
Journal of Military Health Promotion 
2021, Volume 2, Issue 3 
Pages: 389-400 

*Corresponding author: Maryam Yaghoubi , Email: yaghoobbi997@gmail.com 

 
 
 

Designing a Green Supplier Selection Model with a Combined ISM and 
ANP Approach 

Case Study: A Military Hospital in Iran 
 

Maryam Yaghoubi1,*, Morteza Mohseni2, Ehsan Teymourzadeh1 
 

1Health Management Research Center, Baqiyatallah University of Medical Sciences, Tehran, Iran. 
2 Master of Industrial Management (Operations Research), Caspian Institute of Higher Education, Mahmoud 

Abad, Iran. 
 

Received: 12 February 2022 Accepted: 29 April 2022 

Abstract 
Background and Aim: Globalization, increasing the regulations of governmental and non-governmental 

organizations and pressure and customer demands regarding environmental issues has led organizations to 
consider the necessary measures to apply green supply chain management to improve environmental and 
economic performance. Therefore, this study was conducted to identify the factors affecting supplier selection 
based on the factors of green supply chain management in the hospital. 

Methods: In the present study, first, by studying and reviewing the relevant scientific articles and books and 
according to the research literature, the criteria of green supply chain in the hospital were identified. Then, 
Interpretive Structural Modeling (ISM) was used to examine the relationships and dependencies between the 
criteria. Finally, the Analytic Network Process (ANP) method was used to prioritize the criteria and options. 

Results: The results obtained in the ISM method showed that the criteria of "supporting the green supply 
chain by senior and middle managers", "optimal use of resources and reducing the consumption of raw 
materials" and "moving towards green suppliers". They have the most connection and impact on the system and 
by changing them, the system changes. And the results of the ANP method indicate that the criteria of "cross-
sectoral cooperation" and "education and presentation of the correct energy consumption pattern" are in the last 
ranks.  

Conclusion: Necessary arrangements should be made for selecting a green supplier in the hospital with the 
help of inter-departmental cooperation and training and presenting the correct energy consumption pattern. 
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  ANPو  ISM یبیترک کردیسبز با رو کننده نیمدل انتخاب تأم یطراح
 ) رانیدر ا ینظام مارستانیب کی: مورد  مطالعه( 

  
 1مورزادهی، احسان ت2یمحسن ی،  مرتض*،1یعقوبی میمر

 
   رانی، تهران، ا)عج( اهللا هیبق یسالمت، دانشگاه علوم پزشک تیریمد قاتیمرکز تحق 1

  . رانیخزر ، محمود آباد ، ا ی، موسسه آموزش عال)  اتیدر عمل قیتحق( یصنعت تیریکارشناس ارشد مد 2
 دهکیچ

مسائل  تیدر خصوص رعا انیو فشار و درخواست مشتر یردولتیو غ یدولت يها مقررات سازمان شیافزا ،يساز یجهان :فهدزمینه و 
منظور بهبود عملکرد  سبز، به نیتأم ي رهیزنج تیریمد يریکارگ اقدامات الزم جهت به یها به بررس باعث شده است سازمان یطیمح ستیز
 تیریبر اساس عوامل مد کننده نیعوامل موثر در  انتخاب تأم ییپژوهش با هدف شناسا نیرو ا نیاز ا. بپردازند يو اقتصاد یطیمح ستیز

 .انجام شده است  مارستانیسبز در ب نیتأم رهیزنج
 رهیزنج يارهایپژوهش مع اتیمربوطه و با توجه به ادب یمقاالت و کتب علم یدر پژوهش حاضر ابتدا با مطالعه و بررس :هاروش

 Interpretive Structuralاز روش  ارهایمع نیب یروابط و وابستگ یبررس يسپس برا. شدند ییشناسا مارستانیسبز در ب نیتأم
Modeling )ISM( وشاز ر تیدر نها. استفاده شد   Analytic Network Process )ANP( ها نهیو گز ارهایمع يبند تیاولو يبرا 

  .استفاده شد
 "و  "یانیارشد و م رانیسبز توسط مد نیتام رهیاز زنج تیحما يارهاینشان داد که   مع ISMآمده در روش  دست به جینتا: ها یافته

دارند  ستمیرا بر س ریارتباط و تاث نیشتریب. "کنندگان سبز نیحرکت به سمت تام "و  "هیاستفاده کردن منابع وکاهش مصرف مواد اول نهیبه
آموزش "و  "یبخش نیب يهمکار" يارهایموضوع است که مع نیا انگریب ANPروش  جیو نتا.  شود یم رییتغ چارد ستمیآنها س رییو با تغ

  .آخر قرار گرفته اند  يها در رتبه "يانرژ حیمصرف صح يالگو هیو ارا
 يالگو هیوآموزش و ارا یبخش نیب يبه کمک همکار مارستانیسبز در ب کننده نیانتخاب تأم يالزم برا داتیتمه دیبا: گیري نتیجه
  اخذ شود يانرژ حیمصرف صح

  
 يریتفس يساختار يساز سبز، مدل نیتأم رهیزنج تیری، مد يشبکه فاز لیتحل :ها کلیدواژه
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  مقدمه
است  يشرکتها ضرور يکسب و کار، برا يندهایفرا شتریدر ب

که،  یکنندگان نیکنندگان اعتماد کنند، تام نیکه بتوانند به تام
 متیو با ف لیزمان تحو نیباال و با کمتر تیفیبا ک یخدمات ایکاال 

  .مناسب ارئه دهند
 دیخر يمهایو تدارکات،  تصم دیخر تیفعال تیاهم شیافزا با

کننده  نیبه تام شتریمهمتر شده و از آنجا که امروزه سازمانها ب
 میتصم میمستق ریو غ میمستق يامدهایگان وابسته شده اند ، پ

مواد  نهیهز عیصنا شتریدر ب. کندیتر جلوه م میوخ ف،یضع يریگ
 ياز بها يقسمت عمده ا ،دهنده محصول لیتشک يخام و اجزا

بخش  یطیشرا نیدر چن. ردیگیتمام شده محصول را در بر م
سازمان  یو اثر بخش ییدر کارا يدیتواند نقش کل یتدارکات م

و  يها، سودآور نهیکاهش هز يرو یمیمستق ریکند و تاث فایا
انتخاب  قتیدر حق. شرکت داشته باشد کی يریانعطاف پذ

کار با آنها در جهت  يبرا نندگانک نیاز تام یمجموعه مناسب
 یباشد و در ط یم یاتیمهم و ح اریبس يشرکت امر کی تیموفق
 .)2, 1( شده است دیکننده تاک نیبر انتخاب تام یطوالن انیسال

کنندگان مهم است توجه  نیکه در انتخاب تام ییارهایاز مع یکی
 گرید یطیمح ستیمسائل ز.  باشدیم یطیمح ستیز لیبه مسا

. ستین ستیز طیکارشناسان مح يفقط برا یاننگر کی
مان را  جامعه يها بخش ي همه باًیتقر یطیمح ستیز يها یآگاه

همه مردم وجود  يبرا يا ژهیو یقرار داده است و نگران ریتحت تأث
مسائل  دیبا رندگانشانیگ میها و تصم شرکت). 4, 3(دارد  

نقش  املش شان، ییاجرا يها تیفعال ي را در همه یطیمح ستیز
 تیرعا)  7, 6( کننده نیو انتخاب شرکت تأم) 5(نیتأم رهیزنج

مختلف،  نفعانیاز جانب ذ یطیمح ستیز يبه علت فشارها. کنند
 يها تیسبز داخل فعال يها وهیورود ش تیکم به اهم ها کم شرکت
  ). 8(اند   برده یشان پ روزانه

است که  یطیمح ستیز لیاز مسا یکیسبز  نیتأم رهیزنج
 یطیمح ستیز یبه حداقل رساندن اثرات منف ایهدف آن کاهش 

  ). 9(و زباله منابع است  یمانند آلودگ
 تیریمد جادیبه ا نیتأم رهیمختلف زنج يکردن فازها سبز

رقابت و عملکرد بهتر  تیو در نها کپارچهیسبز  نیتأم رهیزنج
 رهیزنج نهیبه تیریمد).  6( گردد یمنجر م یاتیو عمل ياقتصاد

با در ) Green Supply Chain Management(سبز  نیتأم
و  یاحطر د،یدر مراحل خر یطیمح ستیگرفتن مسائل زنظر 

انبار، مصرف و  ،يبند ونقل، بسته توسعه محصول، ساخت، حمل
از ) . 10, 8( شودیمحصول کسب م اتیچرخه ح انیپا تیریمد

تفکر  يریسبز  با به کارگ نیتأم رهیزنج تیریرو مد نیا
و حذف پسماندها، حفظ   نیتأم رهیزنج تیریدر مد یطیمح ستیز

 يایمزا تواند یسبز م يها وهیش يور بهبود بهره يها منابع و جنبه
  )11( کند جادیسبز ا ي يها و سازمان ها شرکت يبرا یرقابت

بر   GSCMسبز  نیتأم رهیزنج تیریاثرات مثبت مد در
 يور بهره«مفهوم ) 2001(، هوآ   یرقابت تیسازمانها عالوه بر مز

وي معتقد . داد وندیرا به هم پ »نیتأم رهیزنج تیریمد«و » سبز
 تیریو مد یطیمح ستیمالحظات ز تیرعا ییافزا است هم

ها  به سازمان نیأمت رهیتا زنج کند یفراهم م یفرصت نیتأم رهیزنج
خود را ارتقا  یطیو عملکرد مح تیفیک ،يور کمک کند که بهره

سبز  نیتأم رهیزنج تیریمد يساز ادهیدر اجرا و پ) . 12(دهند
Green Supply Chain Management  پژوهشگران به

و   نالوانین. پرداخته اند ییارهایشاخص ها و مع نییو تع یبررس
 رهیزنج تیریمد یابیرا براي ارز ییارهای، مع)2010(همکاران 

 نیها ا آن. کردند ییشناسا لندیتا کیسبز در صنعت الکترون نیتأم
سبز و  عیسبز، توز دیرا در چهار گروه تدارکات سبز، تول ارهایمع

  ) .13( کردند يبند طبقه کیلجست
سبز  نیتأم رهیشاخص زنج 34، )2011(و همکاران   کوتزاب

ها را در  شاخص نیکردند و ا ییرا شناسا یفروش در حوزه خرده
استفاده از انرژي، توجه  ،یطیمح تیریمد يها ستمیهشت طبقه س

 عاتیونقل، مصرف و ضا حمل ،يبند محصول، بسته ها، يبه ورود
به دنبال  یپژوهشدر ) 2013(  ویتسنگ و چ) . 14(رجاي دادند

 يها يازمندین یسبز و بررس نیتأم رهیزنج تیریمد يساز ادهیپ
ها در پژوهش خود  آن. اند سبز بوده کننده نیانتخاب تأم يالزم برا
 يارهایاند از مع تها عبار آن نیتر که مهم اریمع 18تعداد 

 یسودده ست،یز طیمح تیریمد ستمیس ،یطیمح ستیز
مطالعه خود  يرا برا کننده نیبا تأم بطروا یکیو نزد کننده نیتأم

 رهیزنج تیریگذشته، مد يدر طول سال ها). 15(انتخاب نمودند 
 ایمتخصصان  نیرا در ب يادیسالم عالقه ز طیو مح نیتام

  ) .9(محققان به خود جلب کرده است 
در بخش  رهیزنج تیریمد يها وهیش  يریبه کار گ تیاهم

موضوع  نیقرار گرفته ا يادیمورد توجه ز زیبهداشت و درمان، ن
است  عیصنا ریتر از سا دهیچیپ اریبهداشت و درمان  بس ستمیدر س

 ستیکاهش خطرات ز يبرا یمراقبت بهداشت يسازمانها).16(
مزمن شود، سبز  يهایماریکه ممکن است منجر به بروز ب یطیمح

خود قرار  تیامر مهم، در اولو کیرا به عنوان  نیتأم رهیشدن زنج
 ماران،یبه ب تیفیبا ک یخدمات درمان هیارا يبرا ن،یبنابرا. داده اند
 يرویسبز پ نیتأم رهیزنج ياز روشها دیسازمانها با نیهمه ا

 رهیزنج تیریمد يها وهیتوانند از ش یها م مارستانیب).  17(کنند
در  يها و بهبود عملکرد و بهره ور نهیکاهش هز يسبز برا نیامت

  حفظ رقابت استفاده کنند يخود برا اتیعمل
اولین بار در منطقه آسیا  يمهمی که برا ياز راهبردها یکی

آسیا به منظور حفظ محیط زیست ارائه  يتوسط سازمان بهره ور
این راهبرد توسط . سبز در منطقه بود يشد، راهبرد بهره ور

ژاپنی به مرحله اجرا در آمد و سپس به  يشرکت ها و کارخانه ها
مهم  يها ژگیمنطقه گسترش یافت از وی يسایر کشورها

بیمارستان ها این است  يسبز برا ياز راهبرد بهره ور يریبهرگ
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 و همکاران یعقوبی/  392

  1400، 3 ، شماره2 دوره                       نظامی           بهداشت يارتقامجله 

را در کنار کارایی زیست محیطی مطرح می  يرایی اقتصادکه کا
  ). 19, 18( کند

حفظ محیط زیست در  يبرا  یپژوهش و مقاالت گرچه
و در مانی  یبیمارستان ها و مراکز ارائه دهنده خد مات بهداشت
 یبا بررس کنیمانند مفهوم  بیمار ستان سبز صورت گرفته  ول

سبز  نیتأم رهیجزن تیریمشخص در حوزه مد اتیمرور ادب
بهداشت و  ستمیدرس يمحدود قاتیمشخص شده است که تحق

حاضر به  قیصورت گرفته است ، تحق مارستانیو ب ماندر
 مارستانیسبز در صنعت ب نیتأم رهیزنج تیریعوامل مد ییشناسا
عوامل  یطراح قیتحق نیا گرید يپرداخته است نوآور ینظام

و  ISM کردیبا رو مارستانیسبز در ب نیتأم رهیزنج تیریمد
  .است ANP کیسبز بر اساس تکن کننده نیانتخاب تأم

  ها روش
بوده و از نظر  يحاضر به لحاظ هدف از نوع کاربرد قیتحق

 ییپژوهش شناسا نیهدف از انجام ا. است یفیروش از نوع توص
سبز در  نیتأم رهیزنج تیریبر مد رگذاریعوامل تأث يبند و رتبه
منتخب در شهر تهران   ینظام مارستانیب کیدر 1399سال 
 يگردآور جهتپژوهش از پرسشنامه محقق ساخته   نیدر ا. است
 سیماتر 14پرسشنامه شامل  نیا. ها استفاده شده است داده
 یوزن نسب نییمربوط به تع سیماتر کیاست که  یزوج سهیمقا
ها در  وزن شاخص نییمربوط به تع سیماتر 6 ،یاصل يارهایمع

 7و  ارهایمع نیب یلحاظ نمودن وابستگ ایو  يا حالت شبکه
 يارهایبا توجه به مع ها نهیوزن گز نییمربوط به تع سیماتر

ها از خبرگان درخواست شد  پرسشنامه نیدر ا. پژوهش است
عوامل  ،یاصل يها شاخص تیخود را در مورد ارجح يها قضاوت

اظهار  یکالم اسیستفاده از مقداخل شبکه با ا يها یو وابستگ
اخالق دانشگاه  تهیانجام پژوهش حاضر توسط کم ندیفرآ. دارند

گام .قرار گرفت  دییو تا یمورد بررس)عج( اهللا هیبق یعلوم پزشک
  . است  ریپژوهش به شرح ز نیانجام ا يها

  ريیگ میتصم ارهايیمع نییو تع یشناسائ: اول  گام
 ییشناسا يبرا اتیمرور ادب ق،یاز نگارش طرح تحق پس

 اهللا هیبق مارستانیب يسبز برا کننده نیعوامل مؤثر در انتخاب تأم
  .صورت گرفت 

 يبرا) ISM( يریتفس يمدل ساختار يریبکارگ: دوم گام
   ارهایمع يسطح بند

درك قابل  چیاز آغاز پژوهش ه شیکه در ابتدا و پ ییانجا از
سبز در  کننده نینتخاب تأمعوامل مؤثر در ا انیاز روابط م یقبول

 دیگرد میترس ISMگراف . مورد مطالعه وجود نداشت مارستانیب
عوامل به شکل  )يسطح بند(تیتا شبکه جامع حاصل شده و اولو

نسبت به روابط  يتر لکام نشینشان داده شود و ب یکیگراف
انتخاب  يها شاخص ییدرواقع پس از شناسا میداشته باش

 يساز روش مدل يمنظور اجرا به يا سبز، پرسشنامه کننده نیتأم

خبرگان منتخب قرار  اریو در اخت دیگرد یطراح يریتفس يساختار
  . گرفت
سبز با  نیتأم رهیزنج يارهایابعاد و مع نیگام روابط ب نیا در

و استفاده از رابطه  يریتفس يساختار يساز مدل يریکارگ به
  .قرار گرفته است لیمورد تحل یمفهوم
 يضرور ریز یسه  گام اصل ISMمدل در روش  ياجرا يبرا

  :است
  ابعاد مسئله نیب یرابطه مفهوم نییتع

  يساختار یخودتعامل سیماتر لیتشک
  ابعاد نیب يبند روابط و سطح نییتع

  .ردیپذ یمراحل به کمک نرم افزار اکسل انجام م نیا یتمام
عناصر و  انیم ییادامه با توجه به روابط در رابطه ابتدا در
  .شود یم میموردنظر ترس یعوامل مدل مفهوم نیب يبند سطح

با استفاده از محاسبه  ارهایمع يانتها جهت خوشه بند در
سبز  نیتأم رهیزنج يها شاخص ارهایمع ینفوذ و وابستگ -قدرت

 نیاول. ردیگ یقرار م یدر چهار گروه کل MICMACطبق قاعده 
 یه قدرت نفوذ و وابستگخودمختار  است ک يرهایگروه شامل متغ

است که از   ستهواب يرهایگروه دوم شامل متغ. دارند یفیضع
گروه سوم . برخوردارند ییباال یو وابستگ فیقدرت نفوذ ضع

 ییباال یاست که قدرت نفوذ و وابستگ  يوندیپ يرهایشامل متغ
از  رهایمتغ نیا. مستقل  است يرهایگروه چهارم شامل متغ. دارند

که از  ییرهایمتغ. برخوردارند ینییپا یقدرت نفوذ باال و وابستگ
گفته  يدیکل يرهایبرخوردارند اصطالحاً متغ ییقدرت نفوذ باال

مستقل  يرهایاز دو گروه متغ یکیدر  يدیکل يرهایمتغ. شود یم
  .قرار دارد يوندیپ ای

   ارهایمع يبند رتبه يبرا ANPروش  يریکارگ به: سوم گام
است که در  یزوج ساتیگام انجام مقا نیمرحله در ا نیاول

مراتب با توجه به هر عنصر در  مرحله عناصر هر سطح سلسله نیا
  . شود یم سهیمقا یسطح باالتر به صورت زوج

  :و نمونه پژوهش  جامعه
. است اهللا هیبق مارستانیپژوهش خبرگان ب نیا يآمار جامعه

با توجه . است دهیگرد از روش پرسشنامه استفاده قیتحق نیدر ا
 يریگ میتصم يها روش ،یموردبررس يارهایبودن مع یفیبه ک

 نیدر ا. ها به کار برده شده است داده لیجهت تحل ارهیچند مع
 نیا. قرار گرفت تفادهنفر از خبرگان مورد اس 10پژوهش نظرات 

بخش ها مانند بخش تدارکات و  رانیاز مد یخبرگان شامل گروه
 يادار ری، مترن  ، مد يبخش بستر 4،  یپزشک زاتی، تجه دیخر

 .بوده اند   اهللا هیبق مارستانی، دو سرپرستار  ب

  نتایج
 يساختار يساز ها با استفاده از روش مدل تحلیل داده

  )1گام  افتهی) (ISM(يریتفس
 ییشناسا يبرا اتیمرور ادب ق،یاز نگارش طرح تحق پس

 اهللا هیبق مارستانیب يراسبز ب کننده نیعوامل مؤثر در انتخاب تأم
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که با  دیگرد ییعامل شناسا 24 انیم نیدر ا. صورت گرفت
عنوان مدل  عامل به 8، تعداد  مارستانیاز کارشناسان ب ینظرخواه

 :اند از عوامل منتخب عبارت. شدند دیپژوهش تائ یینها

 
  نمره  شاخص  ردیف

  9,2  هیاستفاده کردن منابع وکاهش مصرف مواد اول نهیبه  1
  8,7  )در انها  يانرژ يو توجه به مصرف باال یفرسودگ یبررس( یپزشک زاتیمداوم  تجه یبررس  2
  8,5  ستیز طیبهبود و توسعه مح يبرا مارستانیدر ب یبخش نیب يهمکار  3
  9,6  یانیارشد و م رانیسبز توسط مد نیتام رهیاز زنج تیحما  4
  8,2  )ها  يتکنولوژ نیاستفاده از پاکتر(ستیز طیانتخاب محصوالت و خدمات  سازگار با مح  5
  7,8  یطیمح ستیاهداف ز  نیتام يبرا) جلسات يبرقرار( کنندگان نیبا تام يهمکار  6
  8,2  يانرژ حیمصرف صح يالگو هیآموزش و ارا  7
  7,9  کنندگان سبز نیحرکت به سمت تام  8

  گام دوم يها افتهی
سبز،  کننده نیانتخاب تأم يها شاخص ییاز شناسا پس

 يریتفس يساختار يساز روش مدل يمنظور اجرا به يا پرسشنامه
  . خبرگان منتخب قرار گرفت اریو در اخت دیگرد یطراح

که در  يساختار یخود تعامل سیبه ماتر یابیمنظور دست به
نفر از  5نشان داده شده است، از پرسشنامه و نظرات  1جدول 

، به طور 1با توجه به جدول . استفاده شده است قیخبرگان تحق
دوطرفه دارد و  يا رابطه 8و  7، 2 يها با شاخص 1مثال شاخص 

 .ندارد يا ابطهر 6و  5و  4 يها با شاخص 3شاخص  نیهمچن
 

 يساختار یخود تعامل سیماتر:  1جدول 
  معیارها  1  2  3  4  5  6  7  8
X X V V V V X  یانیارشد و م رانیسبز توسط مد نیتام رهیاز زنج تیحما  
X X V V V V     هیاستفاده کردن منابع وکاهش مصرف مواد اول نهیهب  
X X O O O       يانرژ حیمصرف صح يالگو هیآموزش و ارا  
A A O X         یپزشک زاتیمداوم  تجه یبررس  
X X X           ستیز طیانتخاب محصوالت و خدمات  سازگار با مح  
O  X              حرکت به سمت تامین کنندگان سبز  
X                ستیز طیبهبود توسعه مح يبرا مارستانیدر ب یبخش نیب يهمکار  
  یطیمح ستیاهداف ز  نیتام يکنندگان برا نیبا تام يهمکار                

 يبرا کیبه صفر و  Aو  o ،x ،v ينمادها لیتبد قیاز طر
 سیماتر کیبه  يساختار یخودتعامل سیهر ماتر ریهر متغ

 هیاول یدسترس سیشده که به اصطالح ماتر لیتبد ییدودو
  شود یخوانده م

خواهد  2به صورت جدول  هیاول یدسترس سیماتر جه،یدر نت 
 :بود

 
 هیاول یدسترس سیماتر: 2جدول 

  8  7  6  5  4  3  2  1  معیارها
  1  1  1  1  1  1  1  1  یانیارشد و م رانیسبز توسط مد نیتام رهیاز زنج تیحما
  1  1  1  1  1  1  1  1  هیاستفاده کردن منابع وکاهش مصرف مواد اول نهیهب

  1  1  0  0  0  1  0  0  يانرژ حیمصرف صح يالگو هیآموزش و ارا
  0  0  0  1  1  0  0  0  یپزشک زاتیمداوم  تجه یبررس

  1  1  0  1  1  0  0  0  ستیز طیانتخاب محصوالت و خدمات  سازگار با مح
  0  1  1  0  0  0  0  0  حرکت به سمت تامین کنندگان سبز

  0  1  1  1  1  1  1  1  ستیز طیبهبود توسعه مح يبرا مارستانیدر ب یبخش نیب يهمکار
  1  1  0  1  1  1  1  1  یطیمح ستیاهداف ز  نیتام يکنندگان برا نیبا تام يهمکار

در مرحله اول با استفاده از اضافه  یینها یدسترس سیماتر
و سپس به توان  یهمان سیبه ماتر هیاول یدسترس سیکردن ماتر

تا  دیرا با هیاول یدسترس سیماتر. دیآ یرساندن آن به دست م
قبل و بعد از به توان رساندن،  سیبه توان رساند که دو ماتر ییجا
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  1400، 3 ، شماره2 دوره                       نظامی           بهداشت يارتقامجله 

 نیدر ا. شوند یکیها  هیدرا دنصفر بو ریغ ایاز نظر صفر  قاًیدق
 3جدول .. به دست آمده است یینها یدسترس سیحالت ماتر

 .دهد یرا نشان م یینها یدسترس سیماتر

 
 یینها یدسترس سیماتر: 3جدول 

  قدرت نفوذ  8  7  6  5  4  3  2  1  معیارها
  8  1  1  1  1  1  1  1  1  یانیارشد و م رانیسبز توسط مد نیتام رهیاز زنج تیحما
  8  1  1  1  1  1  1  1  1  هیاستفاده کردن منابع وکاهش مصرف مواد اول نهیهب

  3  1  1 0 0 0  1  0  0  يانرژ حیمصرف صح يالگو هیآموزش و ارا
  2 0 0 0  1  1 0 0 0  یپزشک زاتیمداوم  تجه یبررس

  4  1  1  0  1  1 0 0 0  ستیز طیانتخاب محصوالت و خدمات  سازگار با مح
  2  0  1  1 0 0 0 0 0  حرکت به سمت تامین کنندگان سبز

  6  0  1  1  1  0  1  1  1  ستیز طیبهبود توسعه مح يبرا مارستانیدر ب یبخش نیب يهمکار
  7  1  1  0  1  1  1  1  1  یطیمح ستیاهداف ز  نیتام يکنندگان برا نیبا تام يهمکار

    5  7  4  6 5 5 4 4  میزان وابستگی

 يبه محاسبه مجموعه ورود ازین ارهایمع يبند به منظور سطح
مختلف   يتکرارها 5و جدول 4جدول. است اریهر مع یو خروج

 يساختار يساز در روش مدل يبند سطح ندیبه منظور انجام فرا
 .دهند یرا نشان م يریتفس

 
 یدسترس سیسطوح ماتر يبند تکرار بخش نیاول: 4جدول 

  سطح  مجموعه مشترك  مجموعه ورودي  مجموعه خروجی  معیارها
   1،2،7،8 1،2،7،8 1،2،3،4،5،6،7،8  یانیارشد و م رانیسبز توسط مد نیتام رهیاز زنج تیحما
   1،2،7،8 1،2،7،8 1،2،3،4،5،6،7،8  هیاستفاده کردن منابع وکاهش مصرف مواد اول نهیهب

   3،7،8 1،2،3،7،8 3،7،8  يانرژ حیمصرف صح يالگو هیآموزش و ارا
   4،5 1،2،4،5،8 4،5  یپزشک زاتیمداوم  تجه یبررس

    4،5،7،8 1،2،4،5،7،8 4،5،7،8  ستیز طیانتخاب محصوالت و خدمات  سازگار با مح
    6،7 1،2،6،7 6،7  حرکت به سمت تامین کنندگان سبز

 طیبهبود توسعه مح يبرا مارستانیدر ب یبخش نیب يهمکار
  1 1،2،3،5،6،7 1،2،3،5،6،7،8  1،2،3،5،6،7  ستیز

   1،2،3،5،8 1،2،3،5،8  1،2،3،4،5،7،8  یطیمح ستیاهداف ز  نیتام يکنندگان برا نیبا تام يهمکار

 
 .ارائه شده است 5در جدول  یدسترس سیسطوح ماتر يبند بخش يدوم تا چهارم برا يتکرارها

 
 یدسترس سیسطوح ماتر يبند تکرار دوم تا چهارم بخش: 5جدول 

  سطح  مجموعه مشترك  مجموعه ورودي  خروجی مجموعه  معیارها  تکرار

2  
انتخاب محصوالت و خدمات  سازگار با 

  2  4،5،7،8  1،2،4،5،7،8  4،5،7،8  ستیز طیمح

  2  4،5  1،2،4،5،7،8  4،5  یپزشک زاتیمداوم  تجه یبررس

3  
  3  3،7،8  1،2،3،7،8  3،7،8  يانرژ حیمصرف صح يالگو هیآموزش و ارا

  نیتام يکنندگان برا نیبا تام يهمکار
  3  1،2،3،5،8  1،2،3،5،8  1،2،3،4،5،7،8  یطیمح ستیاهداف ز

4  

 رانیسبز توسط مد نیتام رهیاز زنج تیحما
  4  1،2،7،8  1،2،7،8  1،2،3،4،5،6،7،8  یانیارشد و م

استفاده کردن منابع وکاهش مصرف  نهیهب
  4  1،2،7،8  1،2،7،8  1،2،3،4،5،6،7،8  هیمواد اول

  4  6،7  1،2،6،7  6،7  حرکت به سمت تامین کنندگان سبز

نشان داد  يریتفس يساختار يساز روش مدل لیتحل جینتا
بهبود و  يبرا مارستانیدر ب یبخش نیب يهمکار«  اریکه مع

مداوم   یبررس«  يارهایمع ک،یدر سطح »  ستیز طیتوسعه مح
انتخاب محصوالت و خدمات  سازگار با « و »  یپزشک زاتیتجه
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 يالگو هیآموزش و ارا«  يارهایدر سطح دو، مع»  ستیز طیمح
 يکنندگان برا نیتامبا  يهمکار« و »  يانرژ حیمصرف صح

از  تیحما« در سطح سوم و »  یطیمح ستیاهداف ز  نیتام
استفاده  نهیبه« و» یانیارشد و م رانیسبز توسط مد نیتام رهیزنج

حرکت به سمت « و » هیکردن منابع وکاهش مصرف مواد اول
ساختار . است رفتهدر سطح چهارم قرار گ» کنندگان سبز نیتام

 .نشان داده شده است) 3(در شکل  ارهایمع یسلسله مراتب

 

 
 يریتفس يساختار يساز با استفاده از روش مدل ارهایمع یساختار سلسله مراتب -3شکل 

  
و  ارهایمع نیب يرگذاریروابط متقابل و تاث ISMدر گراف 

است که موجب  انینما یسطوح  مختلف بخوب يارهایارتباط مع
سطج چهارم  يارهایمع. شود یم يریگ میتصم يدرك بهتر فضا

ارتباط و  نیشتریب( قسمت گراف نیتر نییپا)همان سطح آخر  ای
. شود یم رییدچار تغ ستمیآنها س رییدارند و با تغ ستمیرا بر س ریتاث

سبز توسط  نیتام رهیاز زنج تیحما ": عوامل عبارتند از نیا
استفاده کردن منابع وکاهش  نهیبه "و  "یانیارشد و م رانیمد

در . "کنندگان سبز نیحرکت به سمت تام "و  "هیمصرف مواد اول
استفاده کردن منابع وکاهش  نهیبه "اریدو مع نیسطح ب نیا

سبز توسط  نیتام رهیاز زنج تیحما"و  "هیمصرف مواد اول
استفاده  نهیبه "گریدو عامل د نیو همچن "یانیارشد و م رانیمد

حرکت به سمت  "و  "هیکردن منابع وکاهش مصرف مواد اول
وجود  نیبا ا یرابطه متقابل وجود دارد ول "کنندگان سبز نیتام

 "و  "کنندگان سبز نیحرکت به سمت تام "دو عامل  نیب

رابطه  "یانیارشد و م رانیسبز توسط مد نیتام رهیت از زنجیحما
  .وجود ندارد يا

کنندگان  نیبا تام يهمکار ":چون ییارهایسطح بعد مع در
 يالگو هیآموزش و ارا "و "یطیمح ستیاهداف ز  نیتام يبرا

  .رابطه متقابل دارند گریکدیبا  "يانرژ حیمصرف صح
انتخاب محصوالت و خدمات   " يارهایسطح دوم  مع در

 "یپزشک زاتیمداوم  تجه یبررس "و  "ستیز طیسازگار با مح
 اریمع زیگراف ن نیدارند و در سطح اول ا گریکدیبا  لیرابطه متقا

 طیبهبود توسعه مح يبرا مارستانیدر ب یبخش نیب يهمکار "
وابسته است و  ها اریمع ریقرار دارد و به سا ییبه تنها "ستیز

  .را دارا است یاثربخش زانیم نیکمتر
 ینفوذ و وابستگ -مرحله با استفاده از محاسبه قدرت نیا در

 MICMACسبز طبق قاعده  نیتأم رهیزنج يها شاخص ارهایمع
 میتقس شود یم دهید 4که در شکل  یبه صورت یدر چهار دسته کل

 .شوند یم
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 MICMAC لیبا روش تحل ارهایمع يبند خوشه: 4شکل 

  
عوامل با استفاده از  نیب يبا مشخص شدن روابط ساختار

 يبند تیو اولو یبه وزن ده ،يریتفس يساختار يساز روش مدل
 ندیبا استفاده از روش فرا یزوج ساتیمقا هیعوامل بر پا نیا

 نیا يها افتهی یدر ادامه به بررس. پرداخته شد يا شبکه لیتحل
  .شود یروش پرداخته م

با . شد نییتع رهایهم انواع متغ MICMAC لیاز تحل پس
طور  مختلف و همان يارهایانجام شده از مع يبند توجه به دسته
 رهیاز زنج تیحما" يارهایمشخص است مع زین 4که در شکل 

استفاده کردن  نهیبه"و  "یانیارشد و م رانیسبز توسط مد نیتام
، ) نفوذ(مستقل  يارهایجزء مع "هید اولمنابع وکاهش مصرف موا

 طیبهبود توسعه مح يبرا مارستانیدر ب یبخش نیب يهمکار"
  نیتام يکنندگان برا نیبا تام يهمکار"و  "يانرژ ای ستیز

 هیآموزش و ارا" ،يوندیپ يارهایجزء مع "یطیمح ستیاهداف ز
 زاتیمداوم  تجه یبررس"، "يانرژ حیمصرف صح يالگو

 طیبا مح سازگارانتخاب محصوالت و خدمات  "و  "یپزشک
 نیحرکت به سمت تام "وابسته و  يارهایجزء مع "ستیز

  . باشند یخودمختار م يارهایجز مع "کنندگان سبز 
 يا شبکه لیتحل ندیها با استفاده از روش فرآ داده تحلیل

  )گام سوم يها افتهی(

 نکهیا لیبه دل "کنندگان سبز نیحرکت به سمت تام " اریمع
در مرحله بعد از .خودمختار بوده حذف شده است يارهایجزء مع

. استفاده شده است ارهایمع يرتبه بند يبرا يا شبکه لیروش تحل
 ندیفرا کیو استفاده از تکن یزوج ساتیمقا يها سیماتر لیبا تحل

 نیتأم رهیزنج تیریمد ملها و عوا وزن شاخص يا شبکه لیتحل
اگرچه گروه خبرگان و  ANPدر روش . دیسبز محاسبه گرد
 رهیاز زنج تیعوامل حما يرا برا يا جهینت نیمحقق انتظار چن

استفاده کردن  نهیو به یانیارشد و م رانیسبز توسط مد نیتام
 اریقرار گرفتن مع یول. داشتند هیمنابع وکاهش مصرف مواد اول

در رتبه ششم  يانرژ حیمصرف صح يلگوا هیآموزش و ارا
مصرف  يالگو هیآموزش و ارا 6لذا رتبه . بود ینیب شیپ  لرقابیغ

دو عامل آموزش  نکهیبا توجه به ا. قابل تأمل است يانرژ حیصح
کنندگان  نیبا تام يو همکار يانرژ حیمصرف صح يالگو هیو ارا
 اند رفتهآخر قرار گ يها در رتبه یطیمح ستیاهداف ز  نیتام يبرا

در مورد  شتریکسب اطالعات ب يبرا یآموزش يها دوره دیلذا با
  .دو عامل برگزار شود نیا

مراتب با توجه به هر  مرحله اول عناصر هر سطح سلسله در
به طور . شود یم سهیمقا یعنصر در سطح باالتر به صورت زوج

 ریمثال نظرات خبره اول درباره هر بخش از شبکه به صورت ز
 .است

 
 نسبت به هدف ارهایمع یزوج ساتیمقا سیماتر :6جدول 

  7  6  5  4  3  2  1  سبز کننده تأمینانتخاب 
 0.14 0.14 1 1 0.12 0.33 1 همکاري بین بخشی در بیمارستان براي بهبود توسعه محیط زیست

 0.14 0.2 5 3 1 1 3 بررسی مداوم  تجهیزات پزشکی
 0.14 0.2 3 3 1 1 9 انتخاب محصوالت و خدمات  سازگار با محیط زیست

 0.12 0.14 1 1 0.33 0.33 1 همکاري با تامین کنندگان براي تامین  اهداف زیست محیطی
 0.12 0.14 1 1 0.33 0.2 1 آموزش و ارایه الگوي مصرف صحیح انرژي

 0.14 1 7 7 5 5 7 بهینه استفاده کردن منابع وکاهش مصرف مواد اولیه
 1 7 9 9 7 7 7 مدیران ارشد و میانیحمایت از زنجیره تامین سبز توسط 
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و نظرات خبرگان  یزوج ساتیبا توجه به مقا يدر مرحله بعد
محاسبات در  نیا جینتا. ناموزون محاسبه شد سیسوپر ماتر

 .ارائه شده است 7جدول 

 
 ناموزون سیسوپر ماتر: 7جدول 

  G  C1  C2 C3 C4 C5 C6 C7 A1  A2  A3  
G 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0  
C1 032/0 0 249/0 124/0 0 0 0 0 030/0 036/0 100/0 
C2  118/0 0 0 875/0 682/0 625/0 0 0 094/0 149/0 115/0 
C3 136/0 0 750/0 0 257/0 273/0 0 0 095/0 094/0 108/0 
C4 032/0 0 0 0 0 100/0 370/0 439/0 028/0 035/0 041/0 
C5 031/0 0 0 0 059/0 0 091/0 078/0 137/0 100/0 096/0 
C6 267/0 0 0 0 0 0 0 482/0 269/0 259/0 222/0 
C7 381/0 0 0 0 0 0 537/0 0 344/0 323/0 315/0 
A1 0 602/0 573/0 587/0 543/0 572/0 539/0 574/0 0 0 0 
A2 0 074/0 245/0 232/0 269/0 231/0 291/0 245/0 0 0 0 
A3 0 323/0 180/0 180/0 187/0 195/0 169/0 180/0 0 0 0 

 کیموزون، هر  سیبه دست آوردن سوپر ماتر يدر ادامه برا
ناموزون در بردار  سیسوپر ماتر یستون يها از عناصر خوشه

ناموزون به دست  سیسوپر ماتر. ضرب شود دیآن با ینسب تیاهم

سوپر . است کیآن  یجمع عناصر ستون یعنیاست  یآمده احتمال
 .ارائه شده است 8موزون در جدول  سیماتر

 
 موزون سیسوپر ماتر: 8جدول 

  G  C1  C2 C3 C4 C5 C6 C7 A1  A2  A3  
G 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0  
C1 032/0 0 124/0 062/0 0 0 0 0 030/0 036/0 100/0 
C2  118/0 0 0 437/0 341/0 312/0 0 0 094/0 149/0 115/0 
C3 136/0 0 375/0 0 128/0 136/0 0 0 095/0 094/0 108/0 
C4 032/0 0 0 0 0 050/0 185/0 219/0 028/0 035/0 041/0 
C5 031/0 0 0 0 029/0 0 045/0 039/0 137/0 100/0 096/0 
C6 267/0 0 0 0 0 0 0 241/0 269/0 259/0 222/0 
C7 381/0 0 0 0 0 0 268/0 0 344/0 323/0 315/0 
A1 0 602/0 286/0 293/0 271/0 286/0 269/0 287/0 0 0 0 
A2 0 074/0 122/0 116/0 134/0 115/0 145/0 122/0 0 0 0 
A3 0 323/0 090/0 090/0 093/0 097/0 084/0 090/0 0 0 0 

حد است که هدف از به حد  سیگام آخر محاسبه سوپر ماتر
درازمدت  ینسب ریاست که تأث نیموزون ا سیرساندن سوپر ماتر

 ییواگرا يبرا. حاصل شود گریکدیاز عناصر آن در  کیهر 
موزون، آن را به توان  سیاز عناصر ماتر کیهر  تیاهم بیضر
K  همه  نکهیتا ا میرسان یبزرگ است م ياریعدد اخت کیکه

کار  يا). با هم برابر شوند(همانند هم شوند  سیعناصر سوپر ماتر

حد به دست  سیسوپر ماتر یحالت نیدر چن. شود یبا تکرار انجام م
 دیحد با سیسوپر ماتر الزم به ذکر است که عناصر. آمده است

جمع ( دیبه دست آ یاحتمال/  یشوند تا حالت تصادف زهینرمال
ارائه  9حد در جدول  سیسوپر ماتر). شود کیعناصر آن  یستون

 .شده است

 
 حد سیسوپر ماتر: 9جدول 

  G  C1  C2 C3 C4 C5 C6 C7 A1  A2  A3  
G 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0  
C1 036/0 036/0 036/0 036/0 036/0 036/0 036/0 036/0 036/0 036/0 036/0 
C2  121/0 121/0 121/0 121/0 121/0 121/0 121/0 121/0 121/0 121/0 121/0 
C3 096/0 096/0 096/0 096/0 096/0 096/0 096/0 096/0 096/0 096/0 096/0 
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 و همکاران یعقوبی/  398

  1400، 3 ، شماره2 دوره                       نظامی           بهداشت يارتقامجله 

C4 07/0 07/0 07/0 07/0 07/0 07/0 07/0 07/0 07/0 07/0 07/0 
C5 055/0 055/0 055/0 055/0 055/0 055/0 055/0 055/0 055/0 055/0 055/0 
C6 125/0 125/0 125/0 125/0 125/0 125/0 125/0 125/0 125/0 125/0 125/0 
C7 148/0 148/0 148/0 148/0 148/0 148/0 148/0 148/0 148/0 148/0 148/0 
A1 196/0 196/0 196/0 196/0 196/0 196/0 196/0 196/0 196/0 196/0 196/0 
A2 081/0 081/0 081/0 081/0 081/0 081/0 081/0 081/0 081/0 081/0 081/0 
A3 067/0 067/0 067/0 067/0 067/0 067/0 067/0 067/0 067/0 067/0 067/0 

 .است ریبه صورت جدول ز ها نهیو گز ارهایمع يبند حد به دست آمده رتبه سیبا توجه به ماتر
 

 ANPبا استفاده از روش  ها نهیو گز ارهایمع يبند رتبه -10جدول 
  بندي رتبه  معیار

  1  یانیارشد و م رانیسبز توسط مد نیتام رهیاز زنج تیحما
  2  هیاستفاده کردن منابع وکاهش مصرف مواد اول نهیبه

  3  یپزشک زاتیمداوم  تجه یبررس
  4  ستیز طیانتخاب محصوالت و خدمات  سازگار با مح

  5  یطیمح ستیاهداف ز  نیتام يکنندگان برا نیبا تام يهمکار
  6  يانرژ حیمصرف صح يالگو هیآموزش و ارا

  7  ستیز طیبهبود توسعه مح يبرا مارستانیدر ب یبخش نیب يهمکار

  بحث
عامل  24انجام شده ،  قاتیو مرور تحق اتیبا مراجعه به ادب
 قیسپس از طر. شد ییسبز شناسا کننده نیمؤثر در انتخاب تأم

عامل به  8اهللا  هیبق مارستانیب رانیمصاحبه با کارشناسان و مد
  .  کنده سبز غربال شد نیعنوان عوامل مؤثر در انتخاب تأم

نشان داده شد که    ISMدر پژوهش حاضر در گراف    
قسمت  نیتر نییپا)همان سطح آخر  ایسطج چهارم  يارهایمع

سبز توسط  نیتام رهیاز زنج تیحما  اریکه شامل سه مع(  گراف
تفاده کردن منابع وکاهش اس نهیو  به یانیارشد و م رانیمد

. است   زکنندگان سب نیو  حرکت به سمت تام هیمصرف مواد اول
 ستمیآنها س رییدارند و با تغ ستمیرا بر س ریارتباط و تاث نیشتریب

  . شود یم رییدچار تغ
کنندگان  نیبا تام يهمکار ار،یگراف  دو مع نیسطح بعد ا در

 يالگو هیو  آموزش و ارا یطیمح ستیاهداف ز  نیتام يبرا
  تیدر اهم. رابطه متقابل دارند گریکدیبا  يانرژ حیمصرف صح

،  یطیمح ستیاهداف ز  نیتام يکنندگان برا نیبا تام يهمکار
 هیو مواد اول والتمحص دیداشته اند که در خر انیپژوهش ها ب

کنندگان درست انتخاب شوند و حرکت به سمت   نیاست تام ازین
 نیبه  تدو نیپژوهش ها همچن ردیکنندگان سبز  صورت گ نیتام

و ز  یاز نقطه نظر فن هیمواد اول دیاستاندارد هاي الزم براي خر
 ستیز طیصدمه را به مح نیبه گونه اي که کمتر یطیمح ستی

با  ی،  همراه یکنندگان براي طراح نیو کمک به تأم دیوارد نما
کنندگان از  نیتأم یابی، ارز یطیکنندگان براي اهداف مح نیتأم

انتخاب  يکنندگان برا نیتأم یطیمح یابیو  رز یطینظر مح
) 21, 20(اشاره کرده اند ستیز طیسازگار با مح هیمحصوالت اول

سبز  نیمتأ رهیزنج تیریالرج و تامسن ، شاخص هاي مد) . 22(
 نیتأم تیریهاي مد تیکردند و تحت پنج مؤلفه قابل ییرا شناسا
کنندگان و  نیتأم یطیمح یابیارز ،یطیسبز، تعهد مح دیسبز، خر

گراف با  میبعد از ترس) . 23(کنندگان ارائه دادند نیهمکاري با تأم
 رهیزنج ي ارهایمع ینفوذ و وابستگ -استفاده از محاسبه قدرت

به  یدر چهار دسته کل MICMAC اعدهسبز طبق ق نیتأم
حالت ،  نیدر ا. شدند   میتقس شودیم دهید 4که در شکل  یصورت

برخوردارند، اصطالحاً  ییکه از قدرت نفوذ باال ییرهایمتغ
در  رهایمتغ نیواضح است که ا. شوند یم دهینام يدیکل يرهایمتغ

 رد. رندیگ یم يجا يوندیپ ایمستقل  يرهایاز دو گروه متغ یکی
سبز توسط  نیتام رهیاز زنج تیحما" يرهایمتغ قیتحق نیا

استفاده کردن منابع وکاهش  نهیبه"،  "یانیم ارشد و رانیمد
 يبرا مارستانیدر ب یبخش نیب يهمکار"،  "هیمصرف مواد اول

 نیبا تام يهمکار"و  "يانرژ ای ستیز طیبهبود توسعه مح
 وانبه عن "یطیمح ستیاهداف ز  نیتام يکنندگان برا

اثر  نیشتریب يو دارا شوند یپژوهش انتخاب م يدیکل يرهایمتغ
 یم رهایمتغ ریاثر را از سا نیهستند و کمتر رهایمتغ ریبر سا

 نیسبز ا نیتام رهیزنج یدر هنگام  بررس ل،یدل نیبه هم رند،یپذ
انتخاب  يبرا دیدارند و با يادیز اریبس تیاهم ارهایگونه مع

  . عامل استفاده گردد 4 نیسبز از ا کننده نیتأم
کردن  یاتیعمده در عمل کردهايیرو یابیو هو به ارز سو

را  کردیرو 20آن ها . سبز پرداختند نیتأم رهیزنج تیریمد
فازي،  یسلسله مراتب لیتحل کیتکن قیکرده و از طر ییشناسا

 یعال رانیمد تیو   تعهد وحما.  بندي کردند تیرا اولو کردهایرو
 تیریدر اجراي مد راز  شاخصهاي مؤث یکیسازمان  را به عنوان 
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 نیدر ا يگریمشابه د يپژوهش ها) . 22(کردند نییسبز تع
در  رانیمد نیو وجود تعهد در ب) 26-24(خصوص انجام شده  

کنندگان سبز و  نیسبز و تام یابیو ارز یسبز ، طراح دیخر ندیفرا
را در  یطیمح ستیدرست ز يها استیاتخاذ س یبه طور کل
انسته اند کنندگان سبز موثر د نیتام ابسبز و انتخ رهیاستقرار زنج

 يساز ادهیمانند پ يبه موارد مارستانیب رانیمد تیدر حما. 
سبز در  تیریمد میت لی، تشک مارستانیسبز در ب تیریمد ستمیس
 مارستانیسبز ب تیریمد ياجرا يمنابع برا نیی، تع مارستانیب

  .)27(اشاره شده است 
  گیري نتیجه

و  ستیکنندگان کار ساده اي ن نیتأم ایکننده  نیانتخاب تأم
همچون  اريیکنندگان مناسب صرفا براساس مع نیجستجوي تأم

 نیبراي ا دیبا یگوناگون ارهايیو مع ستیروش کارآمدي ن مـتیق
  مهم در نظر گرفته شود

. مهم در نظر گرفته شود نیبراي ا دیبا یگوناگون ارهايیمع
که  شودیم یناش ـنیانتخـاب از ا ـنیمضـاعف ا یدگیچیبعالوه، پ

را برآورده  داریخر ارهايیاز مع یقسمت نکنندگانیاز تأم کیهر 
  پژوهش حاضر  جیبا توجه به نتا) 28( کنندیم

سبز در  کننده نیانتخاب تأم يالزم برا داتیتمه دیبا
 يالگو هیوآموزش و ارا یبخش نیب يبه کمک همکار مارستانیب

 .اخذ شود يانرژ حیمصرف صح
  رانیپرسنل و مد هیاز کل لهیوس نیبد :قدردانیتشکر و 

 دیآ یبه عمل م یکمال تشکر وقدردان یمنتخب نظام مارستانیب
تضاد  چگونهیکه ه کنندیم حیتصر سندگانینو :تضاد منافع

 .وجود ندارد یمنافع
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