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Abstract 
For sustainable and appropriate development of tourism industry, there is a need 
to have a capable manager who can make cohesion and coordination between 
the public and private sectors. Tourism green supply chain management is one 
of the strategies that tourism companies can use to increase their competitive 
advantage and respond to concerns about environmental issues and problems as 
well. 
Objective: Using grounded theory qualitative method, the present study seeks to 
identify and formulate a green supply chain model for the tourism industry of 
Fars Province. Moreover, using Decision Making Trial and Evaluation Laboratory 
(DEMATEL) method, it tries to investigate the effectiveness of this model.  
Methodology: To collect the data required, the existing documents were studied 
and 20 experts aware of the research subject were interviewed using the method 
of snowball sampling. To analyze the qualitative data, open, axial, and selective 
coding have been used. Criteria were also prioritized using DEMATEL method 
and a questionnaire.  
Findings: The results of the present study indicate the extraction of 21 axial 
coding and 90 open coding in grounded theory qualitative method in the form of 
a paradigm model. Then, using paired comparisons in DEMATEL method, after 
calculating the weight of the selected criteria of green supply chain and ranking 
them, it was shown that the axial criteria of green process design, customers and 
other external institutions, green innovation, environmental management 
approaches, sustainable environmental management, human resource 
management, environmental performance improvement, management and 
optimization of energy consumption (with values greater than the threshold) had 
a higher degree of importance (weight). 
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Extended Abstract 
1. Introduction 
Adoption of new approaches for the 
management and exploitation of natural 
resources in tourism spaces is of high 
importance. The basis of these approaches 
should be so that they can supply the 
various needs and well-being of the people 
and maintain the dynamism and health of 
the natural environment for future 
generations with the minimum utilization 
of natural resources. Attention to green 
supply chain management is due to the 
understanding of the importance and 
necessity of environmental considerations 
in tourism development (Ziaei et al., 2017). 

2. Innovation and 
Knowledge Enrichment 
Aspect 

In the present study, an attempt has been 
made to provide a method for identifying 
and prioritizing the most important 
effective factors in tourism green supply 
chain management by combining 
grounded theory qualitative approach and 
Decision Making Trial and Evaluation 
Laboratory (DEMATEL) quantitative 
hierarchical method. After reviewing the 
literature and conducting interviews with 
experts familiar with the green supply 
chain, key criteria were collected. Since 
modeling all of these metrics through 
computational and simulation methods is 
extremely difficult and time consuming, 
few studies in green supply chain have 
collected such a dataset. To prioritize the 
criteria in the present study, the 
DEMATEL test was used in which to select 
the maximum causal effect of the variables 
on each other and on the hierarchy of 

green supply chain outputs, the concepts 
of total weight in the hierarchical analysis 
process are used. These items constitute 
the innovation and knowledge enrichment 
aspect of this research. 

In fact, this study seeks to answer the 
following questions: 

1. How is the model of green supply 
chain management formed, what 
are its consequences using the 
grounded theory qualitative 
method, what components does it 
have, and how are the components 
of this model related to each 
other? 

2. How are the causal relationships 
ranked and weighted using the 
DEMATEL method? 

3. Research Method 
In general, the present research, in the 
first phase, was conducted to collect key 
criteria affecting the green supply chain, 
using a review of documents and previous 
studies and interviews and taking the 
grounded theory qualitative approach. In 
the second phase, the DEMATEL 
quantitative decision-making method was 
used and the paired comparison 
questionnaire was designed and 
distributed among a group of experts. The 
DEMATEL method has the ability to show 
the intensity of interactions and 
relationships between the factors and to 
determine the degree of effectiveness and 
influence of factors on each other. The 
present study is an applied research in 
terms of its purpose. In order to cover the 
different dimensions of the research topic, 
it was necessary to conduct interviews 
with a range of different specialties along 
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the supply chain of the petrochemical 
industry. In this study, final interviews 
were conducted with 12 senior managers 
of the tourism industry in Fars Province. 
After collecting the interviews data, all the 
steps of coding the criteria related to the 
green supply chain were done using 
MaxQda Software. Finally, after designing 
the conceptual model of the research 
using the grounded theory qualitative 
method, the axial criteria and sub-criteria 
have been prioritized using the DEMATEL 
method with the help of a paired 
comparison questionnaire designed by 10 
experts using MATLAB Software. 

4. Analysis of Research 
Data 

Implementation and Coding of 
the Grounded Theory Method 
The main purpose of the grounded theory 
is presenting a model for the formation of 
green supply chain management and 
determining its consequences as well as 
the relationship between its components. 

Implementation of the DEMATEL 
Method 
After creating a conceptual model of green 
supply chain management using the 
grounded theory method, the DEMATEL 
paired comparison method was used to 
prioritize the criteria. The questionnaire 
was designed in the form of a matrix in 
which the main factors for optimal 
decision making about the key 
components of the green supply chain 
were identified and the extent and severity 
of the relationship between them were 
ranked using a Five-Likert Scale (from 0 to 
4). At this stage, the components were 
scored by tourism industry experts. 

5. Conclusion 
Considering that limited domestic 
research has been done in the field of 
green supply chain using the grounded 
theory qualitative method, an attempt has 
been made in this study to identify and 
explain the green supply chain 
management model using a qualitative 
research method and the grounded 
theory. The model is based on a systemic 
approach including 3 steps: input (causal 
conditions: green process design, 
customers, green innovation), processes 
(axial phenomenon: environmental, 
economic, and operational functions), 
output (consequences: enablers, 
credibility, technology, energy 
management) and the relationship 
between them. Moreover, one of the 
innovations of this research compared to 
the previous research conducted in the 
field of grounded theory is that the coding 
steps have been done using MaxQda 
Software, which is a database for sorting 
large volumes of collected data. 

In the second phase, the final results of 
the DEMATEL method presented in the 
following were determined: Criteria for 
green process design, customers and 
other external entities, green innovation, 
environmental management approaches, 
green supplier capabilities, human 
resource management, environmental 
performance improvement, energy 
consumption management and 
optimization had values greater than the 
threshold value (244.009). 
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ارائه الگوی زنجیره تأمین سبز جهت توسعه پایدار زیست محیطی با رویکرد مبتنی  .   زهرا دلشاد، مژده ربانی و حسن دهقان دهنوی
 بنیاد و دیمتل بر نظریه داده

 علمی پژوهشی

  با  یطیمح  ستیز  داری پا  توسعه  جهت  سبز  نیتأم  رهیزنج  یالگو  ارائه
 متلید  و  ادیبنداده  هی نظر  بر  یمبتن  کردی رو

 ٣حسن دهقان دهنوی ،  *٢مژده ربانی  ، ١زهرا دلشاد 
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   ايران يزد،   اسالمي، آزاد دانشگاه   يزد، واحد صنعتي، مديريت گروه دانشيار، ٣

10.22080/jtpd.2020.18913.3298  

 تاریخ دریافت: 
 ١٣٩٩خرداد  ٦ 

 : پذیرشتاریخ 
 ١٣٩٩آبان   ٦ 

 قابل دانلود از تاریخ:
 ١٣٩٩ اسفند ٢٨ 

 چکیده
ا و  منسجم توانا، تیریمد ك ی وجود ،یگردشگر صنعت مناسب و  داریپا  توسعه جادیبرای 

 نیتأم رهیزنج تیریمدباشد.  حائز اهمیت می   اریبس یخصوص بخش و یدولت بخش نیب یهماهنگ
 عالوه توانندی م یگردشگر نهیدر زم فعال یهابنگاه كه است ییهایاستراتژ  از یكی ،یگردشگر سبز

 خود یرقابت ش مزیتی افزا یبرا   ،یطیمح  ستیز معضالت و مسائل به ها نسبتینگران به برپاسخ
   .دهند قرار استفاده مورد

ن  یو تدو  ییاد به شناسایبنداده   یفین است که با استفاده از روش کی هدف از پژوهش حاضر ا  هدف:
ها  ی ری و اثرپذ  یزان اثرگذارین سبز در صنعت گردشگری استان فارس بپردازد و میره تأمیزنج  یالگو

 د. ینما یمتل بررسیرا با روش د
نفر از خبرگان آگاه از موضوع مورد بحث،   ٢٠ها، مطالعه اسناد و مصاحبه با  داده   یروش گردآور   روش:

 یهای کیفی، از سه مرحله کدگذار اده ل دیتحل  یاست. برا  یگلوله برف  یریگروش نمونه  یریبا بکارگ
بندی معیارها با استفاده از روش دیمتل استفاده شده است. همچنین اولویت   ی، انتخابیباز، محور 

 و پرسشنامه صورت گرفت. 
کدگذاری باز،  ٩٠کدگذاری محوری و   ٢١دهنده استخراج  ج پژوهش حاضر، نشان ینتا  ها و نتایج:یافته

قرار گرفت. سپس با استفاده از مقایسات    یمید است که در قالب مدل پارادادر روش کیفی داده بنیا
ن  یره تأمیزنج  یانتخاب  یارهایمع  یینها  یبندزوجی در روش دیمتل پس از محاسبه وزن، جهت رتبه

، یرون یب   یر نهادهایان و سایسبز، مشتر  یندهایفرآ  یمحوری طراح   یارها یدهد که معیسبز، نشان م
رو  ینوآور محی ریمد  یکردهایسبز،  زیت  قابلیستیط  مدنیتأم  یهاتی،  منابع یریکنندگان سبز،  ت 
بزرگتر    ی مقدارها  ی(دارا  یمصرف انرژ  یسازنه یت و بهیری ، مدیستیط ز ی، بهبود عملکرد محیانسان

 باشند.ی م یاز حد آستانه)، دارای درجه اهمیت (وزن) باالتر 

 کلیدواژه ها: 
 نی ره تأمی ت زنجیریمد 

اد؛ ی بن ه داده ی سبز؛ نظر
 متل.یکدگذاری؛ روش د 

 
 ی ربان مژده نویسنده مسئول:* 

  ان،یافشار  ساختمان يزد، واحد  آزاد دانشگاه صفاييه، يزد،  آدرس:
  مديريت گروه  حسابداري، و اقتصاد مديريت، دانشکده ،۲ طبقه

 ۸۹۱۶۸۷۱۹۶۷: کدپستي . صنعتي

 mrabbani@iauyazd.ac.ir  ایمیل:
 ۰۹۱۷۴۴۹۵۳۶۴  تلفن:
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 و بیان مسئله  مقدمه ١
 از یبردار بهره و تیریمد یبرا نینو یكردها یرو اتخاذ
پ  شیب یگردشگر ی فضاها یعیطب  منابع   ضروری شیاز 
 باشد یاگونه به دیبا كردهایرو نیا انی بن و  اساس. است

ن  یتأم بر  عالوه ،یع یطب منابع  از یبرداربهره حداقل با كه
 ط یمح سالمت و ییایپو مردم، رفاه و مختلف یازها ین

به   توجه شود. حفظ یآت یهانسل  یبرا زین  یعیطب
 لزوم و اهمیت درك از یسبز ناش نیتأم  رهیزنج تیریمد
 یگردشگر  توسعه در یطیمح  ست یز مالحظات تیرعا

 .)۱۳۹۶و همکاران،   است (ضیایی

به معنی توسعه و پیشرفت نسل آینده  ١توسعه پایدار
در هر  است.   پایداری  آوردن  برای بدست  فرآیندی است 

فعالیتی که نیاز به منابع و جایگزینی سریع و یکپارچه آن  
توان در چهار های توسعه پایدار را میوجود دارد. شاخصه

محیطی مطرح  زیست   گروه: اجتماعی، اقتصادی، بنیادی و 
حفاظت   استراتژی  با  کلی  مفهوم  این  نمود.  بررسی  و 

ای مطرح شد تا حفاظت از منابع  جهانی به طور گسترده 
طبیعی و محیط زیست را در راستای ایفای نقش بهتر در  

نماید.  مدیریت  مطلوب،  نحو  به  انسانی  رفاه  در   جهت 
ی همه  توسعه پایدار باید رشد اجتماعی را که در آن نیازها 

حفاظت مؤثری از محیط  شده، فراهم آورد.افراد برآورده  
زیست به عمل آورده و در مصرف منابع طبیعی با دقت 
عمل کند. همچنین باید رشد پایدار و رونق اقتصادی را به  

ر به  یاخ  یها).  در دهه٢٠١٢،اسلیمانهمراه داشته باشد (
به    یشتری دار، مردم جهان توجه بیش توسعه پایدایل پیدل

دارند. به منظور    ی ست یست و منابع زیط زیحفاظت از مح 
مح یآمتیموفق  یاب ی دست مسائل  به  زیز  ،  یستیط 

در تمام    ی ستیست شرکت با ی ط زی ت محیریمد  یراهبردها
شوند (گرین    ی سازاده یک سازمان نفوذ کرده و پیات  یعمل

محیریمد  یهاستم ی ). س٢٠١٨و همکاران، زیت  و یط  ست 
آن،   یگرند و اجرایکدین سبز مکمل  یتأمره  یت زنجیریمد

تواند ی م  شود بلکهی مست  ی ط زینه تنها باعث بهبود مح
افزا پایباعث  مح  یداریش  عملکرد  بهبود  زیو    ی ست یط 
تأم  جهانیشبکه  مشارکت   ین  زیمح  یهاشود.  ، یست یط 

 
1 sustainable development 
2 Grounded Theory 

به   افزا  یکپارچگیمنجر  و  همکاریدانش  بی ش  ن یها 
موجود   یهاآن سازمان جه  یها خواهد شد که در نتسازمان 
زنج تأمیدر  قابلی من  ی ره  را    ی سازمان  ی هاتیتوانند  خود 

زنجیره تأمین سبز،  ).  ٢٠١٧توسعه دهند (فامیه و همکاران،  
حل زیست محیطی از  ها را با استفاده از یک راهعملیات 

جمله توسعه و بهبود سرعت، افزایش سازگاری، سیاست  
ان که در نتیجه تنظیم  مذاکره با تأمین کنندگان و مشتری

(تونی  بخشد  بهتر اصول و فرایندهای کسب و کار بهبود می 
همکاران،   مح یرعا  ).  ٢٠١٨و  مالحظات  زی ت  در    یست یط 

  ی ت برنده برای ک موقع ین  یره تأم یت زنجیر یب با مدیترک
ک  یها در به وجود آمدن  کند و به آنی مجاد  یاها  سازمان 

نه و بهبود  یق کاهش هزی(از طر  یدر بازار جهان  یت قویمز
  یهاطرح  یبرا  ییایمزا  ییکند. شناسای م  در رقابت) کمک

ن  یانتشار چن  یکسب و کار برا  یو عملکردها  یست یط زیمح
ع ی مختلف مهم است. اکثر صنا  یهادر شرکت  ییهاطرح

تأم یزنج  یست یبا پایره  نظر  نقطه  از  را  ط  یمح  یدارین 
ن  یره تأمیت زنجیریبه مد  یت سنت یریمدر  یی با تغ  یستیز

از طر استراتژ یسبز  و    یق شروع  (کازانکوال  دهند  توسعه 
 ).٢٠١٧همکاران، 

 ییو دانش افزا یجنبه نوآور ١٫١
  یی شناسا  یبرا  یق حاضر تالش شده است تا روش یدر تحق
اولو در  یمهمتر  یبندتیو  مؤثر  عوامل  زنجیریمد ن  ره  یت 

بر    یمبتن   یفیکرد کیاز رو  یق ین سبز گردشگری با تلفیتأم 
داده ینظر کمّ ٢ادیبنه  ارائه  ید  یمراتبسلسله   ی ، روش  متل 

ق، مصاحبه و نظر خبرگان آشنا  یات تحقیشود. با مرور ادب
د. یگرد  یآورجمع  یدیکل   یارهاین سبز، معی ره تأم یبه زنج

کجا با  یارها به صورت  ین معیهمه ا  یسازاز آنجا که مدل
شب   یمحاسبات   ی هاروش و    ی سازهی و  سخت  شدت  به 
م زمان  پژوهشی بر  زم   ی معدود  یهاباشد،  نه  یدر 
تأمیزنج  نگاری آینده جمعیره  به  سبز  ن  یچن   یآورن 

براپرداخته  یامجموعه در یمع   یبند تیاولو  یاند.  ارها 
ارزیتحق روش  حاضر  تصم   یاب یق  آزمون    ی ر یگمیو 

بر    ین اثر علت معلولیشتری نش بیگز  ی، که برا٣متل) ی(د
ن سبز،  یره تأم یزنج   یهایمراتب خروجگر و بر سلسلهیکدی

  ی برا  یمراتبل سلسله یند تحلیدر فرآ ٤یم وزن کلیاز مفاه

3 Decision Making Trial and Evaluation Laboratory: 
DEMATEL 
4 Overall Priority 
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د است.  یتوسعه  استفاده شده  بمتل  ای از  مطالب  یان  ن 
ن پژوهش اشاره یا  ییو دانش افزا  یتوان به جنبه نوآوری م

 نمود. 

 بیان مسئله ١٫٢
مورد   استان یا  یمطالعه  گردشگری  صنعت  پژوهش  ن 

 صنعت گسترش رشد به از آنجا که روند روفارس است.  
 طیمح بر یمنف  راتیتأث از ییهانشانه  بروز و ی گردشگر

پا ست،یز ن یبنابرا  .است آورده انیم به را یداریلزوم 
زنجیریمد  مدل  یطراح تأم ی ت  نظریره  با  سبز  ه  ین 
م ی بنداده راهنمای اد،  و    ی مناسب  ی تواند  کنترل  جهت 

ضایریمد مبنی ت  ز  ی عات  مالحظات  اتخاذ  ست  یبر 
ارها، ضرورت دارد  ین مع یبا توجه به ا  ، خواهد بود.یطیمح
شود و    یی ع مختلف، شناسایرگذار در صناین عوامل تأثیتا ا

تقو به  آن  توانمندیبراساس  بهبود  و  ش  یخو  یهای ت 
 یبرا ،یرقابت  فشار ی نوع با  سو كی از هاشركتبپردازند.  

همكار یهماهنگ  منظور به ن،ی تأم  رهیزنج قی طر از یو 
 مناسب و عملكرد یریپذانعطاف ،یچابك بهبود  ای كسب
 به نسبت هاینگران شیافزا گر ید یسو از و اندمواجه

معضالت مسائل   به  را هاشركت ،یط یمح ست یز و 
 نیتأم رهیزنج  تیریمد یهای استراتژ اتخاذ یسو و سمت

 دهد.ی م سوق صنعت گردشگری  در سبز

  ی ها به پرسش  یی ن پژوهش به دنبال پاسخگویدر واقع ا 
 باشد:  ی م ریز

شکل -١ زنجیریمد  یر یگمدل  تأمیت  و یره  سبز  ن 
اد  یبنداده   ی فیآن با استفاده از روش ک  ی امدهایپ

دارا است،  اجزا  یچگونه  چه   ییچه  و  است 
 دارد؟ن مدل وجود یا ین اجزایب  یروابط

ارها  یمع  یده  و وزن   ی رابطه علّت معلول  یبندرتبه  -٢
 به چه صورت است؟  متلیبا روش د

 پژوهش ینظر یمبان ٢
  ٥ن سبزیره تأمیت زنجیر یمد ۲٫۱

شگرف   تغییرات  دوره  یک  شاهد  مدیران  اخیر  دهه  در 
شدن   جهانی  تکنولوژی،  در  پیشرفت  واسطه  به  جهانی 
بازارها و شرایط جدید اقتصادی و سیاسی بودند. با افزایش  

سازمان  رقبا،  درون  تعداد  فرآیندهای  که  شدند  مجبور  ها 
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سازمانی را برای باقی ماندن در صحنه رقابت جهانی بهبود  
ه و  بخشند.  محیطی  زیست  مالحظات  رعایت  افزایی  م 

سازمان  برای  را  فرصتی  تأمین  زنجیره  فراهم مدیریت  ها 
بهرهمی  تا  از  کند  را  خود  محیطی  عملکرد  و  کیفیت  وری، 

مدیریت  دهند.  ارتقاء  اطالعات  پیوسته  جریان  طریق 
از   یکی  سبز  تأمین  به  ایدهزنجیره  که  است  نوآور  های 

یست محیطی در صنایع توجه سرعت به توسعه عملکرد ز
 ). ٢٠١٧(آواستی و همکاران،   کندمی 

ضرورت سبز شدن زنجیره تأمین؛ زمانی مطرح شد که  
دولت طرف  یک  استانداردهای  از  برای  را  فشارهایی  ها، 

تقاضای    ی طیمحستیز دیگر  طرف  از  و  کردند  لحاظ 
مشتریان برای عرضه محصوالت سبز (بدون اثر مخرب بر  

بهیزط یمح آمد    ست)  همکاران،وجود  و    ).٢٠١٨(گرین 
داشتن احساس برتر، ارتقای کیفیت زندگی، قوانین دولتی، 

ها ترین محرک سازمان   بزرگ  ی طیمحستیاستانداردهای ز 
محرک این  است.  سبز  تأمین  زنجیره  پذیرش  ها برای 

های مدیریت) و یا تجاری تواند اخالقی (بازتابی از ارزشمی 
ر  مزیت  آوردن  دست  به  (به  دادن  اهمیت  با  قابتی 

ایده مدیریت   ).٢٠١٩(کیم و همکاران،    ست) باشد  یزط یمح
رساندن   حداقل  به  یا  بردن  بین  از  سبز،  تأمین  زنجیره 
ضایعات، کاهش استفاده از منابع، کاهش مصرف انرژی و 

نوآوری مهم ست است که به یزط یآلودگی مح عنوان یک 
سیدن به سود با  به سازمان در توسعه راهبردهایی برای ر 

و بهبود    ی طیمح ستیکاهش خطرات، باال بردن راندمان ز
ن  یره تأم ی). زنج٢٠١٨(کانکایا و سزن،  کند  عملکرد کمک می

طر از  ایسبز  مطلوب یق  رضای جاد  و  منظر    یمندتیت  از 
کوشد تا از عملیات سبز و بهبود عملکرد ی م  ی ستیط زیمح
عنوان    یطیمح به  راهبردیخود  جهت کسب   ی ک سالح 
  ). ٢٠١٥(داوئی و همکاران،      دار سود ببردیپا  ی ت رقابتیمز

واقع   تأم یزنجدر  فعالیره  از  جدانشده  بخش  سبز  ت  ین 
براشرکت مح  ی سازگار  یها  زیبا  م یط  با  یست  که  باشد 

پا زیمح  یداریهدف  آالیط  کاهش  کاهش ندهیست،  و  ها 
مح  یناش  یهانه یهز مشکالت  ز یاز  ت یفعال  یستیط 

ط یطه محیها در حسازمان   یهات یگسترش فعالکند.  ی م
 ی دیکسب و کار جد  یتواند موجب بروز فضایم  یستیز

افت و استفاده مجدد محصوالت شود (تونی  یدر حوزه باز
 ).٢٠١٨و همکاران، 
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زنجیریمد سبز یتأم رهی ت   از یكی ،٦ی گردشگر ن 
زم فعال  یهابنگاه  كه است یی های استراتژ  نهی در 

 مورد خود  یرقابت  ت یمز شی افزا یبرا توانندی م  ی گردشگر
 یهات یفعال از یابه طور کلی دامنه   دهند.  قرار استفاده
 یمختلف گردشگر كاالها و خدمات یبانیپشت از مختلف،
 و عیتوز تا گرفته  اقامت و ییهوا خدمات همچون

نها یابیبازار  كی در یگردشگر به مربوط  ییمحصول 
 گسترده  یادامنه شامل و دهندی م انجام را خاص مقصد

 ی دولت و یخصوص بخش دو هر  در  كنندگانمشاركت  از
همکاران،    است و   نیتأم  رهیزنج تیری مد  ).٢٠١٢(هانگ 

 استفاده مورد یكردهایرو از  یامجموعه به یگردشگر
 یگردشگر نی تأم  رهیزنج  اتیسته عملیشا تیریمد یبرا
 یازهاین برآوردن یبرا و ،یخاص گردشگر  مقصد كی در

 یتجار اهداف به یاب ی دست و هدف یاز بازارها گردشگران
 اشاره ،یگردشگر نیتأم رهیزنج در مختلف  یهابخش

 ازمندین  یگردشگر صنعت در  كار و كسب تیریدارد. مد
  ی برا تنها نه را   سبز نیتأم  رهیزنج تیریمد كه آن است

 نان یاطم یبرا بلكه ، یرقابت تیمز كسب و ییكارا شیافزا
 ی گردشگر صنعت  ).٢٠١٠(تینگ،    رد  یگ نظر در یداریپا از

 اما كند،ی م كمك یاقتصاد  توسعه و اشتغال به اگرچه
 گذاردی م  یجا بر  زی ن یمخرب یاجتماع و  یط یرات مح یتأث
از  هاآن از یبرخ كه  و یآلودگ منابع، مصرف  : عبارتند 
(ایلگوآر،     یبوم فرهنگ بی تخر و فساد عات، یضا دیتول

٢٠١٥ .( 

است داریپا یگردشگر  كه  ییگردشگر از عبارت 
 از كه نیا بدون دهد، پاسخ را حاضر نسل  یازها ین

 به ییپاسخگو یبرا ندهیآ نسل  به مربوط   یهاتیظرف
 ینحو به داریپا  ی گردشگر   بگذارد. هیما خود یازها ین

 و اقتصاد  ست،یز ط یمح بر  كه  شودیم اجرا و  یزیربرنامه 
م جامعه  منفیفرهنگ  اثر  و   نگذارد  یزبان  (بورگوس 

 ).٢٠١٧میرتینس، 

ستم  یس كی عنوان به ی گردشگر نیتأم  رهیزنج كی
  ی برا ی گردشگر محصوالت عیتوز بر تنها نه ع،یتوز

 ان یموجود م  یرقابت  و یهمكار مسائل  بر بلكه گردشگران
 اول در رده كنندگاندارد. عرضه دیتأك ستمی س  در هابنگاه 

پذ ،یاقامت  مراكز ی گردشگر ن یتأم رهیزنج  ،ییرایمراكز 
دهنده مراكز عرضه ی حیتفر خدمات  ارائه   كنندگانو 

 یینها محصول خدمات و كه هستند ونقل حمل خدمات
طر ای و  میمستق صورت به را خود  ییهاواسطه قیاز 
كنند.  یم عرضه گردشگران به یمسافرت  یهاآژانس چون

ردهعرضه  را  كنندگانعرضه از دسته آن دوم، كنندگان 
م   و هیاول مواد چون خود محصوالت كه شودی شامل 

 ،یینها خدمت و محصول دی تول یبرا را زاتیو تجه اسباب
اخت با ی م اول رده  كنندگان عرضه اری در   به توجه گذارند. 
 كاالها  خواهان كه  از مصرف كنندگان  یاطبقه ی ریگشكل

 سبز  یهاتی ظرف  جادیا ضرورت سبز هستند، خدمات و
كارها كسب در ناپذ یگردشگر ی و    است   ریاجتناب 

 ).٢٠١٢(ریستیسکی و همکاران، 

 
 ) ۱۳۹۴: ساختار زنجیره تأمین سبز گردشگری (ضیایی و همکاران، ۱شکل  
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 ادیبنداده یروش تئور ینظر  ی مبان ۲٫۲
)  یانه یه زم یا نظری  یاد (گراندد تئوریبنداده  یپردازه ینظر
برا  یروش که  در سال  یاول  یاست  بار  دو    ۱۹۶۷ن  توسط 

(  سر ویگل  محقق به نام )  Glaser & Straussاستراوس 
تئور روش  است.  شده  ای بنداده   یمطرح  را  گونه  نیاد 

ه مستند و مدون،  ی ک نظریند ساخت  یاند: فرآف کردهیتعر
مجموعه   ییل استقرایافته و تحلیسازمان   یهادادهق  یاز طر
پاسخ  یگردآور  یهاداده منظور  به  به    ییگوشده 

  ی کاف   ی نظر  یکه فاقد مبان   ییهانه ین در زم ینو  یهاپرسش
  یادی ه بنیه و آزمون هستند. نظرین هرگونه فرضیتدو  یبرا

پژوهشی روش  اکتشاف   ییاستقرا  یک  به    ی و  که  است 
دهد تا  ی گوناگون امکان م  یموضوع   یهاپژوهشگر در حوزه

ن شده خود، یش تدو یموجود و از پ  یهایاتکا به تئور  ی بجا
تدو تئوریبه  نما  ین  اقدام  گزاره  ایو  در  واژه گراندد  ن ید. 

تئور هر  که  است  آن  نشانگر  گزاره  یموضوع  بر    یاو  که 

ا تدویاساس  روش  مین  زمی ن  بر  از    یانه ی شود  مستند 
بن یواقع   یهاداده ملوو، ی،  و  (رندال  است  شده  نهاده  ان 
کسب   یاست برا  یاد، روش ی بنداده   ی ). در واقع تئور۲۰۱۲

ق  یها تحقکه قبالً در مورد آن  یرامون موضوعاتیشناخت پ
عمده و  زم   یاجامع  آن  در  ما  دانش  و  است  نه ینشده 

ها و ل داده یو تحل  ین راهبرد، گردآوریمحدود است. در ا
نها  یاه ینظر در  داده  ت یکه  استنتاج  از  در ی مها  شود، 

نزد با  یارتباط  دریکدیک  دارند.  قرار    ، ادی بنداده  گر 
قب  ییهاروش گروهیاز  برا  یهال  مصاحبه  و    ی تمرکز 
شوند و به  ی اطالعات مورد نظر به کار گرفته م  یآورجمع

بررس آن،  ادب  ی جامع  یهمراه  پی از  و  تمام یشی ات  در  نه 
و مرور    ی ن بررسیرد. ایگی داده صورت م  یآورند جمعیفرآ

ج در حال ظهور ین نتاییح و تبینه، به توضیشی ات و پ یبر ادب 
 ). ۱۳۹۵کند (مقدم و همکاران، ی کمک م

 
 

 ) ۱۳۹۵اد (منبع:شفیعی و همکاران،  ی بن ه داده ی ند ساختن نظر ی ): فرآ ۱جدول ( 

 فعالیت  مرحله 

 طرح تحقیق 
 مسئله تحقیق تعریف  

 های ساخته شده قبلی تعریف سازه
 گیری تصادفی گیری نظری در برابر نمونهنمونه

 ها آوری و تحلیل دادهتداخل مرحله جمع آوری جمع
 مرتب کردن تقویمی رویدادها هامرتب کردن داده

 کدگذاری باز، کدگذاری محوری، کدگذاری انتخابی  هاتحلیل داده
 های مشابه و متفاوتها با چارچوبه نظریه حاصل از دادهمقایس مقایسه ادبیات

 متلی روش د ینظر  ی مبان ۲٫۳
ک مدل  یل  یه و تحلیه، تجزیته   یبرا  یمتل» روش جامعی«د

ّ   یساختار  ده یچین عوامل پیب  یمعلول  ی که شامل روابط عل
دار عمل  جهت  یهامتل براساس گرافیباشد. دیاست، م

ان  یدار مش روابط جهتیها قادر به نمان گرافیکند و ای م
استمیرسیز هستند.  تکنیها  روشین  انواع  از  که    ی هاک 

  ی منداست، با بهره ی سات زوجیبراساس مقا  یری گمیتصم
بکارگ با  خبرگان  قضاوت  نظر  یری از  گرافیاصول  ها، ه 

مراتب  یساختار  س  یسلسله  در  موجود  عوامل  ستم یاز 
 یادهد. به گونه ی تأثر متقابل ارائه م  ر ویهمراه با روابط تأث

ن  یمع یاز عددی که شدت اثر روابط مذکور را به صورت امت

دی م روش  برایکند.  پ  یمتل  مسائل  براساس  یچ یحل  ده 
قابل ه گراف ینظر با  بررسیت تحل یها  روابط    یل شبکه در 

ساده  محاسبات  با  همراه  پادوطرفه  شد.    یگذاره یتر 
د روش  دربرگیهمچنین  مورد  ی متل  در  خبرگان  نظر  رنده 

مقا قالب  در  زوجیعوامل  تعی م  یسات  روابط  ییباشد.  ن 
ت عوامل یها، اهمآن   یریو اثرپذ  یعوامل به منظور اثرگذار

ها هم از  ت آنینسبت به هم براساس شدت اثر و موقع
نظر نفوذکننده بودن و هم از نظر تحت نفوذ واقع شدن،  

خر  اید  یهایوجاز  است.  شبکه  یمتل  نقشه  در  موارد  ن 
 قابل مشاهده است. یداریروابط به صورت د
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 ): پیشینه تحقیقات ۲جدول ( 
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 قیتحق روش ۳
ل  یاطالعات پژوهش حاضر از دو بخش تشک  یروش گردآور

 شده است که عبارتند از: 

برایاکتابخانه مطالعات   -١ ات  یادب   یبررس  ی: 
ق به طور عمده از کتب، مقاالت و  ی تحق  یموضوع

الت  فارسیمنابع  و  در   ین  جستجو  از  حاصل 
صنایا و  کتابخانهینترنت  و  شده ع  استفاده  ها 

 است.
اطالعات    یآور: به منظور جمعیدانیقات میتحق -۲

ق ابتدا از ابزار یتحق  ی رهایموردنظر و سنجش متغ
با اف ز  ی ق نینه تحقی راد متخصص در زممصاحبه 

جمع است.  شده  موردن  یبند استفاده  از  یعوامل 
ک روش  به  شناسای بنداده   یفیمدل  جهت    یی اد 

محوریاول  یکدها انتخاب  یه،  و یو  پرسشنامه   ،
جدولیمتغ  یبندتیاولو با  سات  یمقا  یهارها 
 رد.یگی متل صورت مید یزوج

  ی گردآور  یبرا  حاضر در فاز اول، قیتحق  یبه طور کل
 استفاده  ن سبز، با یره تأم یو مؤثر بر زنج  ید یکل  یارها یمع
پ  یبررس از پژوهشگران  مطالعات  و  یشیمستندات،  ن 

اد انجام گرفت. در فاز دوم، یداده بن  ی فیمصاحبه با روش ک
و   یمتل و با استفاده از طراحی د  ی ریگمیتصم  یاز روش کمّ 

مقایتوز پرسشنامه  زوجیع  خبرگان یم  یسات  گروه  ان 
را دارد که شدت    یین توانایمتل اید. روش دیاستفاده گرد

م  روابط  و  میتعامالت  و  داده  نشان  را  عوامل  زان  یان 
اثرپذ  یاثرگذار از    یریو  دهد.  یکدیعوامل  نشان  را  گر 

کاربردیتحق هدف  نظر  از  حاضر  منظور   یق  به  است. 
  از   ی فیپوشش ابعاد مختلف موضوع پژوهش الزم بود با ط

زنج  یهاتخصص  طول  در  تأم یمختلف  صنعت یره  ن 
گیمیپتروش انجام  مصاحبه  دری،  پژوهش،یا رد.   ن 

صنعت  ارشد رانیمد از نفر  با دوازده یینها  یهامصاحبه 
انجام فارس  استان  جمع شد. گردشگری  از   یآوربعد 

مرتبط با    یارهایمع  یهایها، تمام مراحل کدگذارمصاحبه 
تأمیزنج افزار  یره  نرم  با  سبز،  گرفته    MaxQdaن  انجام 

پژوهش با   یمدل مفهوم  یت بعد از طراحیاست. در نها
  ی ارهایرمعیها و زار یمع  یبندتی اولو  یاد، برای بنروش داده

د  یمحور روش  طراحیبا  کمک  به  پرسشنامه    یمتل 
ن صنعت، به ینفر از خبرگان ا  ۱۰به تعداد    یسات زوجیمقا

ه  یجهت تجزانجام شده است.    MATLABکمک نرم افزار  
 موده خواهد شد:یر پیل مدل، مراحل زیو تحل

 
 ق ی تحق   یی ): مراحل اجرا ۲شکل ( 
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 قیتحق یهال دادهیه وتحلیتجز ۴
ن یم، تحقق ایه باش یازمند نظرین  یندین فرآیی تب  یبرا  ی وقت

است که متضمن ساخت   یامر مستلزم استفاده از راهبرد 
دل ینظر به  باشد.  ایه  که  آن  دنبال  یل  به  پژوهش  ن 

ساختار برایچارچوب  آینده ینظر  یافته  فرآه    ی ندینگاری 
کرد  ین سبز است، ابتدا از روی ره تأمیت زنجی ریرامون مدیپ
گردیبن داده  یفیک استفاده  نظریاد  روش   یپردازه ید. 

تحلی بنداده مراحل  از  استفاده  بر  طردادهل  یاد  از  ق یها 
د  یتأک   یانتخاب   یو کدگذار  یمحور  یباز، کدگذار  یکدگذار

و   یمتل، اثرگذاریدارد. در مرحله دوم با استفاده از روش د
ت  ید و در نهای ارها مشخص گردیرمعیارها و زیمع  یریاثرپذ

 د. یگرد یبندتیارها، اولویبه مع یدهبراساس وزن

 

 یها یو مراحل کدگذار ی سازادهیپ  ٤٫١
 ادیبنروش داده

  یر یگاد؛ ارائه مدل شکلی بنداده یپردازه ینظر یهدف اصل
ن روابط  ییآن و تع یامدهاین سبز و پیره تأمیت زنجیریمد

ق با  یتحق  یهاداده  یآورجمع  یمدل است. برا  ین اجزایب
ن کنندگان در صنعت  یران و کارشناسان و تأمینفر از مد  ٢٠

است  ابتدا گردشگری  گرفت.  صورت  مصاحبه  فارس  ان 
ل، یبوده و سپس جهت تکم ی ، هدفمند قضاوت یر یگنمونه

گلوله    یریگخبرگان از نمونه   ی دن به اشباع نظریرس  یبرا
شکل  یبرف از  پس  است.  شده    ی هاار یمع  یری گاستفاده 
ن مقوالت آغاز  یها با هدف توسعه اه، دور دوم مصاحبه یاول

  یی نفر از خبرگان، مصاحبه نها  ١٢ت با  ید که در نهایگرد
انتخاب واژه    ی نجا به معنایدر ا  یانجام گرفت. واژه کدگذار

ن  یاز روابط ب  ی گر، برخید  ین است. به عبارت یمضام  یبرا
رسیمفاه پژوهشگر  نظر  به  ایم  و  برقرار یده  روابط  ن 

م، ین مفاه یارتباط ب  ین در هنگام برقراریشوند. همچنی م
جدیمفاه م   ید یم  اصلی کشف  هسته  ه  ینظر  یشود. 
 سه مستمر است. ی اد، مقای بنداده

 
 ) ۱۳۹۶اد (رضایی، ی بن ه داده ی نظر   ی ها ی ند انجام کدگذار ی ): فرآ ۳شکل ( 

 

 یلیتحل ندیفرآ باز، یکدگذار:  ١باز  یکدگذار )أ
 کشف و یبندطبقه و میمفاه یگذارنام 

 انجام قیطر از هاداده در هاابعاد آن  و هایژگیو
 پژوهشگر که است مدام یاسه یمقا دادن

 
1 Open Coding 

ل یتحل و یبررس از یمختلف  یایزوا از را میمفاه
دری م پسمصاحبه  حاضر پژوهش کند.   از ها 
 ٢محتوا لیتحل روش از استفاده با ،یسازاده یپ

 سپس و یبنداریمع ،یپردازمفهوم ،یبررس

2 Content Analysis 
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 نیب مشترك اتیخصوصو   یمفهوم ارتباط 
ا مشخص باز  یکدها در  پژوهش،  یشدند.  ن 

باز،    ۱۲۰تعداد   ار  یرمعیز  ۹۰،  یارمحوریمع  ۲۱کد 
 د.یگرد  ییشناسا

 از عبارت  یمحور یکدگذار:  ٣یمحور  یکدگذار ) ب
و   اریمع نیب وندیپ قیطر از که است ییهاهیرو
 ارتباط  گریکدی با  را هاداده  ،یفرع  یهاار یمع
بهی م و  اشارهار ی مع  یدهشکل  ندیفرآ دهد   ها 

 مدل میپارادا کی از استفاده  با کار  نیا دارد.
ّ  طیشرا ن یب روابط  تا  شودیانجام م  ییالگو  ،یعل

 ،یانجیم طیشرا ،یانه یزم طیشرا ، یمحور دهیپد
 دهد.  را نشان  امدهایپ و راهبردها

ّ یشرا • شود که ی گفته م  یطیبه شرا:  ٤یط عل
اصل پد  یعامل  وجودآورنده  مورد یبه  ده 

 ن سبز) باشد.  ی ره تأمیت زنجی ریمطالعه (مد

زمیشرا • سر یدهنده  نشان :  ٥یا نه یط    ی ک 
داللت   یادهیژه است که بر پدیات ویخصوص

عبارتی م به  حوادث    یکند.  وقایمحل  ع  یا 
پد با  کنش    یادهیمرتبط  آن  در  که  است 

برا به پد  یمتقابل  پاسخ  و  اداره  ده یکنترل، 
 یاو گسترده   یط عمومیرد. شرایگی صورت م

توسعه   تهدی بر  پدیا  بر ید  که  هستند  ده 
 گذارد. ی ده اثر میت پدیاهم

مداخلهیشرا • م یشرا:  ٦گر ط  کلیانجیط  و    ی، 
کنش متقابل    ی ع هستند که بر چگونگیوس

ت ین عوامل باعث تقویگذارند. وقوع ای اثر م
ب ی راهبرد  یا  شدن  برایمد  یهااثر    ی ران 

 گردد.ی ت کردن میریمد

با توجه به هدف پژوهش که : یده محوریپد •
ن ین سبز است، بنابرایره تأمیزنج  یسازمدل

محوریپد شناسا  یده  و    ییمطالعه 
ن سبز در  یره تأمیرگذار بر زنجی تأث  یعملکردها

 شود.ی نظر گرفته م 

 
3 Axial Coding 
4 Causal conditions 
5 Context conditions 
6 Intervening conditions 

موردنظر در   یراهبردها: ٧هاها و اقدامراهبرد •
حلیبنداده   ی تئور راه  ارائه  به    ی برا  ییهااد 

ده مورد مطالعه اشاره دارد که  یمواجهه با پد
اداره کردن پد با آن و یهدف آن  ده، برخورد 

ن  یت نشان دادن در برابر آن است. ایحساس
کنش و  تعامالت  اقدامات،  و    ییهاراهبردها 

آمار جامعه  که  ا  ی هستند  در   نیمدنظر 
ن سبز  یره تأم یت در زنجیریمد  یپژوهش، برا

 رند.یگی بکار م 

نتا امدها یپ • نت ی پ:  ٨جی و  و  یامدها  کنش  جه 
ده یاست که در خصوص پد  یط یواکنش شرا

تجز براساس  دارد.  تحلیوجود  و  انجام یه  ل 
رو بر  کدهامصاحبه   یشده  و  بدست   یها 

  ی (کد باز) محور  یهاار یرمعیها و زار یآمده، مع
زنج با  تأمیمرتبط  به  یره  پیوست  در  ن سبز 

 .ده شده استیر کشیتصو

 پردازه ینظر مرحله نیا در:  ٩ی انتخاب  یکدگذار )ج
معیسا که را یمحور اری مع ادی بنداده  بر ارهایر 

 دهند،ی م لیتشک را  یتیکل و گردندی م آن محور
 با  دادن آن  ارتباط  با و  انتخاب به طور روشمند

کند. ی م اقدام هینظر نگارش به هاار ی مع ریسا
را مد    یقبل  یهایج کدگذارینتا  یانتخاب  یکدگذار

کند و ی را انتخاب م   یار اصلینظر قرار داده و مع
ها ارتباط  ار یر معیمند به سانظام   ی آن را به شکل

بخشد. با استفاده از ی داده، ارتباطات را اعتبار م
باز    یکه در کدگذار  ییهاار ی، معیانتخاب   یکدگذار
  ی ک تئوریاند، در قالب  شده  یی شناسا  یو محور

میکدیبا    یندیفرآ ادغام  نها  .شوندیگر  ت یدر 
ن سبز  یره تأمیت زنجیریده مدیپد  یمیمدل پارادا

ر  یز  یبعد اصل٦وان در قالب  تی ، م٤را در شکل  
 نمود. یبندطبقه

 

 

 

7 Strategies 
8 Consequences 
9 Selective Coding 
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 اد (منبع: نگارندگان) ی بن داده   ی پرداز ه ی ن سبز با نظر ی ره تأم ی زنج ت  ی ر ی ): مدل مد ۴شکل ( 

 

 متلیروش د   یسازادهیپ ۴٫۲
ن سبز با  یره تأمیت زنجیریمد  ی جاد مدل مفهومیبعد از ا

داده  اولویبنروش  جهت  روش  اریمع   یبندت  ی اد،  از  ها 
 پرسشنامهده است.  یمتل استفاده گردید  یسات زوج یمقا

 عوامل که شده یطراح سیماتر  کی قالب در مرحله نیا
 مورد در نه یبه  ی ریگمیتصم  یبرا شده ییشناسا یاصل

کل آن  سبز نیتأم رهیزنج یدیعوامل   در  و گرفته  قرار در 

 پنج فیط کی از هاآن  انیم  رابطه  شدت و  زانیم مورد
 نیا در .شودی م سؤال دهندگان از پاسخ )٤ تا ٠( یانه یگز

صنعت   خبرگان توسط عناصر به یازدهیامت مرحله
 ب یترت به متلید روش محاسبات  .شد انجام  یمیپتروش

 :شد انجام ریز

 عیتوز از م: پسیمستق ارتباط  سی ماتر لیتشک -١
صنعت  از نفره 10 میت نی ب  پرسشنامه  خبرگان 
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 در شانیا نظرات ساده نیانگی م گردشگری،
س ی ماتر و شده عامل محاسبه زوج هر با رابطه

A  شد لیتشک. 
  :N = K . A م  یمستق ارتباط  سیماتر کردن نرمال -۲

محاسبهیز صورت به  K فرمول نیا در  که  ر 
 هاستون و سطرها یتمام جمع ابتدا شود.ی م

عدد  نی تر بزرگ معکوس شود.ی م  محاسبه
 .دهدیم  لیتشک را K ستون و سطر

𝐾𝐾 =
1

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚1≤𝑖𝑖≤𝑛𝑛 ∑ 𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

 𝑖𝑖, 𝑗𝑗 = 1,2, … ,𝑛𝑛 

 محاسبه یبرا کامل: ارتباط  سی ماتر محاسبه  -٣
 :شودی م یط ریز مراحل س،یماتر نیا

 ابتدا کامل ارتباط  سیماتر محاسبه  یبرا •
 .شودیم  لیتشک (I) ی همان سیماتر

 سی ماتر یمنها  را ی همان سیماتر سپس •
 )I-N(  س یماتر شود:ی م  نرمال

 یمنها  یهمان سیماتر معکوس سپس •
 .شودی م محاسبه  )N-I(-1نرمال،  سیماتر

 سیماتر در را  نرمال سی ماتر تیدرنها •
 N-I(T= N(-1رابطه م.یکنی م ضرب معکوس

 و میمستق روابط  هیکل از ممکن شدت
 یبرا را خبرگان) پاسخ از برآمده(میرمستقیغ

 .دینما ی م محاسبه گراف مفروض

 نقشه نییتع جهت   :روابط آستانه محاسبه -٤
 NRM: Network Relationship) شبکه روابط
Map) 

 از توانی م روش نیا با شود. آستانه محاسبه ارزش دیبا 
را   اعتنا  قابل  روابط  شبکه و کرده نظر  صرف یجزئ روابط

 از T سیماتر در هاآن  ریمقاد که یروابط تنها کرد. میترس
 خواهد داده شینما NRM در باشد  بزرگتر آستانه مقدار

 آستانه مقدار از کمتر هاآن مقدار که یروابط و شد
 آستانه مقدار محاسبه یبرا  .شد خواهند حذف  باشد،
 محاسبه  T سی ماتر ر یمقاد نیانگیم  تا  است ی کاف روابط
 شود.

ّ  نمودار جادیا -٥  یبرا: )causal diagram(  یعل
اهم  محاسبه   و یرگذاریتأث زانی م ت،یدرجه 

 R و D شاخص دو  از ها،شاخص یر یرپذیتأث

م   محاسبه ر یز صورت به که شودی استفاده 
 :شودی م

 کامل، ارتباط  س یماتر سطر هر عناصر جمع •
زان  یم  نشانگر عامل هر  یبرا (R) یعنی

 یهاعامل  ریسا بر  عامل آن  یرگذاریتأث
 ؛)یرگذاریتأث زانیاست (م ستمیس

 
 ارتباط  سیماتر ستون  هر عناصر جمع •

 نشانگر  عامل هر یبرا (D) یعنی کامل،
تأثیم  ریسا از عامل آن یریرپذ یزان 

 ؛ )یریرپذی تأث زانیاست (م ستمیس  یهاعامل

 
 عامل تأثر و ریتأث زانیم (R+D) شاخص •

گر  ید عبارت به است. ستمیس  در موردنظر
 آن باشد، شتر ی ب ی عامل   R+D مقدار هرچه
 عوامل ر یسا با  یشتر یب تعامل  عامل

 .دارد  ستمیس

 عامل هر یرگذاریتأث قدرت (R-D) شاخص •
  R-D     اگر  یطورکل به دهد.ی م نشان را

ّ  ری متغ ک ی ری متغ باشد، مثبت  ی عل
 .معلول باشد، یمنف اگر و شودی م  محسوب

 ار  یت (وزن) هر معیمحاسبه درجه اهم -٦
1/2 ]2) jD - i+ (R 2) j+ D i= [ (R jW 

ر  ی ار: پس از محاسبه مقادیوزن هر مع  یسازجهت نرمال
م.  یینمای مرتب م  ی ها را به صورت نزولشده، آنوزن نرمال  

بزرگتر  ی اریمع مهمیکه  است،  دارا  را  وزن  معیترن  ار  ین 
 باشد. ی م

 Wj
∑  Wjn
j=1  

 = jW 

  ی پس از انجام محاسبات و به دست آوردن جمع سطر 
  یرگذاریو تأث  (R + D)ارها  یت معی، اهمTس  ی ماتر  ی و ستون

تأثی مع  هرکدام   (R-D)  یر یرپذیا  زیاز  و  ارها یرمعیارها 
هر عنصر در سلسله مراتب   ید. محل واقعیمحاسبه گرد
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ارائه الگوی زنجیره تأمین سبز جهت توسعه پایدار زیست محیطی با رویکرد مبتنی  .   یدهنو   دهقان  حسنو  یربان مژده، دلشاد زهرا
 بنیاد و دیمتل بر نظریه داده

ستون  یی نها م  R+Dو    R-D  ی هاتوسط  شود. ی مشخص 
ک عنصر (در طول  یت  یدهنده موقعنشان   R-Dکه  یبطور

ت در صورت مثبت بودن  ین موقعیها) است و امحور عرض
R-D  ،منفی صورت  در  و  بوده  نفوذکننده  آن،   یک  بودن 

بود.   دهنده مجموع شدت  نشان   R+Dتحت نفوذ خواهد 
ها) هم از نظر نفوذکننده و  ک عنصر (در طول محور طولی

م شدن  واقع  نفوذ  تحت  نظر  از   ی بندرتبه   باشد.ی هم 
ر  ی نسبت به سا  یشتریر و تعامل بیزان تأثیکه م   ییارهایمع

شتر  ی ب  یاثرگذار  یارها یمع   یبندو رتبه   (R+D)عوامل دارند  
دهر   عوامل  مجموعه  بر  مشاهده    (R-D)گر  یعامل  قابل 

 باشد.  ی م

 

 های محوری (منبع: محاسبات نگارندگان) معیار   R-Dو     R+D: میزان  ۳جدول  

R-D R+D  های محوری شناسایی شدهمعیار  

٠٤٣٦/٠  ٣٠٣٧/١٦  شرایط علّی فرآیندهای سبز  طراحی 
٣٠٤/٠  ٦٤١٥/١٦  مشتریان و سایر نهادهای بیرونی  
٩٣٤٥/٠-  ٨٧٤١/١٥  نوآوری سبز  
٣٠٠٢/١ -  ٠٠١٤/١٥  ایشرایط زمینه  های تهیه مواد سبز محرک 

٦٩٦٤/٠ -  ٥٩٩٦/١٥  ت پسماند (لجستیک معکوس)یرینظام مد یسازاده یپ 
٤٣٩/٠  ٢٦٩٣/١٧  ای سازمان افکار مالی و هزینه  
٨٢٤/٠-  ٩٨٢٧/١٥  گر شرایط مداخله رویکردهای مدیریت زیست محیطی  

٢/٠-  ٥٦٦/١٦  های زنجیره تأمین سبز ریسک 
٥٨٦٥/٠  ٧٦٢٣/١٥  کنندگان سبزهای تأمینقابلیت  
٣٧٠١/٠-  ٩٨٧٩/١٥  مدیریت منابع انسانی  

٠٩١١/٠-  ٤٣٤٤/١٥  پدیده محوری پدیده محوری (عملکردهای زیست محیطی)  

٣٢٠٥/٠  ٥٢٢٢/١٥  پدیده محوری (عوامل اقتصادی)  
٤٠١١/٠  ٩٦٣١/١٥  پدیده محوری (عملکرد عملیاتی)  
٤٥٨٥/٠  ٩٠٢٧/١٤  راهبردها  راهبردهای زنجیره تأمین سبز (حوزه مدیریت) 

٢٢١٦/٠  ١١٤٦/١٥  راهبردهای زنجیره تأمین سبز (حوزه تکنولوژی)  
٥٩٥٣/٠  ٢٦٩١/١٥  اقتصاد) راهبردهای زنجیره تأمین سبز (حوزه  

٣٥٥٦/٠ -  ٧٢١٥/١٦  راهبردهای زنجیره تأمین سبز (حوزه سیاستگذاری) 

١٠٤٨/٠  ١٩٠٩/١٦  پیامدها  توانمندسازهای زنجیره تأمین سبز  

٠٧١٩/٠  ٩٦٤٤/١٥  بهبود اعتبار  
٠٧٥٣/١  ٩٧٦٣/١٤  تجهیزات تکنولوژیکی و دانش فنی  
١٤٩٩/٠  ٢٢٥٨/١٥  سازی مصرف انرژی مدیریت و بهینه 

 

جدول   در  که  طور  است،   ٣همان  مشاهده  قابل 
مال  یارها یمع هز  یافکار  حوزه    یانه ی و  راهبرد  سازمان، 
مشتریاستگذاریس سای ،  و  نهادها یان    ی دارا  یرونیب   یر 

اهم مثبت  یدرجه  مابق  یباالتر  (R+D)ت  به    ی نسبت 

میمع همچنی ارها  معیباشد.  که  زات  یتجه   یارها ی ن 
  ی هاتی، راهبرد حوزه اقتصاد، قابل یو دانش فن   ی تکنولوژ

دارانیتأم  تأث  یکنندگان  و   (R-D)مثبت    یرگذاریدرجه 
ره  یزنج  یهاسکی، ریطیست محیز  یعملکردها  یارها یمع
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ارائه الگوی زنجیره تأمین سبز جهت توسعه پایدار زیست محیطی با رویکرد مبتنی  .   زهرا دلشاد، مژده ربانی و حسن دهقان دهنوی
 بنیاد و دیمتل بر نظریه داده

سبزیتأم  تأمیزنج  یراهبردها،  ن  (حوزه یره  سبز  ن 
منفی  یتأث  یدارا  )یاستگذاریس اولو  (R-D)رپذیری  ت یبا 

 باشند.  ی اول تا سوم م

انجام محاسبات، مشخص گردید که   از  بعد  همچنین 
بهیریمد  یارهایرمعیز و  انرژ  یسازنه یت    ی مصرف 

انرژ از  فرآیدپذیتجد   یهای (استفاده  در  تولیر  د)،  یند 
تجاریتأم   یهات یقابل روابط  (سطح  سبز  کنندگان  و    ین 
ان  ی )، مشتریط یست محیکنندگان از نظر زن یتأم  ی ابیارز

درجه    ی ان) دارایمشتر  ی تمندی (رضا  ی رونیب   ینهادها ر  ی و سا
مثبت  یاهم مابق  (R+D)ت  به  نسبت  سوم  تا    ی اول 

م یرمعیز همچنی ارها  زی باشند.  که    ی نوآور  یارهایرمعین 
مصرف    ی سازنه یت و به یریسبز)، مد  ی فناور  یسبز (نوآور

انرژ  یهااستی (س  یانرژ مصرف  درون   یکاهش  در 
  ی ورته بهرهیل کم ی(تشک  یت منابع انسانیر یسازمان)، مد

پ بهیاز  جهت  کارکنان  سازنده    یاجرا  یسازنهیشنهادات 
مسئول زیراهبرد  محیت  دارا  یطیست  درجه    یسازمان) 

اولو  ی شتری ب  (R-D)مثبت    یرگذاریتأث سوم  یبا  تا  اول  ت 

زی م (الزام ی ته  یهامحرک  یارهایرمعیباشند.  سبز  مواد  ه 
)، عملکرد یطی ست محیز  یاستانداردها ع به داشتن  یصنا
ره  یزنج  یهاسکید محصول)، ریش خط تولی(افزا  ی اتیعمل
دارایتأم  (تقاضا)  سبز  تأث  ی ن  منفی  ی درجه    (R-D)رپذیری 

 باشند.ی م  یباالتر 

نها اهمیدر  درجه  نمودن  مشخص  از  بعد  ت، یت 
ن وزن  ییمتل، به منظور تعیبا روش د  یریو اثرپذ  یاثرگذار
ها از فرمول مرحله آن   یدهار، جهت وزنیرمعیار و زیهر مع

م   ٦ وزنیاستفاده  محاسبه  از  بعد  جداگانه    یهاگردد. 
از حاصلضرب   ییارها، وزن نهایرمعیارها و زیمربوط به مع

گردد.  ی مربوطه، محاسبه م  ی ارها یرمعیار با زیوزن هر مع
وز مقدار  شدن  مشخص  از  جهت  یینها  یهانبعد   ،

ا آستانه،  حد  تقسمحاسبه  رابطه  وزنیز  مجموع   ی هام 
) استفاده  ٩٠ارها (یرمعی) بر تعداد ز۲۶۲۵۸/۲۱۹۶۰(  یی نها
بندی نهایی (معیارها و زیرمعیارهای باالتر از حد  د. رتبه یگرد

مقدار   با  جدول  ۰۰۲۹/۲۴۴آستانه  در  مشاهده   ٤)  قابل 
 باشد. می 

 باالتر از حد آستانه (منبع: محاسبات نگارندگان)   های ار ی رمع ی : ز ۴جدول  

 یی وزن نها R+D R-D ارهای رمعیز ارهای مع

راح
ط

 ی
یفرآ

ها 
ند

  ی
بز

س
 

 

١٠٢٤/١٥ د سبز یخر  ٢٦٢١/١  ٠٨٤٢/٢٤٧  

٦٩٢/١٨ سبز  یابیبازار  ٢١٩٦/٣ -  ٠٥٢٣/٣٠٤  

٦٣٠٨/١٨ د سبزی تول  ٧٩٩١/١ -  ١٦٥/٣٠٥  
٤٥٨٤/١٤ سبز یطراح  ٩٠٦١/١  ٧٦٥٩/٢٣٧  

٣٣٦٤/١٦ مصرف سبز  ٨٥٠٥/١  ٠٤٨/٢٦٨  

تر
ش

م
ی

سا
 و 

ان
ر  ی

ها
هاد

ن
ی ب ی

 ی رون

٦٨٥٣/٢٣ محصوالت سبز یشتر برای ان در پرداخت بیمشتر یتوان مال  ٢٣٧٣/١  ٧٦٢٢/٣٩٤  

٨٠٨/١٧ انیمحصوالت سبز به مشتر یرساناطالع   ٥٢٥٣/١ -  ٤٨٦٥/٢٩٧  

٥٧٦/٢٢ انیمشتر یهاخواستهازها و ی محصوالت در جهت ن یطراح  ٥١٤٧/١  ٦٠٦/٣٧٦  

٨٠٥٣/٢٤ انیمشتر یمندت یرضا  ٢٢٦٧/١-  ٣٧٠٨/٤١٣  
ور

نوآ
 ی

بز 
س

 

٨٨٤٢/٢٣ سبز  یت یریمد ینوآور  ٦٦٨/١-  ٧٢١٦/٣٨٠  

٢٧٦٧/٢٣ محصول سبز ینوآور  ٣٥٧٨/٢-  ٠٣٠٤/٣٧٢  

٢٥٣٥/١٧ ند سبزیفرآ ینوآور  ٠٧٠٨/١  ٨٨٥٨/٢٧٤  

١٢٦١/٢٠ سبز یفناور ینوآور  ٩٥٥/٢  ٤٦٨/٣٢٣  

یرو
ها

رد
ک

 ی
ی ریمد

ت 
ی مح

یط ز
 ی ست 

٦٨٥٧/٢١ ان واحدهای م  یهماهنگ  ٥١٤٣/٠  ٣٤٧/ ١٥٣٩  

کارکنان و   یبرا یطی ست محیت مسائل زیجهت رعا یآموزش  یهادوره  یبرگزار
 کنندگاننی تأم

٣٤٢٩/٢١  ٧١٤٣/٢-  ٣٢١٤/٣٤٤  

٢٨٥٧٣/٢١ د سبز ی ت از تولی ارشد، حما ت یری، اعتقادات مدیط ی ست محیت زیریمد یبانی پشت   ١٤٢٩/١  ١٤٥٥/٣٤١  

٩٤٢٩/١٨ یت اجتماع یمصرف کنندگان و عمل به مسئول یبرآورده کردن تقاضا  ٠٥٧١/١  ٦٣٢٥/٣٠٣  
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ارائه الگوی زنجیره تأمین سبز جهت توسعه پایدار زیست محیطی با رویکرد مبتنی  .   یدهنو   دهقان  حسنو  یربان مژده، دلشاد زهرا
 بنیاد و دیمتل بر نظریه داده

 یی وزن نها R+D R-D ارهای رمعیز ارهای مع

ابل
ق

ی 
ت

 یها
نی تأم

بز
 س

ان
دگ

کنن
 

٧٠٥٩/٣٢ کنندگاننی ت محصوالت تأمی فی در دسترس بودن و ک  ٥٨٨٢/٠ -  ٩٦٠٤/٥١٥  

٧٠٦٠/٣٢ یطی ست محیکنندگان از نظر ز نی تأم یابیو ارز یسطح روابط تجار   ٥٨٨٣/٠ -  ٩٦٠٥/٥١٥  

٠٠/٢٨ هام شده و عدم استفاده از آن یمواد خطرناک داخل مواد ممنوعه و تحر یبندطبقه  ٠/٠٠  ٦٤٩٨/٤١٤  

یریمد
سان

 ان
بع

منا
ت 

 ی

٥٧٤٢/٢٠ مختلف سازمان  یهاتی ج فرهنگ کاهش مصرف در فعالیترو  ٩٢٣٤/١ -  ٤٦١/٣٣٠  

 یبرا یطی ست محیت مسائل ز یت و رعای در خصوص اهم ینار آموزشی سم یبرگزار
٩٠٩١/١٦ کنندگاننی ان و تأمیکارکنان، مشتر  ٨٤٢١/٠ -  ٧٤٨٦/٢٧٠  

راهبرد   یاجرا یسازنه ی شنهادات سازنده کارکنان جهت بهی از پ یورته بهرهی ل کمی تشک
٩٢٣٤/١٧ سازمان  یطی ست محیت زی مسئول  ٩٧١٣/١  ٣٦٢٧/٢٨٨  

٠٠/٢٠ ی طی ست محیز یهاو انجام پژوهش یو خارج یداخل یهات در انجمن ی فعال  ٧٩٤٣/٠  ٤٨٢٤/٤٠٣  

رد  
لک

عم
ود 

هب
ب ی مح

یط ز
 ی ست 

٢٧٠٩/١٧ عیعات جامد و مایکاهش پسماندها و ضا  ٢١٧٨/١-  ٢٣٢٥/٢٦٧  

٥٣٠١/١٧ ستیط زی د و دوستدار محیجد یهایاز تکنولوژ یری گبهره  ١٧٥٥/٠-  ٥٨٤٨/٢٧٠  

٠١٢٩/١٧ ک معکوسی ستم لجست ی استفاده از س  ٣٧١٤/٠  ٦٥١/٢٦٢  

یریمد
به

 و 
ت

ی 
نه

  یساز
رژ 

 ان
ف

صر
م

 ی 

٤٩٠٤/٥٤ )یدی و خورش ین بادی تورب ید (انرژی ند تولیر در فرآیدپذیتجد یهای استفاده از انرژ  ٢٦٢٢/٢-  ٤١٤٨/٨٣٠  

٨٧٥٥/٥٠ ستیط زی دوستدار محد و یجد  یهایزات و فناوری تجه ین یگزیجا  ٥٧٩٥/١  ٠٣١/٧٧٥  

٢٤٩٢/٥١ مختلف  یدر واحدها یمقدار اتالف انرژ  یری گاندازه  ٥٩٩٤/٠  ٤٠٣١/٧٨٠  

٥٢٠٢/٤٥ در درون سازمان   یکاهش مصرف انرژ  یهااستی س  ٣٦٦٤/٢  ٠٥١/٦٩٤  

٥٦٣١/٥٠ ی ح انرژ ی مصرف صح یآموزش و ارائه الگوها  ٢٨٣/٢-  ٦٨٥٣/٧٧٠  

 

ار یرمعید، زی کنی مشاهده م  ٤همان طور که در جدول  
در   ی کاهش مصرف انرژ  یهااست یسبز، س   ی فناور  ینوآور

تشک سازمان،  کمیدرون  بهرهی ل  پ  یورته  شنهادات  یاز 
ت  یراهبرد مسئول  یاجرا  یسازنه یسازنده کارکنان جهت به

محیز طراح  یطیست  سبز،   یسازمان،  مصرف  سبز، 
ط  ی د و دوستدار محیجد  یهای زات و فناوری تجه   ی نیگزیجا
  ی هاازها و خواستهیمحصوالت در جهت ن  یست، طراح یز

خری مشتر مالی ان،  توان  سبز،  پرداخت  ی مشتر  ی د  در  ان 
برایب پشت  یشتر  سبز،  زیری مد  ی بانیمحصوالت  ست  یت 

د سبز،  یت از تولیت ارشد، حمایری، اعتقادات مدیطیمح
مصرف کنندگان    یند سبز، برآورده کردن تقاضایفرآ  یآورنو

مسئول به  عمل  اجتماعیو  فعال یت  انجمنی،  در    یهات 
خارج  یداخل پژوهش  یو  انجام  محیز  یهاو  ، یطیست 

انرژ  یریگاندازه اتالف  واحدها  یمقدار  مختلف،    یدر 
سی م  یهماهنگ از  استفاده  واحدها،  لجستیان  ک  یستم 

مواد خطرناک داخل مواد ممنوعه و   یبندمعکوس، طبقه
  (R-D)  یها اثرگذار (دارام شده و عدم استفاده از آنیتحر

د و  یجد  یهای از تکنولوژ  یر یگبهره   ی ارهایرمع یزمثبت) و  
مح زی دوستدار  ک  ،ستیط  و  بودن  دسترس  ت  یفیدر 

تأم تجار  ،کنندگاننی محصوالت  روابط  ارز  یسطح    ی اب یو 
زنیتأم  نظر  از  نار  یسم  یبرگزار  ،یطیمحست  یکنندگان 

اهم  یآموزش خصوص  رعایدر  و  زیت  مسائل  ست  یت 
تأم ی کارکنان، مشتر  یبرا  یطیمح کاهش   ،کنندگاننیان و 

،  انیمشتر  یمندتیرضا  ،عیعات جامد و مایپسماندها و ضا 
  ی ت یریمد  یان، نوآوریمحصوالت سبز به مشتر  یرساناطالع
سبزیتول  ،سبز در یترو  ،د  مصرف  کاهش  فرهنگ  ج 

سازمان  یهات یعالف انرژ  ،مختلف  از    ی های استفاده 
فرآیدپذیتجد در  تولیر  (انرژیند  باد ی تورب  ی د  و    ین 

،  یح انرژیمصرف صح  ی)، آموزش و ارائه الگوهایدیخورش
سبز  ینوآور جهت    یآموزش  یهادوره   یبرگزار،  محصول 
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زیرعا مسائل  محیت  و    ی برا  ی طیست  کارکنان 
  )یمنف  (R-D)  ی(دارار یاثرپذ سبز ی ابیبازار  ، کنندگاننیتأم 

 باشد.  یم

 یریگجهیبحث و نت ٥
 دهیا از سبز گردشگری نیتأم رهیزنج یاصل منبع و شهیر

تأمیزنج تیریمد نشأتی پا توسعه یتئور و نیره   دار 
بر    .ردیگی م تأکید  با  محیطی  زیست  مدیریت  امروزه 

مهم  از  یکی  به  زیست  محیط  از  مساثل حفاظت  ترین 
ها، صنایع و رقبا تبدیل شده و فشارهای  مشتریان، دولت

ها را ملزم به تولید محصوالت  المللی و جهانی، سازمان بین
و خدمات سازگار با محیط زیست کرده است. هم افزایی 
رعایت مالحظات زیست محیطی و مدیریت زنجیره تأمین  

ت وری، کیفیکند تا بهرهمی ها فراهم  فرصتی را برای سازمان 
و عملکرد محیطی خود را از طریق جریان پیوسته اطالعات  

 ). ۲۰۱۸(چاهان و سینق،  ارتقاء دهند

ن سبز با روش  یره تأمینه زنجینکه در زم یبا توجه به ا
تحقیبن داده  یفیک داخلیاد  گرفته    ی محدود  یقات  انجام 

ن پژوهش تالش شد که با استفاده از  ین در ایاست، بنابرا
ت یریمد  یاد، الگویبنداده   یو استراتژ   یفیروش پژوهش ک

موردنظر    ین گردد. الگوییو تب  یین سبز شناسایره تأم یزنج
(شرایط   یشامل سه بخش ورور  یستم یکرد سیبراساس رو
طراح مشتر  یندهایفرآ  یعلّی:  نوآوریسبز،  سبز)،    یان، 

عملکردهایفرآ محوری:  (پدیده  زیمح  یندها  ،  یست یط 
عملیاقتصاد  خروج یات ی،  توانمندسازها،  (  ی)،  پیامدها: 

تکنولوژ  مدیاعتبار،  انرژیری،  ب یت  روابط  و  آن ی)  ها  ن 
ن پژوهش نسبت به  یا  ین از جمله نوآوریباشد. همچن ی م

زمیتحق در  کیقات  ایبنداده  یپردازه ینظر  ی فینه  ن یاد، 
صورت   MaxQdaافزار  ها با نرمیاست که مراحل کدگذار

مرتب   یبرا  ی ک بانک اطالعاتیگرفته است که به عنوان  
و ذخ داده  یعیحجم وس  یسازرهیکردن   ی آورجمع  یهااز 

 باشد. یشده، م

حاصل از انجام مراحل روش   ییج نهایدر فاز دوم، نتا 
 باشد:ی ر میمتل شامل موارد زید

مشتر  ی ندها یفرآ  یطراح  یارها یمع سایسبز،  و  ر  یان 
ط  یت محیریمد  یکردهایروسبز،    ی، نوآوریرون یب   ینهادها 

قابلیستیز سبزن یتأم  یهاتی ،  منابع یریمد،  کنندگان  ت 
محیانسان عملکرد  بهبود  زی،  و  یریمد،  یستیط  ت 

انرژ  ی سازنه یبه حد   یمقدارها  یدارا  یمصرف  از  بزرگتر 
 ) شدند. ۰۰۲۹/۲۴۴آستانه (باالتر از 

جدول   با  رتبه ۴مطابق  جهت  و  یبند،  زن، براساس 
بهیریمد  یارهایزیرمع و  انرژ  یسازنه یت    ی مصرف 

انرژ از  فرآیدپذیتجد   یهای (استفاده  در  تولیر  د،  یند 
انرژ  یریگاندازه اتالف  واحدها  یمقدار  مختلف،    یدر 

ط  ی د و دوستدار محیجد  یهای زات و فناوری تجه   ی نیگزیجا
الگوهایز ارائه  و  آموزش  صح  یست،  انرژیمصرف  ،  یح 

انرژ  یهااست یس مصرف  سازمان)،   یکاهش  درون  در 
تجارنیتأم  یهات یقابل روابط  (سطح  سبز  و   یکنندگان 
، در دسترس  یط یست محیکنندگان از نظر زنیتأم   یابیارز

مواد    یبندکنندگان، طبقهنیت محصوالت تأم یفیبودن و ک
م شده و عدم استفاده  یخطرناک داخل مواد ممنوعه و تحر

آن مشتراز  سایها)،  و  نهادهای ان    ی تمندی(رضا  ی رون یب  ی ر 
مال ی مشتر توان  بیمشتر   یان،  پرداخت  در  برایان    یشتر 

طراح سبز،  ن  یمحصوالت  جهت  در  و  ی محصوالت  ازها 
اطالعیمشتر  یهاخواسته به    یرسان ان،  سبز  محصوالت 

( سب  ینوآور  ان)،ی مشتر   ینوآور  ،سبز  ی تیریمد  ینوآورز 
نوآور نوآور  ی فناور  یمحصول سبز،    )، ند سبزیفرآ  یسبز، 

محیریمد  یکردهایرو زیت  ان  ی م  ی (هماهنگ  یست یط 
برگزار  رعا  یآموزش  یهادوره  یواحدها،  مسائل  یجهت  ت 

تأم  یبرا  یط یست محیز  ی بانیکنندگان، پشتن یکارکنان و 
زیریمد محیت  مدیطیست  اعتقادات  ارشد، یری،  ت 

تول یحما از  تقاضایت  کردن  برآورده  سبز،  مصرف    ید 
مسئول به  عمل  و  اجتماعی کنندگان  مدیت  منابع یری)،  ت 

فعال ی(ترو  ی انسان در  مصرف  کاهش  فرهنگ   یهات یج 
و   یو خارج یداخل یهات در انجمنیمختلف سازمان، فعال

پژوهش محیز  یهاانجام  تشکیطیست  کم ی،  ته  ی ل 
 ی سازنه یشنهادات سازنده کارکنان جهت بهیاز پ  یوربهره
 یسازمان، برگزار  ی ط یست محی ت زیولراهبرد مسئ  یاجرا
آموزش یسم اهم  ینار  خصوص  رعایدر  و  مسائل یت  ت 

کنندگان)،  نیان و تأمیکارکنان، مشتر  یبرا  یط یست محیز
سبز، مصرف   یاب ید سبز، بازاری سبز (تول  یندهایفرآ  یطراح

خر طراحیسبز،  سبز،  مح  ید  عملکرد  بهبود  ط یسبز)، 
تکنولوژ  ی ریگ (بهره  یستیز دوستدار  یجد  یهای از  و  د 

ع،  یعات جامد و مایست، کاهش پسماندها و ضایط زیمح
س از  لجستی استفاده  ترتی ستم  به  معکوس)  دارایک    یب 

 باشند.ی ت (وزن) می درجه اهم نیبه کمتر نیباالتر
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  ی رون یب  یر نهادها یان و سایار مشتریق معین تحقیدر ا
تحق  با  همکاران  یمشابه  و  الری  محمود۲۰۱۶(ق  و   ی)، 

ن یره تأم یزنج  ی هات یفعال  یساز اده ی) که پ۱۳۹۷(   یسلمان
نه،  ید سبز، کاهش هزی، خریو خارج  یسبز (اقدامات داخل

رضایافزا بر  بازار)  سهم  و  فروش  مشتریش  اثر  یت  ان 
مشابه    یستیط زیار بهبود عملکرد محیدارد. مع  یمعنادار

 اتخاذ با ) که۱۳۹۶(   ی)، ساالر۲۰۱۶با پژوهش ساندراکانی ( 
 ستیز عملکرد بهبود نهیزم  در یگذارهیسرما  یاستراتژ

منافع ا یمزا نیتأم  رهیزنج ی طیمح  مانند را یادی ز و 
 ای حذف ها،ندهیآال کاهش ،یانرژ منابع در ییجوصرفه

 تیو در نها انیمشتر  یبرا ارزش جادیا عات،یضا کاهش
 به یخدمات  و  دیتول یهاسازمان ی برا یور بهره شیافزا

رویمع  .داشت خواهد همراه محیریمد  یکردهایار  ط  ی ت 
به پژوهش مانگال  توجه با  یت منابع انسان ی ریو مد  یستیز

) همکاران  ژ۲۰۱۵و  بهنی)،  و  (ی ان  قوان۱۳۹۷ا  که   و نی) 
 یاجرا در عامل  نیمهمتر عنوان به هادستورالعمل

شده   شناخته  سبز نیتأم  رهیزنج تیریمد زی آم تیموفق
 به یسازمان عوامل و کارکنان تیریمد عوامل  و است

همچن قرار سوم و  دوم تیاولو در بیترت ن، یگرفتند. 
وجود تیریمد یبانیپشت  و الزم  ی مال منابع  ارشد، 
 رهیزنج  تیریمد یاجرا مهم ار یمع  سه  دولت تیحما
ت ارشد سازمان  یریمد  یتعهد رسم  .باشندی م سبز نیتأم 

ره و  یزنج  ی بهبود عملکرد اعضا  ی و اعمال مالحظات الزم برا
) و روابط بلند مدت،  یو انسان   ی(مال   یزان منابع سازمانیم

ره، عوامل مؤثر یزنج  یبا اعضا  یزان روابط تجاریا میسطح  
اجرا تأمیزنج   یدر  میره  سبز  معی ن  طراحیباشد.   ی ار 

)،  ۲۰۱۵و همکاران (  سبز مشابه با پژوهش الکیو  یندهایفرآ
 رهیزنج ی كل ند یفرآ ی) که طراح۱۳۹۷(   یو مساوات  یاحمد

ن  یافت، تأم ی، مصرف، باز یابید، بازاریسبز (مواد، تول نیتأم 
، حمل یداخل  یط یست محیت زیرید سبز، مدیکننده و خر

توز و  نقل   بهبود در یاساس  یعامل عنوان به ع سبز)یو 
سبزیتأم  رهیزنج كی در هاشركت یفعل تیوضع  به ن 
 ستیز اثرات رساندن حداقل باعث به که رودی م شمار

)  ۲۰۱۶شود. با توجه به پژوهش یوگان و دده ( می  ی طیمح
رگذار  یتأث  یارهای)، از جمله مع۱۳۹۷(  یب و مقتدریو عندل

ارز (قایتأم   یاب یبر  سبز  کنندگان  طراحیلین  نوع   یت 
س محیمحصول،  از  حفاظت  اهداف  و  زیاست  ست،  یط 

ز  محدود مواد  از  استفاده  مح یکردن  ناسازگار)    یطی ست 
ن  یاز انتخاب تأم  یشده است. همچنین هدف کل  ییشناسا

  ی برا ی سک، به حداکثر رساندن ارزش کلیکننده؛ کاهش ر
ساختن    ی مشتر  قویو  ارتباط  خریب  یک  تأم ین  و  ن  یدار 

نوآور راهکارها  یکننده،  (ارائه  سبز یافزا  ی برا  ییسبز  ش 
الگوهابودن   ارائه  و  آموزش  مصرف  یصح  یمحصول)،  ح 

فناوریانرژ از  استفاده  آال  ی،  کاهش  جهت   ی ندگیسبز 
زیمح به یط  استفاده  و  انرژیست  مصرف  باشد.  ی م   ینه 
نوآوریمع نمک  ی ار  پژوهش  با  مشابه  و  سبز  شناس 

 ندیفرآ ینوآور شامل سبز  ینوآور  ) ابعاد ۱۳۹۳همکاران (
 صورت به هم و میقمست صورت  به هم سبز  فناورانه و
به یرمستقیغ  ستیز عملکرد ی انجیم نقش واسطه م 

  ی نوآور نیرگذارند. همچنیتأث سازمان عملکرد بر ،یطیمح
 بر میمستق ر ی غ صورت به تنها  سبز محصول و  یتیریمد

و   ینوآور  .گذارند یم  ر یتأث سازمان عملکرد محصول 
ار  ی دارد. مع  یر معناداری ت سبز بر عملکرد سازمان تأثیریمد
مشابه پژوهش وانگ   یمصرف انرژ  یسازنهی ت و بهیریمد

ت مصرف  یری) مد۱۳۹۵ا و همکاران (ی)، پو۲۰۱۸و همکاران (
پا  یانرژ نفوذ  قدرت  از  منابع  وابستگییو  و  باال    ی ن 

 برخوردارند. 

 پیشنهاد   ۵٫۱
آینده در  موفقیت  سبز،  جهت  تأمین  زنجیره  نگری 

صنایعپیاده  در  معیارها  این  توصیه    سازی  سازمان  و 
ازمی   رهیزنج  تیریمد  حوزه به  مربوط  مقاالت  گردد. 
 یسازاده یپ یبرا که گرفت جهینت  توانیم  سبز نیتأم 
و  یمهندس یهای تکنولوژ ازمندین سبز رهیزنج  سبز 
 نیمهمتر م.ی هست سبز اطالعات یتیریمد یهاستم یس

 یکاربرد و از،ی ن  درک  ،یهمگان فهم موضوع نیا در مسئله 
تأم یزنج ت یریمد شدن  هاشرکت همه. است  سبز نیره 

 گونه نیا دی تول  گرو در جهان  ندهیآ که ابندیدر دیبا
 سبز محصوالت دیتول  به  هاشرکت تا  است محصوالت 

 .شوند قیتشو
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 منابع
 منابع فارسی

  ی ). "طراح١٣٩٧(.  یدمرتضی، سی، عباداله. مساوات یاحمد
به ارزیمدل  جهت  رتبه   یابی نه    ی بندو 

زنجنیتأم  تأم یکنندگان  از یره  استفاده  با  ن سبز 
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