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 ده:یچک
 یـداري پا اتخـاذ  بـر مـؤثر   عوامـل  سـازي مدل و شناسایی تحقیق این هدف

. اسـت  درمـانی  خـدمات  مراکز توسط هاي اطالعاتیزیستی در سیستممحیط
 ظـرات ن از کـه  خبـره  12شامل  اول گروه. است گروه دو شامل آماري جامعه

 سـتفاده ا آنهـا  معلـولی  و علـت  روابط تعیین و اصلی عوامل تعیین جهت آنها
 و سرپرســتاران  پرســتاران،  کارکنــان، نفــر از  250را،  دوم جامعــه . شــد

ــانی و آموزشــی مرکــز ســوپروایزرهاي  تشــکیل اصــفهان) س( الزهــرا درم
برگـان  خبر اسـاس نتـایج بررسـی ادبیـات تحقیـق و مصـاحبه بـا        . دهندمی

 5مـل در  عا 24دانشگاهی و حوزه فناوري اطالعات مراکز درمانی، مجموعـاً  
زیسـتی،  محیط زیستی، مشروعیتمحیط پذیريبعد الزامات قانونی، مسئولیت

زیستی شناسایی گردید. جهـت بررسـی روایـی    محیط مصرف منابع و عدالت
ل عـاملی  لیـ تحقیق، از روایی محتوا و روایی سازه بـه کمـک تح   نامهپرسش

 لفـاي آ اسـاس  بـر  نامـه پرسـش  کلـی  پایـایی  همچنین .ییدي استفاده شدتأ
 بـا  ابتدا ، درازیموردنهاي پس از گردآوري داده. است 888/0 با برابر کرونباخ
 تعیین سطح سه سطح ابعاد مدل در تفسیري، ساختاري سازيمدل از استفاده

تـرین  در پـایین زیسـتی و  محـیط  در باالترین سطح مدل عامل عـدالت . شد
زیستی قرار گرفـت.  محیط پذیريسطح آن عوامل الزامات قانونی و مسئولیت

مدل سـاختاري تفسـیري تحقیـق، مـدل تحلیـل مسـیر پـژوهش         بر اساس
یج حاصل از تحلیـل  اجرا گردید. نتا AMOSافزار طراحی و با استفاده از نرم

مـدل سـاختاري   در  شـده نییتعمسیر حاکی از این بود که از بین شش مسیر 
 نـین ت. همچتفسیري، تنها مسیر الزامات قانونی به مصرف منابع معنادار نیس

 زیسـتی محـیط  پذیريمسئولیت بر منابع مصرف را استاندارد کل اثر بیشترین
 .دارد

 

زیستی، سیستم اطالعاتی، مراکز محیط پایداري :يدیکل يهاواژه
 .تفسیري ساختاري يسازمدلخدمات درمانی، 

 

 

Abstract: 
This research aims to identify and model the factors 
affecting the adoption of environmental sustainability in 
information systems by healthcare centers. The statistical 
population of this study consists of two groups. The first 
group includes twelve experts whose ideas were used to 
determine the critical factors and their causal relationships. 
The second group includes 250 employees, nurses, head 
nurses, and supervisors of al-Zahra medical and educational 
center in Isfahan. According to the results obtained from the 
review of research literature and interview with academic 
experts and information technology areas of healthcare 
centers, a total of twenty-four factors were identified in five 
dimensions of legal requirements, environmental 
responsibility, environmental legitimacy, resource 
consumption, and environmental justice. The content 
validity and construct validity were used along with 
confirmatory factor analysis to examine the validity of the 
research questionnaire Also, the overall reliability of a 
questionnaire based on Cronbach's alpha was 0.888. After 
collecting the required data, the level of dimensions was 
first determined in three levels using interpretive structural 
modeling. The factor of environmental justice was placed at 
the highest level and the factors of legal requirements and 
environmental responsibility were placed at the lowest 
level. The analysis model of the research path was designed 
based on the research interpretive structural model and it 
was and implemented using AMOS software. The results 
from path analysis indicated that among the six paths 
identified in the interpretive structural model, it was only 
the path of a legal requirement to resource consumption 
path that is not meaningful. Moreover, resource 
consumption has the highest total standard effect on 
environmental responsibility. 
 
Keywords: Environmental Sustainability, Information 
System, Health Care Centers. Interpretive Structural 
Modeling. 
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 مقدمه 
نـاي آن  ی و غمنزلت بخش، اصل سیاره و زیستیمحیط پایداري

کنـد  بیـان مـی   زیسـتی محیط یا سرمایه کرهرا به عنوان زیست
)Cagnin et al., 2005(زیسـتی  محـیط  . یک سیستم پایدار

بـرداري  حفـظ کنـد، از بهـره    را یـدار پاباید یـک مبنـاي منبـع    
همچنـین از خـالی    و یرپذیدتجدهاي منابع ازحد از سیستمیشب

گـذاري مناسـب   تا زمانی که سرمایه تجدیدیرقابلغکردن منابع 
وارد انجام نشده است اجتنـاب کنـد. ایـن مـ     آنهابراي جایگزین 

کننــده حفــظ تنــوع زیسـتی، ثبــات جــوي و دیگــر توابــع  یـان ب
 .)Harris, 2000(شود اکوسیستم می
در ارتبـاط  موضوعی است که  زیستیمحیط یداريامروزه پا

مراکـز  ، نیبنیدرا .شودیمطرح م ی نیزجهان تبهداشسیستم با 
و  یمنابع انسان يریادگیعنوان مرکز آموزش، به یدرمانخدمات 

 Borgonovi ( شوندیدر حوزه سالمت محسوب م قاتیتحق
& Compagni, 2013(. تواننـد از  مراکز خدمات درمانی می

یت مأموربر پیگیري  زیستی، عالوهمحیط تحقق پایداري طریق
 یفیــت، مزایــايباک درمــانی خــدمات اصــلی خــود، یعنــی ارائــه

کننـد  اجتمـاعی را نیـز کسـب     و اقتصادي زیستی و حتیمحیط
)Goh & Marimuthu, 2016; McGain & Naylor, 

در  زیسـتی محـیط  خص شود پایـداري . براي اینکه مش)2014
 گرفته است قرارموردمطالعه  مراکز خدمات درمانی تا چه میزان

 پـژوهش  و عمـل  سیاسـت،  آن براي کلیدي همچنین مسائل و
مـیالدي   2013تا  1990هاي مطالعه بین سال 76شود،  پدیدار

ی قرار گرفتـه اسـت.   موردبررس )2014( 1ین و نایلورکمکتوسط 
 هــاي تحقیقــاتی دربــاره پایــداريپــژوهش زمینــهنتــایج ایــن 

 زیستی را در مراکز خدمات درمانی شناسایی کرده اسـت: محیط
 رویـه،  مسـتقیم،  انـرژي  مصرف مراکز خدمات درمانی، طراحی

 رفتار. و روانشناسی و سفر زباله،
زیستی مراکز محیط سایر مطالعات در زمینه پایداري ازجمله

) اسـت. در  2017( 2و همکاران خدمات درمانی تحقیق پیسترس
 متعـددي  مستقیم مزایاياگرچه این تحقیق بیان شده است که 

هـاي  بـا برنامـه   مراکز خدمات درمـانی در جهـت تطبیـق    براي
 دارد، با این وجود در تحقیق خود به زیستی وجودمحیط پایداري
هـاي  شـبکه  توسـط  پرداخته است که سیستمی رویکرد بررسی

انجـام شـده   زیسـتی  محیط و برنامه انرژيبهداشت دانشگاه در 
 است.

 اسـت کـه دربـاره مفهـوم پایـداري      یرپـذ امکـان  یسختبه
                                                      
1. McGain & Naylor 
2. Pisters et al. 

هاي سیستم آن از رسیدن به و براي صحبت شودزیستی محیط
ــاتی ــوش شــود.   اطالع  ).Truex et al., 2011(چشــم پ

هاي اطالعاتی از لحاظ فلسـفه وجـودي بـراي افـزایش     سیستم
و ترویج نوآوري و افزایش سـهم بـازار    هاکارایی، کاهش هزینه
 ).Standing & Jackson, 2007(انـد  سازمان طراحی شده

ي سیسـتم اطالعـاتی و   ریکـارگ بـه مزایـاي حاصـل از    وجود با
هـا و  سـازمان  نفعـان يذ ،جامعـه  يهانگرش فناوري اطالعات،

ـ     یخصوص مطالعات علمـ به ـ پا نیبـه سـمت روابـط ب و  يداری
به کـارکرد   سبتنگرش ن نیرفته است. ا یاطالعات يهاستمیس
است  ايدوسویه راتیتأث شیبه علت افزا یاطالعات يهاستمیس

 زیسـتی محـیط  ارتباط با پایـداري  در یاطالعات يهاستمیکه س
 ;Cai et al., 2013; Gholami et al., 2013(دارنـد  

Simmonds & Bhattacherjee, 2014.( 
هـاي اطالعـاتی و   در یک نگرش کلی، رابطه بین سیسـتم 

زیستی تحت عنـوان سیسـتم اطالعـاتی پایـدار     محیط پایداري
 ,.Chofreh et al., 2014; Chugh et al(شود مطرح می

2016; Maruster et al., 2008; Schmidt et al., 
2009(. 

 سیستم اطالعاتی پایدار اشـاره بـه طراحـی، اجـرا و حفـظ     
 وکـار کسـب ي هافراینـد ه بـراي  کـ هاي اطالعاتی دارد سیستم

 عنـوان بـه . (Chofreh et al., 2014)کنـد  پایدار کمک می
 منـابع  ازمـؤثر   اسـتفاده  تواننـد یم اطالعاتی هايیستمسنمونه 

 مختلف هايفرایند از ناشی زیستمحیط بر سوء یرتأث کاهش و
ــق را از ســازمانی ــهتجز طری ــرژي وتحلیــلی ــد تســهیل ک ان نن

)Nishant et al., 2013.( 
 هـاي ) سیسـتم 2010( 3همکارانمالهترا و  تحقیق اساس بر

 اهـداف  تحقـق  باعـث  زیـر  هـاي راه طریـق  از پایدار اطالعاتی
 :شوندزیستی میمحیط

 ونقلحمل هايهزینه کاهش -
صـورت  بـه  حتـی  جلسـات  برگـزاري  و گروهی کار از حمایت -

صـورت  بـه  کـردن  سـفر  محـدودیت  که کارکنانی براي جهانی
 .دارند نیز را هوایی

 آب ،شدهمصرف ژيانر مانند( زیستیمحیط اطالعات پیگیري -
 )هوا آلودگی ،شدهمصرف

 زباله تولید و ايگلخانه گازهاي تولید بر نظارت امکان ایجاد -
 سـبز  هـاي انتخـاب  تشویق براي اطالعات کردن فراهم و ارائه

 کنندگانمصرف توسط
 توسـط  زیسـتی محـیط  پایـداري  دربـاره  گیـري تصمیم بهبود -

                                                      
3. Malhotra et al. 
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 پایـداري  بـه  مربـوط  مسـائل  کـردن  برجسـته  طریق از مدیران
 زیستیمحیط

ــداري  ــامع، پای ــف ج ــک تعری ــیط در ی ــتیمح ــراي  زیس ب
بـا   هاي اطالعاتی به معناي ارتباطـات معتبـر و صـحیح   سیستم

هــا بــراي حمایــت از ینفعــان، اســتفاده از فنــاوري و سیســتمذ
. زیست و نه به ضرر مردم باشدهایی که نه به ضرر محیطپروژه

یر هسـتند، امکـان   پـذ توسـعه هـایی  ها، سیستمگونه سیستمینا
را توسـعه   کـاربران هاي وجود دارد، قابلیت آنهااستفاده مجدد از 

ــاه ــاي دادهداده و پایگ ــه از ه ــد ک ــااي دارن ــراي مقاصــد  آنه ب
 ,Standing & Jackson(شـود  یراخالقـی اسـتفاده نمـی   غ

2007.( 
زیستی سیستم اطالعاتی پایدار با عنوان سیسـتم  محیط بعد

شود. سیستم اطالعاتی سبز اشاره اطالعاتی سبز نیز شناخته می
دارد که  داخلی وانفعاالتفعلهاي اطالعاتی با به کاربرد فناوري

یک سیستم هدفمند براي کمک به سـازمان در جهـت توسـعه    
 ,.Gholami et al( کنـد زیسـتی ایجـاد مـی   محـیط  پایداري
2017.( 

کنـد کـه   ) بیـان مـی  2005( 1در یک تشـبیه زیبـا ماروسـتر   
هـاي  هاي اطالعاتی ماننـد سـاقه  زیستی سیستممحیط پایداري

هـاي  تر به نام پایداري اسـت کـه در زمینـه   یک مفهوم گسترده
بهداشت و درمان کاربرد دارد. تحقیقـات نشـان    ازجملهمختلف 

 در زیسـتی محـیط  ایـداري پ خصوصبهپایداري  اتخاذ دهد بامی
 درمـانی  مراکـز  را جدي حرکت که است اطالعاتی هايسیستم

 ,.Braa et al( کنندمی شروع متخلف هايمزیت کسب براي
2004; Kimaro & Nhampossa, 2007; Yang et 

al., 2013.( 
هـاي  هاي اطالعاتی پایدار و زیرمجموعهسیستم یطورکلبه

 بـراي  ابـزاري عنـوان  بـه  سـبز هاي اطالعاتی آن مانند سیستم
 پایـداري  اهـداف  کسـب  و محیطـی  مسـائل  کـاهش  و نمایش
 & Buchalcevova( شوندمی استفاده سازمان زیستیمحیط

Gala 2012; Meacham et al., 2013; 
Chowdhury, 2012رقابــت روح توســعه ،گــریدانیــب). بــه 

گونـه  ین. اکنندمی ایجاد هاسازمان در را زیستمحیط با دوستانه
 طریــق از رقــابتی مزیــت ایجــاد باعــث هــا همچنــینسیســتم

 گزینـه  یـک  دلیـل،  همـین  بـه  شوند،می هاهزینه سازيذخیره
 محسـوب  نیـز  سـازمان  اقتصـادي  مزایـاي  کسب براي مناسب

 ).Buchalcevova, 2016( شودمی
 هــايسیســتم کــاربرد صــحیح بــر اي ایجــاد یــک مســیر

                                                      
1. Maruster 

 و شناسـایی  نیازمنـد  درمـانی  خدمات مراکز در پایدار اطالعاتی
 گونـه ایـن  اتخـاذ  در زیسـتی مـؤثر  محـیط  عوامـل  سـازي مدل

در زیسـتی  محـیط  پایـداري  اتخاذدر  گریدانیب. بههاستسیستم
. ایـن  گذارنـد یمـ  ریتـأث  عوامل مختلفـی  یاطالعات يهاستمیس

سازمان به اسـتفاده  را در  رانیگ میتصممدیران و  زهیانگعوامل 
ـ پا یاطالعـات  يهاستمیاز س همچنـین   .دهـد یمـ  شیافـزا  داری

بینش روشن و استراتژیک در  سازي این عواملو مدل شناسایی
مندي از مزایـاي حاصـل از توجـه بـه     براي بهره اختیار مدیران

گـذارد  اطالعـاتی مـی  هـاي  زیسـتی در سیسـتم  محیط پایداري
)Buchalcevova & Gala, 2013; Gholami et al., 

2013; Nedbal et al., 2011; Simmonds & 
Bhattacherjee, 2014ـ با توجـه بـه اهم   قیتحق نی). ا  تی

در مراکـز   یاطالعـات  يهـا سـتم یس زیسـتی در محـیط  يداریپا
اسـت   یعوامل يبندتیو اولو ییشناسا لبه دنباخدمات درمانی 

ـ پا اتخـاذ را بـه سـمت   این مراکز که  در  زیسـتی محـیط  يداری
 در کـه  پـژوهش سـؤاالت   د.دهـ یسـوق مـ   یاطالعـات  ستمیس

 است: زیر شرح به ،اندشدهیطراح تحقیق هدف راستاي
 پایدار یاطالعات سیستم اتخاذ در مؤثر زیستیمحیط عوامل .1
 است؟ کدام درمانی خدمات مراکز در
 سیسـتم  اتخـاذ  در زیسـتی مـؤثر  محـیط  عوامل جامع مدل .2

 است؟ چگونه درمانی خدمات مراکز در پایدار اطالعاتی
 

ــل  ــؤثرعوام ــداري م زیســتی محــیط در اتخــاذ پای
 هاي اطالعاتیسیستم

 يدر اتخـاذ پایـدار   مـؤثر اولین گـام بـراي شناسـایی عوامـل      
هــاي اطالعــاتی انجــام مطالعــه    زیســتی سیســتم محــیط

ه وجوگرانه در این زمینه است. لذا بر اساس مطالعات مشابجست
 عوامل اصلی به شرح زیر شناسایی گردید:

و سـایر نهادهـاي مـرتبط بایـد      دولـت نی: . الزامات قـانو 1
زیسـتی تصـویب   محـیط  قوانین و مقررات را در زمینه پایـداري 

را نیز فراهم کنند. در کشورهایی مانند  آنهااجرایی  کرده و زمینه
یري پذانعطافزیستی محیط چین الزامات قانونی درباره پایداري

 برخـی از  . تجـارب )Zhu & Geng, 2013(بیشـتري دارنـد   
 دهد سختگیريآلمان نیز نشان می مانند یافتهتوسعه کشورهاي

 سـازي پیـاده  بـه  منجـر  زیسـتی محـیط  پایـداري  قوانین بـراي 
هـا  سـازمان  میـان  زیستی کارآمدتر درمحیط مدیریت هايشیوه
. با توجه به نقش دولـت و  )Frondel et al., 2008(شود می

زیسـتی ایـن   حـیط م گذار در زمینه پایداريسایر نهادهاي قانون
شود که الزامات قانونی از فشارهاي اجبـاري  نتیجه برداشت می
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هـا محسـوب شـده و از محـیط بیـرون      پایداري براي سـازمان 
. الزامـات  )Zhu & Geng, 2013(شـوند  سازمان تحمیل می

زیستی از معیارهایی هسـتند کـه در   محیط قانونی براي پایداري
رمـانی نیـز مطـرح شـده     زیستی مراکز خدمات دمحیط پایداري
گونـه الزامـات   یـن ا. )Nascimento et al., 2017(اسـت  

یـک سیسـتم ایجـاد کنـد کـه بـه        در هـایی را توانند قابلیتمی
ـ درنها سـازي کند. یکپارچهمی کمک سیستم سازيیکپارچه  تی

 شود. ممکن است الزامات قـانونی بـه  پایدار می منجر به توسعه
 موردانتقـاد  کننـد مـی  ایجـاد  سازمانهایی که براي هزینه خاطر

 تحـت  را هـا هزینـه  ایـن  سـازمان  بنـابراین ؛ سازمان قرار گیرند
انحـراف و فعالیـت   دهنـده  نشان خود که خود قرار ندهد پوشش

 .)Russo & Fouts, 1997(است  نادرست سازمان
بـراي ارزیـابی    شـده مطـرح از معیارهـاي  . مصرف منابع: 2

صرف منابع مانند انـرژي، مـواد   زیستی سازمان ممحیط عملکرد
مـارتنز و   ازنظـر . )Bai & Sarkis, 2010(خام و غیره است 

 ) سـازمان بایـد در مصــرف منـابع بـر کــارایی    2016( 1کـاروالهو 
توانند از ها و صنایع میتمرکز داشته باشد. سازمان زیستیمحیط

حلی بـراي حـل   راه عنوانبههاي پشتیبان تصمیم پایدار سیستم
هـاي  گونه سیستمینازاایداري استفاده کنند. با استفاده پ مسائل

هاي مختلفی کـه در  تواند پیچیدگیاطالعاتی پایدار سازمان می
وجـود دارد   زیستیمحیط ها پایداريها و استراتژيمورد تصمیم

هـا مربـوط بـه    تا حد زیادي کاهش دهد. یکی از این پیچیدگی
ـ        ا اسـتفاده از  مصرف منـابع ماننـد مصـرف انـرژي اسـت کـه ب

گیـري  توانـد تصـمیم  هاي اطالعاتی پایدار سـازمان مـی  سیستم
در ). Seok et al., 2012(صحیحی در مورد آن داشته باشـد  

هاي سیستم اطالعاتی که در تحقیـق  یست پایداري پروژهلچک
) آمده است به مواد و منابع و همچنین انـرژي  2017( 2مارنویک

زیستی اشاره شده است. محیط در پایداري مؤثرعوامل  عنوانبه
عالوه بر مصرف انرژي، قابیلت استفاده مجدد مواد و منابع نیـز  

و  مطــرح شــده اســت. بــر اســاس الزامــات کــارکردي و فنــی 
در پایـداري پـروژه    ، سـطح توانمنـدي  آنهاهاي مربوط به هزینه

 شود.سیستم اطالعاتی در ارتباط با مواد مشخص می
 در : افـزایش نگرانـی  زیسـتی محیط یريپذ. مسئولیت3

آینده و سایر  يهانسل براي آنها از حفاظت و طبیعی منابع مورد
کـه   به معناي آن اسـت  زیستیمحیط مربوط به پایداري مسائل
ـ وبـه هاي جامعه بخش تمامی هـا بایـد نسـبت بـه     سـازمان  ژهی

 Nascimento et(پایداري احساس مسئولیت داشـته باشـند   

                                                      
1. Martens & Carvalho 
2. Marnewick 

al., 2017; Russo & Fouts, 1997( مراکز درمانی نیـز . 
اقـدامات الزم را انجـام بدهنـد     زیستیمحیط باید براي پایداري

)Pasqualini Blass et al., 2017; Pasqualini Blass 
et al., 2016(زیستی بیـانگر داشـتن   محیط پذیري. مسئولیت

زیستی سازمان اسـت  محیط مدیریتی مستمر در خصوص اثرات
)Panapanaan & Linnanen, 2002ریــزي برنامــه )؛ و

در مراکـز خـدمات درمـانی     زیستیمحیط پذیريیتمسئولبراي 
. )Nascimento et al., 2017(توصــیه شــده اســت   

زیستی در پایداري سیستم اطالعاتی نیـز  محیط پذیريمسئولیت
زیـرا بـدون داشـتن احسـاس مسـئولیت      ؛ کنـد آفرینی مینقش

گونـه ابتکـارات   یـن امدیران سازمان اتخـاذ   از جانب خصوصبه
 Esfahani et al., 2015; Gholami et(یر نیست پذامکان

al., 2013ــارت)؛ بــه ــا هــاســازمان گــریدعب  یــک داشــتن ب
 در هـا سیاسـت  و هااستراتژي تدوین زیستی،محیط ریزيبرنامه

 وظـایف  بـه  مناسبی نحو زیستی بهاهداف محیط کسب راستاي
 هـاي سیسـتم  طریـق  از زیسـتی محـیط  پایـداري  قبـال  در خود

 Buchalcevova & Gala(کننــد مــی عمــل اطالعــاتی
2013; Molla, 2009; Molla & Abareshi 2012; 

Murugesan & Gangadharan 2012.( 
زیسـتی  محـیط  مشـروعیت زیسـتی:  محیط . مشروعیت4

و  عملکـرد  کنـد می ادعا که فرضی است یا و کلی ادراك بیانگر
ذینفعان  انتظارات درخور یا و مناسب مطلوب، سازمان یکرفتار 

 .)Li et al., 2016(زیســتی اســت محــیط بــراي پایــداري
زیستی ادراکی نسبت بـه مناسـب   محیط مشروعیت گریدانیببه

زیسـتی سـازمان را   محـیط  کننده بـودن عملکـرد  بودن و راضی
زیستی محیط . در مشروعیت)Li et al., 2015(دهد نشان می

 ,.Chen et al(فشارهاي مختلفی براي سـازمان وجـود دارد   
2011; Li et al., 2016(آنها برابر در گوییپاسخ با . سازمان 

ــدا مشــروعیت ــه کنــد.مــی پی ــا آنتبــع ب  مشــروعیت ایجــاد ب
 ,.Chen et al( شـد  خواهد محقق سازمان زیستی رشدمحیط
ــاذ روش ).2011 ــاي اتخ ــیطه ــتیمح ــاز در زیس ــه مانس  ب

 دارد فعالیت سازمان آن در صنعت و یا سیستمی کل مشروعیت
 .)Cai et al., 2013(کند می کمک نیز
 مفهـومی  زیسـتی محـیط  عـدالت زیستی: محیط . عدالت5

زیسـتی  محـیط  هـاي ها و تنشمتفاوتی از ریسک ارائهاست بر 
هـا و یـا اقـدامات    حـل و به دنبـال پیـدا کـردن راه    متمرکزشده

زیسـتی اسـت   محیط هايعدالتییباصالحی در جهت مقابله با 
)Ikeme, 2003( .زیسـتی  محـیط در عـدالت  مفهومی  ازلحاظ

در  هـا و غیـره در یـک جامعـه    افراد، سازمان شود همهبیان می
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از حـق   عمومی بهداشت و زیستیمحیط مقررات و قوانین برابر
زیســت محــیط حفاظــتســازمان  .هســتند مســاوي برخــوردار

 مشـارکت  و عادالنـه  زیستی را رفتارمحیط عدالت متحدهاالتیا
 قـوانین،  اجـراي  يتوانمندسـاز و  اجـرا  در مـردم  همـه  دارمعنی

 بدان عادالنه رفتار. داندمی زیستیمحیط هايیاستس و مقررات
 نـاتوانی  یا و سیاست به علت یک جمعیت، هیچ که است معنی

 بهداشـت  منفی از و نامتناسبی سهم تحمل به مجبور اقتصادي،
 Mohai et(نباشـد   زیسـتی محـیط  عواقب منفی و اثرات یا و

al., 2009.( 
 

 ی پژوهششناسروش
 ونتیجه کـاربردي   ازنظرهدف توصیفی و  ازنظرپژوهش حاضر 

ه با روش پیمایش تک مقطعی و میدانی انجام شده است. شـیو 
و  نامـه پرسـش اي، ها از طریق مطالعات کتابخانهگردآوري داده

 شامل دوآماري پژوهش حاضر  يجامعهانجام نظرسنجی است. 
هـت  ج آنهاگروه است. گروه اول خبرگانی هستند که از نظرات 

 تفادهاسـ  آنهـا روابط علت و معلولی  تعیین عوامل اصلی و تعیین
ان شد. این دسته از خبرگان شامل خبرگان دانشـگاهی و خبرگـ  
نی حوزه فناوري اطالعات و ارتباطـات در مراکـز خـدمات درمـا    
انی (مرکز آموزش و درمانی الزهرا (س) و مرکز آمـوزش و درمـ  
 12ز امین اصفهان) هستند و تعداد اعضاي این جامعه متشکل ا

ــت ــره اس ــه .خب ــه ي دوم راجامع ــتاران، يکلی ــان، پرس  کارکن
 مراکـز خـدمات درمـانی اسـتان    سرپرستاران و سـوپروایزرهاي  

یل اصفهان (مرکز آموزش و درمانی الزهرا (س) اصفهان) تشـک 
ــی ــد.م ــه دوم، از     دهن ــه از جامع ــاب نمون ــت انتخ  روشجه
ـ بـا توجـه بـه ا    اسـتفاده شـد.  گیري تصادفی ساده نمونه  کـه نی
ان جدول مورگاز  ،است نفر 1250حاضر  قیتحق يآمار يجامعه

 ناد بـه استفاده شد. بـا اسـت   موردمطالعهبراي تعیین حجم نمونه 
ذکـر ایـن    کارشناس تعیـین شـد.   250این جدول، حجم نمونه 

ي لفـا آبر اساس  نامهپرسشنکته ضروري است که پایایی کلی 
 نامـه شپرساست. بحث پیرامون روایی  888/0کرونباخ برابر با 

هـدف   مفصل توضیح داده خواهد شـد. بـا توجـه بـه     طوربهنیز 
 پژوهش مراحل زیر جهت انجام پژوهش صورت گرفت.

 
مـؤثر در  زیسـتی  محـیط عوامل گام اول: شناسایی 

 داریپا یاطالعات ستمیاتخاذ س
در اتخاذ سیسـتم اطالعـاتی پایـدار در     مؤثرعوامل براي تعیین 

اولین گـام انجـام مطالعـه     فهاناصاستان  مراکز خدمات درمانی

از خبرگان  و انجام نظرسنجیجستجوگرانه در مورد این موضوع 
 است.

 
در جهـت   ییديعامل تأ یلتحل يریکارگبهگام دوم: 

 بررسی روایی سازه
ی موردبررسـ در این تحقیق دو نـوع روایـی محتـوایی و سـازه     

د ق مـور است. با انجام گام اول روایی محتوایی تحقی قرارگرفته
ملی ید قرار گرفت. براي بررسـی روایـی سـازه از تحلیـل عـا     تائ
رین ییـدي یکـی از مفیـدت   تأییدي استفاده شد. تحلیل عاملی تأ

ها با توجه هایی است که به برآورد پارامتر و آزمون فرضیهروش
پـردازد. از  نگرها میهاي زیربنایی روابط میان نشابه تعداد عامل

ییدي اسـتفاده  تأبراي انجام تحلیل عاملی  80/8لیزرل  افزارنرم
 شده است.

 
 گام سوم: طراحی مدل ساختاري تفسیري

سازي ساختاري تفسیري برآمده از نظریـه شـبکه و گـراف    مدل
هـاي اصـلی آن، ایـن اسـت کـه مسـائل       است و یکی از مزیت

 ,.Faisal et alدهـد ( پیچیده را به شکل گرافیکی نشان مـی 
سازي سـاختاري تفسـیري بـه شـرح زیـر      مراحل مدل). 2011
 است:
عوامل تشکیل ماتریس ساختاري روابط درونی  )الف

وتحلیل ارتباط یهتجزاین ماتریس براي  تعاملی ساختاري):(
شـود. بـراي نشـان دادن روابـط میـان      میان عوامل تشکیل می
 شـــودمـــیهـــاي زیـــر اســـتفاده   عوامـــل از عالمـــت 

)Mathiyazhagan et al., 2013.( 
• V :از طرفهیک ارتباط a به b 
• A :از طرفهیک ارتباط b به a 
• X :از دوطرفه ارتباط a به b بالعکس و 
• O :بین ارتباطی هیچ a و b ندارد وجود. 

در این مرحله بـا   :یابی اولیهتشکیل ماتریس دست )ب
سـاختاري روابـط   ، مـاتریس  0-1استفاده از قـانون جایگـذاري   

شود. به این مـاتریس،  تبدیل می 0-1درونی عوامل به ماتریس 
به  0-1قانون جایگذاري  شود.یابی اولیه گفته میماتریس دست

) در مـاتریس خـود   i,j: اگر ارتباط بین دو عامل (استشرح زیر 
را با  i,jباشد، در ماتریس دستیابی اولیه، ارتباط بین  Vتعاملی، 

اگـر  کنـیم.  جـایگزین مـی   0را با عـدد   j,iارتباط بین  و 1عدد 
باشـد، در   A) در ماتریس خود تعاملی، i,jارتباط بین دو عامل (

ارتباط بین  و 0را با عدد  i,jماتریس دستیابی اولیه، ارتباط بین 
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j,i  اگر ارتباط بین دو عامل (کنیم. جایگزین می 1را با عددi,j (
شد، در مـاتریس دسـتیابی اولیـه،    با Xدر ماتریس خود تعاملی، 

 1را بــا عــدد  j,iارتبــاط بــین  و 1را بــا عــدد  i,jارتبــاط بــین 
) در مـاتریس  i,jاگر ارتباط بـین دو عامـل (  کنیم. جایگزین می
 i,jباشد، در ماتریس دستیابی اولیه، ارتباط بین  Oخود تعاملی، 

م کنـی جـایگزین مـی   0را بـا عـدد    j,iارتباط بین  و 0را با عدد 
)Mathiyazhagan et al., 2013(. 

مـاتریس  ( یـابی سازگار کردن مـاتریس دسـت   )ج
بـر اسـاس خاصـیت     :)شـده اصالحیابی نهایی یا دست
نجر به مهم  2شود و متغیر  2منجر به متغیر  1اگر متغیر تعدي 
اگـر در   وشـود   3نیز منجر به متغیر  1شود، باید متغیر  3متغیر 

ــاتریس    ــد م ــود، بای ــرار نب ــت برق ــن حال ــاتریس دســتیابی ای م
 ودشــبرقــرار  افتــادهازقلــمو روابطــی کــه   شــدهاصــالح

)2013Mathiyazhagan et al., ( با  شدهاصالح. ارتباطات
 نشان داده خواهد شد. *1
در این مرحله بـا بـه دسـت آمـدن      تعیین سطح عوامل: )د

یابی نهایی براي تعیـین سـطح عوامـل، ابتـدا دو     ماتریس دست
کنـیم.  ) را تعریف میازینشیمقدم (پیابی و مجموعه قابل دست

شـود کـه از   یابی هر متغیر، شامل متغیرهایی میمجموعه دست
رسید و مجموعه مقدم شـامل   آنهاتوان به طریق این متغیر می

توان به این متغیر رسید. می آنهاشود که از طریق متغیرهایی می
. بـا بـه   شـود این کار با استفاده از ماتریس دستیابی انجـام مـی  

جـدول  اشتراك ایـن دو مجموعـه، سـتون بعـدي      آوردندست 
) تکمیل خواهد شـد. اولـین سـطري کـه اشـتراك دو      اشتراك(

یـابی باشـد، سـطح اول    با مجموعه قابـل دسـت   برابر مجموعه
پــس از تعیــین ایـن متغیــر یــا  اولویـت را تشــکیل خواهـد داد.   

کنیم. این کار را تا تعیین سطح می حذفاز جدول  آنهامتغیرها، 
 ,.Mathiyazhagan et al( یابـد همـه متغیرهـا ادامـه مـی    

2013(. 
 

زیسـتی  محـیط  مدل جامع عوامـل  ارائهگام چهارم: 
 در اتخاذ سیستم اطالعاتی پایدار مؤثر

رایب ضـ یـین  تبدر این گام با استفاده از فنون تحلیل مسیر، بـه  
مـؤثر در   عوامـل از  یمدل جـامع  شود. سپسمسیر پرداخته می

 سـتان ی ادر مراکز خدمات درمـان  یدارپا یاطالعات یستماتخاذ س
 شود.می ارائهاصفهان 

 
 هاي پژوهشیافته
هاي حاصل از تحقیق یافته درروش شدهارائههاي س گامبر اسا

 شود.می ارائهانجام هر گام در این بخش 
 یعـامل  یـل تحل روش نامـه پرسش یمنظور طراحبه گام اولدر 

پـس از   نامـه پرسـش  یـن به ا یابیاستفاده شده است. براي دست
ن اسـتفاده از نظـرات خبرگـا    ینموضوع و همچن یاتادبی بررس

ت کارشناسان حـوزه فنـاوري اطالعـات و ارتباطـا    و  یدانشگاه
در  مـؤثر زیسـتی  محـیط  عامل 40 یناز بمراکز خدمات درمانی 

 عـداد تاتخاذ سیستم اطالعاتی پایدار در مراکز خـدمات درمـانی   
اد آن به تعـد  ییکه براي سنجش روا یداستخراج گرد مؤلفه 24

ر بخـش  توزیع گردید. هریک از عوامـل د  نامهپرسش عدد 250
هـاي  رشـاخه یز 1مرور ادبیات توضیح داده شـدند و در جـدول   

 نشان داده شده است. آنهاهریک از 
 

 

 درمانی مراکز در پایدار اطالعاتی سیستم اتخاذ درمؤثر  زیستیمحیط عوامل. 1جدول 
Table 1. Effective environmental factors in the adoption of sustainable information systems in healthcare 

centers 
 عوامل

Factors 
 هاگویه

Items 
 منبع

Sources 

 مشروعیت
 زیستیمحیط

Environmental 
legitimacy 

 

 پیوسته سازمان و مداوم رشد زیستی برمحیط مشروعیت یرتأث
The impact of environmental legitimacy on the ongoing and 

continuous growth of the organization 
Cai et al., 2013; Molla, 2009; 
Simmonds, 2015; Baggia et 
al., 2016; Buchalcevova & 
Gala, 2013; Chen et al., 2011; 
Nazari & Karim, 2012; 
Simmonds & Bhattacherjee, 
2014; Gholami et al., 2013; 

Molla & Abareshi, 2012 

 کسـب  ايبر درمانی مراکز تالش درنتیجه درمان و بهداشت سیستم کل در مشروعیت ایجاد
 زیستیمحیط اهداف

Establishing the legitimacy of the whole healthcare system as a 
result of the efforts of health centers to achieve environmental goals 

 ستیزطیمح هايآسیب درباره عمومی هاينگرانی
Public Concerns about environmental damage 

 زیستر با محیطخدمات و محصوالت سازگا ارائه براي سازمان بر کنندگانینتأم فشار
The pressure of suppliers on the organization to provide products 

and services that are compatible with the environment  
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 زیستبا محیط سازگار خدمات براي تقاضا
Demand for services compatible with the environmentally 

 زیستمحیط با دوستانه رفتار یکارائه  مشتریان براي انتظارات
Customers' expectations for presenting a friendly behavior with the 

environment 

 زیستیعدالت محیط
Environmental 

justice 

 زیستیمحیط یدوستنوع
Environmental altruism Yew & Cooper, 2014; Brosch 

et al., 2016; Martens & 
Carvalho, 2016; Murugesan 

& Gangadharan, 2012 

 هاي آیندهبراي نسل زیستحفظ محیط
Protecting the environment for future generations 

 سازمان از سبز اجتماعی ایجاد یک تصویر
Create a green social image of the organization 

 يریپذتیمسئول
 زیستیمحیط

Environmental 
Responsibility 

 آنو کسب اهداف  زیستیمحیط براي پایداري یزيربرنامه
Planning for environmental sustainability and achieving its goals 

Bai & Sarkis, 2010; 
Nascimento et al., 2017; 
Badri et al., 2016; 
Nascimento et al., 2017; 
Martens & Carvalho, 2016; 
Marnewick, 2017; 
Buchalcevova & Gala, 2013; 
Molla, 2009; Molla & 
Abareshi, 2012; Murugesan 

& Gangadharan, 2012 

 زیستیمحیط طراحی
Environmental designs 

 زیستمحیطسازمان در قبال  استیس
Organization's policy towards the environment 

 ها و خدماتفرایند سازگاري
Compatibility of processes and services 

 زیستیمحیط گزارش ارائه
Provide an environmental report 

 زیستیوپرورش محیطآموزش
Environmental education 

 زیستمحیطسازمان در مورد  استراتژي
Organization's strategy on the environment 

 مصرف منابع
Resource 

consumption 

 منابع ازمؤثر  استفاده
Effective use of resources 

Nowduri, 2014; Bai & Sarkis, 
2010; Nascimento et al., 

2017; Bai & Sarkis, 2013 
 مصرف مواد خام

Raw materials consumption 
 یا مصرف انرژي شدهمصرف انرژي میزان

Amount of energy consumed or energy consumption 

 الزامات قانونی
Legal 

requirements 

 زیستیمحیط يامنطقه مقررات
Regional environmental regulations 

Zhu & Geng, 2013; Frondel, 
et al., 2008; Nedbal et al., 
2011; Chen et al., 2011; 
Gholami et al., 2013; 
Nascimento et al., 2017; 
Nanath & Pillai, 2012; Cai et 
al., 2013; Bai & Sarkis, 2010 

 هها و راندمان انرژي و غیرآلودگی انتشار مانندزیستی محیط و استاندارهاي ملی مقررات
Environmental regulations and standards such as emissions of 

pollutions and energy efficiency, and so on 
زیسـتی در  محیط زیستی براي اتخاذ پایداريمحیط هايها و سیاستبر استراتژي قوانین ریتأث

 هاي اطالعاتیسیستم
The effect of laws on environmental strategies and policies to make 

environmental sustainability in information systems 
 زیستیمحیط هاي اداريرویهمقررات و 

Environmental regulations and procedures 
 زیستمحیط به توجه در کل سیستم بهداشت و درمان براي ايیرانهگسخت قوانین ریتأث

The effect of strict regulations in the entire healthcare system for 
environmental attention 

 
بررسی روایـی   منظوربه دوم گام در عوامل شناسایی از پس

گیـري  ییدي مدل اندازهتأسازه، ابتدا با استفاده از تحلیل عاملی 
در اتخــاذ سیســتم اطالعــاتی پایــدار  مــؤثرهریــک از عوامــل 

 افـزار نـرم ی قرار گرفت. بـدین منظـور بـا اسـتفاده از     موردبررس
 نمونـه  ید قرار گرفـت. بـراي  تائگیري مورد مدل اندازه 5لیزرل، 

 الزامـات  گیرياندازه مدل تأییدي عاملی تحلیل از حاصل نتایج
 در عاملی بارهاي داريمعنی و استاندارد ضرایب قالب در قانونی
 .است شده داده نشان) 1( شکل

 



 ...مراکز در پایدار اطالعاتی هايسیستم اتخاذ در مؤثر زیستیمحیط عوامل تحلیل :و همکاران تورانلو صیادي                     124

 

 
 

 
 گیرياندازه مدل ییديتأ عاملی تحلیل از حاصل نتایج .1 شکل

 قانونی الزامات
Fig 1. The results of the confirmatory factor 

analysis of the model for measuring legal 
requirements 

 
ي بعـد  هـا مؤلفهبیانگر  s5تا  s1) نشانگرهاي 1در شکل (

پـس   نشان داده شده است. SIS1هستند که با  قانونی الزامات
گیري ابعاد سیستم اطالعاتی پایدار هاي اندازهید کلیه مدلتائاز 

د. اخته شـ یر این ابعاد پردتأثدر مراکز خدمات درمانی به بررسی 
ج . نتـای ییدي استفاده گردیـد تأبدین منظور نیز از تحلیل عاملی 

 ) نشـانگرهاي 2) نشان داده شده اسـت. در شـکل (  2در شکل (
SIS1  تاSIS5 ند که بیانگر ابعاد سیستم اطالعاتی پایدار هست

 نشان داده شده است. SISبا 
نشان داده شده است.  2هاي برازش مدل در جدول شاخص

رازنـدگی  هاي بدهد، کلیه شاخصکه نتایج نشان می طورهمان
هـاي  داده بنابراین تناسـب ؛ مدل در دامنه قابل قبولی قرار دارند

 ید است.تائگردآوري شده با مدل تحلیل عاملی مورد 
 
 
 

 
 

 
 یري عواملگمدل اندازه ییديتأ یعامل یلتحل. 2شکل 

 در اتخاذ سیستم اطالعاتی پایدار مؤثرزیستی محیط
Fig 2. The confirmatory factor analysis of the 
model for measuring environmental factors 

affecting the adoption of a sustainable information 
system 

 
 هاي برازندگی مدلشاخص. 2 جدول

Table 2. Model fitness indices 

 تناسب شاخص
Fit index 

 مقبول دامنه
Admissible 

domain 

 نتیجه
Result 

df
2χ <5 1.8184 

SRMR <0.05 0.04687 
RMSEA <0.01 0.074 

IFI >0.9 0.9853 
RFI >0.9 0.9602 
NFI >0.9 0.9668 

NNFI >0.9 0.9805 
CFI >0.9 0.9852 
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ی و که در روش تحقیق بیان شد پس از شناسـای  طورهمان
تم در اتخـاذ سیسـ   مـؤثر  زیسـتی محـیط  نهایی کـردن عوامـل  

ه از سـتفاد اطالعاتی پایدار در مراکز خدمات درمانی، بایستی با ا
سازي ساختاري تفسیري بـه تشـکیل مـدل فرضـی اولیـه      مدل

 تحقیق پرداخت.
در  قبل از انجام سایر مراحل تحقیق الزم به ذکر است کـه 

ـ    ر کلیه جداول تحقیق، براي هر عامل یک اختصار بـه شـرح زی
، مصــرف منــابع SIS1قـانونی   الزامــاتاسـت:   شــدهمشـخص 

SIS2ــذیري، مســئولیت  عیت، مشــروSIS3زیســتی محــیط پ
، بـر اسـاس   SIS5زیسـتی  محیط ، عدالتSIS4زیستی محیط

 شوند.ترسیم می جداول شدهتهنوشاختصارهاي 
سازي ساختاري تفسیري طبق آنچه گفته براي ساخت مدل

اسـاس عوامـل    بـر  شـود. در ابتـدا  شد مراحل زیـر انجـام مـی   
وزیع شـد.  تطراحی و بین خبرگان  ISM نامهپرسش شدهنییتع

ها، با توجه به فراوانی گویی خبرگان و بررسی پاسخپس از پاسخ
شـد. سـپس بـا     دتعـاملی عوامـل تشـکیل   ها، ماتریس خوپاسخ

تاري روابــط مـاتریس سـاخ   0-1یگـذاري  جااسـتفاده از قـانون   
یـن مـاتریس در   اتبـدیل شـد.    0-1درونی عوامل به مـاتریس  

 نمایش داده شده است. 3جدول 
 

 یابی اولیهماتریس دست. 3جدول 
Table 3. Initial reachability matrix 

Factor SIS1 SIS2 SIS3 SIS4 SIS5 
SIS1 1 1 1 1 1 
SIS2 0 1 0 1 1 
SIS3 1 1 1 1 0 
SIS4 0 1 0 1 1 
SIS5 0 0 0 0 1 

 

ماتریس دستیابی اولیه به دست آمد بر اساس آنچـه   نکهیازاپس
مورد  1شوند. ها اصالح میدر روش تحقیق گفته شد ناسازگاري

ي اصالح شد. سپس سطح عوامل مشخص شد کـه در  ناسازگار
 نشان داده شده است. 5جدول 

 

 یابی نهاییماتریس دست. 4جدول 
Table 4. Final reachability matrix 

 عامل
Factor 

SIS1 SIS2 SIS3 SIS4 SIS5 

SIS1 1 1 1 1 1 
SIS2 0 1 0 1 1 
SIS3 1 1 1 1 *1 
SIS4 0 1 0 1 1 
SIS5 0 0 0 0 1 

در اتخاذ سیستم  مؤثرزیستی سطوح عوامل محیط. 5جدول 
 اطالعاتی پایدار

Table 5. Levels of environmental factors affecting 
the adoption of sustainable information systems 

 عامل
Factor 

مجموعه 
 یابیدستقابل

Reachability 
set 

 مجموعه مقدم
Antecedent 

set 

 اشتراك
Intersection 

set 

 سطح
Level 

SIS5 5 1,2,3,4,5 5 1 
SIS2 2,4 1,2,3,4 2,4 2 
SIS4 2,4 1,2,3,4 2,4 2 
SIS1 1,3 1,3 1,3 3 
SIS3 1,3 1,3 1,3 3 

 
اتخاذ  در مؤثرزیستی مدل ساختاري تفسیري عوامل محیط

) 3( سیستم اطالعاتی پایدار در مراکز خدمات درمانی در شـکل 
 نشان داده شده است.

 
 

 سیستم اتخاذ درمؤثر  زیستیمحیط مدل اولیه عوامل. 3شکل 
 درمانی خدمات مراکز در پایدار اطالعاتی

Fig 3. The initial model of effective environmental 
factors in the adoption of sustainable information 

systems in health care centers. 
 

) مشخص است عوامـل در سـه   3که در شکل ( گونههمان
زیسـتی  یطمحـ  عـدالت  اند. در باالترین سطح،سطح قرار گرفته

)SIS5(      منـابع   قرار گرفتـه اسـت. سـطح دوم شـامل مصـرف
)SIS2ــروعیت ــیط ) و مش ــتی (مح ــیSIS4زیس ــود. در ) م ش

 الزامات قانونی
Legal 

Requirements 

پذیري مسئولیت
 زیستیمحیط

Environmen
tal 

 

مشروعیت 
 زیستیمحیط

Environmen
tal Legitimacy 

 مصرف منابع
Resource 
Consumption 

 عدالت
 زیستیمحیط

Environmen
tal Justice 
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) بـه همـراه   SIS1تـرین سـطح مـدل، الزامـات قـانونی (     پایین
) قـرار گرفتـه اسـت کـه     SIS3زیستی (محیط پذیريمسئولیت

این  نمایند و عوامل باید ازهمانند سنگ زیربنایی مدل عمل می
 متغیرها شروع و به سایر متغیرها سرایت نمایند.

 در د،آمـ بـه دسـت    عوامـل  تفسـیري  ساختاري مدلازآنکه پس
 با توجه به سطوح مـدل اولیـه سـاختاري تفسـیري     گام آخرین

شـود. فرضـیات مـدل بـه     یمشخص معوامل فرضیات تحقیق 
 شرح زیر است:

یر مثبـت و  تأثزیستی بر مصرف منابع محیط پذیريمسئولیت .1
 معناداري دارد.

یر مثبـت و  تـأث زیسـتی  محـیط  قانونی بر مشـروعیت  الزامات .2
 معناداري دارد.

زیسـتی  محـیط  زیستی بر مشـروعیت محیط پذیريمسئولیت .3
 یر مثبت و معناداري دارد.تأث
 د.اري داریر مثبت و معنادتأثالزامات قانونی بر مصرف منابع  .4
معناداري  ویر مثبت تأثزیستی یطمح مصرف منابع بر عدالت .5

 دارد.
یر مثبـت  تأثزیستی محیط زیستی بر عدالتمحیط مشروعیت .6

 و معناداري دارد.

 

 
 

 برازش مدل تحقیق (ضرایب استاندارد). 4شکل 
Fig 4. Fit the research model (standard coefficients) 
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شـود  در این قسمت به آزمون مجموعه روابطی پرداخته می
که در مدل ساختاري تفسیري تحقیـق تعریـف گردیدنـد. ایـن     

ساختاري و تحلیل مسیر با طراحـی   معادالتیابی هدف در مدل
یر تـأث تـوان  گردد. بدین ترتیـب مـی  مدل ساختاري عملیاتی می

متغیرهاي مورد مطالعه را مورد آزمون قرار داد. نتایج حاصـل از  
برازش مدل مفهومی تحقیق در قالب ضـرایب اسـتاندارد بـراي    

 زیسـتی سیسـتم اطالعـاتی پایـدار شـامل عـدالت      ابعاد محـیط 
 )، مشــروعیتSIS2منــابع ( )، مصــرفSIS5زیســتی (یطمحــ

ــیط ــتی (محــ ــانونی (SIS4زیســ ــات قــ ) و SIS1)، الزامــ

) نشـان داده  4) در شکل (SIS3زیستی (محیط پذیريتمسئولی
 شده است.

داري ضـرایب مسـیر در مـدل مفهـومی     نتایج حاصـل از معنـی  
 نشان داده شده است. 6تحقیق نیز در جدول 

 6دهـد کـه از بـین ضـرایب     نشان می 6نتایج حاصل از جدول 
قانونی بـر مصـرف منـابع     الزاماتتنها مسیر  شدهیطراحمسیر 

 معنادار نیست.
نتایج حاصل از تعیین اثرات مسـتقیم و غیرمسـتقیم متغیرهـاي    

 نشان داده شده است. 7تحقیق در جدول 
 

 داري ضرایب مسیر مدل مفهومیمعنی. 6جدول 
Table 6. Significance of the coefficients of the conceptual model path 

 تخمین   
Estimate 

 استاندارد رگرسیونی ضرایب
Standardized Regression 

Weights 
S.E. C.R. P 

SIS2 ---> SIS3 0.8741 0.7748 0.1783 4.9032 *** 
SIS1 ---> SIS4 0.4692 0.5556 0.1164 4.0310 *** 
SIS3 ---> SIS4 0.5853 0.6681 0.1432 4.0882 *** 
SIS1 ---> SIS4 -0.1752 -0.1611 0.1031 -1.6993 0.0893 
SIS2 ---> SIS5 0.3502 0.3592 0.1252 2.7985 0.0051 
SIS4 ---> SIS5 0.7642 0.5977 0.2007 3.8069 *** 

 نتایج حاصل از اثرات کل، مستقیم و غیرمستقیم (استاندارد). 7جدول 
Table 7. The results of the total effects, direct and indirect (Standard) 

SIS5 SIS4 SIS2 SIS3 SIS1   

0.0000 0.0000 0.0000 0.7748 -0.1611 SIS2 
 اثرات کل

Total Effects 
0.0000 0.0000 0.0000 0.6681 0.5556 SIS4 
0.0000 0.5977 0.3529 0.6728 0.2753 SIS5 
0.0000 0.0000 0.0000 0.7748 -0.1611 SIS2 

 مستقیماثرات 
Direct Effects 

0.0000 0.0000 0.0000 0.6681 0.5556 SIS4 
0.0000 0.5977 0.3529 0.0000 0.0000 SIS5 
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 SIS2 اثرات غیرمستقیم 

Indirect 
Effects 

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 SIS4 
0.0000 0.0000 0.0000 0.6728 0.2753 SIS5 

 فرضیات پژوهش. 8جدول 
Table 8. Research hypotheses 

Confirmation Confirmation disapproval Confirmation Confirmation Confirmation نتیجه آزمون 
Test result 

 ضریب مسیر 0.7748 0.5556 0.6681 0.1611- 0.3529 0.5977
Path coefficient 

Direct Direct Direct Direct Direct Direct جهت رابطه 
Direction of relationship 

SIS5 SIS5 SIS2 SIS4 SIS4 SIS2 رابطه 
Relation ← ← ← ← ← ← 

SIS4 SIS2 SIS1 SIS3 SIS1 SIS3 

 فرضیه 1 2 3 4 5 6
Hypothesis 
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 8، جـدول  7جـدول  با توجه به برازش مـدل تحقیـق و نتـایج    
ی قـرار  موردبررسـ یات تحقیـق  شود که در آن فرضـ می حاصل
کــه کلیــه  حــاکی از ایــن اســت 10انــد. نتــایج جــدول گرفتــه
 .شودید میتائ %95ح اطمینان هاي تحقیق در سطفرضیه

 
 گیريبحث و نتیجه

توجـه  زیستی محیط مراکز خدمات درمانی که به تحقق پایداري
 و شناسندمی رازیستی محیط و انسان سالمتی بین ارتباط دارند،

 یـات عمل و اسـتراتژي  کـردن،  اداره نوع طریق از را شناخت این
ر با توجـه  هاي اطالعاتی پایدانقش سیستم. دهندیم نشان خود

 زیستی مراکز درمانیمحیط به کاربردهاي وسیع خود در پایداري
ت اتخـاذ  میـ است. در این تحقیق بـا توجـه بـه اه    انکاررقابلیغ

بـر   ثرمـؤ هاي اطالعاتی پایدار در مراکز درمانی، عوامل سیستم
 سازي شد.اتخاذ آن شناسایی و مدل

تـوان در سـه دسـته کلـی     نتایج حاصل از ایـن تحقیـق را مـی   
 بندي نمود:تقسیم

 جادشـده یا استاندارد نامهپرسش از استفاده در بخش اول با
طالعاتی توسـط  اسیستم زیستی در محیط زمینه اتخاذ پایدار در

اکـز  مر در مفهـوم  این وضعیت ارزیابی مراکز خدمات درمانی به
زیستی در سیستم محیط اتخاذ پایدار با. پرداخت خدمات درمانی

گـویی در برابـر   ارتقـا پاسـخ   :شـود  حاصل زیر اطالعاتی اهداف
کننـدگان و مشـتریان در قبـال    ینتـأم نفعان مختلف ماننـد  ذي

دمات، توجه مراکز خدمات درمانی، بهبود خزیستی محیطمسائل 
 زیسـت ماننـد تحقـق عـدالت    به مفاهیم ارزشی در قبال محیط

 زیستی.محیط
 از فادهاسـت  بـا  نمـود  اشـاره  آن به توانیم که دومی نتیجه

یري تفسـ  سـاختاري  يسـاز مدلاز  جادشدهیا اولیه مدل تحلیل
عوامـل در   آمدهدستبهاست. بر اساس مدل ساختاري تفسیري 

ل مهـم  . در سـطح سـوم، دو عامـ   انـد شدهيبندطبقهسه سطح 
ــا ــدهییشناس ــانونی و     ش ــات ق ــامل الزام ــق ش ــن تحقی در ای

زیسـتی هسـتند. ایـن دو عامـل داراي     محـیط  پـذیري مسئولیت
 بیشترین قدرت نفوذ و کمترین قدرت وابستگی هستند.

بخش دوم نتایج تحقیق حاضر بـا نتـایج تحقیقـات سـیا و     
) همخـوانی دارد کـه   2012) و موال و ابرشی (2013ران (همکا

دهد هم مبناي قوانین و مقـررات و هـم پیشـرفت در    نشان می
 جـه یدرنتهاي اطالعاتی و زیستی سیستمبه پایداري محیط آنها

کنـد. همچنـین در خصـوص    پایداري کل سـازمان کمـک مـی   
زیستی نتایج تحقیق حاضر بـا تحقیقـات   پذیري محیطمسئولیت

) همخـوانی دارد کـه بـه    2009) و مـوال ( 2012وال و ابرشی (م

 و هــااســتراتژي تــدوین زیســتی،ریــزي محــیطاهمیــت برنامــه
 طریـق  زیسـتی از اهـداف محـیط   کسـب  راستاي در هاسیاست
 پردازد.اطالعاتی می هايسیستم
 مشــروعیت و منــابع مصــرف عوامــل مــدل دوم ســطح در
 سـطح  هب نسبت کمتري نفوذ قدرت که دارند قرار زیستیمحیط

ــایی ــدل زیربن ــد م ــاالترین در. دارن ــطح ب ــدل س ــدالت م  ع
 دلمـ  سـطح  سـایر  از نتیجه یکدرواقع  که است زیستیمحیط

شـده  ارائـه  مـدل  یطـورکل . بـه شودمی تلقی تفسیري ساختاري
 راختیـا  در جـامع  نقشـه  یک بود خواهد قادر تفسیري ساختاري

 تخدما مراکزصوص خبه درمان و بهداشت حوزه یرانگ یمتصم
 هايتمسیس طریق از زیستیمحیط پایداري کسب براي درمانی

 هـایی ضـعف  دارايشده ارائه مدل اما؛ دهد قرار پایدار اطالعاتی
 سـازي مدل به فروان توجهات رغمیعل شده باعث که است نیز

 .بگیرد قرارموردانتقاد  تفسیري ساختاري
 تعیـین  شـود مـی  حاصـل  پـژوهش  این از که سومی نتیجه

 تعیـین . اسـت  تفسـیري  سـاختاري  مـدل  سـطوح  مسیر ضریب
 امکان این تفسیري ساختاري مدل سطوح هریک مسیر ضریب

 لیـت قاب مـدل  ایـن  از حاصـل  نتـایج  کـه  آوردمـی  وجـود  به را
 بـا . شـود  هداد پوشـش  آن هايضعف و باشند داشته سازيپیاده
 هـاي یشـنهاد پ ممکن فرضیه 6 از مدل فرضیه 5 یدتائ به توجه

 میتصـم  سـایر  همچنین و درمانی خدمات مراکز مدیران به زیر
 در کلیـدي  ذینفعـان عنوان به درمان و بهداشت حوزه در یرانگ

 :شودمی داده زیستیمحیط پایداري عرصه
 زیسـتی محـیط  پایـداري  بـه  مربوط قوانین تصویب و تنظیم .1
اطالعـات و  ي در حوزه فنـاور  زیستیمحیط پایداريخصوص به

 هاي اطالعاتیسیستم
 طریـق  از زیستیمحیط پایداري تحقق جهت در ریزيبرنامه .2

 پایدار اطالعاتی هايسیستم
 يفنـاور  بخـش  هايفعالیت و مسیر اقدامات کردن مشخص .3

ــات ــز اطالع ــدمات مراک ــداري   خ ــق پای ــراي تحق ــانی ب  درم
ــق از زیســتیمحــیط ــذاريسیاســت طری ــد و مناســب گ  وینت

 سازمانی هاياستراتژي
 هـاي سیسـتم  طریـق  از زیستیمحیط پایداري مستمر پایش .4

 پایدار اطالعاتی
 هايیستمس کاربرد در مدیریتی نوین رویکردهاي یريکارگبه .5

 ایـداري پ بـه  مربـوط مسـائل   وتحلیلیهتجز جهت در اطالعاتی
 فعالیـت  زیستیمحیط منفی اثرات کاهش هدف با زیستیمحیط
 درمانی خدمات مراکز

ــه .6 ــتن برنام ــتفاده از   داش ــراي اس ــی مناســب ب ــاي آموزش ه
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ــتم ــداري  سیس ــق پای ــت تحق ــدار در جه ــاتی پای ــاي اطالع  ه
 زیستیمحیط

 بـا  کـه  شـود یمـ  توصـیه  محققـان  به آتی تحقیقات براي
 زمان و مکان در تحقیق این درشده ارائه يهامؤلفه یريکارگبه

 و داده قرار آزمایش مورد را تحقیق این ابزار تعمیم توانایی دیگر
 يهـا روش از اسـتفاده  با را ابعاد بنديیتاولو و ارتباط همچنین
 .نمایند بررسی دیگري
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