنجارهاي و فرد هاينگرش تا حد زيادي توسط است ممكن گرچه( نباشند فرد يهاراد كنترل در كامالً

 رفتار تئوري. دگردن ميسر رفتار انجام واقعاً ،محيطي شرايطي مداخله با است ممكن ،)دنباش شده برانگيخته
 .ندارند آن بر كاملي يهاراد كنترل افراد كه يافتهتوسعه رفتارهايي بينيپيش اساس بر شده ريزيبرنامه
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اطالعات، از تئوری ها و مدل های نظری استفاده 
می کنند.

از رایج ترین مدل های نظری، تئوری اشاعه ی 
ن��وآوری )راج��ر، 1983( درک ویژگی ه��ای 
نوآوری )مور و بنباس��ت، 1991(، تئوری عمل 
منطقی )فیش بین و آجزن، 1975(، تئوری رفتار 
برنامه ریزی شده )آجزن، 1991(، مدل پذیرش 
ف��ن آوری )دای��وس، 1989(، م��دل پذی��رش 
فن آوری-2 )ونکاتش و دایوس، 2000(، مدل 
پذیرش ف��ن آوری-3 )ونکاتش و باال، 2008(، 
مدل سازمان فن آوری و محیط زیست )ترناتژی 
و فلیچ��ر، 1990(، م��دل یک پارچه ی پذیرش 
و اس��تفاده از فن آوري )ونکات��ش و دیگران، 

2003( است.

1-5-1-تئوریاشاعهینوآوری
این مدل که توس��ط راجرز )1983و 1995( 
معرف��ی ش��ده اغلب ب��رای مطالع��ه ی پذیرش 
فن آوری اطالعات از پایه های نظری اس��تفاده 
ک��رده اس��ت ]24[. اش��اعه ی ن��وآوری، یک 
تئ��وری جامعه ش��ناختی و ارتباطاتی اس��ت که 
برای توضیح الگوی پذیرش اس��تفاده می شود. 
راجرز )1983( اش��اعه را فرآیندی دانست که 
در آن ن��وآوری از طری��ق کانال های خاص و 
طی دوره های زمانی در سیس��تم های اجتماعی 
گس��ترش می یابد. راج��رز پذی��رش را جهت 
تصمیم گیری ب��رای قبول کردن و اس��تفاده از 
ن��وآوری به کار ب��رد. مدل اش��اعه ی نوآوری 
ب��رای تجزیه و تحلیل رفتار پذیرش در س��طح 

افراد فرمول بندی ش��ده ام��ا در تحقیقات اخیر 
برای مطالعه در س��طح پذیرش سازمانی استفاده 

می شود ]25[.
راجرز صفاتی از نوآوری را که به اش��اعه ی 
ف��ن آوری نو کم��ک می کند برش��مرد. به نظر 
می رسد اشاعه ی نوآوری مدل پذیرفته شده ای 
ب��رای شناس��ایی ویژگی ه��ای اصل��ی پذیرش 
نوآوری اس��ت. راج��رز )1995( پن��ج ویژگی 
نوآوری را که نقش��ی کلیدی در گرایش افراد 
ب��ه پذی��رش آن دارد را بدین ترتیب برش��مرد: 
امتیاز نسبی، س��ازگاری، پیچیدگی، دارا بودن 
قابلی��ت آزمایش��ی و عینیت. او بی��ان کرد که 
اگر نوآوری ها در عرص��ه ی فن آوری این پنچ 
ویژگی را داش��ته باش��ند به سرعت اش��اعه پیدا 

خواهند کرد.
مرور ادبیات نش��ان می دهد که مدل اشاعه ی 
ن��وآوری چارچوب��ی نظری و جامد اس��ت که 
به طور تجربی پش��تیبانی می ش��ود ]26[. اگرچه 
مدل اش��اعه ی نوآوری در تحقیق��ات پذیرش 
آن در س��طح س��ازمانی هنوز محبوب است اما 
انتقاده��ای قابل توجهی نیز ب��ر کاربرد این مدل 
در س��طح س��ازمانی وارد اس��ت ]27[. از عمده 
محدودیت ه��ای م��دل اش��اعه ی ن��وآوری در 
رویکرد فردگرایانه آن اس��ت ک��ه تأثیر عوامل 
محیطی و سازمانی مورد توجهی قرار نمی گیرند 
]28[. برانکو و وتر )1990( بیان کردند که مدل 
اش��اعه ی نوآوری می تواند پذی��رش فن آوری 
اطالعات در سازمان را به طور کامل توضیح دهد. 
این مدل در درجه ی نخست بر نوآوری هایی که 

افراد به صورت مس��تقل می پذیرند تمرکز دارد. 
از دیگر محدودیت های ظاهری مدل اش��اعه ی 
ن��وآوری، ناتوان��ی آن در نش��ان دادن فرآیند 
پیاده س��ازی فن آوری اطالعات است. این مدل 
هی��چ منطقی مبنی ب��ر پذیرفته ش��دن نوآوری 
توس��ط کاربر ارائ��ه نمی دهد. ب��ا این حال مدل 
اشاعه ی نوآوری، فرآیند پذیرش نوآوری را در 
س��طح افراد در مراحل قبل از پذیرش و مراحل 

تصمیم گیری برای پذیرش توضیح می دهد.

1-5-2-مدلپذیرشفنآوری
م��دل پذی��رش ف��ن آوری که ب��ه پیش بینی 
پذیرش فن آوری اطالعات و توضیح رفتار افراد 
در پذیرش ف��ن آوری اطالعات کمک می کند 
در 1989 توس��ط دایوس از م��دل تئوری عمل 
منطق��ی اقتباس ش��د. فرض  این م��دل پذیرش 
ف��ن آوری آن اس��ت ک��ه پذیرش ف��ن آوری 
اطالعات دارای دو ویژگی به نام های سودمندی 
ادراکی و س��هولت استفاده ادراکی است ]29[. 
ش��کل-3 مدل پذیرش فن آوری معرفی ش��ده 

توسط داویس را نشان می دهد.
س��ودمندِی ادراکی عبارت است از درجه ی 
اعتقاد هر ش��خص به آنکه استفاده از سیستمی 
خ��اص، عملکرد ش��غلی او را افزایش می دهد. 
س��هولت اس��تفاده ادراکی نیز عبارت است از 
درجه ی اعتقاد هر ش��خص به آنکه اس��تفاده از 
سیس��تمی خاص نی��ازی به تالش ن��دارد ]30[. 
تئوری رفت��ار برنامه ریزی ش��ده از مدل تئوری 

عمل منطقی اقتباس شده است.

2-پیشینهیتحقیق
محرابی��ان و هم��کاران )1393( در مقاله ای با 
عنوان بررس��ی مزایای فن آوری اطالعات سبز، 
به مفاهیم این فن آوري و چگونگي پیاده س��ازي 
آن در س��ازمان ها اش��اره کرده  و ب��ه فن آوري 
اطالعات س��بز به عنوان یکي از اجزاء س��ازمان 
س��بز پرداخته اند. در ادامه مدل ارزشي فن آوري 
اطالعات سبز که براي توصیف مسیر دست یابي 
به پایداري زیس��ت محیطي اس��تفاده ش��ده و از 
طریق چهار روش جداگانه ش��رح داده می شود  2  مدل تئوری رفتار برنامه ریزی )آجزن، 1985-1987(
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 عنوانبه(شده درك رفتاريِ كنترل نامبهي جديد جزء كردن اضافه با را منطقي عمل تئوري) 1991( آجرن
 ازو  غيرمستقيم يا مستقيم طوربه شده، ريزيبرنامه رفتار تئوري .كندمطرح مي )رفتاري قصد مؤثر بر متغيري
را  ثيرتأ كمترين قصدمندي كه شرايطي در است معتقد) 1991( آجزن. دگذارمي ثيرأت رفتاربر  قصدمندي طريق

  .]22[ شود استفاده واقعي رفتار بينيپيش براي تواندمي شدهادراك رفتاريِ كنترل دارد، رفتار بينيپيشبر 
ي كنندهتعيين عامل سومين شدن اضافه، شده ريزيبرنامه رفتار تئوري و منطقي عمل تئوري بين اصلي تفاوت
  .خواهد بودشده درك رفتاريِ كنترل يعني رفتاري قصد

  .دگردمي تعيين شدهدرك قدرتو  شدهكنترل اعتقادات عامل دوتوسط  شدهدرك رفتاريِ كنترل
  

  
 )5198- 7198 ،نزريزي (آجمدل تئوري رفتار برنامه -2شكل 

  
 و رفتارها دشواري ميزان از او درك تأثير تحت فرد يكي انگيزه كه دهدمي نشان شدهدرك رفتاريِ كنترل
 وجودي درباره كنترلي قويِ اعتقادات شخص اگر. گيردمي قرار رفتار يك انجامعدم يا انجام در موفقيت ميزان
 اگر برعكس .داشتد خواه رفتار آن روي يزياد شدهدرك كنترل باشد، داشته رفتار يكي كنندهتسهيل عوامل
 اين. شودمي رفتار بروز مانع كه داشت خواهد كنترل از پاييني درك باشد نداشته قوي كنترليِ اعتقادات شخص
 اطراف محيط هنجارهاي از متأثر هاينگرش و آينده وقايع بينيپيش گذشته، تجارب به مربوط تواندمي درك
  .باشد فرد

  

  اطالعات آوريفن نوآوري پذيرش نظري هايمدل - 5- 1
 يديگر قطعيي نظريه كه رسدمي نظربه بعيد بسيار نيز و ندارد وجود نوآوري پذيرش براي واحديي نظريه هيچ

 در مختلف عوامل و نوآوري پذيرش رفتار پذيرندگان، نگرش توضيح جهت محققانحال اين با .]23[ ارائه گردد
  .كنندمي استفاده نظري هايمدل وها تئوري از ،اطالعات آوريفن پذيرش مختلف هايزمينه
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مقاالت تحلیلي-كاربردي

بررسی خواهد ش��د. در بخش بعدی نیز مدل ها 
و چارچوب ه��اي فن آوري اطالعات س��بز که 
توسط دانش��مندان مختلف ارائه ش��ده بررسی 
می گردد. همچنین چالش ها، راهکارها و مزایاي 
ف��ن آوري اطالعات س��بز از زوای��اي مختلف  
بررس��ي مي ش��ود. صنعت فن آوري اطالعات 
مي توان��د به عن��وان هدف��ی ارزش��مند به دنبال 
تقاضاي ایجاد فن آوري اطالعات سبز باشد. این 
مقاله که مي تواند به عنوان یک راهنما اس��تفاده 
شود قادر است راهکارهایي جهت اتخاذ مؤثرتر 
ف��ن آوري اطالعات  و کارآمدتر نوآوري هاي 

سبز توسط سازمان ها ارائه کند.
ظهراب��ی و هم��کاران )1393( در مقال��ه ای 
با عنوان بهینه س��ازي مصرف ان��رژي به کمک 
فن آوري اطالعات س��بز بیان مي کنند که مدل 
ف��ن آوري اطالعات س��بز به طور کلي ش��امل 
چهار گام برنامه ریزي، طراحي، اجرا و سنجش 
کارآی��ي فرآیند اس��ت. ای��ن مقال��ه مي تواند 
به عنوان یک راهنما اس��تفاده شود و با توجه به 
نحوه ی اتخاذ مؤثرتر و کارآمدتر نوآوري هاي 
فن آوري اطالعات س��بز توس��ط س��ازمان ها، 

مصرف انرژي را بهینه سازي کند.
مقاله ی ظهرابي و بیابان گرد مهرباني )1393( 
با عنوان بررس��ي پذیرش ف��ن آوري اطالعات 
س��بز بر اس��اس دیدگاه مدیریت فرآیندمحور، 
مي تواند به عنوان یک راهنما اس��تفاده ش��ده و 
با توج��ه به نحوه ی اتخاذ مؤثرت��ر و کارآمدتر 
نوآوري هاي فن آوري اطالعات س��بز توس��ط 

سازمان ها، سنجشی کاربردي را ارائه نماید.
تقوي ف��رد، صم��دي )1393( در مقاله ای با 
عن��وان عوامل مؤث��ر بر پیاده س��ازي طرح های 
فن آوری اطالعات س��بز در سازمان ها با تأکید 

بر مجازی س��ازی، عوامل مذکور را شناس��ایي 
کرده اند. یافته های اطالعات این پژوهش نشان 
می دهد که مجازی سازی تأثیر مثبت و معناداري 

بر پیاده سازي طرح های فن آوری سبز دارد.
جه��ان آرا، مولوی و محم��ودی )1392( در 
مقاله ای با عنوان بررسي فرصت ها و تهدیدهاي 
زیس��ت محیطي فن آوري اطالعات و ارتباطات 
)با ارائه ی راهکارهای زیست محیطی با رویکرد 
  ICT ابتدا تعریف عملیاتي محیط زیست و )ICT
را ارائه کرده اند، س��پس فرصت ها و تهدیدهاي 
فن آوري اطالعات و ارتباطات در محیط زیست 
را از دیدگاه استراتژیک شرح داده اند، در ادامه 
راهکارهاي راهبردي زیست محیطي با رویکرد 
ف��ن آوري اطالع��ات و ارتباطات را پیش��نهاد 
کرده اند و در انتها مطال��ب را جمع بندي کرده 

و نتیجه ي آنرا ارائه داده اند.
بیلت املینس��ون )1391( در کتاب��ی با عنوان 
کت��اب IT س��بز؛ ف��ن آوری اطالع��ات ب��رای 
پایداری محیطی س��عی دارد نح��وه ی برخورد 
ب��ا این تهدیدات زیس��ت محیطی دهه های اخیر 
را به تصویر بکش��د و با بررس��ی و آزمایش های 
فراوان تالش ک��رده در مقابل این تهدیدات به 
نجات زمین کمک کند. نویس��نده س��عی دارد 
توسط فن آوری اطالعات از آثار مخرب انسان 
در زمین کاسته و این فن آوری را نقطه ی عطف 

تالش های نسل جدید بشر قرار دهد.
رنجیت بُس و هم��کاران )2011( در مقاله ای 
با عنوان چارچ��وب یک پارچه ب��رای ارزیابی 
پتانسیل شرکت ها برای بهره گیری از طرح های 
فن آوری اطالعات س��بز به همراه مجازی سازی 
از دیدگاه نظ��ری از طریق ارائ��ه ی چارچوبی 
یکپارچه براس��اس ش��ناختن و آزمودن عوامل 

مؤث��ر کمک کنن��ده، آمادگ��ی یک ش��رکت 
برای اس��تفاده از فن آوری اطالعات سبز که بر 
پایه ی مجازی س��ازی بنا ش��ده را ارزیابی کرده 
اس��ت. این چارچوب براساس سه تئوری موثق 
سیستم های اطالعاتی یعنی فن آوری - سازمان 
- محیط زیس��ت، فرآیندهای مجازی س��ازی و 
اش��اعه ی نوآوری اس��ت. این مقاله سه دیدگاه 
مذکور را با هم ترکیب می کند تا از قدرت هر 
یک برای ارزیابی پتانسیل استفاده از طرح های 
فن آوری اطالعات سبز و جایگاه اجرایی آن در 

سطح یک شرکت استفاده کند.

3-روشتحقیق
روش تحقی��ق حاض��ر )که از لح��اظ هدف 
کابردی می باشد(، توصیفی از شاخه ی استنتاجی 
است. مبانی نظری و مطالعات پیشین این تحقیق 
کتابخانه ای بوده و توس��ط مق��االت، مجالت، 
سایت های معتبر، کتاب های مرتبط و اطالعات 
مربوط ب��ه آزمون فرضیات ب��ا روش میدانی و 

توسط پرسش نامه جمع آوری شده است.

3-1-جامعهیآماریتحقیق
جامع��ه ی آم��اري این تحقیق عبارت اس��ت 
از مجموعه ای از اف��راد، واحدها یا رویدادهاي 
مدنظ��ر و مورد عالقه ی پژوهش��گر که حداقل 
یک صفت مشترک داشته باشند ]32[. به عبارت 
دیگ��ر جامعه ی آماري عبارت اس��ت از همه ی 
افرادي ک��ه قرار اس��ت یافته ه��اي آمارگیري 
به آنها تعمیم داده ش��ود. جامع��ه ی آماری این 
تحقیق کارشناسان و مدیران بخش انفورماتیک 
ش��رکت های زیرمجموعه ی شرکت ملی نفت 
ایران در تهران هستند که نمونه گیری از آنها به 

روش تصادفی انجام شده است.

3-2-برآوردحجمنمونهوروشاندازهگیری
جم��ع آوری و مطالع��ه ی مجموعه ی جامعی 
از داده های مربوط به حوزه ی پژوهش��ی خاص 
ی��ا از لح��اظ فیزیک��ی غیرممکن اس��ت یا در 
عمل میس��ر نیس��ت. بنابراین به دلیل محدودیت 
زم��ان، برای مناب��ع و امکانات اجب��اراً از روش  3  مدل پذیرش فن آوری فاصله TAM  )دیویس، 1989(

9 
 

 براي گيريتصميم مراحل و پذيرش از قبل مراحل در افراد سطح دررا  نوآوري پذيرش فرآيند ،نوآوريي اشاعه
  .دهدمي توضيح پذيرش

  

 آوريفن پذيرش مدل -2- 5- 1

 در افراد رفتار توضيح و اطالعاتآوري فن پذيرش بينيپيش به كه) 1989( دايوس توسطآوري فن پذيرش مدل
 پذيرش مدل فرض .است شده اقتباس منطقي عمل تئوري مدل از كندمي كمك اطالعاتآوري فن پذيرش

 استفاده سهولت و ادراكي سودمندي هاينامبه ويژگي دو داراي اطالعاتآوري فن پذيرش كه است نآوري آفن
  .دهدمي نشان را داويس توسط شده معرفيآوري فن پذيرش مدل 2- شكل .]29[ است ادراكي

  

 
  )1989 ،ديويس( TAM آوريفنمدل پذيرش  -3شكل 

 
 او شغلي عملكرد خاص،ي سيستم از استفادهاعتقاد هر شخص به آنكه  يدرجه از است عبارت ادراكي سودمنديِ

 از استفاده اعتقاد هر شخص به آنكه يدرجه از است عبارتنيز  ادراكي استفاده سهولت .دهدمي افزايش را
 اقتباس منطقي عمل تئوري مدل از شده ريزيبرنامه رفتار تئوري .]30[ ندارد تالش به نيازي خاص يسيستم

  .است شده
  

  تحقيق يپيشينه -2
وري آفناين به مفاهيم  ،اطالعات سبز آوريفناي با عنوان بررسي مزاياي در مقاله )1393( همكاران و محرابيان

يكي از اجزاء سازمان  عنوانوري اطالعات سبز بهآو به فن اندكردهها اشاره سازي آن در سازمانو چگونگي پياده
يابي به پايداري دست توصيف مسيروري اطالعات سبز كه براي آدر ادامه مدل ارزشي فناند. سبز پرداخته

. در بخش د بررسي خواهد شدنشوداده ميشرح  گانهو از طريق چهار روش جدا شدهمحيطي استفاده زيست
 گردد.بررسي ميارائه شده توسط دانشمندان مختلف كه وري اطالعات سبز آهاي فنها و چارچوبمدل نيز يبعد



21

ماهنامه  علمی- ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز/ شماره ی 126 / شهریور ماه 1394

نمونه گی��ری اس��تفاده ش��د. نمون��ه ی جامعه ی 
آماری، مجموعه ی اندازه هایی اس��ت که عماًل 
در جریان ی��ک تحقیق گردآوری می ش��وند. 
زمانی ک��ه ن��ه از واریانس جامعه اط��الع داریم 
ن��ه از احتمال موفقیت ی��ا عدم موفقیت متغیر و 
همچنین برای ب��رآورد حجم نمون��ه نمی توان 
از فرمول ه��ای آماری را ب��ه کار برد، از جدول 
مورگان که حداکثر تعداد نمونه را ارائه می دهد 
استفاده می شود. در این جدول S حجم نمونه و 
N حجم جامعه است. با توجه به تعداد جامعه ی 
آم��اری ای��ن تحقی��ق )400 نفر( طب��ق جدول 
مورگان تعداد 196 نمونه صحیح است. از آنجا 
که این احتمال وجود داش��ت که نرخ بازگشت 
پرس��ش نامه ها کمتر از 100 درصد باشد، جهت 
حل این مش��کل تع��داد 210 پرس��ش نامه میان 
اف��راد جامعه توزیع ش��د. پ��س از جمع آوری 
پرسش نامه ها و حذف پرس��ش نامه های حاوی 
داده های گم ش��ده، تعداد 175 پرسش نامه ی پر 

شده مورد تحلیل قرار گرفت.

4-ارائهیمدلپیشنهادیتحقیق
ه��دف ای��ن مقاله، تحلی��ل می��زان مقبولیت 
ف��ن آوری اطالع��ات س��بز توس��ط چارچوبی 
مفهومی اس��ت. این چارچوب بر اس��اس مدل 
رفت��اری نظریه ی عمل منطقی )TRA( اس��ت. 
TRA از زمان توس��عه ی نظریه ی یک پارچگی 
اطالعات مورد استفاده قرار گرفته و از آن برای 
پیش بینی رفتارها، گرایش ها و هنجارها استفاده 
ش��ده اس��ت. به عالوه این م��دل در مطالعات 
موفقیت آمیزی جهت بررسی رفتار استفاده شد. 
شکل س��نتی مدل TRA چهار ساختار دارد که 
عبارتند از: نگ��رش )ATB(3، هنجارهای ذهنی 

.6)AB( 5 و رفتار)BI( 4، قصد رفتاری)SN(
از تئ��وری عمل منطقی برای درک رفتار در 
مطالعات محیطی استفاده شد. برای مثال بنگ، 
الین��ر، هاجیمارک��و و ترایچ��ال )2000( مدل 
TRA را به عنوان چارچوبی نظری برای بررسی 
رابطه ی بین آگاهی از انرژی های تجدیدشدنی 
و عقاید در خصوص تبعات اس��تفاده از انرژی 
تجدیدش��دنی استفاده کردند. ماراندو، موتی و 

ژوزف )2010( از TRA در تش��ریح حفاظ��ت 
از آب شرب در بوتس��وانا بهره برداری کردند. 
 TRA اخیراً کیم، جئونگ و هوانگ )2013( از
برای پیش بین��ی میل دانش آموزان آمریکایی و 
ک��ره ای به درگی��ر ش��دن در رفتارهایی که به 
آنه��ا کمک می کند تا تغیی��رات آب و هوایی 
را تخفیف دهند، اس��تفاده کرده اند. اغلب این 

مطالعات حاکی از قدرت TRA بوده است.
این مطالعه نیز از TRA برای تعریف رفتاری 
اتخ��اذی GIT در IT بهره برده اس��ت. آجزن 
و فیش بی��ن )TRA )1980 را ب��ا اس��تفاده از 
متغیرهای بیرونی شرح دادند. این متغیرها نظریه 
را جامع تر ک��رده و کاربرد آن��را در پیش بینی 

رفتار و تفسیر رفتار افزایش می دهند.
به عالوه TRA نش��ان می ده��د که متغیرهای 
بیرونی به صورت غیرمستقیم با نگرش و هنجار 
ذهنی رابطه دارند. در بسیاری از مطالعات عقاید 
ف��ردی7، تجربیات پاس��خ دهندگان8 و س��طوح 

آگاهی9 به عنوان متغیر بیرونی استفاده شده اند.
مثاًل یغمائی )2010( مش��اهده کرد که یکی از 
عوامل TRA عقاید فردی اس��ت که به طرز بسیار 
چش��م گیری بر فرآیند ش��کل دهی گرایش های 
رفتاری اث��ر می گ��ذارد. این مطلب ب��دان معنی 
اس��ت که عقاید فردی ما را ب��ه درک عمیق تری 
در خصوص اس��تفاده ی عمل��ی از نظریه ی عمل 
منطقی می رس��اند و به این ترتی��ب می توان نقش 
س��ازمان ها را در رفتارهای حرفه ای بررسی کرد. 
به ع��الوه TRA در بررس��ی س��ودمندی نظریه ی 
ش��ناخت اجتماعی و در نتیجه تولی��د دیدگاهی 
سیس��تماتیک نیز مفید واقع شد. محققان پیشنهاد 
کرده اند که مطالعات آتی در خصوص بررس��ی 
جنبه های مختلف این مدل باش��د. نینک )2003( 

از TRA ب��رای تخمی��ن متغیره��ای تأثیرگذار بر 
مقبولیت اس��تفاده کرده اس��ت. این مطالعه نشان 
می دهد که ویژگی های سیس��تمی شامل کیفیت، 
امنیت، ویژگی های خاص، سازش پذیری، ارزش 
و ... می توانند از عوامل بیرونی در تعیین جزئیات 
مطالعات آینده باشند. کراسبی و مولینگ )1983( 
رابطه ی بین متغیرهای بیرونی و نظریه ی مدل عمل 
منطق��ی را مطالعه کردند. آنها پیش��نهاد دادند که 
آگاهی بای��د به عنوان یک��ی از متغیرهای بیرونی 
درنظر گرفته ش��ود. بر اساس این مطالعه، آگاهی 
می تواند تأثیر مس��تقیمی بر رفتار داش��ته باشد. نُح 
)2008( برای مدل جامع TRA، از تجارب به عنوان 
یکی از متغیرهای بیرونی استفاده کرده تا عقایدی 
مانند خرید آنالین، گرایش ه��ا ومیل به خرید را 
در کانال های چندگانه ی محیط فروشگاه بررسی 
کند. به عالوه در خص��وص محیط طبیعی، عقاید 
فردی به عنوان س��ایر متغیرهای مرتب��ط با رفتارها 

وگرایش های محیطی درنظر گرفته می شود.
 TRA بر اساس یافته های مذکور، این مطالعه از
به عنوان مدل چارچوبی جامع به همراه سه متغیر 
بیرونی شامل عقاید فردی، تجربه ی پاسخ دهنده 
اس��ت  ک��رده  اس��تفاده  آگاه��ی  س��طوح   و 
)ش��کل-4(. برخالف اکثر مطالع��ات، در این 
مطالعه روی دیدگاه جدیدی از TRA متمرکز 

شده است.
در ای��ن مطالع��ه جهت بهینه س��ازي نظریه ی 
عم��ل منطقي به جاي س��ازه ی کنت��رل رفتارِي 
درک شده، س��ازه ی خود کارآمدي )با تعریف 
بن��دورا( به ای��ن نظریه ملحق گردی��د. پذیرش 
ف��ن آوری اطالعات از جمله رفتارهایي اس��ت 
که کاماًل در کنترل اراده ی فرد نبوده و افراد در 
آن با عامل کنترل مواجه هستند؛ چراکه عوامل 

4  مدل پذیرش فن آوری اطالعات سبز )این تحقیق(

13 
 

 رفتارها با مرتبط متغيرهاي ساير عنوانبه فردي عقايد، طبيعي محيطدر خصوص  عالوهبه. دكن بررسي فروشگاه
  .شودمي گرفته درنظر محيطي هايوگرايش

 شامل بيروني متغيرسه  همراهبه جامع ارچوبيچ مدل عنوانبه TRA از مطالعه اين مذكور، هاييافته اساس بر
 اين در مطالعات، اكثر برخالف). 4-شكل( است كرده استفاده آگاهي سطوح و دهندهپاسخي تجربه عقايد فردي،

  است. شده تمركزم TRAدر خصوص  يجديد ديدگاه روي مطالعه
 خودي سازه شده،درك كنترل رفتاريِي سازه جايبه منطقي عملي نظريه سازيبهينه جهت مطالعه اين در

 كه است رفتارهايي جمله از اطالعاتآوري فن پذيرش. گرديد ملحق نظريه اين به) بندورا تعريف با( كارآمدي
 خارجي و داخلي عواملكه راهستند؛ چ مواجه كنترل عامل با آن در افراد و نبوده فردي اراده كنترل در كامالً

 هايسازه جمله از كه خودكارآمدي مانند ايسازه وجودبنابراين . باشند مؤثر رفتار اين بر توانندمي متعددي
 آن در را رفتار پيشگويي قدرت منطقي عمل محور باوري نظريه با همراه است، رفتار كنترلي زمينه در كارآمد
 .داد خواهد افزايش

  

 
  اين تحقيق)اطالعات سبز ( آوريفنمدل پذيرش  –4شكل 

  

  گيريقابليت اعتماد و روايي ابزار اندازه - 4-1
داشته  يكساني ي؛ به اين معني كه اگر آزموني پس از چند بار تكرار نتيجهكندپايايي به دقت آزمون اشاره مي

گيري بتواند ويژگي و خصوصيت اندازهي يا اعتبار آن است كه وسيلهروايي  .]31[پايا خواهد بود  يآزمون باشد
  .]31[ق بخشيدن به آن تهيه شده است كند كه آزمون براي تحقروايي به هدفي اشاره مي. نظر را اندازه بگيردمد
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داخل��ي و خارجي متع��ددي مي توانن��د بر این 
رفتار مؤثر باش��ند. بنابراین وجود سازه اي مانند 
خودکارآمدي که از جمله س��ازه هاي کارآمد 
در زمینه ی کنترل رفتار است، همراه با نظریه ی 
باور محور عمل منطقي، قدرت پیشگویي رفتار 

را در آن افزایش خواهد داد.

4-1-قابلیتاعتمادورواییابزاراندازهگیری
پایایی به دقت آزمون اشاره می کند؛ به این 
معن��ی که اگر آزمونی پ��س از چند بار تکرار 
نتیجه ی یکس��انی داشته باش��د پایا خواهد بود 
]31[. روای��ی یا اعتبار آن اس��ت که وس��یله ی 
اندازه گی��ری بتوان��د ویژگ��ی و خصوصی��ت 
مدنظر را اندازه بگیرد. روایی به هدفی اش��اره 
می کند که آزمون برای تحقق بخش��یدن به آن 

تهیه شده است ]31[.
جدول-1 شاخص های پایایی را برای تمامی 
متغیرهای تحقیق نش��ان می دهد. ش��اخص های 
پایایی ترکیب��ی )CR( و آلفای کرونباخ جهت 
بررس��ی پایایی پرس��ش نامه اس��تفاده می شوند. 
الزم��ه ی تأیید پایایی بزرگ تر از 0/7 بودن این 
شاخص هاس��ت. تمام��ی این ضرایب بیش��تر از 
0/7 هس��تند که این امر نش��ان از پایا بودن ابزار 

اندازه گیری دارد.

5-نتایجآزمون
با توجه به خروجی نرم افزار و آزمون t نتایج 

حاصل در جدول-2 ارائه شده است.

نتیجهگیریوپیشنهادتحقیقاتآتی
این مطالع��ه چندین مفهوم ب��رای محققان و 
پژوهشگران به همراه دارد. از نظر پژوهشی براي 
کسانی که به شکل تجربی در مورد سیستم های 
اطالعاتی تحقیق می کنند نشان دهنده ي عوامل 
مؤثر بر پذیرش فن آوری اطالعات س��بز است 
]32[. بنابرای��ن مطالعه ي حاضر نش��ان دهنده ي 
یک��ی از مع��دود مطالع��ات تجرب��ی در مورد 
پذی��رش ف��ن آوری اطالع��ات س��بز در می��ان 
حرفه ای ه��ای ف��ن آوری اطالعات اس��ت. این 
مطالعه همچنین نشان می دهد که چه عواملي در 

سوق دادن اعتقاد و رفتار حرفه ای های فن آوری 
اطالعات به س��مت پذیرش فن آوری اطالعات 
س��بز مش��ارکت دارند. این یافته ها می تواند به 
محققانی که س��عی در درک اعتقادات و رفتار 
حرفه ای های فن آوری اطالعات در پذیرش این 

فن آوری دارند کمک کند.
مطالع��ه ي حاض��ر نش��ان دهنده ی رابط��ه ي 
مستقیمی بین سابقه ي تجربه در زمینه ي فن آوری 
اطالع��ات و پذیرش فن آوری اطالعات س��بز 

اس��ت. آش��نایی با این فن آوری کس��ی را که 
دانش��ی پایه ای از ف��ن آوری اطالعات داش��ته 
باشد در تصمیم گیری جهت پذیرش فن آوری 
اطالعات س��بز کمک خواهد ک��رد. در مقابل 
اگر فردی آش��نایی کافی با این موضوع نداشته 
باش��د ممکن است نس��بت به آن بی اعتنا باشد. 
با توجه ب��ه ضریب بتای مثب��ت می توان گفت 

تجربه ي پاس��خ دهنده تأثیر مس��تقیم و مثبتي بر 
نگرش دارد. همچنین مطالعه ي حاضر نشان داد 
که س��طح آگاهی رابطه ي معناداری با نگرش، 
قصدمن��دی و رفتار واقعی در پذیرش فن آوری 
اطالعات سبز دارد. سازمان ها می توانند با انتشار 
اطالعات مربوط به محیط زیس��ت در سازمان، 
احس��اس مس��ئولیت کارمن��د ب��ه انج��ام دادن 
فعالیت های دوست دار محیط زیست را افزایش 
دهند که این مطلب سبب افزایش سطح آگاهی 

کارکنان ش��ده و به موج��ب آن درصد پذیرش 
این فن آوری سبز در سازمان افزایش مي یابد.

در این مطالعه مش��اهده ش��د که آن دس��ته از 
افراد آشنا به فن آوری اطالعات که معتقد بودند 
پذیرش فن آوری اطالعات س��بز الزم، مناس��ب 
و ارزش��مند اس��ت در هنگام خری��د نرم افزار یا 
سخت افزار جدید به سبز بودن توجه کافی دارند. 

2  نتایج بررسی فرضیه ها

جهت تأثیروضعیت فرضیهtخطافرضیه های تحقیق

مستقیمتأیید0/0447/213عقاید مرتبط با شخص  نگرش

بی معنیرد0/0531/579عقاید مرتبط با شخص  قصدمندی

مستقیمتأیید0/0493/444عقاید مرتبط با شخص  رفتار واقعی

مستقیمتأیید0/0583/594تجربه ی پاسخ دهنده  نگرش

مستقیمتأیید0/0483/543سطح آگاهی  نگرش

مستقیمتأیید0/0475/318سطح آگاهی  قصدمندی

مستقیمتأیید0/0423/438سطح آگاهی  رفتار واقعی

مستقیمتأیید0/0484/974نگرش  قصدمندی

مستقیمتأیید0/0453/211هنجارهای ذهنی  قصدمندی

مستقیمتأیید0/0534/646خودكارآمدی  قصدمندی

بی معنیرد0/0480/308خودكارآمدی  رفتار واقعی

مستقیمتأیید0/0537/215قصدمندی  رفتار واقعی

1  شاخص های پایایی

متغیرهای 
پنهان

تجربه ی 
رفتارخودكارآمدیپاسخ دهنده

 واقعی
سطح 
آگاهی

عقاید مرتبط 
هنجارهای نگرشقصدمندیبا شخص

ذهنی

آلفای 
كرونباخ

10/76110/8620/6620/8350/7630/732
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برداشت و رفتار واقعی مردم ممکن است بر توجه 
به مسائل زیست محیطی هنگام تصمیم گیری برای 
خرید سخت افزار جدید تأثیرگذار باشد. همچنین 
تأثیر معنادار هنجارهای ذهنی بر قصدمندی افراد 
متخصص فن آوری اطالعات نشان داد که افراد 
مه��م در این زمینه می توانند س��بب ایجاد انگیزه 
در پذیرش فن آوری اطالعات س��بز ش��وند. این 
مطالعه نشان داد رابطه ي معناداری بین قصدمندی 
و رفتار واقعی در پذیرش فن آوری اطالعات سبز 

در سازمان وجود دارد.
مطالعه ي حاضر با رویکردي تحقیقی، پذیرش 
فن آوری اطالعات س��بز را بررسی کرده است. 
داده ها از یک نمونه ي آش��نا به مسائل فن آوری 
اطالع��ات جم��ع آوری ش��ده؛ زی��را پذی��رش 
فن آوری اطالعات س��بز مفهومي نس��بتاً جدید 
است و به نظر می رسد 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 

با شخص، تجربه ي پاسخ دهنده، سطح آگاهی و 
خودکارآمدی توسعه یافت. طبق نتایج آزمون، 
تئ��وری عمل منطقی ب��راي پیش بین��ی پذیرش 
فن آوری اطالعات سبز مناسب است. این مطلب 
همچنین شامل چهار عامل خارجی درنظر گرفته 
ش��ده برای مدل نیز هست. این بدان معناست که 
چهار عامل مذکور به نحوی با پذیرش فن آوری 

اطالعات سبز رابطه ي مستقیم دارند.
این مطالعه ب��ا محدودیت های��ی مواجه بود. 
نخس��ت آنک��ه ممک��ن اس��ت به دلی��ل روش 
جم��ع آوری داده ه��ا، تعمی��م نتای��ج مح��دود 
ش��ود؛ چراک��ه ای��ن نتای��ج ب��ر پای��ه ی درک 
شرکت کنندگان از پذیرش فن آوری اطالعات 
اس��ت. جایگزین��ی روش  ارائ��ه ش��ده  س��بز 
جمع آوری داده با روش مصاحبه، منجر به بهبود 
کاوش پاس��خ دهنده ها در مطالعات آتی خواهد 
شد. دوم آنکه در این مطالعه رابطه ی بین درک/

رفتار پذیرش فن آوری اطالعات س��بز در میان 
افراد آش��نا به فن آوری اطالعات درنظر گرفته 
ش��ده اس��ت. بنابراین درنظر گرفتن تأثیر عامل 
محیط کاری ب��ر پذیرش ف��ن آوری اطالعات 
س��بز برای مطالعات آتی جالب به نظر می رسد. 

از س��وی دیگر به دلیل عوامل تأثیرگذار توسط 
ش��رکت بر افراد نمونه ممکن است نتایج اضافه 
و جالب دیگری نیز در س��ایر شرکت ها حاصل 
ش��ود. محدودیت آخر نیز به دلیل تأثیر معنادار 
فرهنگ ب��ر ف��ن آوری اطالع��ات و ارتباطات 
است. بدین ترتیب در مطالعات آتی باید عوامل 
تأثیرگذار بر ش��رکت ها مانند فرهنگ، جامعه، 

جغرافیا و اقتصاد نیز درنظر گرفته شوند.
از آنجا که اکثر فعالیت های شرکت ملی نفت 
ایران رابطه ی مستقیمی با محیط زیست دارد باید 
حفاظت از محیط زیس��ت از طریق برنامه ریزي 
و طراحي ه��اي صحیح و انج��ام کارها به روش 
مس��ئوالنه مدنظر ق��رار گیرد. بنابراین پیش��نهاد 
می شود قبل از پیاده س��ازی فن آوری اطالعات 
سبز در شرکت ملی نفت ایران، با استفاده از مدل 
ارائه شده و انجام مطالعه ای میدانی، مقبولیت این 
ف��ن آوری در ش��رکت نفت در قال��ب پروژه ی 
جداگان��ه ای بررس��ی ش��ود. همچنین پیش��نهاد 
می ش��ود جهت بررس��ي روابط بی��ن متغیرهاي 
ش��کل دهنده ی م��دل، از روش حداقل مربعات 
جزئي که یکي از جدیدترین رویکردها در مدل 

معادالت ساختاري است استفاده شود.
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