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 رابطه یکپارچگی زنجیره تأمین سبز و عملکرد پایدار در مراکز خدمات درمانی یزد

 

 2حفیظی اتابکریحانه ،  1حسین صیادی تورانلو
 
 

  چكيده
 روش بهترین اجرای برای تأمین هایزنجیره سراسر در و سازمان یک در را مختلف منابع تنظیم برای هماهنگ هایتالش یکپارچگی در مدیریت زنجیره تأمین سبز، رویکرد مقدمه:

رابطه یکپارچگی زنجیره تأمین سبز و عملکرد پایدار در مراکز  تعیینهدف  ژوهش حاضر باپ. شودها میسازماند و منجر به بهبود عملکرد سازمی پذیرامکان زیستمحیط  مدیریت

 .خدمات درمانی یزد صورت گرفت

ابتدا با انجام های دولتی شهر یزد تشکیل داد. نفر از کارشناسان زنجیره تأمین بیمارستان 110نفر از خبرگان و  10کیفی بود و نمونه آماری آن را  -از نوع کمیاین مطالعه  :بررسيروش 

خبرگان از  نفر 10یافته با  شناسایی گردید. سپس بر اساس مصاحبه نیمه ساختاریکپارچگی زنجیره تأمین سبز و عملکرد پایدار های اولیه و روش تحلیل مضمون، شاخص تحقیق مروری

و کارشناسان بخش  رانیمد ارزیابی متغیرهای پژوهش بینای جهت نامهنهایی، پرسش هایشاخصمورد بازبینی قرار گرفت. مطابق با  ی مذکورهاشاخص، دانشگاهی و مراکز خدمات درمانی

 .گردید تجزیه و تحلیل ییترین مربعات جزروش کم بر پایه ساختاری معادالت یابیمدل از استفاده ها بادر نهایت، داده بیمارستان دولتی یزد توزیع شد. 6خدمات درمانی 

محیطی را تبیین نمود. بنابراین، یکپارچگی درصد از تغییرات ابعاد عملکرد پایدار به ترتیب اجتماعی، اقتصادی و زیست  68و  75، 78یکپارچگی زنجیره تأمین به ترتیب  ها:يافته

محیطی، بهبود وجهه اجتماعی، ارتقای سطح کیفی خدمات و در نهایت، بهبود عملکرد اقتصادی مراکز  های زیستتواند باعث کاهش آلودگیمی مراکزدر این زنجیره تأمین سبز 

 .خدمات درمانی شود

 کارشناسان برای که باشدمی یزد شهر درمانی خدمات مراکز پایدار عملکرد بهبود و سبز تأمین زنجیره یکپارچگی رابطه گیریاندازه مدل حاضر، مطالعه نهایی خروجی گيري:نتيجه

 .بود خواهد مفید پایداری در مراکز خدمات درمانی، بهبود جهت ریزیبرنامهمنظور  به سالمت امر

 ؛ عملکرد محیط زیست؛ تأمینزنجیره ها؛ بیمارستان هاي کليدي:واژه
 

گذاری بهبود عملکرد پایدار در مراکز خدمات درمانی، باید روی بهبود یکپارچگی زنجیره تأمین سبز سرمایه برای گیرندگان، تصمیم آمده دست به نتایج به با توجه پيام کليدي:

 سازیو پیاده سازیکنندگان پایدار تجهیزات درمانی، یکپارچهتأمینبا  محیطی جهت تعامل بیشتر بیماران با کادر درمان، تعاملمواردی همچون آموزش مسایل زیست  نمایند.

 .تواند مفید باشد، میمحیطی تانداردهای زیستاس
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 مقدمه
 تبه موضوعا های اخیرزیست و کاهش منابع در دهه تخریب روزافزون محیط

محیطی به دلیل  زیست اقدامات. شده است در سراسر جهان تبدیل ایکنندهنگران
مدت مرتبط  ، عدم اطمینان و بلوغ طوالنیآوریدر حوزه فنگذاری عظیم سرمایه

. در (1) شودمحسوب می هاسازمانسبز، تهدیدی برای سودآوری  گذاریبا سرمایه
محیطی و  ل زیستیدانشمندان خواستار تحقیق بیشتر در مورد مسااین راستا، 

توانند تأثیرات می هاسازمانپایداری برای کشف این موضوع هستند که چگونه 
 .(2) کاهش دهند زمینی سیاره بر رو ،ها استمنفی خود را که ناشی از فعالیت آن

ها سازمان ل پایداری، تغییر الگوی نحوه عملکردیمسا لزوم توجه بهبنابراین، 
 .(3)ایجاد زنجیره تأمین سبز را به دنبال داشته است همچون 

یکی از موضوعات جالب و  ،تأمین بهداشت و درمان موضوع مدیریت زنجیره
در بخش باشد و این موضوع میهای اخیر ه پژوهشگران در سالالقع مورد

 پزشکان از . بسیاری(4)است تر از سایر صنایع بهداشت و درمان، بسیار پیچیده
اند دریافته را تأمین زنجیره مدیریت هایشیوه اتخاذ اهمیت بهداشتی، هایمراقبت

. کند پیروی صنعتی تأمین زنجیره رویکرد از تواندنمی درمان و بهداشت بخش که
 هایآوریفن پیچیدگی مانند بخش این فردمنحصر به  هایویژگی دلیل به این

  .(5) است متعدد سهامداران وجود و مورد استفاده
 
 
 
 
 
 

 
 

 .مستقل بدون حمایت مالی و سازمانی است قیمقاله حاصل تحق
دانشیار، تحقیق در عملیات، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه میبد،  -1

 میبد، ایران

کارشناس ارشد، مدیریت صنعتی، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه  -2

 میبد، میبد، ایران

گروه مدیریت دانشیار، تحقیق در عملیات، ؛ حسین صیادی تورانلو طرف مکاتبه: نويسنده
 صنعتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه میبد، میبد، ایران
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وری آمحیطی ناشی از توسعه اقتصادی و فن مشکالت اجتماعی و زیست
شود. ویژه در صنعت بهداشت و درمان می مرج به و هرجبه  منجربرخی مواقع 

زیست  موازات افزایش آگاهی از محیط درمانی به یبهداشتپیچیدگی فعلی خدمات 
مراقبت  هایسازمان. (6) یافته است افزایش ،های بهداشتیو کمبود منابع مراقبت

 منجر به بروز است ممکن که زیست محیطی خطرات کاهش برای بهداشتی
 در مهم، یک امر عنوان به را تأمین زنجیره شدن سبز شود، مزمن هایبیماری
 به بیماران،کیفیت  خدمات درمانی با. بنابراین، برای ارایه اندداده قرار خود اولویت

زنجیره . (7) های زنجیره تأمین سبز پیروی کننداز روش باید هاهمه این سازمان
سازمان، دلیل تعهد به پایداری برای که روز به روز به مفهومی است  سبزتأمین 

عنوان یک عامل  تنها به زنجیره تأمین سبز نه. کندیممحبوبیت بیشتری پیدا 
بلکه باعث تقویت عملکرد اقتصادی  ،گرددیمشاهده م ستیز طیمح کنندهتیتقو

رو، استفاده از رویکرد یکپارچگی در مدیریت . از این(8) شودیو مزیت رقابتی نیز م
ها را بهبود دهد؛ چرا که یکپارچگی، تواند عملکرد آنزنجیره تأمین سبز، می

های هماهنگ برای تنظیم منابع مختلف را در یک سازمان و در سراسر تالش
زیست های مختلف مدیریت محیط های تأمین برای اجرای بهترین روشزنجیره
کمک سبز زنجیره تأمین  یکپارچگینسجام و اواقع،  در (.9کند )پذیر میامکان

است و به لحاظ  کردهگیری مجدد منابع و ظرفیتشان در فرم هاسازمانمؤثری به 
 یت،نها شود و دریمسبز کار باعث استحکام زنجیره تأمین  ینا ی،و بیرون یدرون

  .(10) داشتخواهد  دنبالرا به  مدت طوالنی عملکرد تقویت موجبات
یکپارچگی زنجیره تأمین سبز پیامدهای متعددی بر سازمان دارد که از آن 

عملکرد (. 11-13توان به عملکرد سازمان و عملکرد پایدار اشاره کرد )جمله می
 طور به .(14-16)محیطی، اقتصادی و اجتماعی است پایدار شامل سه بعد زیست 

 بخشاین محیطی  اقدامات پایدار زیستو صنعت بهداشت و درمان اثرات  ،کلی
به مدیران است. در نتیجه،  دادهقرار  توجه مورد، دی که داراژهیورا به دلیل اهمیت 

 زیست های بهداشتی منابع بیشتری برای ایجاد اقدامات دوستانه محیطمراقبت
تحرک و  جویی در مصرف آب، خرید سبزوری انرژی، صرفهمانند بازیافت، بهره

تواند عملکرد می . مدیریت زنجیره تأمین سبز(16)ده است شاختصاص داده  پایدار
از طریق اولین  هاسازمان. (17) محیطی و اقتصادی به همراه داشته باشد زیست

های با روش د ورسنمی به عملکرد اقتصادی بهتری ،محیطیزیست بهبود عملکرد 
با کاهش انتشار گازهای . بخشندمحیطی را بهبود میزیست عملکرد ، مختلف
های هزینه هاسازمانهای کنترل آلودگی، وریآای از طریق استفاده از فنگلخانه

گیری بهبود اندازه . به منظور(18) دهندانطباق نظارتی )مجازات( را کاهش می
مدت  عملکرد اقتصادی، هم کاهش هزینه عملیاتی و هم عملکرد بالقوه مالی بلند

شرایط ایجاد موضوعات اجتماعی مانند همچنین،  .(19) ده استش در نظر گرفته

قرارگرفته های اخیر موردتوجه محققان در سالایمن و کاری مناسب برای کارکنان 
فشار  مراکز خدمات درمانیی بر اطور فزاینده به مردمها و دولت. (20) است
محیطی و اجتماعی کاهش  نظر زیست های خود را ازنفی فعالیتآورند تا تأثیر ممی

های در بخش خاص بیمارستان. وری اقتصادی را بهینه کنندبهره ،دهند و همچنین
ها در حیطه آن. برانگیز استچالش گیری به سمت توسعه پایدارجهت، دولتی

یاد است و ها همچنان زمحیطی آن اجتماعی نقشی حیاتی دارند، تأثیرات زیست
. بنابراین، در (21) کاهش مالی مجدد ابداع شوده زمین ها باید درمدل اقتصادی آن

یره تأمین سبز، ابعاد عملکرد پایدار را توان اذعان نمود که یکپارچگی زنجکل می
به شرح شکل  حاضر تحقیق مفهومی دهد. بر این اساس، مدلتحت تأثیر قرار می

 .ارایه شده است 1
 تأمین زنجیره هایمؤلفه که است آن از حاکی تحقیقات بررسی اگرچه نتایج

 مدیریت هایشیوه و انسانی منابع مدیریت ،(2)زیست محیطی  دانش همچون سبز
 پایدار عملکرد بر (23) ارتباطات و اطالعات تکنولوژی و (22)تأمین  زنجیره
 یکپارچگی ابعاد تأثیر بررسی به اندکی مطالعات اما باشد،می تأثیرگذار سازمان

اند. بنابراین، پرداخته درمانی خدمات مراکز در پایدار عملکرد بر زنجیره تأمین سبز
 .بود موضوع این به پرداختن حاضر، از انجام پژوهش هدف

 

 روش بررسی
محیط تحقیق شامل  .انجام شد 1400سال کیفی در  -کمیاین مطالعه به روش 

 کارگر، یشهدا رهنمون، دیشه ،یصدوق دیشه) زدی شهر یدولت یهامارستانیب
را مدیران و کارشناسان بخش . جامعه آماری بود( بهمن و افشار ،یولشاه رضا سید

نمونه  ،روش گلوله برفی که بر اساس خدمات درمانی شهر یزد تشکیل دادند
نفر از مدیران و کارشناسان بخش خدمات درمانی  110نفر از خبرگان و  10 مطلوب

، کلید کیفیآوری مقاالت مرتبط در مرحله شهر یزد تشکیل داد. جهت جمع
یکپارچگی زنجیره تأمین، زنجیره تأمین سبز، یکپارچگی زنجیره »های فارسی واژه

های انگلیسی هواژو کلید « تأمین سبز، عملکرد سبز و عملکرد پایدار
«Sustainable Performance، Green Supply Chain Integration ، 

Green Supply Chain  وGreen Sustainable »های در پایگاه 

Web of Science ،ISC (Islamic World Science Citation Center ،)
Magiran ،Scopus  وGoogle Scholar آوری مقاالت و جستجو شد. پس از جمع

اقدامات یکپارچگی زنجیره تأمین ارزیابی  حذف مقاالت تکراری و غیر مرتبط، معیارهای
 ،سبز یپزشک لیوسا و زاتیتجه کنندگانتأمین یکپارچگی سبز، یداخل یکپارچگی)سبز 

 و یاقتصاد عملکرد ،یطیمح ستیز)عملکرد و عملکرد پایدار سبز(  مارانیب یکپارچگی
 با استفاده از روش تحلیل مضمون تعیین گردید. ( یاجتماع عملکرد

 

 
 : مدل مفهومی پژوهش1شکل 

 یکپارچگی داخلی سبز

 یکپارچگی بیماران سبز

 عملکرد اقتصادی

 یکپارچگی زنجیره 
 تأمین سبز

 عملکرد زیست محیطی
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در مرحله بعد، با در نظر داشتن رسیدن به اشباع در خصوص معیارهای 
نفر از خبرگان دانشگاهی و  10های نیمه ساختار یافته با شده، مصاحبهشناسایی 

خدمات درمانی در شش بیمارستان دولتی یزد صورت گرفت. بر اساس اشباع مراکز 
بعد جهت بررسی مدل  6آیتم در  59صورت گرفته نظرات خبرگان، در نهایت، 
و به دست  مطالعه یهاهیفرض یبررس مفهومی تحقیق تعیین شد. سپس به منظور

ها بر یر آنتأمین سبز و تأث رهیزنج یکپارچگیاز اقدامات  یآوردن درک کامل
با استفاده از نظرسنجی  یروش کم کی ،یدر بخش خدمات درمان داریعملکرد پا

و کارشناسان بخش خدمات  رانیاز مد ینظرسنج بدین منظور،. گرفته شد کاربه
 110. در مجموع، صورت گرفت آیتم 59ای شامل نامهپرسش بر اساسدرمانی 
پس از  نامه الکترونیکی و غیر الکترونیکی بین جامعه مذکور توزیع گردید.پرسش

یابی معادالت ساختاری در ها با استفاده از روش مدل، دادههانامهپرسشآوری جمع
 التقرار گرفت. مبنای طرح سؤا لیتحل و هیتجزمورد  3.2.8 نسخه PLS افزارنرم

ون، کدگذاری و مصاحبه نیمه ساختار یافته با ها بر اساس تحلیل مضمو تعداد آن
در دو بخش برازش مدل  PLSنامه در روش پایایی و روایی پرسش خبرگان بود.

گیری و برازش مدل ساختاری بررسی گردید. جهت بررسی برازش مدل اندازه
گیری، از سه مورد پایایی شاخص، روایی همگرا و روایی واگرا استفاده شد. اندازه
برای کلیه  7/0)مقدار باالی  Cronbach's alphaشاخص به روش ضریب  پایایی
( و 7/0( )مقدار باالتر از Composite Reliability) CRها(، پایایی ترکیبی سازه

 نیز هانامهپرسش رواییو  شدتعیین ( 4/0ضرایب بارهای عاملی )مقدار باالتر از 
 ساختاری تدالمعا سازیمدل مختص که واگرا و همگرا روایی معیار دو توسط
 واریانس میانگین شاخص از همگرا، روایی بررسی منظوربه . گردید بررسی است،

میزان واگرا از  روایی ( وAverage variance extracted) AVE شده استخراج
AVE های برای هر سازه بیشتر از واریانس اشتراکی بین آن سازه و سازه که باید

 شد. جهت بررسی برازش مدل ساختاری نیز ضریب استفاده دیگر در مدل باشد،
 و (2F) تأثیر اندازه ، معیار(t) آزمون آماره مقدار ،(β)مسیر  ، ضریب(2R) تعیین
 مورد استفاده قرار گرفت. 2Qمعیار

 مرتبط از جملهاخالقی به ذکر است که در تمام مراحل مطالعه، اصول  الزم

 .رعایت گردید طالعاتپژوهش و محرمانگی ارعایت قوانین مربوط به محیط 
 

 هایافته
های با بررسی ادبیات موضوع و استفاده از روش تحلیل مضمون، ابعاد و شاخص

ها از نظرات تحقیق شناسایی گردید. در مرحله بعد، برای تأیید ابعاد و شاخص

شناسایی گردید.  شاخصشش در قالب  تمیآ 59خبرگان استفاده و بر این اساس، 

سازی مدل جهت اجرا، از میانگین ابعاد فرعی برای یکپارچگی منظور ساده به

شرط متغیر کاهش یافت.  32ها به زنجیره تأمین سبز استفاده شد و تعداد شاخص

گیری، بررسی پایایی در بخش برازش مدل اندازههای مورد بررسی تأیید ابعاد و آیتم

که هر دو مقادیری باالتر  CRو  Cronbach's alphaاز  شاخص بود که با استفاده

 5/0داشتند و ضرایب بارهای عاملی تمام سؤاالت که مقداری باالتر از  7/0از 

حاکی از  AVEکسب کردند، تأیید گردید. بررسی روایی همگرا به کمک شاخص 

جدول دهد. قبولی را نشان می، روایی همگرای قابل 5/0آن بود که مقادیر باالی 

 گیری و روایی همگرای مدل را نشان داده است.نتایج برازش مدل اندازه 1

 دهنده قابل ارایه شده است که نشان 2نتایج روایی واگرای مدل در جدول 

 باشد.قبول بودن روایی واگرای مدل می

 مقدار ،(β)مسیر  ، ضریب(2R) تعیین ضریب که شامل کلیدی در ادامه، عوامل

( متوسط) 15/0 ،(کوچک)02/0مقادیر  با( 2F) تأثیر اندازه معیار و (t) آزمون آماره

مقادیر  با کند،می مشخص را مدل بینیپیش قدرت که 2Qمعیار  و( بزرگ) 35/0 و

 3 مورد بررسی قرار گرفت. جدول( قوی) 35/0 و( متوسط) 15/0 ،(ضعیف) 02/0

. دهدنشان می را سازه بزرگ اندازه اثر و زیاد بینیپیش قدرت مدل، قوی برازش

 .بود بخشرضایت و قبولقابل  هاآزمون همه نتایج

شده است. ارایه  4های پیشنهادی در جدول های حاصل از آزمون فرضیهیافته

، یک رابطه مثبت بین یکپارچگی زنجیره تأمین 2و شکل  4های جدول بر اساس داده

اجتماعی، عملکرد اقتصادی و عملکرد سبز و عملکرد پایدار با سه بعد )عملکرد 

 باشد.ها میپذیرفته شدن تمامی فرضیه دهنده نشانشد که  محیطی( حاصلزیست

 

 
 : نتایج مدل تحقیق2شکل 
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 گیرینتایج برازش مدل اندازه: 1جدول 

بار   ابعاد

 عاملی

Cronbach's 

alpha 

CR AVE منابع 

 ویژه هنگام استفاده از مواد  توجه به قوانین بهداشت و ایمنی کارکنان، بهافزایش  اجتماعیعملکرد 
 پرتودرمانیخطرناک و 

663/0 946/0 954/0 678/0 (24-27 ،22 ،16 ،14) 

 877/0 بهبود سالمت و ایمنی جامعه و کنترل عفونت

 830/0 بر جامعه یهای سازمانکاهش تأثیر زباله

 713/0 شده هیارادرمانی  کیفیت خدماتقای رتا

 906/0 های شغلی بیشترفرصتفراهم آوردن 

 813/0 درمانی بهتر توسعه و طراحی خدمات

 903/0 مشارکت بهتر کارکنان در تصمیمات مدیریت

 778/0 ایافزایش تعهد به اخالق حرفه

 864/0 بیوتیکسیاست کنترل آنتی

 853/0 بهتر از حقوق افراد جامعه مورد خدمت حمایت
 847/0 کاهش هزینه مصرف انرژی عملکرد اقتصادی

930/0 947/0 781/0 (28-26 ،22 ،16 ،14) 

 898/0 پردازش و دفع زباله نهیهزکاهش 

 855/0 کاهش هزینه خرید مواد

 918/0 وریبهره

 899/0 محیطیحوادث زیستهای کاهش جریمه

 عملکرد زیست
 محیطی

، 17، 24-26، 29-32) 788/0 963/0 955/0 828/0 ضایعاتکاهش حجم و شده  افزایش حجم مواد بازیافت
 834/0 های پزشکی از سیستم فاضالب عمومیتعهد به سیستم جداسازی زباله (14، 16

 899/0 ستیز طیمح با افزایش نرخ خرید کاالهای سازگار

های پزشکی، محیطی مانند نشت زباله خطر حوادث زیستکاهش 
 تشعشعاتمسمومیت یا انتشار 

876/0 

 947/0 محیطی بهتر استانداردهای زیسترعایت 

 916/0 کاهش مصرف انرژی

 906/0 های بیمارستانی تولید شدهکاهش میزان زباله

بیماران یکپارچگی 
 سبز

 749/0 900/0 833/0 827/0 محیطی با بیماران تبادل اطالعات زیست

(36-33 ،28 ،18 ،11) 

 884/0 زیست با بیمارانسازی فرایند مدیریت محیط یکپارچه

 885/0 بیمارانبا  محیطی زیست همکاری

یکپارچگی 
کنندگان تأمین

تجهیزات و وسایل 
 پزشکی سبز

 709/0 906/0 862/0 912/0 کنندگان تجهیزات و وسایل پزشکیتأمینبا  محیطی زیستتبادل اطالعات 

 806/0 کنندگان تجهیزات و وسایل پزشکیبه تأمینمحیطی  های زیسته کمکیارا

کنندگان تجهیزات و با تأمینمحیطی  سازی فرایند مدیریت زیستیکپارچه
 وسایل پزشکی

752/0 

 889/0 کنندگان تجهیزات و وسایل پزشکیتأمینمحیطی با  همکاری زیست

یکپارچگی داخلی 
 سبز

 618/0 826/0 718/0 870/0 و سازمانی زیست محیط استراتژی یکپارچه

 858/0 زیست داخلی یکپارچه سیستم مدیریت محیط

 602/0 زیست محیط همکاری متقابل عملکرد برای مدیریت

 
داری ییا ضریب معن t دهد که مقدارنشان میاول فرضیه ، 4با توجه به جدول 

( 70/41این مراکز )و عملکرد اجتماعی  یکپارچگی زنجیره تأمین سبزمیان  ،مسیر
سبز زنجیره تأمین  یکپارچگیدار بودن تأثیر یاست که بیانگر معن 96/1از بیشتر 

 بر باشد. بنابراین،درصد می 95 اطمینان سطح در مراکز اینبر عملکرد اجتماعی 
 بر سبز تأمین زنجیره یکپارچگی مثبت تأثیر شده،آوری جمع هایداده اساس

. شودمی تأیید درصد 95 اطمینان سطح در درمانی خدمات مراکز اجتماعی عملکرد
 این اجتماعی عملکرد و سبز تأمین زنجیره یکپارچگی میان مسیر استاندارد ضریب

 بر سبز تأمین زنجیره یکپارچگی دارمعنی و مثبت کننده تأثیربیان( 886/0) مراکز
  است. مراکز این اجتماعی عملکرد

 (ضریب مسیر)شده  ضریب استانداردکه توان گفت می دوم، در مورد فرضیه
 مراکز و عملکرد اقتصادی سبز زنجیره تأمین  )یکپارچگیبین دو متغیر 
بین این  دارییضریب معنبه دست آمد. ضمن این که  864/0 خدمات درمانی(،

دار است و فرضیه دوم یدهد این رابطه معنبود که نشان می 344/32 ،دو متغیر
 .ید خواهد شدأیت
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 نتایج بررسی روایی واگرا: 2جدول 

 
عملکرد 
 اجتماعی

عملکرد 
 اقتصادی

 عملکرد زیست
 محیطی

یکپارچگی 
 بیماران سبز

کنندگان یکپارچگی تأمین
 تجهیزات و وسایل پزشکی سبز

یکپارچگی 
 داخلی سبز

یکپارچگی زنجیره 
 تأمین سبز

       823/0 عملکرد اجتماعی
      884/0 735/0 عملکرد اقتصادی

     887/0 769/0 706/0 محیطی عملکرد زیست
    866/0 738/0 718/0 763/0 یکپارچگی بیماران سبز

کنندگان یکپارچگی تأمین
 تجهیزات و وسایل پزشکی سبز

720/0 729/0 757/0 775/0 842/0   

  786/0 630/0 699/0 633/0 681/0 722/0 یکپارچگی داخلی سبز
 856/0 702/0 750/0 757/0 725/0 764/0 786/0 یکپارچگی زنجیره تأمین سبز

 
 825/0 ،شده این دو متغیر بیانگر این است که ضریب استانداردسوم فرضیه 
 نیستدار یدهد این رابطه معنکه نشان میبود  624/19 ها،آنداری یو ضریب معن

 ید خواهد شد.أیتسوم نتیجه، فرضیه  و در
 

 بحث
و  دارتأثیر معنی سبز، تأمین زنجیره یکپارچگی کهپژوهش حاضر نشان داد نتایج 

داشت. عملکرد  مراکز خدمات درمانی شهر یزد در اجتماعی عملکرد مثبتی بر
اجتماعی مراکز خدمات درمانی نقش بسزایی در ایجاد و به وجود آوردن این زنجیره 
تأمین داشت و بنابراین، در هنگام طراحی شبکه زنجیره تأمین سبز، عملکرد 

تماعی آن باید با دقت مورد توجه قرار گیرد. عملکرد اجتماعی با ایجاد شرایط اج
ایمن و سالمت شغلی کارکنان در محیط کار، باعث افزایش اعتبار و ایجاد مزیت 

 سبزاقدامات کارکنان  زمانی کهرو، . از این(37)شود رقابتی برای مراکز مذکور می
ها بهبود آندرمانی توسط  ت خدماتخوبی درک کنند، کیفی بهدر زنجیره تأمین  را

 و در دهندمیهای فردی افزایش نسبت به فعالیت را خود اخالقییابد، تعهدات می
 تحقیقات اندکی در حوزهشود. سازمان میعملکرد اجتماعی موجب بهبود  ،نهایت
صورت گرفته و  سازمانعملکرد اجتماعی  وزنجیره تأمین سبز  یکپارچگی ارتباط

های تحقیق غیور و نتایج مطالعه حاضر با یافته که استشده  هینتایج متفاوتی ارا
 .همخوانی داشت (38)همکاران 

 اقتصادی عملکرد بر سبز تأمین زنجیره یکپارچگی ریتأثفرضیه دوم حاکی از 
منظور تأکید  مفاهیم مدیریت زنجیره تأمین سبز بهمراکز خدمات درمانی بود.  در

محیطی همراه با عوامل اقتصادی در  های اجتماعی و زیستاهمیت نگرانی
پایداری در زنجیره تأمین به معنای . (39)د ریزی زنجیره تأمین ظهور یافتنبرنامه

 عاتیالشفافیت اطو  ولیت اجتماعی در برابر جامعهؤ، داشتن مس(40) ترهزینه پایین
کاهش آلودگی و  ،(42)بیماران وری پاک در قبال آکارگیری فن ، به(41)زیاد 
و  باکیفیت و ایمن ارایه خدمات ،(44)بیماران رضایت  ،(43) انرژی در جوییصرفه

 کدام از عوامل، نقش خاص خود را  که هر طوری به است؛ بیمارانهای زرفع نیا

کارگیری  به ،این اساسر ب. کندیند پایدار شدن زنجیره تأمین ایفا میادر فر
 شوداقتصادی بیشتر توصیه می جهت افزایش سود سبززنجیره تأمین  یکپارچگی

های بررسی با یافته (46)هرزندی فر و سیاه چشماحسانی ش. نتایج پژوه(45)
 باشد.راستا میهمحاضر 

کننده تأثیر یکپارچگی زنجیره تأمین سبز بر در نهایت، فرضیه سوم که بیان
 طور بهباشد، تأیید شد. محیطی در مراکز خدمات درمانی یزد میعملکرد زیست 

رشد و تعالی  هنیزم ها را درهایی است که سازمانگیدنیای امروز پر از پیچید ،کلی
ریزان، عنوان برنامهه برا  ساخته و مدیران کلیه سطوح واجهمای ت عدیدهالبا مشک

های فراوان روبرو کرده با چالش ،های مختلفسازمان دهندگان و رهبران حوزه
هایی برای درک، تشخیص و ها در جستجوی راهبسیاری از سازمان. (47) است

تواند توسط مدیریت باشند. این هدف میمحیطی خود می بهبود عملکرد زیست
زیست دارند،  که پیامد بارزی روی محیط ها و خدماتیاز فعالیتمطلوب آن دسته 

، باعث بهبود با توجه به این موضوع، مدیریت زنجیره تأمین سبز. (48) به دست آید
شود می های زنجیره تأمیندرگیر در فعالیتمحیطی هر سازمان  عملکرد زیست

زیست،  نظر محیط از بیماران برای ارایه خدمات ایمنهای برآوردن خواسته .(49)
، به حداقل رساندن استفاده از مواد و انتخاب مواد با تأثیرات های بازیافتتوسعه طرح

 که (50)های یکپارچگی زنجیره تأمین سبز است از جمله پیامد ،محیطی کم زیست
نظر  حاضر از تحقیق مطابقت داشت. (51)عظیمی و همکاران های مطالعه با یافته

نظر  و از زدیبه شهرستان  ییایلحاظ جغراف تأمین سبز، از رهیموضوع به مباحث زنج
 .شودیمحدود م یمعادالت ساختار یابیها به روش مدلداده لیتحل و هیتجز وهیش
 

 گیرینتیجه
دار و مثبتی وجود یها رابطه معننشان داد که بین تمام مؤلفه حاضر نتایج پژوهش

باعث کاهش  مراکز،در این یکپارچگی زنجیره تأمین سبز واقع،  در. دارد
محیطی، بهبود وجهه اجتماعی و ارتقای سطح کیفی خدمات های زیست آلودگی

  نهایت، بهبود عملکرد اقتصادی مراکز خدمات درمانی خواهد شد.و در 
 

 های برازش مدل ساختاریمقادیر شاخص: 3جدول 

 2R Q² 2F 2 عملکرد اجتماعیF 2 عملکرد اقتصادیF محیطی عملکرد زیست 
 - - - 483/0 785/0 عملکرد اجتماعی
 - - - 542/0 746/0 عملکرد اقتصادی

 - - - 491/0 681/0 محیطی عملکرد زیست
 134/2 937/2 650/3 524/0 000/1 یکپارچگی زنجیره تأمین سبز
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 نتایج آزمون فرضیات: 4جدول 

 (Zداری )ضریب معنی Tآماره  رابطه فرضیه
 Pمقدار  Tآماره  βضریب 

H1  001/0 670/42 886/0 عملکرد اجتماعی <-یکپارچگی زنجیره تأمین سبز > 
H2  001/0 344/32 864/0 عملکرد اقتصادی <-یکپارچگی زنجیره تأمین سبز > 
H3  001/0 624/19 825/0 محیطی عملکرد زیست <-یکپارچگی زنجیره تأمین سبز > 

 
مراکز و کارشناسان اندرکاران نتایج مطالعه حاضر برای دستدر این راستا، 

ارایه بهبود امکانات و  به منظورریزی یزد در جهت برنامه خدمات درمانی شهر
 .مفید خواهد بود ، بهبود عملکرد پایدار مراکزتینها درباکیفیت و  خدمات

 

 پیشنهادها
گیران برای بهبود شود که تصمیم، پیشنهاد میآمده دست به نتایج به با توجه

معیارهای سبز زنجیره به عملکرد پایدار در مراکز خدمات درمانی و حوزه سالمت، 
، سیستم مدیریت به بیمارانپاسخگویی اجتماعی تأمین مدل پیشنهادی همچون 

 اولویت باالیی کنندگان پایدار تجهیزات درمانی تأمینبا  ، تعاملمحیطی زیست

 .قرار دهندنظر  مدها را و آناختصاص 
 

 تشکر و قدردانی
ها و افرادی که در انجام این تحقیق همکاری نمودند، وسیله از کلیه سازمان بدین

 آید.تشکر و قدردانی به عمل می
 

 تضاد منافع
.اندنداشته یتضاد منافع گونهچیه سندگانیدر انجام پژوهش حاضر، نو
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Abstract 
Introduction: Applying an integration approach to green supply chain management in health care centers can improve its 

performance, as integration enables coordinated efforts to regulate different resources within organization and across supply chains 

for implementing best practices in environmental management. This study endeavors to investigate the relationship between green 

supply chain integration and sustainable performance in healthcare centers of Yazd, Iran. 

Methods: The participants of this quantitative-qualitative study were 10 specialists and 59 experts from the supply chain of public 

hospitals in Yazd. Initially, library studies, and content analysis were conducted, and the initial indicators were identified. Then, based 

on semi-structured interviews with 10 university experts and healthcare centers, these indicators were reviewed. According to the final 

indicators, a questionnaire was distributed among managers and health service experts of six public hospitals in Yazd to evaluate the 

study variables. Finally, 59 questionnaires were collected and employed to analyze the data through the SmartPLS software. 

Results: The final output of the study was a model for measuring the relationship between green supply chain integration and 

improving the sustainable performance of health care centers in Yazd, which will be useful for health experts to plan to improve 

sustainability in healthcare centers. 

Conclusion: Supply chain integration expressed 78%, 75%, and 68% of the changes in the dimensions of sustainable social, 

economic, and environmental performance, respectively. In effect, the integration of the green supply chain in these centers will 

reduce environmental pollution, improve the social facets, and elevate the quality of services, and ultimately improve the economic 

performance of healthcare service centers. 
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