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ارتباطات هاي اطالعات و  در حال حاضر به دلیل گسترش روزافزون فناوري اطالعات سبز فناوريمبحث 

هاي  هزینهباشد و در کشور ما نیز با افزایش  در تمامی ابعاد زندگی انسان یکی از مهمترین مباحث روز دنیا می

حسوس مها، نیاز دو چندانی براي تحقیقات بیشتر در این زمینه  مصرف انرژي پس از هدفمند کردن یارانه

  .باشد می

تاکید با  فناوري اطالعات سبزهاي  سازي طرح پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل موثر بر پیاده

 پرسشنامه گردآوري ابزار و همبستگی نوع از و توصیفی ،پژوهش روش .صورت گرفته است سازي مجازيبر 
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  مقدمه

را باشد که مزایاي فراوانی  از صنایع به روز و حساس می 1صنعت فناوري اطالعات و ارتباطات

ی از اما در عین حال این صنعت یک. هاي مختلف فراهم کرده است ها و سازمان براي شرکت

بر اطالعات اثرات چشمگیري  فناوريمحصوالت . کنندگان انرژي در دنیاست بزرگترین مصرف

انسان اي هستند که براي سالمت آنها شامل مواد شیمیایی شناخته شده. روي محیط زیست دارند

 دار برمهاي تابشی موادي مانند جیوه، کادمیوم و بازدارنده. شوند و محیط زیست تهدید محسوب می

  .(Bose & Luo, 2011) کنند هاي الکترونیکی تولید می که در انتهاي چرخه عمرشان زباله

روزافزون  هايدر حال حاضر محققان، دست اندرکاران و دولتمردان براي مواجهه با هزینه

کسب هاي  هاي مؤثري جهت تنظیم مصرف ناکارآمد انرژي توسط شرکت انرژي، به دنبال طرح

انرژي با افزایش روزافزون میزان مصرف  (Capra and Merlo, 2009).باشند  و کار در جهان می

اي  گلخانههاي زیست محیطی، اثرات گازهاي ناپذیر، افزایش آلودگی و از دست رفتن منابع تجدید

شدند ناشی از ضایعات الکترونیکی و محصوالت سمی موجود در جهان، فعاالن این صنعت برآن 

ها، مدل  تعهدات اجتماعی، استفاده بهینه از منابع طبیعی و کاهش آلودگیتا به منظور رعایت 

اطالعات طرح فناوري . تهیه و ارائه نمایند 2و چارچوبی را تحت عنوان طرح فناوري اطالعات سبز

بحث و باشد که امروزه در بسیاري از تحقیقات خارجی مورد  ترین مباحث روز دنیا می سبز یکی از داغ

  ).1391کمال احمدي، (گیرد  میبررسی قرار 

محیطی هاي اطالعات سبز نویدهاي فراوانی براي کمک به حل مسائل زیست  اگرچه فناوري

 /ها سیستمدهد، با این وجود تحقیقات بسیار کمی در زمینه ظرفیت  ها در حد گسترده می سازمان

  (Jenkin et al., 2011)  .صورت گرفته است اطالعات سبز فناوري

فقدان اطالعات سبز وجود دارد،  فناوريشکاف اصلی که امروزه در ادبیات تحقیق در مورد 

 فناوريهاي  ها در ارزیابی ظرفیت پذیرش و اجراي طرح چارچوبی نظري است تا بتواند به سازمان

کمک سازي  سازي آن از طریق ابزار تکنولوژیکی مدرنی همچون مجازي اطالعات سبز و پیاده

ارائه و صورت گرفته  و در این تحقیق تالش شده است تا ضمن  3هم توسط بوس و لواین م. کند

صورت شرح و بسط این مدل و چارچوب منسجم نظري، آن را عملیاتی کند؛ اقدامی که پیش از این 

فناوري سازي  همچنین با استفاده از این مدل میزان آمادگی شرکت ساپکو در پیاده. نگرفته است

نتایج . سازي مورد تجزیه و تحلیل و بررسی قرار گرفت ه ویژه از طریق مجازياطالعات سبز ب

  .باشد ها می به سایر سازمان قابل تعمیم عملی این پژوهش
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  ادبیات پژوهش

 هاي ها و فناوري گردد که سازگاري سیستمهایی اطالق میها و برنامهبه طرح فناوري اطالعات سبز

به . (Siegler & Gaughan, 2008)کند  ها لحاظ می سازماناطالعاتی را با محیط زیست در 

سازي  یکپارچهها،  افزارها و مراکز داده وري انرژي در سخت توان به بهبود بهره عنوان نمونه می

منسوخ شده اشاره و کاهش ضایعات در تجهیزات سازي  افزار مجازي استفاده از نرمسرورها با 

  . (Watson, Boudreau & Chen, 2008)نمود

 فناوريبیان شد،  4در ژورنال رسمی جمهوري فرانسه 2009جوالي  12بر طبق تعریفی که در 

شود تا آثار منفی  اطالعات سبز تکنولوژي اطالعاتی و ارتباطی است که طراحی و استفاده می

تالشی در واقع  فناوري اطالعات سبز. هاي انسان بر محیط زیست را کاهش دهد و مخرب فعالیت

نسبت به استفاده از متدها، محصوالت و خدمات فناوري اطالعات در جهت رفتار مسئوالنه  براي

  (www.greenit-monaco.com). محیط زیست است

 بر روي طراحی، ساخت، بکارگیري، و دورانداخت زـاوري اطالعات سبـفن به طور کلی

هاي مؤثر و کارآمد مرتبط، با کمترین تاثیر بر محیط زیست سیستم کامپیوترها، سرورها و زیر

  (Dedrick, 2010). کند  و یا حتی بدون تاثیر بر آن تمرکز می

 
  اطالعات سبز فناوريضرورت ایجاد 

 هاي ها براي حرکت به سمت توسعه فناوري  هاي مربوط به انرژي مصرفی، دلیل اصلی شرکت  هزینه

انفجار با  .سال اخیر از اهمیت بسیار باالیی برخوردار شده است سبز بوده و این موضوع در چند

کاهش هاي اطالعاتی، کاستن اثرات منفی محیطی آنها در جهت  ها و تکنولوژي استفاده از سیستم

اثرات در تقابل با . (Jenkin et al, 2011)تخریب محیط زیست زمین، امري حیاتی خواهد بود 

اي تا  گلخانهاي که در کاهش تولید گازهاي  با توان بالقوه بزفناوري اطالعات سمخرب محیطی، 

  (The Climate Group, 2008)  .تواند بسیار مؤثر باشد دارد، می% 15

سبز نقش مهمی در مباحث مربوط به محیط زیست و انرژي  اطالعات فناورياکنون هم 

 طریق جایگزین کردن، از اطالعات فنـاوري اساساً (Capra & Merlo 2009) .کند ا میـایف

 .بخشد میها را ارتقا  وري سازمان بر، بهره فرایندها و خدمات جدید با کارهاي پرهزینه و سرمایه

(Chwelos et al., 2010) . استراتژیکبه عنوان یک مبحث مهم  فناوري اطالعات سبزظهور، 

زمانی این مبحث که . دهد ایجاد شده از طریق شناخت، سازگاري با محیط زیست را مدنظر قرار می

انجام شد، اینک ضرورتی براي  ها محسوب می تنها کمی بیش از یک انگیزه اخالقی براي شرکت
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 ;Esty and Winston, 2006).فناوري اطالعات استکسب و کار و به تبع آن ضرورتی براي 

Murugesan, 2008; Velte et al., 2008; Watson et al., 2010)  

از دهد که عوامل متعدد خارج  هاي جدید و عملکرد فناوري اطالعات سبز نشان می پژوهش

 مصرف. انجامد کنترلی وجود دارد که به خلق حس فوریتی در پیدایش فناوري اطالعات سبز می

از اي  روند و به طور فزاینده یش میکنندگان به سمت سبزتر کردن همه جانبه زندگی خویش پ

چگونگی به همین دلیل، درك . کنند هاي سازگار با محیط زیست حمایت می محصوالت و روش

عملی هایی  حل گردد تا بتوان راه امري ضروري محسوب می فناوري اطالعات سبزهاي  ایجاد طرح

یافت هاي فعلی  ها در هزینه، بیش از روش جویی براي بهبود در بقاء کسب و کار و شناخت صرفه

  .(Bose & Luo, 2011)نمود 

  

  5سازي رویکرد مجازي

اتوماسیونی  و(Applegate, 2003) ساز  افزار هوشمند، شبکه سازي را به عنوان نرم فرآیند مجازي

ولوژي اند که با اهرم افراد، سرمایه، تکن سازي کرده در درون و سراسر مرزهاي سازمانی مفهوم

فرایند . یابد وري، ارزش و رقابت دست می اي در بهره هاي قابل مالحظه و منابع دانش به پیشرفت

سازي  مجازي(سازمان  فناوري اطالعاتهاي  سازي زیر ساخت سازي هم شامل مجازي مجازي

) الکترونیکهاي تجارت  قابلیت(سازي فرآیندهاي کسب وکار  و هم مجازي) ها سرور در مراکز داده

متحول ها در انطباق با محیط  سازي موجب سرعت بخشیدن به سازمان استراتژي مجازي .گردد می

خواهد رقابتی و فشرده رو به رشد جهان  و متغیر کنونی گشته، و منجر به موفقیت در بازار  به شدت

  .(Bose & Luo, 2011) شد

مدیران شود زیرا  می ناوري اطالعاتفسازي باعث افزایش چابکی  از دیدگاه مدیریتی، مجازي

صرف کنند و رشد  6توانند به سازمانشان کمک کنند تا وقت کمتري براي سهم درون بازار می

 مجازيشود که  همچنین فرض می .(Willoughby, 2010)باالیی در خط تولید داشته باشند 

توانند براي پاسخ به نیازها و  هاي امروزي می ممکن است که سازمان هايسازي یکی از ابزار 

  (Velte et al, 2008) . به کار گیرند» استفاده مجدد، بازیافتکاهش، «در راستاي شعار جهانی سبز 
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   يساز يمجازتکنولوژي 

 پردازشگرها، :لیقب از ،يافزار سخت مختلف منابع يگذار اشتراك به و اجتماع ،يساز يمجاز

اساس این تکنولوژي بر مبناي استفاده  .آنهاست نهیبه کارکرد يبرا... ها، حافظه سازها، رهیذخ

کار از یک دستگاه سرور و نصب چندسیستم عامل بر روي آن است که به صورت موازي با هم 

  ).1391کمال احمدي، ( کنند می

 يها کهبش تیریمد خصوص به و فناوري اطالعات صنعت در یمهم يجا يساز يمجاز امروزه

 يهاشرکت ،يتکنولوژ نیا يایمزا از استفاده و موجود يها چالش به پاسخ يبرا.  دارد يوتریکامپ

اچ  ،7وي ام ویر يها شرکت به توان یم جمله آن از. اند آورده يرو يساز يمجاز به ا،یدن بزرگ

  .کرد اشاره 10کس اي انو ا 9، مایکروسافت8پی

  

  سازي انواع مجازي

 ،هاسرور يساز يمجاز آنها نیتر مهم که است يساز ادهیپ قابل مختلف هیال چند در يساز يمجاز

  .باشد یم هاتاپ دسک يساز يمجاز و  يکاربرد يها برنامه يساز يمجاز

  11سرور يساز يمجاز )الف

 یکیزیف سرور کی در را يمجاز سرور نیچند توان یم آن توسط که است یروش سرور يساز يمجاز

 اختصاص و کم یبازده با سرور چند دیخر يبرا پرداخت يجاه ب يتکنولوژ نیا از استفاده با. نمود اجرا

  .داشت خواهدوجود  باال یبازده با سرور يکمتر تعداد داشتن امکان کدام، هر به سیسرو کی

   12يکاربرد يها برنامه يساز يمجاز )ب

 گفته هاي کاربردي سازي برنامه مجازي ،آن ياجرا محل از افزار نرم پردازشگر هسته يجداساز به

  .شود یم

  13تاپ دسک يساز يمجاز )ج

 زکاریم سرور، بر یمبتن یپردازش مدل از استفاده با ،)کار زیم(تاپ  دسک يساز يمجاز يتکنولوژ

 يرو نکهیا يبجا کاربر کار زیم ،مدل نیا در. کند یم مستقل افزار سخت یکیزیف محل از را کاربر

 کاربر که یزمان نیبنابرا. شود یم رهیذخ سرور يرو ،شود رهیذخ کاربر زیم يرو انهیرا یمحل حافظه

 هستند ينگهدار و اجرا حال در سرور يرو ها داده و ها پردازش ها، برنامه یتمام است، کار حال در

)http://www.miitco.com/Virtualization.aspx(.  
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  سازي مزایاي مجازي

 :سازي به شرح زیراست یکپارچه سازي و انجام مجازي حاصل از منافع

  .ها هاي در حال اجرا در اتاق سرور، همراه با فضاي مورد نیاز براي این دستگاه کاهش تعداد کلی دستگاه  .1

و هاي مرتبط،  سازي به همراه هزینه کاهش انرژي مورد نیاز براي اجراي سرورها و ذخیره  .2

 .گازهاي گلخانه ايکاهش انتشار 

 سازي ذخیرههاي  گذاري در آینده بر روي سرورهاي فیزیکی و دستگاه کاهش هزینه سرمایه  .3

ها  شرکتهاي اتاق سرور، بسیاري از  با باال بردن نرخ بهره وري توسط عملیاتی کردن دارایی

 .نیاز کمتري به خرید در آینده خواهند داشت

با . یابد میاي کاهش  و تعمیر و مدیریت به طور قابل مالحظهزمان مورد نیاز براي نگهداري   .4

ظیمات تواند به سرعت تن اطالعات سبز می فناوري، بخش سازي سرور استفاده از مجازي

به . سرور مجازي را تغییر دهد و از کار زمانبر مورد نیاز براي سرورهاي فیزیکی اجتناب کند

متمرکز ها بر روي تنها چند سیستم  ه دادههمین ترتیب، مدیریت فضاي ذخیره، هنگامی ک

 .)Velte et al, 2008(گردد  تر می ، سادهشوند می

 ها و مصرف انرژي را پایین آورده و تعداد سازي از طریق افزایش کاربري، هزینه مجازي

. (Kumar and Mieritz, 2007)دهد  سرورها و فضاي فیزیکی طبقات را در مراکز داده کاهش می

  40درصدي فضاي طبقات و همچنین کاهش  80سازي کاهش  گزارش شده است که مجازي

  .(Bose & Luo, 2011) ها در پی داشته است درصدي مصرف انرژي را در مراکز داده

 هاي ساخت سازي به کار گرفته شده، خاص هر شرکت بوده و بر اساس آمادگی و زیر عملیات بهینه

اطالعات  فناوريوري انرژي  هاي بهره ساختزیر. شود ن میآن شرکت تعیی اطالعات فناوري

سازي  خنکهاي انرژي و  ها را کاهش دهند، مشکل فضا را حل کنند، محدودکننده توانند هزینه می

شوند و پذیري  پذیري و مسوولیت که در روند رشد موثر است را کنترل کنند و باعث بهبود انعطاف

   (Bose & Luo ,2011).به اهداف استراتژي سبز دست یابند

مکرر و سازي وارد است که به علت پیچیدگی نیاز به نگهداري  علیرغم ایراداتی که به مجازي

سازي فناوري  سازي محرك اصلی در پیاده رایند مجازيـ، ف(Ruth, 2009)ابزار حمایتی دارد 

هاي کسب  هایی است که تفکر زیست محیطی را در درون استراتژي اطالعات سبز در سازمان

   .(Harris, 2008) کنند و کار خود ایجاد می
  

  اطالعات سبز  فناوريهاي  طرحساز در اجراي  عوامل زمینه

 زمینه تکنولوژیکی )الف
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بستگی سازي، به میزان زیادي  هاي فناوري اطالعات سبز از طریق مجازي موفقیت در اجراي طرح

مناسب براي مثال، بکارگیري . سازي در کسب و کار دارد ها از فرایندهاي مجازي به استفاده شرکت

خواهد هاي کسب و کار به اتوماسیون فرایندهاي کسب و کار کمک  تجارت الکترونیکی در فعالیت

هاي سبز، دورکاري، کنفرانس از راه دور  استفاده از ساختمان: هاي دیگري همچون مثال. کرد

خواهد ها کمک  همکاري آنالین و یافتن منابع سبز، به اهداف فناوري اطالعات سبز سازمان و

سوخت هاي سفر، تقاضاي مالقات کارمند، کاهش مصرف  هزینه دورکاري منجر به کاهش. کرد

راه گیري از کنفرانس  بهره. ها از طریق حذف اندازه دفتر خواهد گردید در اداره و کاهش هزینه

آنالین به هاي  ها میان دفاتر و واحدهاي مشتري، و همکاري وکنفرانس و تله کنفرانسویدئ - دور

استعدادهاي هاي سفر، دسترسی به  کاهش مصرف سوخت ماشین یا گردش هواپیماها، کاهش هزینه

یابی سبز، فرایند زنجیره تامین را براي ارائه مسؤولیت زیست  و منابع. راه دور خواهد انجامید

  .گیرد ظر میمحیطی در ن

استفاده  ها ندارند، زیرا با سازي داده ها دیگر نیازي به صرف هزاران دالر بر روي ذخیره سازمان

هارد  .جویی کرد توان مقدار قابل توجهی از پول را صرفه می 14سازي منطقه هاي ذخیره از شبکه

. رید، بکارگیري و خنک شدن نیازمند هزینه هستندـها نیز همچون سرورها، جهت خ دیسک

راکز ـم ها در امکان کاهش تعداد هارد دیسک - سازي سرور همچون مجازي - سازي ذخیره مجازي

محاسبات، بسیاري از کسب و کارها به نوعی از . (Bose & Luo, 2011)کند  داده را فراهم می

رساندن و به حداقل  برداري سازي بهره ور بهینهمنظاند که به  روي آورده 15موسوم به محاسبات ابري

  .شود به کار گرفته می اطالعات فناوريهاي  هاي زیر ساخت هزینه

 هاي محیطی و سازمانی  زمینه )ب

بستگی هاي فناوري اطالعات سبز به عوامل متعددي  سازي طرح ها در پیاده احتمال موفقیت شرکت

موفقیت در برخورداري از حمایت مدیریت براي . عامل اول، عامل پشتیبانی مدیر ارشد است. دارد

پرورش و هاي فناوري اطالعات سبز، نیاز به آموزش و  اما، به ویژه در طرح. هر پروژه حیاتی است

هاي  اجراي طرح. فقدان موانع اجرایی، از دیگر عوامل مهم است. تغییر در نگرش وجود دارد

راي اجها ممکن است که با موانعی مواجه شود که از تصویب و  فناوري اطالعات سبز در شرکت

  .ها جلوگیري کند موفق این طرح
  

  16اطالعات سبز فناوريحاکمیت 

اندیشیدن  سبز) 1: (هاي کلیدي مدیریت براي اجراي موفق فناوري اطالعات سبز عبارتند از چالش

سازي  پیادهمدیر عامل به روشنی بیان گردد و بر احساس فوریت در  انداز شرکت باید با حمایت چشم –
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توسعه یک  -ریزي  برنامه) 2(هاي ابتکاري سبز، براي افزایش خرید ذینفعان تاکید گردد  طرح

. اطالعات سبز براي شرکت، باید اولین گام در جهت اجراي اقدامات سبزتر باشد فناوريطرح 

 »سبزي«گیري پیشرفت  یک مبنا و یک روش براي اندازه - ایجاد یک مبنا و تعیین یک معیار) 3(

پی در تواند موفقیت کل پروژه را  در کل طرح کاهش اثرات کربن، در آغاز طرح ایجاد گردد که می

را  گیري اندازههاي  ها باید تعدادي فرم هاي سبز، شرکت براي آزمایش اثربخشی شیوه. داشته باشد

مداوم وقتی معیار تعیین گردید، به طور  - پیگیري و نظارت برموفقیت ) 4. (تعریف و به کار گیرند

 هاي دسترسی به سازمان - همکاري) 5. (یابد پیگیري و نظارت بر میزان موفقیت یک پروژه ادامه می

ها  وفقیتمها و دروس آموخته شده، قضاوت در مورد چگونگی  آوري بهترین شیوه دیگر براي جمع

قدرت اهرم ) 6. (گیري براي اقدام بر روي طرحی مشابه ها قبل از تصمیم و ارزیابی شکست پروژه

حاکم هاي انرژي و اوضاع اقتصادي  با افزایش هزینه - تاثیرگذاري شرایط و اوضاع و احوال جاري

  .(Bose & Luo, 2011)اي مواجه خواهند شد سابقه هاي سبز به احتمال زیاد با حمایت بی بر جوامع، طرح

  

  اطالعات سبز فناوريجهت  تغییرات مورد نیاز در سازمان

اطالعات در حال حاضر توافقی جمعی در مورد اثرات مستقیم و منفی صنعت و محصوالت فناوري 

توسط تواند به طور چشمگیري  این اثرات زیست محیطی می. بر روي محیط زیست وجود دارد

تغییرات اي از این خالصه 1جدول . تغییرات تکنولوژیکی کاهش یابددو عامل تغییرات رفتاري و 

  .دهد نشان میسبز  اطالعات فناوري را براي ایجاد
  

 تغییرات مورد نیاز در سازمان براي سوق یافتن به سمت فناوري اطالعات سبز .1جدول 

  Bose & Luo, 2011) :منبع(

  تغییرات در رفتار  تغییرات تکنولوژي

  یک شرکت هاي فناوري اطالعات وري مواد و انرژي در زیرساخت افزایش بهره

هاي فناوري اطالعات با ابر  پویا کردن زیرساخت -

  کامپیوترها
سازي و تثبیت  ها براي فرایند مجازي گسترش سیاست -

  سازي ها و ذخیره داده
  ها براي مصرف انرژي آوري تنظیم فنگیري و  مدیریت، اندازه  -   سازي سرور سازي و یکپارچه مجازي -

  هاي جدید سبز به روز رسانی اتاق سرور، ساختمان  -  سازي تثبیت و تقویت ذخیره -

    ها کالینت تاپ و تین سازي دسک مجازي -

  هاي کسب و کار یک شرکت وري انرژي و مواد در فعالیت افزایش بهره

سیاست براي کاهش پرینترهاي رومیزي و کاهش توسعه  -  تشکیل کنفرانس و همکاري از راه دور -

  حجم مواد مورد نیاز براي چاپ

توسعه سیاست براي خاموش کردن تجهیزات زمانی که  -  تقویت پرینترها -

  گردند استفاده نمی
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    مدیریت قدرت و توان کامپیوترها -

  .دهد اثرات زیست محیطی را کاهش میگزیند که  شرکت محصوالت و خدماتی را در ارتباط با فناوري اطالعات برمی

توسعه سیاست براي دفع تجهیزات فناوري اطالعات در  -  LCDبه  CRTحرکت از نمایشگرهاي  -

  روشی سازگار با محیط

جویی  صرفهیابی به منظور حفاظت و  تعیین اهداف قابل دست -   خرید جدید فناوري اطالعات مطابق با استاانداردها - 

  ها ارزیابی و تهیه و تامین فناوري انرژي؛ از طریق

  پژوهش هاي هفرضی

که هایی است  سازي فناوري اطالعات سبز در سازمان سازي محرك اصلی پیاده فرآیند مجازي

 (Harris, 2008).اند  هاي کسب و کار خویش وارد نموده تفکر زیست محیطی را در استراتژي

نیروي هاي حمایتی آن،  سازي همگام با تکنولوژي براساس تحقیقات بوس و لو، فرایند مجازي

دند کرآنها تالش . شود ها محسوب می محرکه اصلی براي رویداد فناوري اطالعات سبز در سازمان

به سبز  فناوري اطالعاتهاي ابتکاري  تا نگرشی جامع و دقیق داشته و در راستاي انجام طرح

بر اساس اي که آنها توسعه دادند چارچوب یکپارچه. ها بپردازند سازي در سازمان مجازيبررسی 

  :گذاري شده است پایه 17یاطالعاتهاي  سیستمسه نظریه 

  20نوآوري تئوري انتشار) ج 19سازي مجازي –تئوري فرایند ) ب 18محیط –سازمان  - تکنولوژي ) الف

توسعه مطرح شده را براي  یاطالعات هاي سیستممتغیرها و ساختار هر سه تئوري  2جدول 

طور نظریه باال با هم ترکیب گردیده تا به  3در این مدل یکپارچه، . دهد مدل تحقیق نشان می

هاي فناوري  ها در پذیرش طرح مشترك از توان بالقوه هر یک براي ارزیابی ظرفیت سازمان

  .استفاده گردد سازي آن اطالعات سبز و مراحل پیاده
  

  )Bose & Luo, 2011: منبع(اي از بنیاد نظري چارچوب پیشنهادي  خالصه .2جدول

  شرح مختصر  متغیرهاي مستقل  متغیر وابسته ISنظریه 

 - تکنولوژي

- سازمان

 محیط

)TOE(  

 آن طی که فرایندي

 نیاز، به پی شرکت

 رشـپذی و جستجو

 تکنولوژیکی نوآوري

   .برد می

 شرکت، یک خارجی و داخلی هاي تکنولوژي شامل  فنی زمینه

   فرایندها و تجهیزات جمله از

  و اندازه شامل شرکت یک منابع و ها ویژگی  سازمانی زمینه

   ارتباطات فرایندهاي

  قانونی محیط و رقبا صنعت ساختار و اندازه  محیطی زمینه

  

فرایند تئوري 

سازي مجازي

)PVT(  

فرایندي که توسط آن 
دهد   شرکت توضیح می

آیا کند که  بینی می و پیش
 مجازيفرایند در برابر 

سازي مقاومت، یا از آن  
  . کند تبعیت  می

 کامالًاي  کنندگان براي درك تجربه توانایی شرکت  الزامات حساسیتی
  حسی از فرایند

 کنندگان در فرایند براي  تعامل با توانایی شرکت  الزامات ارتباطی
  همدیگر

تاخیر ها با کمترین  درجه رخ دادن سریع فعالیت  الزامات همزمانی
  در فرایند 

براي کنندگان و توانایی  کنترل و شناسایی شرکتالزامات شناسایی و 
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  اعمال کنترل   کنترل

  

انتشار 

 نوآوري

)DOI(  

فرایندي که توسط آن، 
جدید فنی،   نوآوري

ها  یا تکنیکمصنوعات 
در یک شرکت از خلق 

  گردندبه استفاده تبدیل 

  موجودیت و عملکردهاي خود از درك  مرحله دانش

  خلق یک نگرش مطلوب   مرحله ترغیب

  تعهد براي تصویب  گیري مرحله تصمیم

  بکارگیري  مرحله اجرا

  براساس نتایج مثبت آن تقویت  مرحله تایید

شده بنا نهاده ) 2011(فرضیات این پژوهش بر اساس مبانی نظري و نیز تحقیق بوس و لیو 

  .شود هاي اطالعاتی ارائه می زمینه نظریه سیستم 3در این راستا فرضیات پژوهش با توجه به . است

  

  فنی زمینه

توان آن را درجه  تکنولوژیکی، آمادگی حسی است که می اولین ساختار پیشنهاد شده در زمینه

کنندگان  سازي تعریف نمود که شرکت تخمین تبدیل شدن به سازمانی سبز از طریق مجازي

بر اساس ادبیات موجود . حسی از فرایند نماید سازي را قادر به تجربه کامالً در فرایند مجازي

جگانه پنتواند درك حواس  می) سازي همچون مجازي(گردد که فناوري اطالعات  اینطور فرض می

مختلفی همچنان که در نمایش یک مدل مجازي، انواع . سازي نماید از دنیاي فیزیکی را شبیه

شود و نیز در وسیله   ها نشان داده می ها و کفش ها، سایزها و اشکال مختلفی از لباس از رنگ

طور اي مجازي به  درجه 360نقلیه مجازي، هر عملکرد مکانیکی خودرو از طریق یک چرخش 

   (Bose & Luo, 2011). شود نشان داده می جامع

  .هاي فناوري سبز اطالعات دارد سازي طرح آمادگی حسی، تاثیر مثبت معناداري بر روي آماده :1فرضیه 

یک  کنندگان به تعامل با یکدیگر در توان به عنوان احساس نیاز شرکت آمادگی ارتباط را می

آغازگر تواند  بر اساس ادبیات موجود، چنین تعاملی می. اي در فرآیندي مجازي بیان کرد زمینه حرفه

 21لینکدینهاي مجازي مانند  به عنوان مثال، وب سایت. اعتماد، توسعه دوستی و کسب دانش باشد

ته تواند به اعضا خود کمک کند تا عالیق مکمل همدیگر را به اشتراك گذاش می 22فیس بوكو 

سازي،  مجازيبر اساس تئوري فرایند . اي با همدیگر کمک کند به آنها در ایجاد ارتباطات حرفهو 

مجازي تواند  از قبیل تجارت الکترونیک و آموزش از راه دور می فناوري اطالعات ارتباطات مجازي

   (Bose & Luo, 2011). سازي فرایندها را تسهیل نماید 

  .هاي فناوري سبز اطالعات دارد سازي طرح تاثیر مثبت معناداري بر روي آمادهآمادگی ارتباط  :2فرضیه 

گردند  میهاي یک فرایند در آن ملزم  کنیم که فعالیت اي تعریف می آمادگی همزمانی را درجه

 فناوريسازي بر مبناي  مجازي. تا با کمترین زمان تاخیر و با سرعتی متناسب با هم رخ دهند

کنندگان متعدد را بدون در نظر گرفتن موقعیت مکانیشان، به طور  شرکتتواند  اطالعات می
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هاي بالدرنگ است  هاي موجود همانند پیام رسانی تکنولوژي .همزمان در فرایند شرکت دهد

، همکاري 24اي و نزدیک ، ارتباطات آنی حلقه23هایی همچون حضور آگاه که به وسیله ویژگی

پاسخگو  کنندگان تواند در جایی که شرکت گردد و می برجسته می 26، و اعالم رویداد25چند وجهی

با هاي متفاوت، در زمانی واحد را داشته باشند،  بوده و امکان برقراري ارتباط با یکدیگر در مکان

 (Bose & Luo, 2011). سازي، اتصالی زنده و چند مسیره را فراهم نماید کمک فرایند مجازي

هاي فناوري سبز  سازي طرح اثیر مثبت معناداري بر روي آمادهآمادگی همزمانی، ت :3فرضیه

  .اطالعات دارد

- سازمان- تکنولوژيتکنولوژیکی و چارچوب  کنترل درون زمینه آمادگی شناسایی و

همچنین کنندگان در فرایند بوده و  اي که قادر به شناسایی یکایک شرکت به عنوان درجه ،محیط

ارتباطات از تحقیق بر روي گسترش . شود توانایی کنترل موثر بر رفتارهایشان را دارد، تعریف می

است  شود که دانستن هویت طرف مقابل در زمان توسعه ارتباط حائز اهمیت این گونه استنباط می

(Dombrowski et al, 2004) . امکان ایجاد و گسترش روابط در فرایندهاي مجازي سازي این

دیگران با سازد تا بتوانند هویت خود را پنهان نموده و شناسایی آنان براي  براي افراد فراهم میرا 

اي این  هاي تکنولوژیکی در حوزه کنترل دسترسی، به طور گسترده با پیشرفت. مشکل مواجه گردد

ده فنی گردد که شرکت کنندگان در فرایندهاي مجازي بتوانند از طریق ابزار پیچی امکان فراهم می

. شوندتصدیق ها، تایید اعتبار و  ها و بیومتریک همچون رمز عبور محافظت شده، ورود به سیستم

  شرکتتواند رفتار این  هاي کاربردي نظارت و پیگیري مبتنی بر فناوري اطالعات می عالوه براین، برنامه

   Bose & Luo, 2011).(ید اي خودکار و سیستماتیک ردیابی و تجزیه و تحلیل نما کنندگان را به شیوه

 هاي فناوري سازي طرح آمادگی شناسایی و کنترل، تاثیر مثبت معناداري بر روي آماده :4فرضیه 

  .سبز اطالعات دارد

  

  سازمانی زمینه

  :گردند سازمانی به صورت زیر تبیین می فرضیات مبتنی بر زمینه

سبز  هاي فناوري و پذیرش طرح سازي گردد که پیاده سبز، فرض می  در زمینه فناوري اطالعات

سازمان اطالعات مستلزم پشتیبانی مدیریت ارشد سازمان است؛ کسی که سودمندي یک ایده را براي 

دارد سازي و توسعه در اختیار  شناسد و اختیار و منابع الزم براي نوآوري را در طول پیاده به رسمیت می

(Meyer, 2000) .مدیران عالی، حمایت و همکارانش اظهار داشتند که ) 1996( 27همچنین کرام

  . استهاي ارتباط از راه دور  هاي اطالعاتی و سیستم عاملی مهم در پذیرش و اجراي موفق سیستم
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هاي فناوري  سازي طرح حمایت مدیران ارشد تاثیر مثبت معناداري بر روي آماده :5فرضیه 

  .سبز اطالعات دارد

هاي  زمینه هاي مالی در گذاري فناوري اطالعات سبز، مستلزم سرمایه هاي سازي طرح آماده

باشد  میافزار، استخدام و آموزش کارکنان، و تعمیر و نگهداري و طراحی سیستم  افزار و نرم سخت

ضروري ها  هاي فناوري اطالعات سبز در سازمان سازي و پروژه سازي فرایند مجازي که براي پیاده

اطالعات سبز  فناوريکوتاه مدت و منابع مالی تخصیص یافته براي  گذاري است و سرمایه

   .(Bose & Luo, 2011)کند  اولیه را نیز تضمین می

هاي فناوري سبز  سازي طرح مثبت معناداري بر روي آمادهتامین منابع مالی تاثیر  :6فرضیه 

  .اطالعات دارد

  

  محیطی زمینه

رسمیت  یک جزء اساسی تاثیرگذار بر انتشار نوآوري بهدر زمینه محیطی، حمایت قانونی به عنوان 

حمایت  (Zhu & Kraemer, 2005; Zhu et al., 2003; Zhu et al. 2006). شناخته شده است

مثالً قانون ملی بازیافت کامپیوتر، (هاي دولتی و قوانین  ها و سیاست قانونی از طریق حمایت

گسترده در سطح ) ترونیکی و تجهیزات الکترونیکیهاي الک محدودیت در ارسال مواد پرخطر، زباله

 سازي ملی یا دولتی، و از طریق طراحی مجدد فناوري اطالعات و فرایندهاي کسب و کار و نیز مجازي

جهت ها در جهت دستیابی به اهداف فناوري اطالعات سبز کمک نموده و در  تواند به سازمان می

با عالوه بر این، حمایت قانونی . دار گام برداردحداقل کردن اثرات زیست محیطی و توسعه پای

) مالیاتیاز طریق قوانین، حمایت فنی، و بودجه یا تخفیف (ها براي فناوري اطالعات سبز  ایجاد مشوق

و کند ها در جهت مدیریت مؤثرتر فناوري اطالعات و فرایندهاي کسب و کار کمک  تواند به سازمان می

  . (Bose & Luo, 2011)کارهاي آگاهانه زیست محیطی گسترش دهد  هاي بازار را براي کسب و فرصت

هاي فناوري سبز  سازي طرح معناداري بر روي آمادهحمایت قانونی تاثیر مثبت  :7فرضیه

  .اطالعات دارد

بازار اي تعریف شده است که یک شرکت تحت تاثیر رقبایش در  شدت رقابت به عنوان درجه

اشاره به  شود که و همچنین به عنوان فشار رقابت شناخته می. (Zhu et al, 2006)گیرد  قرار می

 ,Zhu and Kraemer)کنند  در صنعت احساس می ها از رقبایشان سازماناي از فشار دارد که  درجه

نوآوري براي ها را به آغاز و پذیرش  تواند سازمان با توجه به ادبیات انتشار، رقابت می. (2005

  .(Darnall, 2008). حفظ یک مزیت رقابتی سوق دهد
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دیدگاه مراحل پذیرش یک نوآوري طی یک  - شایان ذکر است که در نظریه انتشار نوآوري 

سازي فناوري اطالعات سبز تا یکپارچگی و بلوغ آن مورد  و آمادهپذیرش از مرحله  -فرآیندي

 .گردد می ظر نبوده و بررسی آن به تحقیقات آتی موکولرد که در این تحقیق مدنـگی بررسی قرار می

  .هاي فناوري سبز اطالعات دارد سازي طرح فضاي رقابتی تاثیر مثبت معناداري بر روي آماده :8فرضیه 

  چارچوب مفهومی

هاي  زمینهو متغیرهاي مستقل تحقیق،  فناوري اطالعات سبز پیاده سازي متغیر وابسته تحقیق

هاي  زمینه ،)کنترل آمادگی تشخیص و آمادگی همزمانی، آمادگی ارتباط، آمادگی حسی،(فنی 

 هاي محیطی  و زمینه) حمایت مدیران عالی، تعهد در تامین منابع و اندازه سازمان( سازمانی

  .مدل مفهومی پژوهش ارائه شده است 1 در نمودار. باشند می) حمایت قانونی و شدت رقابت(
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 مدل مفهومی تحقیق .1نمودار 

 Green سازي پیاده

IT 

 محیطی هاي زمینه

 قانونیحمایت  

  فشار رقابتی

  

 هاي زمینه سازمانی

 حمایت مدیریت

 تعهد در تامین منابع

 هاي زمینه فنی

 همزمانیآمادگی 

  
 آمادگی تشخیص و کنترل

 آمادگی حسی  

 آمادگی ارتباط 
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  روش پژوهش

) ساپکو( هایش براي حل مسائل خاص درون یک سازماناین پژوهش، به قصد کاربرد یافته

 لحاظ از تحقیق ماهیت بنابراین. شود انجام می خاص  هـدانش کاربردي در یک زمین  سعهو تو

تحقیق ، عالوه بر ها نظر چگونگی به دست آوردن داده از نقطه .شود می محسوب کاربردي هدف،

ها و  داده. پیمایشی و توصیفی در این تحقیق از روش تحقیق همبستگی نیز بهره گرفته شده است

آوري  جمع) هاي ثانویه داده( منابع اینترنتی اي و اطالعات مورد نیاز تحقیق از طریق منابع کتابخانه

 عنواناز پرسشنامه، به  همچنین .گردید استفاده تحقیق نظري مبانی شده و از آنها براي تدوین

منابع مرتبط، طرح اولیه   با مطالعه. آوري اطالعات در تحقیقات پیمایشی استفاده شد جمعابزار 

و اعتبار محتواي  تهیه و تنظیم گردیدخبرگان شرکت ساپکو پرسشنامه با همکاري و دقت نظر 

  .مورد تأیید قرار گرفت و همچنین خبرگان شرکت ساپکو دانشگاهی توسط اساتید پرسشنامه

کسب نظر براي  هاي ذکر شده، مطالعه اسناد و مدارك موجود در شرکت مورد بر روش عالوه

 .گرفتاطالعات کلی مورد نیاز و نیز آشنایی با رویکرد شرکت در ارتباط با موضوع تحقیق صورت 

شرکت نظران  حبهاي خبرگان و صا ها و مشاوره همچنین در مواردي با کمک مصاحبه، از توصیه

با براي هر چه بهتر تدوین کردن مباحث مختلف تحقیق و نیز هماهنگ کردن مباحث تحقیق 

  . نیازهاي شرکت بهره گرفته شد

شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران  این پژوهش کلیه پرسنلي آماري  جامعه

باشد  نفر می 1400حدود  که تعداد آنها .باشد اعم از کارشناسان و مدیران می) ساپکو(خودرو 

به . نفر به دست آمد 90گیري کوکران براي جامعه محدود، حجم نمونه  که طبق فرمول نمونه

ساپکو  نامه بین پرسنل شرکت پرسش 110نظر در نهایت تعداد  منظور افزایش اطمینان نمونه مورد

  . کامل و قابل تحلیل دریافت گردیدنامه  پرسش 105توزیع که تعداد 

تعیین  جهت .اي بهره گرفته شده استگیري تصادفی طبقه در تحقیق حاضر از روش نمونه

کرونباخ  آلفاي ضریب از پایایی، سنجش منظور اعتبار و روایی پرسشنامه از روش اعتبار محتوا و به

نشان دهنده پایایی  ،بزرگتر بوده 7/0که از  محاسبه شده 886/0 مقدار آلفاي .استفاده شد

در تجزیه و تحلیل پرسشنامه از مباحث استنباطی و توصیفی آماري استفاده  .ه استپرسشنام

هم  و يدییتأدر سطح استنباطی از مدل معادالت ساختاري شامل تحلیل عاملی  .شده است

تحلیل مورد استفاده جهت تجزیه و  يافزارها نرم. استفاده شده است اي تک نمونه tچنین آزمون 

ویندوز تحت  72/8نسخه  LISREL افزاري بسته نرمو  19نسخه  SPSSي افزار بسته نرم ها داده



 )شرکت ساپکو: مورد مطالعه(سازي  هاي فناوري اطالعات سبز با تاکید بر مجازي سازي طرح عوامل مؤثر بر پیاده

85 

با توجه به استفاده از مدل مرجع این تحقیق، از تحلیل عاملی تاییدي جهت آزمون  .باشند یم

  . شود فرضیات استفاده می
  

  ها یافته لیتحلتجزیه و 

 .اندان بودهـآقای %)9/88( دهندگان ریت پاسخـاکثدهد که  نشان می هاي توصیفی آمارهایج ـنت

از  باالییدرصد . تعلق داشته است) 40تا  31(، به گروه سنی )%5/61(بیشترین میزان پاسخگویی 

دهنده سطح باالي تحصیالت  ه نشانـک اند داشته تحصیالت لیسانس و باالتر، %)6/80(افراد 

) 15 - 20( ، مربوط به گروه%)6/34( ربیشترین میزان سابقه کا .پاسخگویان به این پرسشنامه است

اطالعات  فناوريپاسخ دهندگان، میزان آشنایی خود با %) 90(بیش از . سال سابقه کار بوده است

 فناورياي با  حرفهآنان، آشنایی زیاد و همچنین %) 50(اند و بیش از  را متوسط به باال عنوان کرده

  .اند اطالعات داشته

  

  بررسی ضرایب همبستگی

 28)خوانیمه( روابط متغیرهاي مکنون در مدل معادالت ساختاري بر مبناي همبستگی ع ازیک نو

این و ماهیت  29دار اي است میان دو متغیر در یک مدل اما غیر جهت همبستگی رابطه. باشد می

 ضرایب همبستگی 3جدول . گیرد مورد ارزیابی قرار می 30رابطه به وسیله تحلیل همبستگینوع 

  شاخص .دهد میان متغیرهاي پنهان را به صورت دو به دو نشان می  بررسی رابطه پیرسون براي

و الزمه تایید پایایی باالتر  شود یمآلفاي کرونباخ جهت بررسی پایایی پرسشنامه استفاده 

و نشان از  باشند یم 7/0تمامی این ضرایب باالتر از . باشد یم 7/0از مقدار   شاخصبودن این 

  .باشند یمگیري  اندازهابزار  ییپایا
  

  اماتریس همبستگی پیرسون بین متغیره .3جدول 

  )1( متغیرهاي پنهان
 

آلفاي  )7( )6( )5( )4( )3( )2(

  کرونباخ

 1 آمادگی حسی )1(
     

 0.735 

 1 **0.435 آمادگی ارتباط )2(
    

 0.844 

 1 **0.684 **0.460 آمادگی انطباق )3(
   

 0.788 

تشخیص و آمادگی  )4(

 کنترل
0.508** 0.619** 0.441** 1 

  
 0.841 

 1 **0.402 **0.467 **0.613 **0.335 حمایت مدیران عالی )5(
 

 0.892 

  0.755  1 **0.606 **0.545 **0.516 **0.672 **0.366تعهد در تامین منابع  )6(
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 مالی

  0.761 1 **0.365 **0.601 0.136 *0.244 *0.209  0.175 حمایت قانونی )7(

 0.733 **0.368 **0.409 **0.471 **0.314 **0.312 **0.380 **0.416 شدت رقابت )8(

  %5سطح معناداري **           % 1سطح معناداري  *    

  

  يدییتأعاملی  لیتحل

اطالعات سبز  فناوريسازي  پیادهمرتبه دوم براي سازه  يدییتأمدل تحلیل عاملی  2 نمودار

 ،با توجه به مدل در حالت تخمین ضرایب. دهد ضرایب استاندارد نشان میرا در حالت تخمین 

بیشترین بار داراي  بر اساس بارهاي عاملی، شاخص .دشدنبارهاي عاملی مرتبه اول و دوم برآورد 

باشد تري داشته  گیري متغیر مربوطه سهم بیشتر و شاخصی که ضرایب کوچک در اندازه عاملی

  .کند گیري سازه مربوطه ایفا می در اندازه اسهم کمتري ر
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  مرتبه دوم در حالت تخمین ضرایب استاندارد يدییتأمدل تحلیل عاملی . 2نمودار 

 يها داده ،دهد یمنشان  2نمودار  درشده  محاسبهبرازندگی  يها مشخصهکه  طور همان

همسو این پژوهش با ساختار عاملی و زیربناي نظري تحقیق برازش مناسبی دارد و این بیانگر 

  .نظري است يها سازهبا  سؤاالتبودن 
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  )t-value( مرتبه دوم در حالت معناداري يدییتأمدل تحلیل عاملی  .3نمودار

نشان ) t-value(مرتبه دوم را در حالت معناداري ضرایب  يدییتأمدل تحلیل عاملی  3نمودار 

را با ) بارهاي عاملی(گیري مرتبه اول و دوم  این مدل در واقع تمامی معادالت اندازه. دهد می

استاندارد بر طبق این مدل، ضریب مسیر و بار عاملی در حالت . کند ، آزمون میtاستفاده از آماره 
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 قرار+ 96/1تا  -96/1خارج بازه  t  اگر مقدار آماره .باشد میمعنادار % 95در سطح اطمینان 

% 95 که تمامی بارهاي عاملی در سطح اطمینان دهد یممدل در حالت معناداري، نشان . گیرد

متغیر عاملی هر نشانگر با سازه یا  يبارهابراي هر یک از  tمقادیر محاسبه شده . معنادار هستند

مفاهیم گیري  پرسشنامه براي اندازه سؤاالت ییسو هم توان یما لذ. است 96/1پنهان خود باالي 

ق توسط آنچه محقّ دهد یمدر واقع نتایج جدول فوق نشان . را در این مرحله معتبر نشان داد

روابط لذا . را داشته است توسط این ابزار محقق شده است ها آنپرسشنامه قصد سنجش  سؤاالت

  .پنهان قابل استناد است يرهایمتغیا  ها سازهبین 
  

  توصیفی متغیرها آمار .4جدول 

  متغیر
 

 خطاي تخمین انحراف استاندارد میانگین

 090/0 924/0 154/3  آمادگی حسی

 065/0 663/0 129/3   آمادگی ارتباط

 076/0 783/0 183/3   آمادگی همزمانی

 062/0 635/0 475/3   آمادگی تشخیص و کنترل

 070/0 718/0 992/2   حمایت مدیران عالی

 055/0 559/0 309/3   تعهد در تامین منابع مالی

 069/0 708/0 794/2   حمایت قانونی

  057/0 582/0 154/3   شدت رقابت
  

  متغیرهااي  ک نمونهت tنتایج آزمون  .5جدول 

 tآماره  هامتغیر
درجه 

 آزادي

سطح 

 يمعنادار

اختالف 

 میانگین

 %95فاصله اطمینان 

 کران باال پایینکران 

  332/0 - 025/0 154/0 092/0 104 702/1 آمادگی حسی

 257/0 001/0 129/0 049/0  104  993/1  آمادگی ارتباط

 335/0 032/0 183/0 018/0 104 397/2  آمادگی همزمانی

 598/0 352/0 475/0 000/0 104 656/7  آمادگی تشخیص و کنترل

 131/0 - 147/0 - 008/0 907/0 104  - 118/0  حمایت مدیران عالی

 417/0 201/0 309/0 000/0 104 673/5  تعهد در تامین منابع مالی

 - 069/0 - 343/0 - 206/0 004/0 104 - 987/2  حمایت قانونی

 267/0 042/0 154/0 008/0 104 718/2  شدت رقابت

 کسب آمادگی تشخیص و کنترلبر اساس نتایج به دست آمده بیشترین عامل تاثیرگذار را 

آمادگی  ،آمادگی حسی، شدت رقابت، همزمانی آمادگی، تعهد در تامین منابع مالیکرده است، 

هیچگونه  قانونیحمایت و عامل  عالی حمایت مدیرانعامل . اند داشتههاي بعدي را  رتبه ارتباط
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شود که در  پیش بینی می .اند نشان نداده اطالعات سبز فناوري سازي پیادهبر  معناداريتاثیر 

  .سطوح معناداري بزرگتر شاید حمایت مدیران و حمایت قانونی تاثیر داشته باشد

 
  و پیشنهادها گیرينتیجه

 قرار چهار عامل به عنوان عوامل تکنولوژیکی در این تحقیق مورد بررسی: عوامل تکنولوژیکی

 فناوريهاي  سازي طرح پیادهسازي فرایند را در جهت  گرفتند که این چهار عامل، قابلیت مجازي

ارتباط، آمادگی حسی، آمادگی : این عوامل که شامل. دادند سبز مورد بررسی قرار می اطالعات

امر آمادگی همزمانی و  آمادگی تشخیص و کنترل بودند، همگی مورد تایید قرار گرفتند که این 

. باشد نظر به میزانی مطلوب می سازي در سازمان مورد دهنده وجود تکنولوژي مجازي شانن

تشخیص آمادگی سازي فناوري اطالعات سبز،  بندي عوامل موثر بر پیاده رتبههمچنین با توجه به 

اطالعات سبز در   فناوريسازي  با باالترین مقدار میانگین، موثرترین عامل در پیاده و کنترل

، میزان امنیت عامل آمادگی تشخیص و کنترلن مورد مطالعه شناخته شد و از آنجا که سازما

دهد که شرکت  داد، این موضوع خود نشان می هاي اطالعاتی را مورد سنجش قرار می سیستم

از هاي فناوري اطالعات سبز  سازي طرح تواند بستر امنیتی الزم براي پیاده ساپکو به خوبی می

  . را فراهم نماید سازي طریق مجازي

مرتبط با برخورداري از حمایت مدیران عالی و تعهد در تامین منابع، دو عامل : عوامل سازمانی

این و بر اساس نتایج به دست آمده، یکی از . عوامل سازمانی بودند که مورد بررسی قرار گرفتند

حال عامل تعهد در عوامل مهم، یعنی حمایت مدیران عالی مورد تایید قرار نگرفت و در عین 

مناسبی ، با میزان سازي فناوري اطالعات سبز پیادهتامین منابع با کسب دومین رتبه تاثیرگذار در 

مورد تایید قرار گرفت، که به زعم پژوهشگر تا حدي توانسته است کمبود حمایت مدیریت از 

  .هاي فناوري اطالعات سبز را جبران نماید طرح

حمایت عوامل بررسی شده محیطی در این تحقیق و بر اساس مدل، دو عامل : عوامل محیطی

گردید،  قانونی و شدت رقابت بودند که بر اساس نتایج به دست آمده، عامل شدت رقابت تایید

امکان  برخورداري از حمایت قانونی: معنی است که و این بداناما عامل حمایت قانونی رد شد 

که این نشان .فراهم نکرده است سبز اطالعات فناوريهاي  سازي طرح پیادهاي بیشتري را بر

دلیل تواند به  این موضوع می. باشد از عدم وجود بستر قانونی و حقوقی مناسب در این زمینه می

برانرژي هاي مبتنی  توجهی به فناوري ارزان بودن انرژي در کشورمان تاکنون بوده باشد که بی

 منعهاي قانونی چه به صورت مقررات  در این راستا دولت با حمایت. داشته است کارآمد را در پی
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مساله تواند به این  می...) همچون معافیت مالیاتی و (کننده و تنبیهی و همچنین مقررات تشویقی  

هاي سبز، حذف  سازي، اعطاي کمک و وام به طرح همچنین با سیاست فرهنگ. کمک نماید

  .ها بردارد الگوي مصرف گامی مثبت در توجه بیشتر به مصرف انرژي در سازمان ها و توجه به یارانه

ادبیات هاي شرکت مورد بررسی و نیز با درنظر داشتن مبانی و  با توجه به مختصات و ویژگی

 مجازيسازي فناوري اطالعات سبز به ویژه از طریق  نظري موجود، پیشنهاداتی در جهت پیاده

  :گرددسازي ارائه می 

سازي،  هاي مجازي انعطاف هر چه بیشتر مدیریت در زمینه پذیرش فرایندها و تکنولوژي  -

 .هاي فناوري اطالعات سبز و حمایت از طرح

توسعه در جهت  ITهاي  هاي مورد نیاز در بخش زیرساخت گذاري حمایت مدیریت از سرمایه  - 

 . سازي سیاست مجازي

 .سازي فناوري اطالعات سبز و فرایند مجازيهاي  سازي در زمینه طرح آموزش و فرهنگ  -

تجهیزات هاي الکترونیکی که به علت وجود سموم مضر در  نظارت بر انهدام و بازیافت زباله  - 

در روشی  هاي الکترونیکی را الکترونیکی، اهمیت وضرورت مدیریت و نظارت بر دفع زباله

وسایل وان بسیاري از قطعات ت و همچنین می. کند سازگار با محیط زیست را دو چندان می

 .الکترونیکی را بازیافت نمود

گیري مصرف انرژي دیتاسنترها براي مدیریت مصرف آنها، و به منظور ارزیابی و نیز  اندازه  -

 .عملکردهاي جدید مورد نیاز بر مبناي استانداردهاي  ریزي براي تهیه و تامین فناوري برنامه

کارمند کالینت، هر  با استفاده از تین(ها  ز تین کالینتتاپ و استفاده ا سازي دسک مجازي  - 

تاپ مجازي دارد که شامل یک ماوس، صفحه کلید و صفحه نمایش است در  یک دسک

 ).اند حالی که واحدهاي باقیمانده همه در یک مکان مرکزي به اشتراك گذاشته شده

ه طبیعی همچون جریان هاي تهوی و استفاده از سیستم ITهاي جدید  ایجاد و توسعه سازه  -

 .ITها و تجهیزات  هوا براي خنک کردن سازه

 .الکترونیکیایجاد بستري مطمئن و ایمن در خطوط ارتباطات مجازي براي اجراي تجارت   - 

سیستم، در استفاده از درایوهاي با ظرفیت باال و انجام ممیزي براي از بین بردن موانع در این   - 

 .سازي جهت تقویت ذخیره

محاسباتی فاده از محاسبات ابري مشروط به داشتن صرفه اقتصادي، و داشتن تشکیالت است  - 

 .قوي و توان ذخیره سازي باال



   1393 پاییز، 35فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال نهم، شماره 

92 

توسعه سیاست براي کاهش پرینترهاي رومیزي که این امر تا حد زیادي با استقرار چاپگر   -

چاپ با مرکزي در شرکت ساپکو صورت گرفته است، و نیز کاهش حجم مواد مورد نیاز براي 

 .استفاده از تونرهاي شارژ شده

هاي  کاهش هزینه در بستر تجهیزات غیرفعال شبکه؛ از آنجایی که این تجهیزات هزینه  -

استفاده از توان از راهکارهایی همچون  کند، می زیادي را در حوزه فناوري اطالعات ایجاد می

فاده از بسترهاي فیبر نوري تجهیزات ماژوالر، استفاده از سیستم ترانکینگ و مداوم، و است

 .ها بهره برد با قابلیت تعویض کور، براي کاهش این هزینه

تاریک هایی که انرژي را مدیریت کند، از قبیل خاموش کردن هارد درایوها و  از قابلیت استفاده  - 

افزاري و تشخیص بیکار بودن سیستم که  استفاده از تدابیر نرمو شدن صفحه کامپیوترها 

ها  سیستمو نیز خاموش کردن اندازي نماید  برده و در صورت نیاز مجدداً راه انتظارحالت  آن را به

حالت در این راستا سرورها در شرکت ساپکو در شب و هنگام ترك پرسنل به . در طول شب

 32و یا هایبرنت 31آیند و همچنین کامپیوترهاي شرکت قابلیت اسلیپ نیمه خاموش درمی

توان از راهکارهاي ترمینال سرویس استفاده نمود، که این سرویس  همچنین می. دارند

 قابل اجرا بوده و نتیجه این روش کاهش 33کالینت و مینی پی سی تجهیزاتی به نام تینتوسط 

  .باشد از هزینه برق مصرفی می% 70حداقل 
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