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 چکیده
 تأمین، زنجیره مدیریت است. ارزآوري و درآمد تولید مهم از بخش هاي یکی جهان برتر صنعت ده از یکی عنوان به گردشگري صنعت

و آمیخته ویژه آن به عنوان یک  »بازاریابی سبز«استراتژي هاي  .رود می به کار صنعت ماهیت این سازي یکپارچه براي ابزاري عنوان به
به  یکپارچه سازي بازاریابی سبز و مدیریت زنجیره تامینعنصر اثرگذار در حرکت پایدار صنعت توریسم، بویژه هتلداري بشمار می آید. 

باعث تقویت پتانسیل )، Hub & Spokeبا استفاده از مدل ارتباطی (عنوان یک برنامه استراتژیک در زنجیره فعالیت هاي مراکز اقامتی 
یکپارچه سازي بازاریابی سبز و مدیریت زنجیره تامین در توسعه توریسم پایدار، با با هدف هاي هر دو متغیر می گردد. پژوهش پیش رو 

مورد  و آزمون تحلیل واریانس یکطرفه و آزمون تی،نفر انجام گرفت. داده ها بوسیله تحلیل رگرسیون چندمتغیره  120پرسش از 
، »کیفیت خدمات«سهم هر یک از متغیرهاي ، حاصل گردید. »860/0«مقدار آلفاي کرونباخ براي گویه ها ارزیابی قرار گرفت، 

-یکپارچه«، در تبیین واریانس متغیر مستقل »طراحی خدمات«و » بهینه انرژيمصرف «، »رویکرد زیست محیطی«، »استانداردسازي«
و » مصرف بهینه انرژي«، »رویکرد زیست محیطی«متغیر نهایی  3نهایتاً  تعیین گردید.» سازي بازاریابی سبز و مدیریت زنجیره تأمین

  دسته بندي شده اند.نمایند  درصد واریانس کل را تبیین می 1/58که در مجموع  »طراحی خدمات«
 

 واژه هاي کلیدي
 توریسم پایدار، مدیریت زنجیره تامین، بازاریابی سبز، یکپارچه سازي، هتلداري

 

 مقدمه -1
درباره محیط  1970هاي دهه  در اوایل سال توسعه پایدار اصطالح

بکار رفت. توسعه پایدار فرآیندي است براي بدست آوردن  توسعه و
پایداري در هر فعالیتی که نیاز به منابع و جایگزینی سریع و یکپارچه آن 

در عصر حاضر پایداري به عنوان رویکردي بنیادین بیش از وجود دارد. 
گذشته براي توسعه گردشگري پذیرفته شده و به عنوان مفهومی نو براي 

ثار مخرب توسعه گردشگري مطرح شده است. از دیدگاه مقابله با آ

سازمان جهانی گردشگري، توسعه پایدار گردشگري شامل کیفیت زندگی 
انسانی و  -براي جامعه میزبان، رضایت گردشگران و حفظ منابع طبیعی

عوامل و  .]1[ اجتماعی مورد استفاده در فرایند گردشگري می باشد
دستیابی به توسعه پایدار توریسم نقش آفرینی متغیرهاي متعددي براي 

توان به بازاریابی سبز اشاره نمود. ند که از مهمترین این متغیرها میمی کن
هم به عنوان علمی که همواره در تالش براي شناسایی و ارضاي  بازاریابی

نیازها و خواسته هاي بشر بوده، این نگرانی و نیاز عمومی را شناسایی 
 .]2[ فاده از ابزارهایی سعی در ارضاي این نیاز عمومی نمایدکرده و با است

یکی دیگر از متغیرهاي اثرگذار بر توسعه پایدار گردشگري که همه 

mailto:shiva.ghorbannejad@gmail.com
mailto:avakh@qiau.ac.ir
mailto:avakh@qiau.ac.ir
mailto:K_shahroodi@yahoo.com
mailto:K_shahroodi@yahoo.com


سازمان هاي مرتبط با موضوع توریسم اعم از کوچک و بزرگ به آن 
مدیریت زنجیره تامین  می باشد. نیازمند هستند مدیریت زنجیره تامین

باشد سازي براي برنامه ریزي و کنترل و اطالعات مییک رویکرد یکپارچه 
 .]3[. که از تامین کنندگان تا مشتریان جریان دارد

پژوهش هاي متعددي در زمینه استراتژي هاي بازاریابی سبز و  
فرایند مدیریت زنجیره تامین طی دهه هاي گذشته در سطح ملی و بین 

به بررسی و تحلیل الملی انجام پذیرفته است که هر کدام به نحوي 
راهکارهاي توسعه و تداوم این دو عامل مهم در صنعت و خدمات پرداخته 

عنوان   با، )1391( لشکري و بیات پژوهشاند، از جمله می توان به 
که صنعت  اشاره نمود آمیخته بازاریابی سبز در خدمات گردشگري

حفظ فرهنگ و حفاظت از راهی موثر در توزیع مجدد ثروت و گردشگري 
نیاز است جدیدترین ترکیب آمیخته بازاریابی و  استمحیط زیست 

گردشگري و رابطه آن با پایداري زیست محیطی خدمات گردشگري به 
با پژوهشی تحت عنوان )، 1391( جمالی و اشراقی .]2[شود تشریح بیان 

، پایدار زنجیره تامین تاثیر برنامه ریزي استراتژیک بازاریابی بر مدل
را مسبب تغییرات  ،و ...صادي، الزامات بازار، شدت رقابت تحوالت اقت

با استفاده از ماتریس گروه و اساسی بازارهاي مصرفی و تجاري می دانند، 
مشاوران بوستون (تحلیل پورتفولیو) واحدهاي کسب و کار را تحلیل می 

و  شائوفنگ .]3[ کنند تا بهترین استراتژي سرمایه گذاري به دست آید
) یکپارچه سازي بازاریابی سبز و زنجیره تامین را در 2012همکاران (

 چند سازي یکپارچه براي(مرکز و محور)  پژوهشی تحت عنوان مدل
، کنندتامین استفاده می  پایدار زنجیره و مدیریت سبز بازاریابی بعدي
 مواد اطالعات، مانند منابع از جریان تا میدهد اجازه جدید یکپارچه مدل

 طریق از پایدار تامین زنجیره مدیریت و سبز بازاریابی بین مالی منابع و
)، در پژوهش 2013( چان. ]4[ منتقل شوند متعدد مستقیم مسیرهاي

خود با عنوان مدیریت بازاریابی سبز: دیدگاه مدیران هتلهاي هنگ کنگ، 
 طرفه یک واریانس آنالیز و مستقل t آزمون روش تجزیه و تحیل داده ازاز 

 پایین درجه هتل هایی با که دهد می نشان ها یافتهاستفاده نمودند. 
 که حالی کمرنگ دارند. در سبز بازاریابی هاي استراتژي اتخاذ به تمایل
 محیطی زیست مدیریت هاي سیستم یا و بزرگتر هاي اندازه با ها هتل

سبز شدید تمایل  بازاریابی هاي استراتژي اتخاذ به زیاد احتمال به رسمی
 رهیزنج تیریسبز و مد یابیامروزه مشخص شده است که بازار .]5[دارند 

به طور یکپارچه نیازهاي گردشگران را برآورده نمایند که  دیبا نیتام
نتیجه این هم افزایی و یکپارچه سازي نتایجی به مراتب بهتر و بیشتر از 

 ،پژوهشاین در حضور یکی از این متغیرها به تنهایی را خواهد داشت. 
بازاریابی سبز، مدیریت  ل و سطوح موثر برقصد داریم با بررسی عوام

ن توسعه پایدار توریسم و یکپارچه سازي متغیرهاي مستقل زنجیره تامی
در قالب یه مدل مفهومی و ایجاد ارتباط منطقی با توسعه پایدار توریسم 

با تمرکز بر هتل هاي شهر رشت بتوانیم الگویی استاندارد و بهینه در 
 طرح هاي توسعه گردشگري فراهم آوریم. 

 بازاریابی گردشگري -2
خدمات یکی از بخش هاي مهم اقتصاد است که در چند دهه اخیر 
با رشد فزاینده اي روبرو بوده است. امروزه خدمات درصد چشم گیري از 
منابع و فعالیت هاي را به خود اختصاص می دهد و ارزش افزوده متنابهی 

گردشگري نیز به عنوان یک صنعت بزرگ هدماتی از را ایجاد می کند. 
بازاریابی در صنعت گردشگري یک روند « ستثنی نیست.این قاعده م

مدیریتی شامل پیش بینی نیازها و جلب رضایت گردشگران فعلی و آتی 
است به طوري که اساسا عرضه کنندگان محصوالت گردشگري را در 
رقابت با یکدیگر قرار داده است. مدیریت مبادله توسط منفعت شخصی، 

ی شود و موفقیت یک روش بلند مدت، سود اجتماعی و یا هر دو هدایت م
به رضایت متقابل عرضه کننده و مصرف کننده بستگی دارد. به عبارتی، 
می توان گفت که برآوردن خواست هاي محیطی و اجتماعی گردشگر به 
همان اندازه اهمیت دارد که جلب رضایت او. آنها دیگر نمی توانند نسبت 

 .]6[» به ویژگی هاي یکدیگر بی تفاوت باشند

 بازاریابی سبز -2-1
میالدي بازاریابی بر اساس مالحظات  80هاي دهه  از نخستین سال

مفهوم بازاریابی . ]7[ اجتماعی و محیطی شهرت زیادي یافته است
اجتماعی بر این پایه استوار است که هر سازمان باید نخست نیازها، 

نحوي که بقا و خواسته ها و منافع بازارهاي هدف خود را تعین کند و به 
در نتیجه این موارد . بهبود رفاه مشتري و جامعه (هر دو) فراهم گردد

باعث شده است که مسائل محیطی وارد مفاهیم بازاریابی شده و 
بازاریابی سبز یا محیطی « .]8[د رویکردي به نام بازاریابی سبز پدیدار شو

ت به منظور هایی است که براي ایجاد و تسهیل مبادال شامل تمام فعالیت
شود به طوري که این هاي بشري طراحی میارضاي نیازها و خواسته
ها با حداقل اثرات مضر و مخرب روي محیط ارضاء نیازها و خواسته

) نشان دهنده مدل نظري پایداري خدمات 1شکل (». زیست باشند
 .]9[ باشد می گردشگري با استفاده از آمیخته بازاریابی سبز

 
 
 
 
 
 
 



) ، مدل نظري پایداري خدمات گردشگري با استفاده از 1کل (ش
 ]9[؛  رویکردهاي بازاریابی سبز

 مدیریت زنجیره تامین -3
تحوالت اقتصادي، الزامات بازار، شدت رقابت، فناوري هاي جدید، تغییر 
سطح انتظارات مشتریان و سازمان ها، تعدد و و تنوع عوامل و منایع 

یگر سبب شده است تا بازارهاي مصرفی و تامین و بسیاري مقوله هاي د
زمینه را براي ارزش  یتجاري دائما دستخوش تغییرات شوند، از طرف

آفرینی در یک اقتصاد مبتنی بر شبکه فراهم آورده اند که از آن به عنوان 
بهبود عملکرد زنجیره تامین، یکی از  .زنجیره تامین یاد می کنند

شرکت هایی که در پی کسب مزیت مهمترین موضوعات براي آن دسته از 
هاي رقابتی هستند. زنجیره هاي تامین، سیال هستند و به طور پیوسته 
خود را با تغییرات موجود در عرضه و تقاضاي محصوالتی که با آنها سر و 

زنجیره تامین شامل شبکه اي از مشارکت « کار داریم تنظیم می کنند.
درون و بیرون سازمان است که کنندگان و کانال هاي مختلف عملیاتی از 

 .]10[ »روي مطلوبیت ستاده هاي زنجیره تامین تاثیر می گذارد

 مدیریت زنجیره تامین گردشگري -3-1
 تأثیرگذار و مهم هاي بخش از یکی به عنوان گردشگري به توجه امروزه

 اساس بر .است گسترش حال در سرعت به کشورها و جهان اقتصاد در
 صنعت اقتصادي، کارشناسان توسط گرفته صورت آماري بررسی هاي

 و تعداد کاهش به توجه با (حتی میالدي 2009 سال در گردشگري
 در درصد 9/3 به میزان قبل) سال به نسبت گردشگري از حاصل درآمد
 210 از بیش تولید به موفق و داشته سهم جهان ملی ناخالص تولید

 فعال هاي بنگاه صنعت، رقابتی به شدت محیط است. شده شغل میلیون
 براي جدیدي روش هاي دنبال به تا می کند وادار را گردشگري زمینه در

 گردشگري تأمین زنجیره مدیریت باشند. خود رقابتی هاي مزیت بهبود
 زمینه در فعال هاي بنگاه که است هایی استراتژي از یکی اثربخش،

قرار  استفاده مورد خود رقابتی مزیت افزایش براي توانند می گردشگري
 ارائه تعریف سبز، زنجیره تأمین مدیریت تعریف براي ترین دهند. مناسب

 مجموعه اي از«را  آن که است» سیفرد و سیدیسین«توسط  شده
 و ها فعالیت تمامی که میدانند، تأمین زنجیره مدیریت سیاست هاي

 مسائل با مرتبط هاي نگرانی به پاسخ براي آن، در ارتباطات موجود
 استفاده، توزیع، طراحی، تولید، چون و بخش هایی بوده محیطی ستزی

». می گیرد دربر را بنگاه خدمات محصوالت و دور ریز و مجدد استفاده
 دهدریت زنجیره تامین سبز را نشان می) ساختار کلی مدی3شکـل (

]11[. 
 

 ]11[ ؛ )، ساختار مدیریت زنجیره تامین سبز2شکل (

بازاریابی سبز و مدیریت زنجیره یکپارچه سازي  -3-2
 تامین در گردشگري

شبکه توزیع در گردشگري به جاي جا به جا کردن محصول، اقدام به 
هدایت مشتري به سمت محصول می کند و دلیل حضور واسطه ها در 
دشواري و هزینه بر بودن ارتباط مستقیم میان مصرف کننده و ارائه 

دهندگان خدمات با کانال هاي توزیع کننده محصول می باشد. ارائه 
پیچیده اي مواجه هستند که در آن استراتژي هاي بازاریابی سبز می 
تواند بوسیله توجه به انتخاب شریک مناسب به اجرا درآید که در این 
میان تور اپراتورها نقش مهمی دارند. با همکاري تامین کنندگان و 

و مراکز تفریحی، پیامدهاي ذینفعان دیگر مانند هتل ها، رستوران ها 
زیست محیطی می تواند کاهش یابد. باید در نظر داشت که با وارد کردن 
مالحظات زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادي در فرایند مدیریت تامین 
کنندگان، شرکت ها از شهرت و نام تجاري خود پشتیبانی کرده، 

از  سازند. تر میمسئولیت اجتماعی شرکت خود را در برابر جامعه نمایان 
این رو براي رسیدن به یک رویکرد تمام سیستمی، براي مواجهه با 
پیامدهاي ناخواسته زیست محیطی، اجتماعی و فرهنگی ضروري است تا 
تمام زنجیره درگیر در ارائه خدمات گردشگري مالحظات زیست محیطی 

) مدل نظري یکپارچه 3در فرایندهاي کاري خود لحاظ کنن، شکل ( را



ازي بازاریابی سبز و مدیریت زنجیره تامین را در قالب مدل چند بعدي س
 .]9[  نشان می دهد(مرکز و محور) 

 

) ، مدل یکپارچه بازاریابی سبز و مدیریت زنجیره تامین پایدار 3شکل (
 .]9[مدل مرکز محور  توریسم بوسیله 

 

 اقامت سبز -3-3
به علت  شهري برونتامین کنندگان مکان هاي اقامتی و گشت هاي 

آسان و ملموس تر بودن براي اندازه گیري و اثرات منفی آشکارتر آنان در 
زیستگاه ها، در اولویت مباحث پایداري قرار دارند، به دلیل اینکه اقامت 

توانند مسافرتی است. اقدامات پایداري میعامل کلیدي در تمام بسته هاي 
کنندگان اولویت بندي شوند. طبق ویژگی کسب و کار اپراتورها و تامین 

می توانند با همکاري بخش حمل و نقل و ، هاي مدیریت مقاصدسازمان
تسهیم هزینه ها و درآمدها اقدام به انتقال مسافران با نرخ پایین تر مثال 

 .]9[در زمینه حمل و نقل ریلی نمایند.

 روش پژوهش -4
 همبستگیتحقیق پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردي و از روش 

جمع آوري اطالعات به شیوه . نماییم در این پژوهش استفاده می
ابزار گردآوري داده ها پرسشنامه می باشد انجام پذیرفته است.  پیمایشی

که سواالت پرسشنامه مورد استفاده در پژوهش بر اساس مطالعات 
مطالعه موردي بر تخصصی و تجربه شخصی پژوهشگر طراحی شده است. 

هاي شهر رشت انجام گرفت که بر این اساس چهار هتل روي هتل 

نفر براي  175کادوس، شبستان، پردیس و اردیبهشت با مجموع پرسنل 
جامعه آماري انتخاب گردیدند. با استفاده از فرمول کوکران نمونه پژوهش 

نفر محاسبه و پرسشنامه ها نیز توزیع شد. روش تجزیه و تحلیل  120
  و آزمون تی تحلیل واریانس یک طرفه ن، آزموناطالعات بوسیله رگرسیو

 و محاسبه گردید.
 

 تجزیه و تحلیل اطالعات -5
فراوانی و بر اساس نتایج حاصل از آمار توصیفی که در بر دارنده 

پراکندگی نمونه پژوهش می باشد، از میان چهار هتل مورد بررسی، هتل 
درصد بیشتر تعداد پاسخگویان را  3/58ستاره رشت با  5بزرگ کادوس 

 30-21در خود جاي داده است. بیشترین فراوانی متعلق به گروه سنی 
باشد. می  1/95و واریانس  7/9درصد و انحراف معیار  3/38سال با 

درصد از آنان را  8/50درصد از پاسخگویان را مردان و  2/49همینطور 
اند. براي مقایسه بهتر متغیرها با یکدیگر و کسب نتایج زنان تشکیل داده

دقیق در راستاي اهداف پژوهش و یکپارچه سازي بازاریابی سبز و 
 ) انجام گرفت:1مدیریت زنجیره تامین دسته بندي زیر بر مبناي جدول (

 
یکپارچه سازي «) ، دسته بندي متغیرهاي تشکیل دهنده عامل 1جدول (

 »بازاریابی سبز و مدیریت زنجیره تامین
طراحی 
 خدمات

مصرف  بهینه 
 انرژي

رویکرد زیست 
 محیطی

استاندارد 
 سازي

کیفیت  
 خدمات

 
و  تیدر بخش آمار استنباطی ابتدا با استفاده از دو آزمون پارامتري 

به بررسی تفاوت میانگین زنجیره تأمین  طرفهتحلیل واریانس یک
سازي در بین طبقات مختلف متغیرهاي بازاریابی سبز و مدیریت یکپارچه

مورد مطالعه تحقیق پرداخته شده است. بر اساس نتایج به دست آمده که 
) آمده است، میانگین زنجیره تأمین بازاریابی سبز و 3) و (2در جداول (

در بین سطوح مختلف متغیر میزان تحصیالت، سازي مدیریت یکپارچه
داري درجه هتل، سن و نیز جنسیت پاسخگویان داراي اختالف معنی

  .باشدنمی

-زنجیره تأمین بازاریابی سبز و مدیریت یکپارچه ) ، مقایسه2جدول (
 )Fبندي (آزمون سازي بر اساس متغیرهاي گروه

 F sig بنديمتغیر گروه 

سازي  یکپارچه
بازاریابی سبز و 
مدیریت زنجیره 

 تأمین

 619/0 662/0 سطح تحصیالت
پاسخگویان بر حسب 

 درجه هتل
287/1 280/0 

 185/0 579/1 سن

 



-زنجیره تأمین بازاریابی سبز و مدیریت یکپارچه ) ، مقایسه3جدول (
 )Tسازي بر اساس متغیر جنسیت (آزمون 

 T sig جنسیت متغیر

سازي یکپارچه
بازاریابی سبز و 
مدیریت زنجیره 

 تأمین

 مرد

134/0- 893/0 

 زن

 
سازي بازاریابی سبز و مدیریت به منظور بررسی عوامل موثر بر یکپارچه

زنجیره تأمین از تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شد. در این راستا، 
رویکرد «، »استانداردسازي«، »کیفیت خدمات«سهم هر یک از متغیرهاي 

، در تبیین »طراحی خدمات«و » مصرف بهینه انرژي«، »زیست محیطی
سازي بازاریابی سبز و مدیریت زنجیره یکپارچه«واریانس متغیر مستقل 

نرمال بودن توزیع داده ها قبل از انجام رگرسیون، تعیین گردید. » تأمین
 . مورد بررسی قرار گرفت) 1مودار (طبق ن

 ) ، توزیع نرمال عبارات باقیمانده رگرسیون1نمودار (
 

ي غیرهام، کلیه متأبه روش تو گانهرگرسیون چندتحلیل با استفاده از 
 ها برآنو اثرات  ند، همزمان وارد تحلیل شدمتغیر مستقل) 5(مورد نظر 

د دهها نشان می روي متغیر وابسته، مورد بررسی قرار گرفت. یافته
استاندارد «و » رویکرد زیست محیطی«، »طراحی خدمات«متغیرهاي 

 کنند.یمتغیر وابسته را تبیین مدرصدواریانس  58در کل بالغ بر » سازي
بدست آمده که در  89/1برابر  سونوات -آژمون دوربین مقدار همچنین 

جود قرار دارد. این امر بیانگر آن است که فرض و 5/2تا  5/1دامنه 
ر بشود. ها) رد میماندهها (عدم استقالل باقیماندههمبستگی بین باقی

حی طرا«توان دریافت که تنها سه متغیر )، می5اساس مندرجات جدول (
ین قادر به تبی »ندارد سازياستا«و   »رویکرد زیست محیطی« ،»خدمات

 واریانس متغییر وابسته بودند. 

هاي وارد داري متغیر) ، میزان ضرایب مدل رگرسیونی، معنی5جدول (
 شده در مدل رگرسیون، آماره تلرانس و عامل تورم واریانس

خطی بین عامل تورم واریانس و تلرانس به منظور بررسی رابطه هم
قرار گرفت. مقادیر عامل تورم واریانس متغیرهاي مستقل مورد بررسی 

و مقادیر تلرانس به طور  2بین کمتر از براي تمامی متغیرهاي پیش
نزدیک است.  این  1فاحشی از مقدار صفر فاصله داشته و به مقدار 

باشد موضوع بیانگر عدم وجود رابطه همخطی بین متغیرهاي مستقل می
ضرائب  نماید.بالمانع میو به نوعی استفاده از تحلیل رگرسیون را 

طراحی «) حاکی از آن است که متغیرهاي β(رگرسیونی استاندارد شده 

به ترتیب » محیطیرویکرد زیست«و » استانداردسازي«، »خدمات
سازي بازاریابی سبز و یکپارچه«بیشترین سهم را در تبیین واریانس متغیر 

گرسیونی بر اساس ی، معادله ربه طور کلدارند. » مدیریت زنجیره تأمین
 ضرایب استاندارد نشده به شرح ذیل است:

 
                            

3+ 0.009x 2+ 0.004x 1Y= 0.893 + 0.004x 

 

 نتایج و بحث -6
فرایند برنامه ن به عنوان یک تأمی زنجیره مدیریتهمانطور که عنوان شد 

ترین حالت بهینهریزي، اجرا و کنترل عملیات مرتبط با زنجیره تامین در 
صنعت  ماهیت سازي یکپارچه ، می تواند ابزاري قدرتمند برايممکن

گردشگري به خصوص در بخش مهمانپذیري و هتلداري باشد. 
و آمیخته ویژه آن به عنوان یک عنصر  »بازاریابی سبز«هاي استراتژی

اثرگذار در حرکت پایدار صنعت هتلداري بشمار می آید. یکپارچه سازي 
ابی سبز با مدیریت زنجیره تامین به عنوان یک برنامه استراتژیک در بازاری

زنجیره فعالیت هاي مراکز اقامتی با استفاده از یک مدل ارتباطی جدید 
انسیل هاي پیشران هر دو متغیر )، باعث تقویت پتمرکز محورمانند (

پاسخگویان در قالب مدیران و پرسنل چهار گروه بر همین اساس گردد. می
 3ستاره، پردیس  4ستاره، شبستان  5هتل هاي شهر رشت (کاودس از 

دسته بندي شدند. ستاره) به عنوان هتل هاي معیار  2ستاره و اردیبهشت 

 متغیرهاي وارد شده
 در مدل

ضریب 
غیراستاندارد

)B( 

ضریب 
استاندارد

)β( 
 تلرانس

عامل تورم 
 واریانس

)VIF( 
 - - - 893/0 ضریب ثابت

 880/1 532/0 035/0 001/0 کیفیت خدمات
 638/1 610/0 235/0 004/0 استاندارد سازي

 670/1 599/0 196/0 004/0 محیطیرویکرد زیست
 569/1 ./637 016/0 000/0 مصرف بهینه انرژي

 798/1 ./556 476/0 009/0 طراحی خدمات



سازي بازاریابی سبز و یکپارچه«براي تعیین عوامل تشکیل دهنده متغیر 
 دسته بندي زیر انجام شد:» مدیریت زنجیره تأمین

 ، »طراحی خدمات«با عنوان » الت سبزطراحی خدمات و محصو« -
ن با عنوا» شترينامه هاي سبز براي جلب اعتماد بیشتر ماخذ گواهی« -
 »استاندارد سازي«
با عنوان » استفاده از کانال هاي توزیع سازگار با محیط زیست« -
 » رویکرد زیست محیطی«
ل مشارکت بازاریابی هتل و توراپراتورها براي هدایت مشتري به هت« -

 » کیفیت خدمات«با عنوان » هاي سبز
با عنوان » استفاده از تجهیزات و وسایل سازگار با محیط زیست « -
 » مصرف بهینه انرژي«

-س یکتحلیل واریانو  تیدر ادامه بررسی تحلیل هاي آماري، از آزمون 
 دیریتمسازي بازاریابی سبز و یکپارچهبه بررسی تفاوت میانگین ، طرفه

 نتایج پاسخگویان پرداخته شد،در بین طبقات مختلف زنجیره تأمین 
موجود هیچ گونه سطح معنی داري بین طبقات مختلف پاسخگویان و 

ضرائب رگرسیونی با توجه به  .را نشان ندادعامل یکپارچه سازي 
و » استانداردسازي«، »طراحی خدمات«، متغیرهاي استاندارد شده

نس رتیب بیشترین سهم را در تبیین واریابه ت» محیطیرویکرد زیست«
ر دو  ارندد» سازي بازاریابی سبز و مدیریت زنجیره تأمینیکپارچه«متغیر 

بر  نند.کرا تبیین می یکپارچه سازيمتغیر واریانس  درصد 58کل بالغ بر 
ائه مبناي نتایج حاصل شده پیشنهادهایی در راستایی اهداف پژوهش ار

 :شده
ها با نوآوري و  خدمات و محصوالت سبز در هتلطراحی و ارائه  -

 وخالقیت بیشتري و ارائه خدمات و محصوالتی که آسیب هاي فیزیکی 
 .روحی براي انسان نداشته باشند

دمات نیازهاي مشتري در ابعاد مختلف و طراحی محصوالت و خبررسی  -
 براي دستیابی به رضایتمندي و رفع نیازهاي مشتریان، همچنین

نها محصوالت و خدمات سبز در چرخه زنجیره تامین در هتل ها نباید ت
  جهت کسب درآمد در نظر گرفته شوند.به عنوان ابزاري 

، در جهت یکپارچه سازي بازاریابی داخل هتل هابازبینی سیاست هاي  -
سبز و مدیریت زنجیره تامین این سیاست ها را با قوانین زیست محیطی 

منطبق نمایند و اعتباري تجاري خود را بدینوسیله در بازار پایدار و مدون 
. رقابتی افزایش دهند چون در تصمیم گیري نهایی مشتریان اثرگذار است

روند تحقیقات آتی باید به گونه اي باشد تا با استفاده از در مجموع  -
هاي متنوع و پیچیده بازاریابی  نتایج پژوهش حاضر و با استفاده از مدل

م، زمینه طراحی و اجراي طرح هاي توریسم پایدار بخصوص در توریس
به منظور ایده سازي، همچنین  بخش هتل و مراکز اقامتی فراهم آید.

خالقیت و در نهایت نوآوري در زمینه یکپارچه سازي بازاریابی سبز و 
مدیریت زنجیره تامین پیشنهاد می گردد دوره هاي تخصصی آموزشی 

ته هتلداري و مدیران اجرایی سطوح مختلف جهت دانش آموختگان رش
مهمترین محدودیت هاي پیش رو در انجام  ازدر هتل ها برگزار گردد. 

مناسب هتل ها در پاسخگویی به عدم همکاري نیز می توان به پژوهش 
آگاهی کم و آموزش ناکافی برخی از پرسنل در مورد نحوه پرسشنامه ها، 

کافی نبودن تعداد ، ئه خدماتوظایف خود به خصوص در کیفیت و ارا
هتل هاي استاندارد و مناسب در شهر رشت به منظور پاسخگویی به نیاز 
مشتریان و نیز عدم وجود طراحی بازاریابی سبز و مدیریت زنجره تامین 

 اشاره نمود. در اغلب هتل ها
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