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 در کارخانه سیمان ایالم وری بهرهفناوری اطالعات سبز بر فرهنگ  تأثیربررسی  
 

 3، یاسر امامیان2، جهان عبدی 1جابر سهرابی 

 کارشناس ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه باختر، ایالم، ایران )نویسنده مسئول( 1

  استادیار، دانشگاه باختر، ایالم، ایران  2

 ایالم، ایران استادیار، دانشگاه باختر، 3

 

 چکیده

 هایی فعالیتمکمل صنعت فناوری اطالعات است و اشاره به مطالعات و  درواقعفناوری اطالعات سبز، فناوری جدیدی است که 

 و اقتصادی جنبه از هم سبز اطالعات فناوری اطالعات دارد. فناوری های زیاندر زمینه حفاظت از محیط زیست در برابر 

. هدف اصلی تحقیق حاضر آید می حساب به نیز ها سازمان اجتماعی مسئولیت نوعی به و دارد بسیار تاهمی محیطی زیست هم

. این تحقیق بر اساس هدف یک تحقیق باشد میدر کارخانه سیمان ایالم  وری بهرهفناوری اطالعات سبز بر فرهنگ  تأثیربررسی 

اطالعات یک تحقیق  آوری جمعشیوه  ازنظر. همچنین باشد یمهمبستگی -کاربردی است و بر اساس ماهیت روش نیز توصیفی

نفر  211 ها آنپیمایشی )میدانی( است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کارکنان کارخانه سیمان ایالم است که تعداد 

نتخاب تصادفی ساده ا گیری نمونهنفر و بر اساس روش  127. برای نمونه تحقیق با توجه به جدول مورگان تعداد باشند می

. برای سنجش متغیر فناوری اطالعات سبز از پرسشنامه باشد میتحقیق پرسشنامه استاندارد  های داده. ابزار گردآوری اند شده

( استفاده شده 2121نیز از پرسشنامه دیمیتریوس و همکاران ) وری بهره( و برای سنجش متغیر فرهنگ 1371تقوا و همکاران )

نیز از ضریب آلفای کرونباخ استفاده  ها پرسشنامهاز روایی محتوایی و برای بررسی پایایی  ها پرسشنامهاست. جهت بررسی روایی 

لیزرل استفاده شده است. نتایج نشان دادند که فناوری اطالعات سبز بر  افزار نرمنیز از  ها دادهشده است. برای تجزیه و تحلیل 

محیطی،  تأثیراتسبز،  گذاری سیاستو معناداری دارد. همچنین مثبت  تأثیردر کارخانه سیمان ایالم  وری بهرهفرهنگ 

 مثبت و معناداری دارند. تأثیردر کارخانه سیمان ایالم  وری بهرهسبز و محصوالت سبز نیز بر فرهنگ  گذاری سرمایه

 

 وری بهره، فرهنگ وری بهره، فناوری اطالعات سبز، فناوری اطالعاتهای کلیدی:  واژه
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