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 مقالة پژوهشی

دانشگاه آزاد    یورزش  یها سبز در اماکن و سازمان  یبهبود نظام اطالعات  بررسی

 ی اسالم

 3فریده اشرف گنجویی ، 2علی زارعی  ،1بابک داودی
 
 

واحد تهران    یدانشگاه آزاد اسالم  ،یو علوم ورزش   یبدن  تی دانشکده ترب  ،ی ورزش تیریمد یدکتر  یدانشجو .  1
   رانیتهران، ا  ،یمرکز 

  ، یواحد تهران مرکز   یدانشگاه آزاد اسالم  ،ی و علوم ورزش  یبدن  تیدانشکده ترب  ،یورزش  تیریمد  دانشیار.  2
 مسئول(   )نویسندة  رانی تهران، ا

  ، یواحد تهران مرکز   یدانشگاه آزاد اسالم  ،ی و علوم ورزش  یبدن  تیدانشکده ترب  ،یورزش  تیریمد  دانشیار.  3
   رانی تهران، ا
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 کیده چ
انجام شد.   یدانشگاه آزاد اسالم یورزش یهاسبز در اماکن و سازمان یبهبود نظام اطالعات بررسیحاضر با هدف  پژوهش

پژوهش  نوع  از  مطالعه  به  آمیخته  هایاین  که  همةاست  شد.  انجام  میدانی  ادار   صورت  کارمندان  و  ورزش  امدیران  ت 

کشور  دانشگاه سراسر  آزاد  برایهای  دادند.  تشکیل  را  پژوهش  آماری  سراسری انتخاب    جامعة  گردهمایی  در  نمونه، 

احدهای دانشگاه آزاد ن ورزش وبا حضور همة مسئوال  1395که در سال  ورزش دانشگاه آزاد اسالمی کل کشور    مسئوالن

از    340)  د، به تعداد کل افراد حاضر در گردهمایینت ورزش سازمان مرکزی برگزار شن در معاوکشور و شاغال  114نفر 

وضعیت بلوغ کارکنان »  نامةپرسش   ،حاضر  پژوهش  هایابزارد.  صورت حضوری توزیع شنامه به واحد دانشگاهی( پرسش 

ادار»عوامل مؤثر د  نامةو پرسش  «در جهت نظام اطالعاتی سبز ت ورزش دانشگاه آزاد  ار بهبود نظام اطالعاتی سبز در 

تجزیه بود «  اسالمی روش  آماری  ند.  روشوتحلیل  کشامل  آماری  تیواسمیرن-فلموگروهای  آزمون  و ه نمونتک  ف،  ای 

ادارات  ایج پژوهش  نت  تحلیل عاملی اکتشافی بود. م نا  ورزش دانشگاه آزاد اسالمی درخصوصنشان داد که میزان بلوغ 

حیطه تمامی  در  در  سبز  ازاطالعاتی  دادهها  مرکز  معناداری(   =   001/0  میانگین،  =  2/ 55)  جمله  اداری سطح  محیط   ،     

معناداری(   =   001/0  میانگین،  =  59/2) کاریسطح  روش  تدارکاتمعناداری( سطح    =   001/0  میانگین،  =  56/2)  ،   ،            

در   سطح معناداری(   =   001/0  میانگین،  =   52/2)  و قوانین شهروندی سازمانی  معناداری(   سطح  =   001/0  میانگین،  =   60/2)

داشت قرار  نامطلوبی  همچنینسطح  آموزشی،  .  فرهنگی،  سبب    موانع  که  بودند  کلیدی  مستقل  موانع  جزو  فردی  و 

شدند موانع  سایر  بر  برای  کلیصورتبه   .تأثیرگذاری  است  بهبو ،  نیاز  سبز  اطالعاتی  نظام  جنبهد  فرهنگی،  برخی  های 

 .این خصوص را هموار کرددر  یادارات ورزش دانشگاه آزاد اسالم بلوغ  ند تا بتوان زمینةآموزشی و فردی بهبود یاب

 

  .های اطالعاتیفرهنگ، آموزش، سیستمزیست، بلوغ، محیطکلیدی:  واژگان
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 مقدمه 
از محیط مدیریت    ،امروزه از مهممحیطی با تأکید بر حفاظت  ترین مسائل مشتریان،  زیست به یکی 

دولتسهام شده    ها،داران،  تبدیل  رقبا  و  جهانیاست  کارکنان  فشارهای  تولیدسازمان  و  به  را    ها 

  ؛ (91،  2018،  1رامانان و چانگ -هاردین)   اند ملزم کردهزیست  محصوالت و خدمات سازگار با محیط 

ای  جامعه توجه ویژهزیست و  ثیر آن بر محیطأ های خود و ت اید به نتایج فعالیتها ب رو، سازمانازاین 

باشند نظیر سیستمطوری به؛  داشته  ابزارهای سازمانی  و  اقدامات  راستای های  که  باید در  اطالعاتی 

شوند طراحی  سازمان  محیطی  عملکرد  دارد.  بهبود  بشر  زندگی  در  مهمی  نقش  اطالعات    فناوری 

زیست و لزوم توجه به محیط  لةمسئ   ها یکی از جوانب زندگی انسان  (.27،  2018  ،2)جونیور و رومالی 

پیشگیری لزوم  آلودگی  منابع محدود زمین است.  انواع  بروز  انرژی و  رفهها و صاز  جویی در مصرف 

موضوع محافظت از  از  ناپذیر  جدایی  ئی جز  ، د مخربئاز میزان آلودگی ناشی از نشت مواد زا  کاستن

توسع محیط و  می  ةزیست  تشکیل  را  محیطی  بهپایدار  اطالعات  فناوری  در دهد.  توانمندساز  عنوان 

محیط ة  عرص از  بهحفاظت  و  عرصزیست  در  عاملی  دوس  ةعنوان  و  متناسب  محصوالت  دار  تتولید 

 (. 113، 2017)روحانی و بربریان،  شودکار گرفته میهها بتوسط سازمان ،زیستمحیط

محیط  عالوزیحفظ  برنامههست  مدیریتی،  جایگاه  و  توان  نیازمند  دانش،  و  علم  و بر  جامع  ریزی 

است عالمانه  از محیطمدیریت  و حفاظت  صیانت  اصل مهم  مبتنی.  توسعبزیست  پایدار    ةر سیاست 

سازمان پیشبرد  است.  به  زیست  از  3راهبردهاها همواره  تشویق میمحیدیدگاه  پایداری  طی  و  شوند 

ایند سازمان باید یک نهاد  فر  ،راستاگیرند. دراینمدیریت درنظر میدر  اضافی  یمحیطی را الزامزیست 

مبحث فناوری اطالعات  ،  حاضردرحال.  (102،  2015)شهباندره و کبگانی،    محور و سبز باشدفرایند

یکی    ، های اطالعات و ارتباطات در تمامی ابعاد زندگی انساندلیل گسترش روزافزون فناوریسبز به

مهم دنیااز  روز  مباحث  هز  ستترین  افزایش  با  نیز  ما  کشور  در  از ینهو  پس  انرژی  مصرف  های 

یارانه برای  هدفمندکردن  دوچندانی  نیاز  پژوهشمانجاها،  زمینه    هایدادن  این  در  احساس بیشتر 

سیستشودمی مجموعه.  سبز  اطالعاتی  رام  از  سهای  نرمختکارهای  و  افزاری،    هایراهبردافزاری 

ذخیربه  تفاوتم آن  ا  ةمنظور  پایداری  میزان  که  است    شود. میارزیابی    گوناگونی های  راه  از نرژی 

ه مطالعات و  بو  است  کمل صنعت فناوری اطالعات  فناوری اطالعات سبز فناوری جدیدی است که م

از محیط  ةهایی در زمینفعالیت )بای،    دارداشاره  های فناوری اطالعات  زیست در برابر زیانحفاظت 

برای حفظ انرژی و   وشیفناوری اطالعات سبز ر  ،واقع. در(9،  2017،  4سارپونگ و سارکیس -کاسی
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سرویس  ةاستفاد تمامی  از  فناوربهینه  سرویسهای  دیتاسنتر،  مانند  اطالعات  نرمی  افزاری،  های 

روش و  ت ارتباطی  آنأ های  مصرفی  برق  هد   ست.هامین  با  سبز  اطالعات  اثرفناوری  کاهش  های  ف 

سیستمم عملکرد  اطالعاتی نفی  و  زیمحیط  هب  ،های  تولید  طراحی،  طریق  از  کردن  ادارهست 

آن با  مرتبط  محصوالت  و  طریق    هاکامپیوترها  محیط  یرویکرداز  با  میزیست  سازگار  کند.  اشاره 

این درحالی    ؛تاس  مربوط  ها به فاوامصرف انرژی در سازماناز  درصد    50تا    40بین    ر،براساس آما

های و در این میان زباله   است  افزارهای آن بیشترای از قیمت سخت انرژی مراکز داده  ةاست که هزین

 (. 29، 2018 )جونیور و رومالی، اندت را با تهدید جدی مواجه کردهزیسفناوری اطالعات نیز محیط

 طریق از ارتباطات و اطالعات کلی فناوری محیطی تأثیر کاهش سبز،   اطالعاتی  نظام از استفاده هدف 

تولید محیطی رویکردهای اتخاذ قبیل از معیارهایی اتخاذ  امکانات و تجهیزات  از  استفاده و برای 

بهینه برای اطالعات فناوری فناوری از استفادة   زیرساخت طول در ارتباطات و اطالعات  تجهیزات 

رومالی،   انرژی مصرف کاهش منظوربه  شبکه و  )جونیور   کشورهای از بسیاری(.  36،  2017است 

 آن  زمان اکنونهستند. هم سبز  نظام اطالعاتی  از استفاده اصول سمتبه  حرکتدرحال  توسعه درحال

 فناوری سازیپیاده مزایای  از و کنند اجرا  را  اطالعاتی سبز نظام نیز  کشورها این  تا است فرارسیده

 (. 4476، 2016، 1شوند )ریچر مندبهره هاآن  برای  سبز اطالعات

نیاز  های اطالعاتی  نظام  عملکردی باال، به توسعةواسطة برخورداری از گسترة  های ورزشی بهسازمان

ورزشی و رویدادهای ورزشی نیازمند برخورداری از نظام    اماکنهای ورزشی،  دارند. مدیریت سازمان

گسترده هستنداطالعاتی  نگوین  ای  و  پفاهلم  رویدادهای    در(.  47،  2016  ،2)مکولوق،  برگزاری 

که ند برخورداری از نظام اطالعاتی است. درصورتیورزشی نیازممدیریت اماکن و تجهیزات  ورزشی،  

پیاده به  سازماننیاز  در  نظام  این  موضوع  سازی  یابد،  گسترش  ورزشی  اطالعاتی  های  نظام  اهمیت 

سازمان در  ازاینسبز  یافت؛  خواهد  گسترش  ورزشی  در  پیاده  ،روهای  سبز  اطالعاتی  نظام  سازی 

میسازمان ورزشی  از  های  محیطتواند  بر  ورزش  شکلضررهای  سبب  و  بکاهد  ی  گیرزیست 

درنهایت   که  شود  حوزه  این  در  سازماناستانداردهایی  در  اطالعاتی  نظام  موفقیت  ورزشی  به  های 

های  های اطالعاتی در سازمانمدیریت نظام، نبود  طرفی(. از31،  2018  )جونیور و رومالی،  منجر شود

نظام اطالعاتی    های جدی وارد شود؛ بنابراین، توسعةآسیبزیست  تا به محیط  شودورزشی سبب می

سازمان در  ورزشی،  سبز  موجب  می  طرفازیکهای  در  سازمانبه  کمک  تواند  ورزشی   راستای های 

برایایجاد برخی چارچوب استاندارد  واردشدن نظام اطالعاتی    های  به کاهش  ازطرف دیگر،  شود و 

موضوع مهم است که نظام اطالعاتی  این    دهندة نشان  زیست منجر شود. این مطلبصدمه به محیط
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 های ورزشی بررسی و مطالعه شود؛ این درحالی است که خأل پژوهشی در زمینة در سازمان  سبز باید 

نظام سازمانبهبود  در  سبز  اطالعاتی  وهای  ورزشی  می  های  درک  برخی  غیرورزشی  در  شود. 

 1جنکین، وبستر و مشانه   شده است؛  تی سبز پرداختهر نظام اطالعاها به بررسی موانع مؤثر د پژوهش

پیاده  ( مشخص کردند2011) نقش مهمی در مسیر  نظام اطالعاتی سبز  که مسائل فرهنگی  سازی 

کاربوند.  دار و  النگال  کردند 2011)  2دائو،  بیان  نیز  زیرساخت  (  به  مربوط  موانع  برخی  نقش  که  ها 

که آمادگی    ( ذکر کردند 2014فرد و صمدی ). تقویدناطالعاتی سبز دارر بهبود نظام  مهمی در مسی

ی نظام اطالعاتی  سازمین منابع مالی نقش مهمی در پیادهشخیص و کنترل و همچنین تعهد در تأ ت

پژوهش در  دارد.  انجام  هایسبز  داندک  مؤثر  موانع  حوزه،  این  در  پیادهشده  نظامر  های  سازی 

بررسی   سبز  بهطرفیاز .  اندشدهاطالعاتی  می،  شکلمورسد  نظر  درموردگرفتهانع  سازی  پیاده  شده 

اسالمی نظام آزاد  دانشگاه  ورزش  ادارات  در  سبز  اطالعاتی  بههای  یک،  بهظا   جاصورت  و  صورت هر 

های اطالعاتی سبز  ازی نظامسثیرگذاری بر روند پیادهبر تأ نع عالوهبرخی مواروند.  بین نمیجا ازیک

اسالمی،در   آزاد  دانشگاه  ورزش  شکل  ادارات  سبب  میخود  موانع  سایر  بنابراین، گیری    شوند؛ 

های اطالعاتی سبز در سازی نظامأثیرات شگرفی بر پیادهتواند تنمیشناسایی و معرفی صرف موانع  

اسالمی آزاد  دانشگاه  ورزش  براین  ادارات  باشد؛  باید داشته  موج  اساس،  موانع  عمیق  تحلیل  و    ودبا 

بررسی موانع در  شک،  قدم و تأخر موانع دست یافت. بدونت  تری درموردبررسی آنان به نتایج تحلیلی

سازی وضعیت پیاده  یرفع موانع و همچنین ارتقا  ریزی در راستایبرنامهبه  تواند  قالب یک مدل می

 .منجر شودهای اطالعاتی سبز در ادارات ورزش دانشگاه آزاد اسالمی نظام

 این حوزه است؛   درخصوصالعاتی سبز، بلوغ کارکنان  های اطنظامیکی دیگر از مسائل مهم درمورد  

در   کهاین  است  نبود    حالی  از  ناشی  پژوهشی  سازمانخأل  کارکنان  بلوغ  از  زمینة شناخت  در  ها 

که   ( مشخص کردند2017)مبینی، خدیور و روحانی    .وضوح مشخص است، بهفناوری اطالعات سبز

اساسی  ابهام سازمان  درخصوصهای  کارکنان  زمینةبلوغ  در  گوناگون  سبز  نظام  های  اطالعاتی  های 

نظام    ر بهبودع مؤثر دموان  های جامع در زمینةنشدن پژوهشوجود دارد. خأل پژوهشی ناشی از انجام

همچنین   و  سبز  درموردمطالعهاطالعاتی  کارکنان  بلوغ  سنظام   نشدن  سبز  اطالعاتی  شده  های  بب 

نظام  است بهبود  مسیر  در  زیادی  اسالمی  تا مشکالت  آزاد  دانشگاه  شود.  ایجاد  سبز  اطالعاتی  های 

خود،به زیاد  گستردگی  سازمان  واسطة  از  و  برخورداری  ورزشی  و    اماکنهای  متعهد  ورزشی 

مهم کشور    های ورزشیعنوان یکی از سازمان، بهریزی مسابقات ورزشی متعدد در سطح کشوربرنامه

بهبونشدن موانع مؤثر دنقش مهمی در مسیر توسعة ورزش دارد. بررسی د نظام اطالعاتی سبز و  ر 
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نبود   دانشهمچنین  ادارات ورزش  بلوغ کارکنان  از  اطالعاتی  شناخت  نظام  اسالمی درمورد  آزاد  گاه 

تا   است  شده  سبب  ورزش  دغدغةسبز  ادارات  در  سبز  اطالعاتی  اس  نظام  آزاد  ایجاد دانشگاه  المی 

افزوننشود انجام.  پژوهشبراین،  شنشدن  سبب  حوزه  این  در  تخصصی  راهکارهای  های  تا  است  ده 

های اطالعاتی سبز در حوزة ورزش دانشگاه آزاد اسالمی شکل نگیرند؛  در مسیر بهبود نظام  یاجرای

های ورزشی ازمان اماکن و سسبز در    ی نظام اطالعات   بهبود  ، در پژوهش حاضر با هدف مطالعةروازاین 

ر بهبود نظام اطالعاتی سبز  پاسخ دهیم: موانع مؤثر دال  داریم به این سؤ سعی    ،دانشگاه آزاد اسالمی

ادارا چیستدر  اسالمی  آزاد  دانشگاه  ورزش  ادات  کارکنان  بلوغ  میزان  آزاد ؟  دانشگاه  ورزش  رات 

 ؟ نظام اطالعاتی سبز جقدر استاسالمی درمورد 

 

 پژوهش  شناسیروش
در  د.  صورت میدانی انجام شاست که به  ی کمّآمیخته یعنی کیفی و    پژوهش حاضر از نوع مطالعات

استفاده   دلفی  روش  از  کیفی  برای  بخش  کمّی  بخش  در  و  پرسششد  از  اطالعات  نامه  گردآوری 

 ،نفر 340به تعداد های آزاد سراسر کشور اهمدیران و کارمندان ادارت ورزش دانشگ  همةد. استفاده ش

صورت اقدام شد: در گردهمایی  نمونه بدین  انتخاب. برای  دادندتشکیل  جامعة آماری این پژوهش را  

ن با حضور همة مسئوال  1395که در سال  ن ورزش دانشگاه آزاد اسالمی کل کشور  سراسری مسئوال

زمان مرکزی در سه روز برگزار ن در معاونت ورزش ساهای دانشگاه آزاد کشور و شاغالاحدورزش و

صورت  نامه بهواحد دانشگاهی( پرسش  114نفر از    340)  د، به تعداد کل افراد حاضر در گردهماییش

برگردانده    کارمند( به پژوهشگر  280مدیر و    40ه )نامپرسش  320از این تعداد  حضوری توزیع شد.  

 شد. 

پرسش ساخته  پژوهشگر  ةنام پرسشدو  حاضر،    پژوهشابزار   ازجمله  بود.  اول شامل سه قسمت  نامة 

ر راستای نظام اطالعاتی سبز و عوامل مؤثر دشناختی، وضعیت بلوغ کارکنان در  های جمعیتویژگی

ادار در  سبز  اطالعاتی  نظام  براینبهبود  بود؛  اسالمی  آزاد  دانشگاه  ورزش  های  ویژگی  ،اساسات 

.  پرسیده شدند  های پژوهشاز نمونههایی بودند که  جنسیت، سن و سطح تحصیالت ازجمله ویژگی

پرسش استفاده  )السؤ  63نامة  با  و همکاران  مبینی  ادارات  (،  2017ی  بلوغ  دانشگاه  وضعیت  ورزش 

ها در  نامه به بررسی بلوغ سازمان. این پرسشام اطالعاتی سبز سنجیده شدنظ  آزاد اسالمی در حوزة

پنج حیطة  نظامراستای   که  است  پرداخته  سبز  بلوغ    اطالعاتی  این  )اصلی  داده  مرکز  یعنی    15را 

( و قوانین شهروندی السؤ  نُهسؤال(، تدارکات )  15سؤال(، روش کاری )  15یط اداری )ال(، محسؤ

 ده است.گزارش ش 81/0ه ناممیزان پایایی این پرسش  سنجد.سؤال( مینُه سازمانی )
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برای د  موانعبررسی    همچنین،  آزاد مؤثر  دانشگاه  ورزش  ادارات  در  سبز  اطالعاتی  نظام  بهبود  ر 

نامه با بررسی مبانی  این پرسش  های اولیةسؤالد.  استفاده ش  نامة پژوهشگرساخته از پرسشاسالمی،  

شد مشخص  پژوهش  سؤال ندنظری  برخی  پژوهش،  ادامة  در  قا  ها .  و  در  شناسایی  دلفی  روش  لب 

ات  ر بهبود نظام اطالعاتی سبز در ادارانع مؤثر دم  29سؤال حاوی    29نامه  . این پرسشند دنهایی ش 

برای دارد.  اسالمی  آزاد  دانشگاه  از  ورزش  موانع  این  بررسی    شناسایی  نیز  و  منابع  جامع  مطالعة 

  ، د و سپس مانع شناسایی ش 21، ابتدا رمنظوان در قالب روش دلفی استفاده شد. بدینخبرگ نظرهای

شده  از منظر خبرگان به عوامل شناساییمانع دیگر    نُه اول،    در مرحلة  روش دلفی   با بررسی و انجام 

های دانشگاه  نظر خبرگان، به شرایط و ویژگی مانع ازجمله موانعی هستند که از  نُه  . این  نداضافه شد

هستند مربوط  اسالمی  مرحلة  .  آزاد  دلفی،در  روش  درمورد  دوم  شناسایی  29  خبرگان  شده  مانع 

این  اتفاق  درنهایت  و  داشتند  به  29نظر  د مانع،  مؤثر  موانع  در  عنوان  سبز  اطالعاتی  نظام  بهبود  ر 

ورز اسالمی مشخص شدند.ادارات  آزاد  دانشگاه  پرسش  ش  از  پایایی  استفاده  با  اول  مرحلة  در  نامه 

میزان   به  کرونباخ  آلفای  شد؛  85/0محاسبة  دلفی  بنابراین تأیید  روش  حاضر،  پژوهش  در  دو ،    در 

ش انجام  که    شایاند.  مرحله  است  هفت  ذکر  خبرگان  دلفی،  روش  قالب  مد در  اساتید  از  یریت  تن 

از   آگاه  افراد  و  داورزشی  در  اطالعات  برای  فناوری  آنان  نظرهای  که  بودند  اسالمی  آزاد  نشگاه 

دانشگاه آزاد اسالمی بررسی و  ر بهبود نظام اطالعاتی سبز در ادارات ورزش  شناسایی موانع مؤثر د

 .  تحلیل شد

ر بهبود  در راستای ساختاردهی به موانع مؤثر د  ساختهنامة پژوهشگر، پرسشدر مرحلة دوم پژوهش

اسالمی آزاد  دانشگاه  ورزش  ادارات  در  سبز  اطالعاتی  برنظام  مدل،  روش  ساختاریاساس    -سازی 

شده در پژوهش حاضر  ی شش مانع کلی شناساییدو  بهنامه به مقایسة دو  ی بود. این پرسش تفسیر

استاساس  بر پرداخته  روش  این  راستانداردهای  از    ها نامهشپرس  نیا  ییمحتوا  یی وا.  استفاده  با 

از  شش    هاینظر پرسش  ییامحتو  ییروا  ،نی. همچنشد  یبررس  یدانشگاه   د یاساتتن  با  ها  نامهاین 

. مقدار  شد  دیی تأ   2محتوا   ییروا  ینسبضریب  و    1محتوا   ییشاخص روا  یسنجییروا  هایاستفاده از فرم

  ییشاخص رواو مقدار    99/0  برابر با   نفر(  شش)  د یبا توجه به تعداد اساتمحتوا    ییروا  ینسبضریب  

با  محتوا پرسش  99/0  برابر  آمدبهها  نامهبرای  های نامهپرسش  ییامحتو  ییروا  ، نیبنابرا  ؛ دست 

روایی سازة  همچنین.  شد  د ییتأ  پژوهش  روش    نامة پرسش،  از  استفاده  با  اول  عاملی  مرحله  تحلیل 

 .  اکتشافی بررسی شد 

 
1. Content Validity Index (CVI) 

2. Content Validity Rati (CVR) 
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تفسیری -سازی ساختاریاز روش مدل  دوم  در مرحلة  ،برای انجام این پژوهش   ،دطورکه ذکر شهمان

و    تفاوت ای از عناصر مه در آن مجموعهاین روش یک فرایند یادگیری تعاملی است ک  . استفاده شد

این روشیمند جامع ساختاردهی م مرتبط در یک مدل نظامهمهب ایجاد و جهت  شوند.  به به  دادن 

این  های این روش  ترین منطق. یکی از اصلیکندمیان عناصر یک سیستم کمک میروابط پیچیده  

هموا  است دارندکه  عناصر  سایر  بر  بیشتری  اثرگذاری  سیستم  یک  در  که  عناصری  اهمیت    ،ره  از 

این  هست  برخوردار  یشتریب از  استفاده  با  که  مدلی  میهب  شناسیروشند.  ساختاردست  یک    آید، 

یئمس حوزله  یا  سیستم  یک  پیچیده،  موضوع  می  ةا  نشان  را  بمطالعاتی  الگویی  که  دقت  ادهد 

میدر  است؛شده  طراحی  مدلنتیجه،  که  بگوییم  ساختاریتوانیم  نه -سازی  را تفسیری  بینشی  تنها 

م  مورددر عناصر  را مبتنی  کند،ارائه مییک سیستم    تفاوتروابط میان  اهمیت و بلکه ساختاری  بر 

 و نمایشی تصویری  کند شده( فراهم میمحتوایی تعریفة هم )بسته به نوع رابط  ی عناصر برثیرگذارأ ت

که آیا    کند وت گروهی از افراد تعیین میقضا  ،چون  ؛تفسیری است  ، گذارد. این روشش می نمایبه  را

ساختار  اساس روابط یک زیرا، ؛ساختاری است ،روابطی میان این عناصر وجود دارد یا خیر. این روش

مجموع  از  که  است  است.  پیچیده  ةسرتاسری  شده  استخراج  متغیرها  از  روش  برایای  های  انجام 

کلموگرو تک1وف اسمیرن-فآماری  تی  آزمون  نرمنمونه،  از  اکتشافی  عاملی  تحلیل  و  افزار ای 

تفسیری -سازی ساختاریبررسی و تحلیل روش مدل  . همچنین، برایداستفاده ش  2.اس.اس.پی.اس

 د. کار برده شبه 3مک میک افزارنرم

 

 نتایج 
پژوهش،   نتایج  ما م  29براساس  بهبود  دثر  ؤنع  آزاد   ی نظام اطالعات ر  ادارات ورزش دانشگاه  سبز در 

 دهد.  این موانع را نشان می ند. جدول شمارة یکد ی شناسایی و نهایی شاسالم
 

 ی سبز در ادارات ورزش دانشگاه آزاد اسالم یر بهبود نظام اطالعاتد ثر ؤموانع م -1جدول 

 مرجع موانع

 ( 2011جنکین و همکاران )   ستیزطیحفاظت از مح نةیداده نشدن افراد در زمآموزش

رزش دانشگاه آزاد اسالمی در  کارکنان ادارات و و مدیران ناکافی دانش

 نظام اطالعاتی سبز  زمینة

(، جونیور و  2017)دزدار (، 2016ریچر ) 

 ( 2017رومالی )

 دلفی سازی نظام اطالعاتی های سنتی در راستای پیادهوجود رویه

 

 
1. Kolmogorov Smirnov 

2. SPSS 

3. MicMac   
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 ی  سبز در ادارات ورزش دانشگاه آزاد اسالم یر بهبود نظام اطالعاتدثر ؤموانع م -1جدول ادامه 

 مرجع موانع

انگیزش کم مدیران و کارکنان ادارات ورزش دانشگاه آزاد اسالمی برای  

 بهره از نظام اطالعاتی سبز 
 ( 2017(، جونیور و رومالی )2017هرناندز ) 

مشارکتی و تیمی در ادارات ورزش دانشگاه آزاد  های فقدان فعالیت

 اسالمی در راستای نظام اطالعاتی سبز 
 ( 2011دائو و همکاران )

نشدن فواید نظام اطالعاتی سبز از سوی مدیران و کارکنان ادارات  درک

 دانشگاه آزاد اسالمی 
 دلفی

 ( 2011همکاران )جنکین و  کارگیری نظام اطالعاتی سبز ضعف در تجهیزات برای به

نظام اطالعاتی سبز در   موردهای علمی درها و همایشنبود کالس

 ادارات ورزش دانشگاه آزاد اسالمی 
،  (2016(، ریچر )2015) 1آکمان و میشرا 

 ( 2017) دزدار

زیست در ادارات ورزش دانشگاه آزاد  نبود فرهنگ حفاظت از محیط

 اسالمی 

و همکاران  (، میشرا 2006لیدنر و کایورس )

 ( 2015)(، آکمان و میشرا 2014)

 دلفی نظام اطالعاتی سبز   گذاری در حوزةقانون نبودن تسریع

های مدون و منظم  آموزش کم دانشگاه آزاد اسالمی در راستایامکانات  

 نظام اطالعاتی سبز  در حوزة 
 ( 2011دائو و همکاران )

 در سازمان  ستیز طیتوجه به محنبود نگرش مثبت به 
، جنکین و همکاران  (2011دائو و همکاران )

 ( 2014(، میشرا و همکاران )2011)

مدیران و کارکنان ادارات دانشگاه آزاد اسالمی به حفاظ از   یاعتقادبی

 زیست محیط

(، مبینی و 1393فرد و صمدی )تقوی

 ( 1396همکاران )

ادارات ورزش دانشگاه آزاد اسالمی در برابر  مدیران و کارکنان مقاومت 

 بهره از نظام اطالعاتی سبز تغییر در راستای 
 دلفی

 دلفی ارگیری نظام اطالعاتی سبز ک فقدان قوانین حمایتی در راستای به

 ( 1396مبینی و همکاران ) نظام اطالعاتی سبز کارگیری هبکم کارکنان در راستای  مهارت 

کارگیری نظام اطالعاتی سبز در ادارات ورزش دانشگاه  هب هزینة زیاد

 آزاد اسالمی

فرد و صمدی  ، تقوی(2011دائو و همکاران )

(1393 ) 

نگرش سنتی مدیران ادارات ورزش دانشگاه آزاد اسالمی به نظام  

 اطالعاتی
 دلفی

نظام  المی درمورد مدیران و کارکنان ادارات دانشگاه آزاد اس  تجربة کم

 اطالعاتی سبز 
 ( 1396مبینی و همکاران )

 ( 2014میشرا و همکاران ) نبود کتب و محتوای آموزشی در راستای نظام اطالعاتی سبز 

 کارگیری نظام اطالعاتی سبز اعتقادی مدیران ارشد به بهبی
میشرا و  (، 2011جنکین و همکاران )

 ( 2017همکاران )

 
1. Mishra, Akman & Mishra 
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 ی  سبز در ادارات ورزش دانشگاه آزاد اسالم یر بهبود نظام اطالعاتدثر ؤموانع م -1جدول  ادامة

 مرجع موانع

های نظام اطالعاتی سبز  سازی طرحنبود حمایت مالی در راستای پیاده

 در ادارات ورزش دانشگاه آزاد اسالمی 
 ( 2016ریچر ) 

 دلفی سبز  اطالعات فناوری پیچیدگی زیاد

های تعمیر تجهیزات فناوری در صورت خرابی در  بودن هزینهگران 

 حوزة نظام اطالعاتی سبز 
 ( 1393فرد و صمدی )تقوی

سازی نظام اطالعاتی سبز در ادارات  فقدان استانداردها درخصوص پیاده

 ورزش دانشگاه آزاد اسالمی 
 ( 2016(، ریچر )2011جنکین و همکاران )

استفاده در  منابع در دانشگاه آزاد اسالمی برای  توزیع  ی در عدالتبی

 ها ها و بخشتمامی حوزه

فرد و صمدی  ، تقوی(2011دائو و همکاران )

(1393 ) 

 ( 2017جونیور و رومالی )  کارگیری نظام اطالعاتی سبز هبراستای وجود تجهیزات سنتی در  

سازی نظام اطالعاتی  پیاده راستایهای کاربردی در  نبود دستورالعمل

 سبز در ادارات ورزش دانشگاه آزاد اسالمی
 دلفی

  راستایآسیب تجهیزات فعلی ادارات ورزش دانشگاه آزاد اسالمی در 

 کارگیری نظام اطالعاتی سبز هب 
 دلفی

 

 

درصد را زنان    15مردان و    از نمونة پژوهش رادرصد    85حاضر نشان داد که    پژوهش نتایج توصیفی  

فراوانی    40-50گروه سنی    ،. همچنیندادندتشکیل   با  را داشت.    82سال  فراوانی  بیشترین  درصد 

درصد بیشترین فراوانی   72دود  ارشد با حسطح تحصیالت کارشناسیهای پژوهش با  نمونه همچنین،  

هستند   طبیعیحاضر    پژوهشهای  ف نشان داد که دادهواسمیرن-فمون کلموگرو را داشتند. نتایج آز

ورزش   بررسی وضعیت بلوغ ادارات  منظورها از آمار پارامتری استفاده شود. بهو باید برای تحلیل داده 

در د.  ای استفاده شنمونهتکاز روش تی  ،بهبود نظام اطالعاتی سبز  دانشگاه آزاد اسالمی در راستای

 است.دو نتایج این آزمون ارائه شده  جدول شمارة
 

 

  راستایدر  یادارات ورزش دانشگاه آزاد اسالممیزان بلوغ  ای درموردتک نمونهنتایج آزمون تی -2جدول  

 سبز یبهبود نظام اطالعات

 سطح معناداری  تی انحراف استاندارد  میانگین متغیرها

 001/0 -332/16 483/0 55/2 مرکز داده 

 001/0 -108/15 473/0 59/2 محیط اداری 

 001/0 -097/16 483/0 56/2 روش کاری 

 001/0 -205/14 499/0 60/2 تدارکات 

 001/0 -679/16 504/0 52/2 قوانین شهروندی سازمانی 
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تیطورهمان آزمون  نتایج  مینمونهتک  که  نشان  ادارات  ای  بلوغ  میزان  آزاد دهد،  دانشگاه  ورزش 

جمله مرکز داده، محیط اداری، روش ها ازم اطالعاتی سبز در در تمامی حیطهاظن  خصوصاسالمی در

 و همچنین   05/0بودن سطح معناداری از  علت کمتر، بهکاری، تدارکات و قوانین شهروندی سازمانی 

از متوسط )کمتربودن میانگن این حیطه  شناسایی    در سطح نامطلوبی قرار دارد. برای،  (سهعدد  ها 

تحلیل عاملی  ر بهبود نظام اطالعاتی سبز در ادارات ورزش دانشگاه آزاد اسالمی از روش  مؤثر دموانع  

 ول شمارة سه اطالعات مربوط به این روش ارائه شده است.جددر  د. اکتشافی استفاده ش

ارائه نتایج  برایبراساس  سه،  در جدول شمارة  اکتشافی،    شده  عاملی  تحلیل  روش  از    ابتدااستفاده 

نمونهمی حجم  کفایت  از  بایستی  منظور  بدین  گیرد.  قرار  بررسی  مورد  کفابرداری   ت یآزمون 

شد  1ن یالک-رمی-زریک  یبردارنمونه  نشانگر  هب  860/0آزمون    نیا  زانیم  . استفاده  که  آمد  دست 

مواد آزمون در   نیب  یمشخص شود همبستگ  نکهیا  یبرا  ،است. سپس  میزان این آمارهبودن  مناسب

 99آزمون در سطح    نیا  جیبارتلت استفاده شد که نتا  تیاز آزمون کرو  ست،ین  رصفبا  جامعه برابر  

اطم شد. امعن  نانیدرصد  مانع    دار  شش  درمجموع  که  داد  نشان  اکتشافی  عاملی  تحلیل  نتایج 

تجهیزاتی(،   و  مالی  قانونی،  آموزشی،  فردی،  سؤال  187/88)فرهنگی،  کل  واریانس  از  را درصد  ها 

 دربرگرفت.

 
 نتایج آزمون تحلیل عاملی اکتشافی  -3جدول 

 آماره ها آزمون

 860/0 ن ی الک-ریم-زر یک یبردارنمونه  تی آزمون کفا

 001/0 بارتلت  ت یآزمون کرو 

 187/88 ها درصد واریانس کل سؤال

 

 بندی موانع ارائه شده است.و دسته هر گویه عاملی مربوط به  نتایج بارچهار   در جدول شمارة 

 
 شدهبارهای عاملی موانع شناسایی -4جدول 

 تجهیزاتی مالی  قانونی آموزشی فردی فرهنگی ها گویه ردیف 

1 
مدیران ارشد به   یاعتقادبی

 کارگیری نظام اطالعاتی سبز هب 
862/0      

2 
نبود نگرش مثبت به توجه به  

 در سازمان  ستیزطیمح
801/0      

 
1. Kaiser-Mayer-Olkin (KMO) 
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 شدهبارهای عاملی موانع شناسایی  -4ل جدو  ادامة

 تجهیزاتی مالی  قانونی آموزشی فردی فرهنگی گویه ها  ردیف 

3 

نبود فرهنگ حفاظت از  

زیست در ادارات ورزش  محیط

 دانشگاه آزاد اسالمی 

741/0      

4 

های سنتی در  وجود رویه

سازی نظام  راستای پیاده 

 اطالعاتی

721/0      

5 

های مشارکتی و  فقدان فعالیت

تیمی در ادارات ورزش دانشگاه  

ازاد اسالمی در راستای نظام  

 اطالعاتی سبز 

652/0      

6 

مقاومت مدیران و کارکنان  

ادارات ورزش دانشگاه آزاد  

اسالمی در برابر تغییر در  

راستای بهره از نظام اطالعاتی  

 سبز

601/0      

7 

نگرش سنتی مدیران ادارات  

ورزش دانشگاه آزاد اسالمی به  

 نظام اطالعاتی

518/0      

8 

کارکنان   و مدیران ناکافی دانش

ادارات ورزش دانشگاه آزاد  

نظام اطالعاتی   اسالمی در زمینة

 سبز

 813/0     

9 

انگیزش کم مدیران و کارکنان  

ادارات ورزش دانشگاه آزاد  

بهره از نظام  اسالمی در راستای  

 اطالعاتی سبز 

 798/0     

10 

اعتقادی مدیران و کارکنان  بی

ادارات دانشگاه آزاد اسالمی به  

 زیست حفاظ از محیط

 

 
714/0     

11 

تجربة کم مدیران و کارکنان  

ادارات دانشگاه آزاد اسالمی  

 درمورد نظام اطالعاتی سبز 

 663/0     
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 شدهموانع شناسایی بارهای عاملی  -4ادامة جدول 

 تجهیزاتی مالی  قانونی آموزشی فردی فرهنگی گویه ها  ردیف 

12 

نشدن فواید نظام اطالعاتی  درک

سبز از سوی مدیران و کارکنان  

 ادارات دانشگاه آزاد اسالمی 

 598/0     

13 

مهارت کم کارکنان در راستای  

کارگیری از نظام اطالعاتی  به

 سبز

 570/0     

14 

های  ها و همایشکالسنبود 

علمی درخصوص نظام اطالعاتی  

سبز در ادارات ورزش دانشگاه  

 آزاد اسالمی

  839/0    

15 

امکانات کم دانشگاه آزاد  

های  اسالمی در راستای آموزش

مدون و منظم در حوزة نظام  

 اطالعاتی سبز 

  812/0    

16 
نبود کتب و محتوای آموزشی  

 اطالعاتی سبز در راستای نظام 
  749/0    

17 
داده نشدن افراد در  آموزش

   ستیزطیحفاظت از مح نةیزم
  630/0    

18 
 اطالعات فناوری پیچیدگی زیاد

 سبز
  552/0    

19 

فقدان استانداردها درخصوص  

سازی نظام اطالعاتی سبز  پیاده

در ادارات ورزش دانشگاه آزاد  

 اسالمی 

   880/0   

20 

های کاربردی  دستورالعملنبود 

در راستای پیاده سازی نظام  

اطالعاتی سبز در ادارات ورزش  

 دانشگاه آزاد اسالمی 

   714/0   

21 

فقدان قوانین حمایتی در  

کارگیری نظام  راستای به

 اطالعاتی سبز 

   629/0   

22 
گذاری در  نبون قانونتسریع

 حوزة نظام اطالعاتی سبز 
   557/0   
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 شدهبارهای عاملی موانع شناسایی  -4ادامة جدول 

 تجهیزاتی مالی  قانونی آموزشی فردی فرهنگی گویه ها  ردیف 

23 

کارگیری نظام  هزینة زیاد به

اطالعاتی سبز در ادارات ورزش  

 دانشگاه آزاد اسالمی 

    820/0  

24 

نبود حمایت مالی در راستای  

های نظام  سازی طرحپیاده

اطالعاتی سبز در ادارات ورزش  

 دانشگاه آزاد اسالمی 

    741/0  

25 

نبود عدالت توزیع منابع در  

دانشگاه آزاد اسالمی در راستای  

ها و  استفاده در تمامی حوزه

 ها بخش

    609/0  

26 

های تعمیر  بودن هزینهگران

تجهیزات فناوری در صورت  

خرابی در حوزة نظام اطالعاتی  

 سبز

    514/0  

27 

وجود تجهیزات سنتی در  

کارگیری نظام  راستای به

 اطالعاتی سبز 

     811/0 

28 
ضعف در تجهیزات در راستای  

 کارگیری نظام اطالعاتی سبز به
     741/0 

29 

آسیب تجهیزات فعلی ادارات  

ورزش دانشگاه آزاد اسالمی در  

کارگیری نظام  راستای به

 اطالعاتی سبز 

     632/0 

 

می طورهمان نشان  عاملی  تحلیل  نتایج  مشخصکه  مانع  شش  راستای  دهد،  در  نظام  شده  بهبود 

ارشد   رانیمد  یاعتقادبی  ،بیند اسالمی وجود دارد. درایناطالعاتی سبز در ادارات ورزش دانشگاه ازا

دانش    ،همچنینترین مانع فرهنگی بود.  مهم  862/0با بار عاملی    سبز   ینظام اطالعات  یریکارگهبه ب

اسالم  رانیمد   ی ناکاف آزاد  دانشگاه  ورزش  ادارات  کارکنان  زم  یو  اطالعات  ةنیدر  بار    سبز  ی نظام  با 

خصوص نظام  در  یعلم  یهاشیها و هما نبود کالس ترین مانع فردی و  مهم عنوان  به  813/0عاملی  

اسالم  ی اطالعات آزاد  دانشگاه  ورزش  ادارات  در  عاملی  سبز  بار  با  مانع  مهمعنوان  به  839/0ی  ترین 
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خصوص فقدان استانداردها درکه  آموزشی مشخص شدند. همچنین، نتایج تحلیل عاملی نشان داد  

عنوان  به  880/0ی با بار عاملی  سبز در ادارات ورزش دانشگاه آزاد اسالم  ینظام اطالعات   یسازادهیپ 

قانونی،  همم مانع  اطالعات  یریکارگهب  زیاد  ةنیهزترین  آزاد    ینظام  دانشگاه  ورزش  ادارات  در  سبز 

عاملی  اسالم بار  با  راستای مهم عنوان  به  820/0ی  در  سنتی  تجهیزات  وجود  و  مالی  مانع  ترین 

عاملی  هب بار  با  سبز  اطالعاتی  نظام  مانمهمعنوان  به  811/0کارگیری  راستای ترین  در  تجهیزاتی   ع 

   ارات ورزش دانشگاه آزاد اسالمی هستند.بهبود نظام اطالعاتی سبز در اد

مدل روش  ساختاریاز  برای  -سازی  در  ساختارتفسیری  سبز  اطالعاتی  نظام  بهبود  موانع  به  دهی 

شده شامل دانشگاه آزاد اسالمی استفاده شد. در این پژوهش، شش مانع کلی شناساییادارات ورزش  

  ةعنوان معیارها و عناصر مدنظر در مرحلبه  ،موانع فرهنگی، فردی، مالی، تجهیزاتی، آموزشی و قانونی 

مدل روش  ساختاریاول  برای    . شدنداده  استفتفسیری  -سازی  پژوهش  ادامة  روش   دادنانجامدر 

ساختاریمدل ش-سازی  استفاده  ساختاری  خودتعاملی  ماتریس  ایجاد  از  از  تفسیری  گام  این  در  د. 

دو با یکدیگر مقایسه صورت دو به شده بهتفسیری، تمامی موانع شناسایی-سازی ساختاریروش مدل

 . شدر استفاده منظور از چهار نماد به شرح زیبدین. شدند

V اگر معیار :i   فقط بر معیارj  گذارد. ثیر میتأ 

X اگر هم معیار :i   وj   و هم معیارj   بر معیارi  د. نگذارثیر می تأ 

A اگر فقط معیار :j  بر معیارi  گذارد. ثیر میتأ 

O :ر  ثیرگذاری میان دو معیاأ ت ةاگر هیچ رابطi  وj   .وجود ندارد 

 .  ارائه شده استنتایج مربوط به این گام شمارة پنج جدول در 
 

 

 ساختاری خودتعاملی ماتریس -5جدول 

 6 5 4 3 2 1 موانع

 X A V V V  ( 1 شمارة  موانع فردی )مانع

 X V V V   ( 2 موانع فرهنگی )مانع شمارة

 V O V    ( 3 موانع آموزشی )مانع شمارة

 V O     ( 4 موانع تجهیزاتی )مانع شمارة

 V      ( 5 موانع مالی )مانع شمارة 
       ( 6 موانع قانونی )مانع شمارة 
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پژوهش،   ادامة  مدلدر  روش  با  مطابق  نهایی  دسترسی  ساختارماتریس  ب-یسازی  دست  ه تفسیری 

به صفر و    جدول شماره پنجیابی باید نمادهای  آوردن ماتریس دستدستبه  برای  آمد. در این مرحله

 .دنظر دست پیدا کردتوان به ماتریس م قواعد زیر می حسبیک تبدیل شوند. بر

( در ماتریس خودتعاملی  jو ستون    i( )محل برخورد ستون سطر  j  ،iکه ورودی )درصورتی  •

صفر قرار    ، (i  ،jیک و در ورودی )  ،پذیری( در ماتریس دسترسj  ،iباشد، در ورودی )  Vساختاری  

 شود. داده می

( در ماتریس خودتعاملی  jو ستون    i( )محل برخورد ستون سطر  j  ،iکه ورودی )درصورتی  •

یک قرار   ،( i  ،jصفر و در ورودی )پذیری،  ( در ماتریس دسترسj  ،iباشد، در ورودی )  Aساختاری  

 شود. داده می

( در ماتریس خودتعاملی  jو ستون    i( )محل برخورد ستون سطر  j  ،iکه ورودی )درصورتی  •

)  Xساختاری   ورودی  ماتریس دسترسj  ،iباشد، در  )  ،پذیری( در  ورودی  و در  قرار   ،(i  ،jیک  یک 

 شود. داده می

( در ماتریس خودتعاملی  jو ستون    i( )محل برخورد ستون سطر  j  ،iکه ورودی )درصورتی  •

صفر قرار   ، (i  ،jصفر و در ورودی )  ، پذیری( در ماتریس دسترسj  ،iباشد، در ورودی )  Oساختاری  

 شود. داده می

به  پس  دستدستاز  ماتریس  اولیه،  یآوردن  انتقالابی  خاصیت  درنظرگرفتن    سیماتر  ، پذیریبا 

باش(  jو    i) چهنچناکه  صورت ؛ بدیندیآیدست م به  یی نها  یابیدست ارتباط    ( jو    kنیز )د و  نباهم در 

 . باهم در ارتباط هستند( نیز iو  k) گاهباهم رابطه داشته باشند، آن

 
 

 ماتریس دسترسی نهایی  -6جدول 

 نفوذ  6 5 4 3 2 1 موانع

 5 1 1 1 0 1 1 موانع فردی 

 6 1 1 1 1 1 1 موانع فرهنگی 

 5 1 0 1 1 1 1 موانع آموزشی 

 2 0 1 1 0 0 0 موانع تجهیزاتی 

 2 1 1 0 0 0 0 موانع مالی 

 1 1 0 0 0 0 0 موانع قانونی 

  5 4 4 2 3 3 وابستگی
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پژوهش،   ادامة  ماتریس  تعیین سط  برایشدند.    بندیشده سطحموانع شناساییدر  از  استفاده  با  ح، 

مجموع دستقابل  ةمجموع   ، یابیدست و  )خروجی(  برای)ورود  از ینشیپ   ةیابی  متغ  ی(    نییتع  ریهر 

متغیرهایی می  یشود. مجموعه خروجیم متغیر شامل  متغیر میهر  این  از طریق  به  شود که  توان 

توان به این متغیر ا میهاز طریق آن   هشود کنیاز شامل متغیرهایی میپیش  ةها رسید و مجموع آن 

یافت مجموع دست  تعیین  از  پس  پیش  یخروج  ة.  براو  هرنیاز  دو    ی  در  مشترک  عناصر  متغیر، 

دارای متغیری    ،د. در اولین جدول تکرارنشوبرای هر متغیر شناسایی می  ی و خروج  یورود  ةمجموع 

از تعیین    ن و عناصر مشترک آن کامالً یکسا  یخروج  ةباالترین سطح است که مجموع  باشند. پس 

آن متغیرها  حذف  این  جدول  از  را  و میها  باقیبا    کنیم  تشکیل  متغیرهای  را  بعدی  جدول  مانده 

کنیم و این کار را تا  دهیم. در جدول دوم نیز همانند جدول اول متغیر سطح دوم را مشخص میمی

هم  نییتع م  رهایمتغ  ةسطح  سپس م یدهی ادامه  تشک  س یماتر  ،.  را  با    که   م یدهیم   لیاستاندارد 

به کرمرتب خود  سطوح  به  توجه  با  عناصر  مدن  مرجدول    .د یآیدست  سطح  هفت  به بشمارة  وط 

 . هاستها و ورودیاساس خروجیها بربندیدهد که سطحیک از موانع را نشان میهر

 
 

 شدهتعیین سطح موانع شناسایی -7جدول 

 سطح مشترک خروجی  ورودی  موانع

 سوم  2-1 6-5-4-2-1 3-2-1 موانع فردی 
 چهارم  3-2-1 6-5-4-3-2-1 3-2-1 موانع فرهنگی 
 سوم  3-2 6-4-3-2-1 3-2 موانع آموزشی 

 دوم 4 5-4 4-3-2-1 موانع تجهیزاتی 
 دوم 5 6-5 5-4-2-1 موانع مالی 

 اول 6 6 6-5-3-2-1 موانع قانونی 

 

.  حاضر وجود دارد  شمارة هفت مشخص شد که چهار سطح کلی در پژوهشبا توجه به نتایج جدول  

پژوهش  مالک ورودیانتخاب سطح در مدل  و مشترکات جدول  ها، خروجی،  هفت است؛    شمارةها 

 ة در این گام مجموع .  شوند ها و مشترکات مشخص میها، خروجیورودی که ابتدا تمامی  صورت بدین

)پیش ورودی  خمعیارهای  و  معیار  نیاز(  هر  برای  )دستیابی(  سپس  د ش محاسبه  روجی  عوامل    و 

است  تفسیری-در مدل ساختاری در این گام معیاری دارای باالترین سطحشد.  نیز مشخص  مشترک  

مجموع  مجموع   ةکه  با  )دستیابی(  باشد.  ةخروجی  برابر  با    مشترک  قانونی  موانع  پژوهش،  این  در 

این موضوع سبب شد  اند.خروجی شش و مجموعة مشترک شش، دارای خروجی و مشترکات یکسان

مانع از جدول تفسیری باشند. سپس،  -سطح اول و زیربنایی مدل ساختاری  عنواننع قانونی بهکه موا
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از جدول حذف    شد و اطالعات آن و شمارةحذف   این مانع  به  ها و  و دوباره خروجی  شدندمربوط 

د که موانع تجیزاتی و موانع مالی در سطح دوم  در مرحلة دوم مشخص ششدند.  مشترکات بررسی  

  که  شدند و بقیة موانع بررسی و مشخص شدنداین موانع نیز از جدول حذف    ،یرند. سپسگقرار می

موانع فرهنگی در    ،نهایتد. درنگیرموانع آموزشی و موانع فردی در سطح سوم قرار میمشخص شد  

 این سطوح در قالب مدل در شکل شمارة یک نشان داده شده است.  .ندسطح چهارم قرار گرفت

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 نظام اطالعاتی سبز در تفسیری موانع بهبود -مدل ساختاری -1شکل 

 

نوع متغیرها با توجه به اثرگذاری و    مکمیکافزار  در این مرحله با استفاده از نرم:  مکتحلیل میک

شد.  اثرپذیری   خواهد  مشخص  متغیرها  سایر  ابر  یا  نفوذ  قدرت  تعیین  از  قدرت پس  و  ثرگذاری 

روش ماتریس    های چهارگانةشده را در یکی از خوشه ی موانع شناساییتوان تماممی   وابستگی موانع

شود  امل متغیرهای مستقل )خودمختار( می. اولین گروه شبندی کردمتغیرها در چهار گروه طبقه  اثر

وابس و  نفوذ  قدرت  تاکه  متغیرها  این  دارند.  ضعیفی  و  تگی  هستند  مجزا  متغیرها  سایر  از  حدودی 

وا متغیرهای  دوم  گروه  دارند.  کمی  از  ارتباطات  اما  دارند،  ضعیفی  نفوذ  قدرت  که  هستند  بسته 

زیادی  پیوندیبرخوردا  وابستگی  متغیرهای  گروه سوم  زیادی    اندرند.  وابستگی  و  نفوذ  قدرت  از  که 

شود. گروه  غییر در سایر متغیرها میایجاد تاین متغیرها باعث  ، هرگونه عملی در  واقعبرخوردارند. در

 موانع تجهیزاتی مالیموانع 

 موانع فرهنگی

 موانع فردی
 موانع آموزشی

 موانع قانونی
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این متغیرها دارای قدرت نفوذ زیاد و وابستگی  .  ی مستقل )کلیدی( استمتغیرهادربرگیرندة  چهارم  

 در پژوهش حاضر نشان داده شده است.  مکمیکتحلیل کم هستند. در شکل شمارة دو، 
 

 
 مک میکتحلیل  -2شکل 

 

موانع   ریاز سا  یریرپذیتأث  شتر،یکه ب ه  ک  اندبراساس شکل شمارة دو، موانع قانونی جزو موانع وابسته 

داد  همچنین،    دارند. نشان  خودمختار  نتایج  مستقل  موانع  جزو  مالی  موانع  و  تجهیزاتی  موانع  که 

تا این موانع  از سایر موانع مجزا هسهستند.  افزونحدودی  ارتباطات کمی دارند.  موانع براین،  تند و 

فردی جز و  آموزشی  تأ فرهنگی،  موانع مستقل کلیدی هستند که سبب  موانع  و  بر سایر  ثیرگذاری 

شناساییبر.  شوندمی موانع  میان  از  پژوهش،  نتایج  هیچاساس  پیوندی  شده،  متغیرهای  جز  کدام 

 .نیستند

 

 گیریبحث و نتیجه 
د اسالمی سطح کشور از که وضعیت بلوغ ادارات ورزش دانشگاه آزاپژوهش حاضر نشان داد  نتایج   

پیاده ایمنظر  دارد.  قرار  نامناسبی  شرایط  در  سبز  اطالعاتی  نظام  نشانن  سازی  نبود   دهندة یافته 

(  1396ینی و همکاران ). مبز استسازی نظام اطالعاتی سبپیاده  های مناسب در راستای زیرساخت

کردند ب  بیان  سازمانکه  از  بسیاری  در  کارکنان  راستایلوغ  در  شرایط    ها  در  سبز  اطالعاتی  نظام 

ها پذیرای  که کارکنان سازمان  نیز ذکر کردند(  2011)  1جنکین، مشانه و وبسترنامناسبی قرار دارد.  

به    های مربوطده است تا ضرورت اجرای فعالیتنظام اطالعاتی سبز هستند و این موضوع سبب ش
 

1. Jenkin, McShane & Webster 
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سازمان در  سبز  اطالعاتی  بیشنظام  مازها  برپیش  شود.  پژوهششخص  نتایج  فضای  ،  حاضر  اساس 

نظام اطالعاتی سبز اجرای    دانشگاه آزاد اسالمی به صورتی است که بلوغ سازمانی در راستایفعلی  

دانشگاه    یورزش  هایاماکن و سازمان  ،طرفیاز.  مشکالت اساسی داردهای این نظام  در تمامی حوزه

بیش از سایر    ،ها برنامهحجم گستردة  مراجعان و  به برخورداری از تعداد فراوان  ی با توجه  آزاد اسالم

 .  د توجه به نظام اطالعاتی سبز استمناطق دانشگاه نیازمن

است    دارات ورزش دانشگاه آزاد اسالمی سبب شده سازی نظام اطالعاتی سبز در اضرورت پیادهنبود  

اسال آزاد  دانشگاه  ادارات ورزش  بلوغ  به  مربوط  به تا مشکالت  نشود.  آشکار  رسد  نظر میمی چندان 

ده است تا مدیران و کارکنان ادارات سازی نظام اطالعاتی سبز سبب شپیاده  ریزی درموردبرنامهنبود  

ی سبز داشته باشند. عات سازی نظام اطالپیاده  می مشکالت بسیاری در زمینةورزش دانشگاه آزاد اسال

زش دانشگاه آزاد اسالمی سبب  رسد مشکالت مربوط به بلوغ مدیران و کارکنان ادارات ورنظر میبه

بهبود نظام اطالشد تا مسیر  بسیاری شوده است  این حوزه   عاتی سبز دچار مشکالت  و موانعی در 

 .  وجود داشته باشد

که صورت دارد؛ بدینچهار سطح  پژوهش    تفسیری-داد که مدل ساختاری  حاضر نشان  نتایج پژوهش

مدل  در اول  و    ، سطح  قانونی  تجهیزاتیموانع  در سطح دوم،  موانع  موانع  و  دارند  مالی  بهقرار  نظر  . 

اجرای نظام اطالعاتی سبز در   های قانونی دقیق درموردهای قانونی و نبود نظارتبرخی خألرسد  می

ا آزاد  دانشگاه  ورزش  میادارات  سبب  مشکالت    شود سالمی  بهتا  تجهیزاتی  و  نبود  مالی  علت 

حاضر نشان داد که موانع فردی و   نتایج پژوهشهمچنین،  .  نظام ایجاد شود  های اجرایی اینضمانت

مالی و تجهیزاتی جود در حوزة  رسد مشکالت مونظر میآموزشی در سطح سوم قرار دارند. بهموانع  

می ضعف  شودسبب  عمدهتا  زمینةهای  در  ورزش پیاده  ای  ادارات  در  سبز  اطالعاتی  نظام  سازی 

بروز مشکالت مالی و تجهیزاتی شوند. نتایج  ها سبب  و این ضعفی ایجاد شوند  دانشگاه آزاد اسالم

نیز نشان داد وجود دارد. مشکالت مالی و    موانع فرهنگی در سطح چهارم مدل  که  پژوهش حاضر 

سازی نظام اطالعاتی سبز در ادارات ورزش پیاده  دربارةای  برنامه  شود تا درعملتجهیزاتی سبب می

خود سبب بروز مشکالت فرهنگی در این   می وجود نداشته باشد که این موضوعدانشگاه آزاد اسال

 .شودحوزه می

بر  آموزشی و فرهنگی جزو موانع مهم هستند که عالوهموانع فردی،    براساس نتایج پژوهش حاضر،

بر  تأ  شکل ثیرگذاری  سبب  سبز  اطالعاتی  نظام  میبهبود  نیز  موانع  سایر  موضوع  این    . شوندگیری 

ادارات ورزش دانشگاه آزاد اسالمی، های اطالعاتی سبز در  نظامدهد که در راستای توسعة  نشان می

پژوهش نشان  های  . یافتهکنندتوجه  جا  صورت یکهای مرتبط به تمامی موانع بهسازماننیاز نیست  

راستای در  که  نظامپیاده  داد  و  سازی  اسالمی  آزاد  دانشگاه  ورزش  ادارات  در  سبز  اطالعاتی  های 
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بههم است  نیاز  موانع  سایر  رفع  برخیچنین  عمیق  رفع    صورت  فرهنگی  و  آموزشی  فردی،  موانع 

به موانع سبب مینظر میشوند.  این  به  توجه  راستایرسد  و ساختار در  تا شرایط  سازی پیاده  شود 

ورزنظام ادارات  در  سبز  اطالعاتی  ازهای  شوند.  هموار  اسالمی  آزاد  دانشگاه  موضوع این    ،طرفیش 

های  های موجود در حیطهخود ناشی از ضعف  ،که برخی دیگر از موانع در این حوزه  دهد می  نشان

بنابراین، هستند؛  فرهنگی  و  آموزشی  می  فردی،  آموزشی  و  فرهنگی  فردی،  مسائل  به  تواند  توجه 

راستایفراهم در  شرایط  نظام پیاده  کنندة  آسازی  دانشگاه  ورزش  ادارات  در  سبز  اطالعاتی  زاد های 

باشد همکاران  1موال  .اسالمی  به2008)  و  فردی  موانع  که  کردند  بیان  بر  واسطة(  خدشه   ایجاد 

می موجب  سبز  اطالعاتی  نظام  تالششوند  وضعیت  حوزهتمامی  این  در  موجود  مشکالت    های  با 

اطالعاتی سبز  که موانع فردی بر نظام  ذکر کرد  (  2017)  2بسیاری همراه باشند. همچنین، هرناندز 

منتأ  میثیر  بروز    گذارندفی  سبب  میو  براینمشکالتی  پژوهششوند؛  نتایج  این   اساس،  در  حاضر 

نتایج   با  )  هایپژوهشقسمت  همکاران  و  )2008موال  هرناندز  و  به2017(  دارد.  همخوانی  نظر ( 

اد اسالمی در کارکنان ادارات ورزش دانشگاه آز و مدیران ناکافی جمله دانشرسد موانع فردی ازمی

ورزش دانشگاه آزاد اسالمی در   مدیران و کارکنان ادارات  انگیزش کمنیز  نظام اطالعاتی سبز و   زمینة 

نظام اطالعاتی  بهبود    شود تا مدیران و کارکنان برایمی  ره از نظام اطالعاتی سبز موجببه  راستای

   سبز تالش نکنند.

تا    شوند میثیرگذار سبب  عنوان موانع تأ به(، موانع فرهنگی  2015)   ن و میشراامیشرا، آکم به عقیدة  

اطال بهنظام  سبز  سازمانعاتی  در  جامع  نشودصورت  ایجاد  کایورسها  و  لیدنر  بیان  2006)  3.  نیز   )

ام اطالعاتی سبز بدون مدنظر قراردادن مسائل سازی نظپیاده  های موجود در راستایکه تالش  کردند

شکست  فرهنگی   ازاینبا  بود؛  خواهند  پژوهش روهمراه  نتایج  نتایج  ح  ،  با  حوزه  این  در  اضر 

)  هایپژوهش و کایورس  )(  2006لیدنر  و همکاران  دارد2014و میشرا  م( همخوانی  فرهنگی .  وانع 

شالودةبه پیادطرح  عنوان  اطالعاتی  ههای  نظام  میسازی  سبب  تالش   شوندسبز  های  تا 

راستایگرفته شکل باشپیاده   شده در  با ماندگاری همراه  از جامعیت  نسازی نظام اطالعاتی سبز  د و 

باش برخوردار  عالی نمناسبی  اهداف  به  دستیابی  تالش   د.  نیازمند  سبز  اطالعاتی  و  نظام  مدون  های 

است میمنظم  سبب  فرهنگی  موانع  تالش   شوند.  نظام های  تا  بهبود  مسیر  در  منظمی  و  مدون 

ازاین اطالعاتی سبز در ادارات ورزش د عنوان ، موانع فرهنگی بهروانشگاه آزاد اسالمی شکل نگیرند؛ 

تأ  روند نیروی  بر  می  ثیرگذار  سبب  سبز  اطالعاتی  نظام  به بهشوند  بهبود  توجه  عملی  صورت 

دانشگاه  محیط ورزش  ادارات  سوی  از  رزیست  اسالمی  ندهدآزاد  طرح  وی  برنامهو  و  حد  ها  در  ها 

 
1. Molla  

2. Hernandez 

3. Leidner & Kayworth 
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بمان باقی  حرف  و  گستردة  د.ننظریه  میزان  به  توجه  ورزشی    با  اماکن  از  محیطی  استفاده  هر  در 

افراد بهجمله دانشگاه آزاد اسالاز که   توان مشخص کردمی  ها،برنامه  می و ماهیت ورزش در جذب 

شک، محیط متفاوت  ند. بدوننظام اطالعاتی سبز دار  فرهنگی نقش مهمی در ترویج و توسعةمسائل  

ضرورت توسعة نظام اول  و تعداد بسیار فراوان افراد حاضر در آن سبب شده است در مرحلة    ورزش

به فرهنگی  مسائل  دوم،  مرحلة  در  و  شود  مشخص  سبز  ایجاد  اطالعاتی  هدف  با  نیاز  یک  عنوان 

ی ایجاد  دانشگاه آزاد اسالم  یورزش  هاین و سازماناماکنظام اطالعاتی سبز در  یکپارچگی در توسعة  

 .شوند

بهبود   ثیرگذاری بر تمامی ابعاد در روندعلت تأ (، مسائل آموزشی به2015)آکمان و میشرا  به عقیدة  

سازی نظام اطالعاتی  سمت پیادهها با قدرت بیشتری بهتا سازمانشوند  نظام اطالعاتی سبز سبب می

کارکنان نتوانند خود را با شوند  که موانع آموزشی سبب می  ( نیز بیان کرد2017)  روند. دزداربسبز  

ی مربوط هابه شکست طرح، این امر  نهایتکه در  تغییر فناوری اطالعات همسو کنندمحیط درحال 

آکمان و میشرا   با نتایج مطالعاتشود؛ بنابراین، نتایج پژوهش حاضر  منجر میبه نظام اطالعاتی سبز  

و  اول مدیران    شوند تا در مرحلةموانع آموزشی سبب می( همخوان است.  2017( و دزدار )2015)

سبب ایجاد سکون   این موضوع.  ای نظام اطالعاتی سبز آشنا نشونده ارکردها و ظرفیتکارکنان با ک

جمله نبود  از این موانع از. برخی  شودمی  مربوط به نظام اطالعاتی سبز  هایریزیها و برنامهدر طرح

خصوص نظام اطالعاتی سبز در ادارات ورزش دانشگاه آزاد اسالمی و  های علمی درها و همایش کالس

نظام اطالعاتی سبز   ر حوزةهای مدون و منظم دآموزش  انشگاه آزاد اسالمی در راستاید  مکانات کما

می درموردسبب  سازمانی  دانش  تا  سطحنظام    شوند  در  سبز  پایین اطالعاتی  و  شکل    ی  بگیرد 

می  بهبود وضعیت نظام اطالعاتی سبز در ادارات ورزش دانشگاه آزاد اسال، دغدغة کافی برای نهایتدر

وسیعی   میزانتوجه به گستردگی خود و    ی بادانشگاه آزاد اسالم  یورزش  هایاماکن و سازمان.  نباشد

ضرورت کنند که این موضوع  یست ایفا میزاساسی و مهمی در محیطها نقش  ها و برنامهاز فعالیت

وجود نیروهای انسانی و    براین،دهد. افزونمیها را نشان  ش نظام اطالعاتی سبز در این محیطگستر

ی سبب شده است تا مسائل  دانشگاه آزاد اسالم  یورزش  های اماکن و سازمانبودن ماهیت  متنوعنیز  

 . شوندعنوان مسائل مهم مشخص آموزشی به

سبز    سیستممبحث    ،حاضردرحال فناوریبهاطالعات  روزافزون  گسترش  و  دلیل  اطالعات  های 

تم اطالعاتی سبز سیس  ست.ترین مباحث روز دنیاکی از مهمی  ،ارتباطات در تمامی ابعاد زندگی انسان

انرژی است    ةمنظور ذخیربه  متفاوت  راهبردهایافزاری و  افزاری، نرمتکارهای سخهای از رامجموعه

آن  ک پایداری  میزان   ،سبز اطالعاتی نظام از استفاده هدف.  . شودمیارزیابی  گوناگونی  های  راه  باه 

 اتخاذ قبیل از معیارهاییکاربردن  به   طریق از ارتباطات و اطالعات کلی فناوری محیطی تأثیر کاهش
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تولید محیطی رویکردهای کردن بهینه  برای اطالعات فناوری امکانات و تجهیزات  از  استفاده و  برای 

 انرژی مصرف کاهش برای شبکه زیرساخت طول در ارتباطات و اطالعات تجهیزات فناوری از استفاده

شد    است. تالش  حاضر  پژوهش  اطالعات وضعیت  در  در  ینظام  سازمان  سبز  و    یورزش  ی هااماکن 

پژوهش،  اساسبررسی شود. بر  یدانشگاه آزاد اسالم  بلوغ ادارات ورزش دانشگاه آزاد    نتایج  وضعیت 

و موانع   قرار دارد  سبز در شرایط نامناسبسازی نظام اطالعاتی  از منظر پیادهاسالمی در سطح کشور  

بهبود نظام اطالعاتی سبز  ثیرگذاری بر  بر تأ اند که عالوهیموانع مهم  وآموزشی و فرهنگی جزفردی،  

 . شوندیری سایر موانع نیز میگسبب شکل

 نیاز به نظام اه آزاد اسالمی گستردگی زیادی دارد که این موضوع سبب شده است  ورزش در دانشگ

واحدهای دانشگاهی در دانشگاه آزاد و تعهد   تعداد زیادوجود آید.  اطالعاتی مناسبی در این حیطه به

است   رویدادهای ورزشی متعد سبب شده  برگزاری  ،ورزشی و همچنین  اماکن  های ورزشی وسازمان

با توجه به اهمیت نظارت بر بهبود  .  ام اطالعاتی به میزان کافی درک شودتا نیاز به برخورداری از نظ

در   سبز  اطالعاتی  سازماننظام  و  اسالم  یورزش  هایاماکن  آزاد  بهدانشگاه  این  ی  گستردگی  علت 

میام پیشنهاد  ایجاد  شود  اکن  خصوص  این  در  و  شوند  استانداردهایی  اماکن  کارکنان،  مدیران،  و 

با    شودپیشنهاد می.  ارزیابی کنندصورت منظم و غیرمنظم  را متناسب با این استانداردها بهها  سازمان

 هایاماکن و سازمانسازی و بیان فواید نظام اطالعاتی سبز، به سازگاری مدیران و کارکنان  فرهنگ

اسالم  یورزش آزاد  ب دانشگاه  شودی  اقدام  سبز  اطالعاتی  نظام  توجه  .ا  و    دن ینرسبلوغبه  با  اماکن 

اصالح ساختار    شود با خصوص نظام اطالعاتی سبز، پیشنهاد میدر دانشگاه آزاد  یورزش  های سازمان

. صوص نظام اطالعاتی سبز اقدام شودخبه پذیرش و بلوغ این دانشگاه در  ورزش دانشگاه آزاد اسالمی

برخی  اسالمی نیاز است    با توجه به اهمیت نظام اطالعاتی سبز در ورزش دانشگاه آزادبراین،  افزون

برنامهفعالیت و  سبز  ها  اطالعاتی  نظام  درخصوص  دانشگاه  این  نیروهای    شودسپاری  برونهای  و 

  به   یورزش  هایسبز در اماکن و سازمان  ی بهبود نظام اطالعاتمنظور  ختصصی از بیرون از دانشگاه بهم

شوند اضافه  اسالمی  آزاد  می .دانشگاه  مدیران  با    شودپیشنهاد  نگرش  وضعیت  مسائل  ارزیابی  به 

از محیط سبززیست  اطالعاتی  نظام  بهبو  ،جمله  راستای  به  در  آنان  اعتقادی  وضعیت  یری کارگهبد 

همچنین، شود.  اقدام  سبز  اطالعاتی  راستای  با  نظام  در  مناسب  استانداردهای  و  ه ب  ایجاد  کارگیری 

 .ش دانشگاه آزاد اسالمی اقدام شودبه تقویت این نظام در ادارات ورز ،سازی نظام اطالعاتی سبزپیاده
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Abstract 
The purpose of this study was to study the improvement of the green information system 

in sports facilities and sports organizations of Islamic Azad University. This research was 

mix method that was done on the field. The statistical population of this study consists of 

all managers and staff members of sport affairs of free universities throughout the country. 

In order to select a sample at the National Sports Association of the Islamic Azad 

University, in the year 1395, with the participation of all sports officials of the Azad 

University of the country and employees of the Sports Department of the Central 

Organization, the total number of people attending the gathering (340 of 114 academic 

units). The questionnaire was distributed to the researcher, of which 320 questionnaires 

were returned to the researcher. The present research tool was a questionnaire of staff's 

maturity status for the green information system and a questionnaire on the factors 

affecting the improvement of the green information system in the department of sports of 

Islamic Azad University. The statistical analysis method in this study included statistical 

methods of Smironom colomograf, T-test and exploratory factor analysis. The results of 

this study showed that the maturity level of Islamic Azad University's sports departments 

regarding the name of the green information in all areas including the data center (mean = 

2.55; P= 0.001); administrative environment (mean = 59.2; P=0.001), the method of work 

(mean= 2.56; P=0.001), logistics (mean = 2.60; P=0.001) and organizational citizenship 

laws (mean=2.52; P=0.001) was an unfavorable level. In general, in order to improve the 

green information system, some cultural, educational and individual aspects are needed to 

improve the field of maturity of Islamic Azad University sports departments. 
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