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تزايد اإلىتمام فى السنوات األخيرة بمفيوم إدارة       

 Green supply chain سمسلم  التوريلد الخالرا 
management (GSCM)  وذلللت تزامنللا مللد تزايللد

المنظمللللللات فللللللى  اإلىتمللللللام بالااللللللايا البي يلللللل  و دور
       تحايلللللن التنميللللل  المسلللللتدام  و الحفلللللاظ  ملللللى البي للللل 

اإلسللتباب  لماللاود الداخميلل  و الخاربيلل  ملل   بلل  و 
أصللحاا المصللالم الميتمللي  بالااللايا و اإل تبللارات 

 ,.Diabat et al, 2013; Xia et al)البي يل .
2015; Yu et al., 2014; Dubey et al., 2017)  

لاللللد إتبيللللت مماراسللللات المنظمللللات فللللى ال  للللر     
سلللنوات األخيلللرة إللللى تصلللميم و تخدللليد  ممياتيلللا و 
أن دتيا حو  كيفي  تحاين المتدمبات البي ي  و تمبيل  
مدالا أصحاا المصالم فى تاديم منتبلات صلديا  

ممارسلل  أن للد   موبيلل  باإل تبللارات البي يلل  لمبي لل  و 
و ثاافلللل  حمايلللل  البي لللل  لتحايللللن اإلسللللتدام  بمفيوميللللا 

 , .Kim & Lee ; 2012 ; Soda et al)الواسلد
2015;Yu &Ramanathan,2015; Li et 

al.,2016; Hong et al.,2017)   
و بدبي   الحا  كلا  لع تبلارات التنافسلي  دور  

بللوىرف فللى سلل ى المنظمللات نحللو تبنللى المماراسللات 
اليادفلل  لتحايللن األىللدائ البي يلل  و إراللا  أصللحاا 

 وردي  لللللو الم ال لللللللللل  و ال مللللللللل  الحكوملللللللالمصالم مث

 
واإلدارة ال ميلللا والملللوظفي  و المبتملللد المحملللى وذللللت 

خلللال  تحايلللن مسلللتوف أدا  مرتفلللد مللل  النلللواحى  مللل 
الماليللل  والت لللايمي  و البي يلللل  بملللا يحاللللن فلللى النيايلللل  

 الميزة التنافسي  لممنظم .
(Cheng et al., 2008 ; Villanueva-Ponce 
et al., 2015 ; Feng & Wang, 2016)     
ولالللللد إتبيلللللت الدراسلللللات الحاليللللل  فلللللى  مبلللللا  إدارة 

دراس  ال ال   بي  مماراسلات إدارة سمسم  التوريد إلى 
سمسم  التوريد الخارا  و ااود أصحاا المصالم 
و تأثير تمت ال ال    ملى  تحسلي  أدا  المنظمل  مل  
خال  ما تحاا  المنظمل  مل  سلم   ديبل  و إن كلاس 
ذلللت  مللى النتللا ل الماليلل  و الت للايمي  اإليبابيلل  ملل  

نظمللل  ناحيللل  و أيالللا  ملللى تحسلللي  األدا  البي لللى لمم
 Zhu et al., 2005 ; Sarkis) .م  ناحي  أخرف

et al., 2010 ; Ortas et al, 2014 ; Weng 
et al, 2015 ; Zang & Yang, 2016 ; Lo & 

Shiah, 2016 ; Kirchoff et al., 2016) 
وب لللد مراب للل  األدبيلللات امخيلللرة فللل  مبلللا  إدارة 
سمسللللم  التوريللللد محللللظ الباحللللث وبللللود إتبللللاة متزايللللد 

إدارة  سمسم  التوريد الخارا  و كذلت ربلد  بمواوع
                                  مماراسلللللللات إدارة سمسلللللللم  التوريلللللللد باألب لللللللاد البي يللللللل 

. وأيالللا زيلللادة  و تاثيرىللا  ملللى تحسلللي  أدا  المنظملل 
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اإلىتمللللام بااللللايا التنميلللل  المسللللتدام  و ىللللو المفيللللوم 
إتبلاة  األكثر  موم والذف ترتا  مي  بالتب يل  ظيلور

بحثلللى أخلللر أ لللم  و ىلللو سمسلللم  التوريلللد المسلللتدام  
والتلللى تيلللتم بلللدورىا بدراسللل  دور إدارة سمسلللم  التوريلللد 

 ,.Diabat et al) .فى تحاين إستدام  الموارد البي ي 
2013 ; Tachizaawa et al., 2015 ; Sada 
et al.,2015; Younis et al., 2016; Va-
npoucke et al., 2016 ; Yu et al., 2014 ; 

Dubey et al., 2017) 

 

 مشكمة البحث: – 2
توابلل  منظمللات األ مللا  خللال  السللنوات الاميملل  
الماالللللللي  ااوالللللللا متزايلللللللدة مللللللل   بللللللل  أصلللللللحاا 
المصلللللالم و ذللللللت للللللدفد المنظملللللات نحلللللو اإلىتملللللام 
بالااايا البي يل  و تالديم منتبلات صلديا  لمبي ل  و  لد 
إن كسللت ىللذة الاللاود  مللى مماراسللات إدارة سمسللم  
 التوريلللد فلللى تملللت المنظملللات و إسلللتراتيبيات أ ماليلللا
حتللى تللتمك  ملل  الوفللا  بتمللت التدم للات و المدالللا 

و  للد أدف ىللذا  ،البي يلل  ملل   بلل  أصللحاا المصللالم 
بللللدورة إلللللى إن كللللاس تمللللت المماراسللللات البي يلللل   مللللى 
تحسلللللي  أدا  المنظملللللات بي يلللللا و إ تصلللللاديا كنتيبللللل  
لمنباح فى تاديم منتبات صديا  لمبي   و  لادرة  ملى 

الاا ملللل   مللللى  موابيلللل  الللللنمد البديللللد ملللل  المنافسلللل 
الوفللا  باإل تبللارات البي يلل  ملل  خللال  تصللميم و إدارة 
مماراسلللات إدارة سمسلللم  التوريلللد الخالللرا  بدايللل  مللل  
ال للللرا  األخاللللر و التصللللنيد األخاللللر و األن للللد  
الموبستي  الخارا  و نظم األدارة الداخميل  الخالرا  
و سلللل ى المنظمللللات لمحصللللو   مللللى  لللليادة اميللللزو 

 ISO)م لللايير حمايللل  البي للل خاصللل   للليادة األيلللزو ل

14001   Zhu et al , 2005 ; Cheng et al 
, 2008 ; Kim & Lee , 2012 ; Tachizawa 
et al., 2015 ; Yu & Ramanathan , 2015 

;Xia et al. ; Gonzalez-Benito et al., 
2016 ; Feng & Wang ,2016 ; Li et al., 
2016 ; Kirchoff et al., 2016 ; Zang & 

Yang , 2016) 
لللذلت إتبيللت الدراسللات الحديثلل  فللى مبللا  إدارة 
سمسللم  التوريللد إلللى اإلىتمللام بتحديللد أىللم المماراسللات 
الخاللرا  داخلل  إدارة سمسللم  التوريللد و كيفيلل  تحايللن 
الت او  و ال راك  بي  المنظم  و أصحاا المصلالم  
ملل  أبلل  الحفللاظ  مللى بي لل  نظيفلل  واللما  الحفللاظ 

تاميل  التلاثيرات البي يل  الالارة   ملى الملوارد و منلد و
خاص  فى المنظمات الصلنا ي  ملد ت لبيد  مميلات 
التللوفير فللى إسللتخدام الدا لل  و تاميلل  المللوارد الميللدرة 
فلللللى إدلللللار التنميللللل  البي يللللل  المسلللللتدام  و دور ىلللللذة 
المماراسلللللات  ملللللى تحسلللللي  األدا  الكملللللى لمنظملللللات 

 Ortas et al., 2014 ; Gua-landris).   ام ما 
& Kalchschmidt , 2014; Weng et al., 
2015; Younis et al., 2016 ; Hong et al. 

, 2017, Liebetruth, 2017)  
      و ت لللللك   الللللي  األىتملللللام باإل تبلللللارات البي يللللل 
و دور المنظمللات فللى تحايللن التنميلل  المسللتدام  فللى 
مصر أحد اإلتباىات المتزايدة األىمي  اليوم فى ظ  
بي لل  محميلل  و دوليلل   للديدة الت ايللد حيللث يتزايللد دور 
ااود أصحاا المصلالم للدفد المنظملات المصلري  
إلللللى مرا للللاة اإل للللترادات البي يلللل  و تاللللديم منتبللللات 

واني  و الاوا لد الحكوميل  صديا  البي   و اإللتزام بالا
الصلللادرة  للل  وزارة البي للل   و أيالللا إ لللترادات وزارة 
الصلللللنا   فلللللى حصلللللو  المنظملللللات  ملللللى  للللليادات 
األيللللزو و تف يلللل  دور المماراسللللات البي ييلللل  و أياللللا 
إسلللللللتباب  لاوا لللللللد و إ لللللللترادات دخلللللللو  المنتبلللللللات 
المصللري  لالسللوان الدوليلل . كمللا صللدرت  للدة  للواني  

مللللات األ مللللا   مللللى اإللتللللزام وت للللري ات تببللللر منظ
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بمسللتويات محللددة ملل  م للايير البللودة البي يلل ، ومنيللا 
، 4994( لسللن  4 للانو  حمايلل  البي لل  المصللر  ر للم  

 التارير السنوف لوزارة  .4995وم حتو التنفيذي  لسن  
 )www.eeaa.gov.eg ((  6146البي   ،

 
 

وزيللللللادة  44114ايير األيللللللزوو للللللد سللللللا دت م لللللل
والللوح ارثلللار السلللمبي  لعنتلللاج الصلللنا   منظملللات 
األ مللللا   ملللل  كيفيلللل  أخللللذ ام تبللللارات البي يلللل  فلللل  
الحسلللللبا   نلللللد تخدللللليد وتنفيلللللذ وتايللللليم أدا  أن لللللد  

ونتيبللل  إللللى زيلللادة متدمبلللات الت لللري ات ،  المنظمللل 
البي يلللل ، والابللللو  امختيللللار  المتزايللللد لممللللديري  إلدارة 

ر البي يللل  لمم لللرو ات، وتزايلللد  لللدد المسلللاىمي  ارثلللا
والمسلللللتثمري  األخال يلللللي . فالللللال   للللل  تزايلللللد  لللللدد 
الم لللرو ات التللل  تتبنلللى مفيلللوم الكفلللا ة ام تصلللادي  

كمحللللرت مندالللل  لللللعدارة  Eco-efficiencyالبي يلللل  
وكأسلللموا ي لللزز ويلللد م إسلللتراتيبيات األ ملللا  التللل  
و تللللللتال م مللللللد ال للللللر ي  امبتما يلللللل  أصللللللبم مللللللدير 

المنظملللللات أكثللللللر اىتماملللللا  بالم مومللللللات  لللللل  األدا  
البي لل  ومحاوللل  إتبللاع إسللتراتيبيات وسياسللات تكللو  

  (6146، موبيللللل  بالحفلللللاظ  ملللللى البي للللل .  ر لللللوا  
بنــاء عمــى التحميــل الســابقم تتمثــل مشــكمة البحــث 

 فيما يمى: 

 

فاللللللد  ،إسللللللتباب  لاللللللاود أصللللللحاا المصللللللالم 
إتبيللت منظمللات األ مللا  إلللى اإلىتمللام  بتصللميم و 
تخديد و تنفيذ مماراسات إدارة سمسلم  التوريلد ب لك  
يحاللللن تو  للللات و مدالللللا أصللللحاا المصللللالم فللللى 
الحفللللاظ  مللللى البي لللل  و منللللد و تاميلللل  امثللللار البي يلللل  
الاللارة لمماراسللات تمللت المنظمللات  مللى البي لل  وذلللت 

و منتبللللات  سلللل يا لمحصللللو   مللللى  بللللو  مماراسللللات
المنظملل  و تحسلل  الصللورة الذىنيلل  ليللا فللى المبتمللد 
المحمللى و الللدولى و تحايللن تحسللي  مسللتمر فللى أدا  

و بنـاء عمـى  ،تمت المنظمات ماليا و ت لايميا و بي يلا
 -ذلك :

ـــى  ـــة ا  ابـــة عم تتمثـــل مشـــكمة البحـــث فـــا محاول
 التساؤالت التالية:

ملللللللللاىو تلللللللللأثير الللللللللاود أصلللللللللحاا المصلللللللللالم  –4
المت للللاممي  مللللد المنظملللل   مللللى مماراسللللات إدارة 

 سمسم  التوريد الخارا ؟
ىلللللللل  تللللللللرثر مماراسللللللللات إدارة سمسللللللللم  التوريللللللللد  -6

 الخارا   مى أدا  المنظم  ؟
مللللللللاىو تللللللللأثير اللللللللاود أصللللللللحاا المصللللللللالم  – 3

 المت اممي  مد المنظم   مى أدا  المنظم ؟

 
 

 أهداف البحث: –3
يمك  تمخيص اليدئ األساس  لمبحث ف  دراس  
تللللأثير اللللاود أصللللحاا المصللللالم  مللللى مماراسللللات 
إدارة سمسلللللم  التوريلللللد الخالللللرا  سللللل يا لتحسلللللي  أدا  

 ويمكــن تقســيم هــذا الرــدف الر يســا إلــىالمنظملل ، 
 م موعة من األهداف الفرعية كاآلتا:

     م رف  تاثير ااود أصحاا المصالم  مى – 4
 إدارة سمسم  التوريد الخارا . مماراسات     

م رفللللل  تلللللأثير مماراسلللللات إدارة سمسلللللم  التوريلللللد  – 6
 الخارا   مى أدا  المنظم  ب ك  إيبابى.

تحديلللد تلللأثير الللاود أصلللحاا المصلللالم  ملللى  -3
 أدا  المنظم .

 أهمية البحث: – 4
 يمكن عرض أهمية البحث فا النقاط التالية:

 من الناحية العممية -أ
محاوللللل  سلللللد الفبلللللوة البحثيللللل   فلللللى مبلللللا  إداة  – 4

  سمسللم  التوريللد و ذلللت بادخللا  المتايللرات البي يلل  
و  الايا التنميلل  المسللتدام  فللى إدللار مماراسللات 

http://www.eeaa.gov.eg/
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إدارة سمسلللللم  التوريللللللد الخاللللللرا  فللللللى الدراسللللللات 
 ال ربي  .

مواكب  الدراسات الحديث  فى مبا  إدارة سمسلم   – 6
يلت إللى محاولل  اللربد التوريد حاليلا و والتلى إتب

بللي  المماراسللات التاميديلل  لسمسلل  التوريللد وب لل  
النظريللللللات و المفللللللاىيم اإلداريلللللل   الياملللللل  مثلللللل   
نظريل  أصلحاا المصلالم و التوبل  اإلسلتراتيبى 
الميتم بالبي   واإلتبلاة نحلو التصلنيد األخالر و 
 ااود حماي  البي   و نظري  التنمي  المستدام . 

تبلاة بديلد لمدراسل  والبحلث فل  يمث  البحلث  إ  – 3
مبللا  إدارة سمسللم  التوريللد ملل  خللال  الللربد بللي  
 مميللللللات إدارة سمسللللللم  التوريللللللد و ال ال لللللل  مللللللد 
أصللحاا المصللالم لسمسلل  التوريللد و دورالمنظملل  

 فى تحاين أىدائ اصحاا المصالم البي ي .
 من الناحية التطبيقية -ب
د فلى مسا دة مدرا  الموبستيات و سمسم  التوريل – 4

اإلسلللللتباب  لاللللللاود أصلللللحاا المصللللللالم فيمللللللا 
 يت من بالااايا البي ي .

سيسللا د البحللث منظمللات األ مللا  فللى تحايللن  – 6
         مزايلللللللللا تنافسلللللللللي  مللللللللل  تحسلللللللللي  األدا  الملللللللللالى
و الت لللايمى و البي لللى نتيبللل  لتدبيلللن مماراسلللات 

 سمسم  التوريد الخارا .
 يسللا د البحللث المنظمللات فللى تحسللي  الصللورة  – 3

الذىنيللللللل  للللللللدف المبتملللللللد و الوفلللللللا  بمسلللللللرلياتيا 
 اإلبتما ي  .

 ا طار النظري: –5  
 التوريد الخضراء. :مفروم إدارة سمسمة1–5

بلللللللدأ اإلىتملللللللام بموالللللللوع إدارة سمسلللللللم  التوريلللللللد     
    حيلللللث  رفيلللللا  ،الخالللللرا  منلللللذ نيايللللل  التس سلللللنيات

Sarkis, 1998   بأنيا  ممي  تكام  و دمل التفكيلر
البي ى داخ  إدارة سمسم  التوريد م تمال  مى أن لد  

تصللللللميم المنللللللتل و إختيللللللار المللللللوردي   مللللللى توريللللللد 
الخاملللات و  مميلللات التصلللنيد و الت ب للل  و التاميلللئ 
حتى وصوم إلى المستيمت النيا ى أخذا فى الحسبا  

 األ ترادات و الم ايير البي ي .
إدارة سمسلم    Zhu et al, 2005  كملا  لرئ

التوريلللد الخالللرا  يانيلللا كللل  ملللا يت ملللن بلللادارة تلللدفن 
األن لللللد  الموبسللللللتي  الخاللللللرا  بدايللللل  ملللللل  ال للللللرا  
األخار م  الموردي  و  مميات التصلميم األخالر 
التصلللللنيد األخالللللر أو النظيلللللئ وصلللللوم لممسلللللتيمت 
النيم ى بمنتبات صديا  البي   حتى األنتيا  بأن لد  

     يات ال كسلللللي  او المرتلللللدة مللللل  المسلللللتيمكي الموبسلللللت
و إدارة  مميللللات الللللتخمص ملللل  النفايللللات و مخمفللللات 

 اإلنتاج . 
 Yeh & Chuang , 2011كما  رفيا كال م  

بأنيللا تمللت المماراسللات التللى تتاللم  تحايللن الت للاو   
و التنسين مد الموردي  ألنتاج منتبات صديا  لمبي   

 . و تحاين ميزة تنافسي  لممنظم 
إدارة  kim et al ,2011م  ناحي  أخرف  رئ 

سمسللللللللم  التوريللللللللد الخاللللللللرا  بأنيللللللللا مبمو لللللللل  ملللللللل  
المماراسللللات التللللى تيللللدئ إلللللى اللللبد و د للللم األدا  
البي ى م  خال  تخصليص الملوارد الماليل  و الماديل  

 و أياا إ ادة ت ريئ مسرليات المنظم  بي يا.
بأنيا  مميل   Andic et al , 2012 كما  رفيا 

فلي  و إسللتب اد التلأثيرات السللمبي  ألن لد  سمسللم  تخ
 التوريد  مى البي  .

بأنيلللللللللللللللا  Hoejmose,2012كملللللللللللللللا  رفيلللللللللللللللا 
المماراسات المتوبي  بتحاين أصلحاا المصلالم مل  
خلللال  الت لللاو  بلللي  المنظملللات  بلللر سمسللل  التوريلللد 
      لتحسلللللي  أب لللللاد التنميللللل  المسلللللتدام  و األدا  البي لللللى

 نظم .و امدا  اإل تصادف لمم
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أ    Gonzalez-Bento et al ,2016ويلرف 
إدارة سمسم  التوريد الخارا  تمثل  ملدخ  كملى يلدمل 
بلللي  األب لللاد الداخميللل  و الخاربيللل  لسمسلللم  الايمللل  و 
تدبيلللن مماراسلللات متوبيللل  بالبي للل  و اللللو ى البي لللى 
تيللللدئ إلللللى تاميلللل  الفا للللد و التللللالئ و ت للللبد  مللللى 

تراة دو  التلللأثير  مميلللات إ لللادة التلللدوير لمملللواد الم للل
  مى أدا  ىذة المنظمات.

 مى أ  إدارة سمسم   Soda et al, 2015وأكد 
التوريللللد الخاللللرا  ت كللللس تفكيللللر بي للللى منللللدمل مللللد 
مماراسلللللللات إدارة سمسلللللللم  التوريلللللللد وت لللللللم  تصلللللللميم 
المنتبلللللات و توريلللللد الخاملللللات والتصلللللنيد و اإلملللللداد 
ال كسى فى نياي  دورة حياة المنتل. م  ناحي  أخلرف 
يلللرف اللللب   أ  إدارة سمسلللم  التوريلللد الخالللرا  ىلللى 

ر ميلللزة تنافسلللي  لممنظمللل  و ت لللد فمسلللمف  تنظيميللل  تلللوف
أداة تسلللللا د المنظملللللل   مللللللى التمركللللللز ملللللل  منظللللللور 
إستراتيبى  ا م  مى حس  إستخدام الموارد و ت لكي  
سمسلللم  التوريلللد بحيلللث تكلللو  سمسلللم  متكاممللل  بي يلللا و 
أياللللا بيللللدئ تخفللللي  التكللللاليئ و تحسللللي  الخدملللل  

 Simpson)إسلتباب  لالاود أصلحاا المصلالم. 
et al.,2007 ; Sarks et al., 2010 ; Jaya-
ram & Avittathur, 2015 ; Schrettle et 

al., 2014) 
ملل  ناحيلل  أخللرف يبللا التفر لل  بللي  مفيللوم إدارة 
سمسم  التوريد الخارا  السابن  را  و مفيوم أخر 
أكثللللر  للللموم يسللللمى إدارة سمسللللم  التوريللللد المسللللتدام  
Sustainable supply chain management 

(SSCM) تللللللى تتاللللللم  تمللللللت المماراسللللللات وىللللللى ال
الداخميلل  والخاربيلل  لممنظملل  التللى يللتم مماراسللتيا ملل  
أب  ب ل  سمسلم  التوريلد مسلتدام  مل  منظلور أب لاد 
األسللللتدام  وىلللللى األسللللتدام  البي يللللل  و المبتم يللللل  و 
اإل تصلللادي  . و ت للللرئ اإلسللللتدام  فللللى ىللللذا الصللللدد 

و بأنيا  ممي  إحداث التواز  بي  األب اد اإلبتما يل  
 Hongاإل تصادي  و البي ي  لتحاين التنمي  الب ري . 

et al., 2017; Zahiri et al, 2017)) 
ويبا التأكيد فى ىذا الصدد أ  الدراسل  الحاليل  
سلللتركز  مللللى مفيللللوم إدارة سمسللللم  التوريللللد الخاللللرا  
دو  التدللرن لمماراسللات و أب للاد إدارة سمسللم  التوريللد 

ملل  ناللاد الت للاب   المسللتدام  بللالرنم ملل  وبللود ال ديللد
بي  المفيومي  فى الوا د ال ممى ، لذلت يمك  تادي  
   مفيللللوم ومماراسللللات إدارة سمسللللم  التوريللللد المسللللتدام  

 فى بحوث أخرف مستابمي .
 

مماراســــــات إدارة سمســــــمة التوريــــــد  -2–5
 الخضراء:

ياصللد بمماراسللات إدارة سمسللم  التوريللد الخاللرا  
      كلللللل  األن للللللد  و ال مميللللللات التللللللى تتوبللللللو ياألب للللللاد 
       و الفمسلللللف  البي يللللل  سلللللوا  كانلللللت ذات توبلللللو داخملللللى
و تسمى اإلدارة البي ي  الداخمي  متمثم  فى مماراسلات 
      و د لللللم اإلدارة ال ميلللللا و الوسلللللدى و اللللللنظم اإلدايللللل 

أو مماراسلللللات ذات توبلللللو  ،وظفي و مماراسلللللات المللللل
        خلللللللاربى و ت لللللللتم   ملللللللى ال لللللللرا  مللللللل  الملللللللوردي  
        و الت للللللاو  مللللللد ال مللللللال  حللللللو  المتدمبللللللات البي يلللللل 
و إسللت ادة امسللتثمار و مماراسللات تصللميم المنتبللات 

 Zhu et)و  ال مميات  الخارا  أو صديا  البي  . 
al., 2005) 

 Vachon & Klassaen,   2006وحدد كال م  
ثالثلللل  أب للللاد أساسللللي  لممارسلللل  إدارة سمسللللم  التوريللللد 

إدارة سمسلللللللم  التوريلللللللد الداخميللللللل   -الخالللللللرا  ىلللللللى 
الخاللرا  و التللى تتاللم  المماراسللات البي يلل  داخلل  
      المنظمللللل  والتلللللى يلللللتم مماراسلللللتيا  بلللللر كللللل  ام سلللللام
و اإلدارات ألنبللللللاز الميللللللام البي يلللللل  مثلللللل   مميللللللات 

إدارة  –يد األخاللللللر التصللللللميم األخاللللللر و التصللللللن
سمسلللم  التوريلللد الخالللرا  ملللد ال ملللال  و التلللى تمثللل  
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 ممي  الت او  البي ى بي  المنظمل  و  مال يلا بيلدئ 
أخيرا إدارة سمسلم    -تمبي  المتدمبات البي ي  لم مال  

التوريللد مللد المللوردي  و التللى تتاللم  بللدورىا الت للاو  
دات البي لى مللد المللوردي  فيمللا يت مللن بتدبيللن اإل للترا

 البي ي .  
   بالشـرحet al, 2013   Diabatولقـد تنـاول

و التفصيل تصنيف مماراسات إدارة سمسمة التوريـد 
 الخضراء فى األتى:

و  وا لد  اإلدارة البي ي  بما تتالمن  مل  سياسلات
   و م لللايير الللبد الفا لللد و اللللتحكم فلللى الفا لللد التلللالئ 

ال للرا  األخاللر بيللدئ تخفللي  الفا للد  -و المموثللات
تاميللل  التلللالئ و  مميلللات إ لللادة التلللدوير لمخاملللات  و

الت للللاو  مللللد  لتاللللديم منتبللللات خاللللرا   -الم للللتراة 
الت للللللاو  مللللللد المللللللوردي  لتحسللللللي   -صللللللدبا  البي لللللل 

إسللللت ادة المنتبللللات وا  للللادة  –المللللدخالت و اإلبتكللللار
و ان لللللللد  اإلملللللللداد  –التلللللللدوير و إ لللللللادة الت لللللللاي  

ميم ال كسللى مثللل  اللللتخمص مللل  الفا لللد و أخيلللرا التصللل
 المتوافن مد البي   لتامي  األثار السمبي .

   ,.Tachizawa et alو  لللللد تناوللللللت دراسللللل 
المحللاور امساسللي  لمماراسللات إدارة سمسللم    2015

    فللللى مماراسللللات المراب لللل  البي يلللل   التوريللللد الخاللللرا 
      و تدبيلللللللن الم لللللللايير البي يللللللل  و تلللللللدريا الملللللللوظفي  

الملوردي  و تصلميم و أن د  التصميم و الت او  مد 
 منتبات صديا  البي  .

    ,Dubey & Aliملللللللل  ناحيلللللللل  أخللللللللرف صللللللللنئ 
أب اد المماراسات الخارا  فى سمسم  التوريد  2015

    فللللى أنظملللل  الر ابلللل   مللللى البللللودة و أن للللد  التوريللللد 
    و إدارة ال ال للللل  ملللللد الملللللوردي  و ال لللللرا  األخالللللر 

 و نظم ال را  فى الو ت المحدد .
ت م ظلللم الدراسلللات فلللى ىلللذا اإلتبلللاة ولالللد إتفاللل 

 مللى أ  المماراسللات امساسللي  إلدارة سمسللم  التوريللد 

       التوريلللللد امخالللللر الخالللللرا  ت لللللتم   ملللللى أن لللللد 
التصلللنيد األخالللر و أن لللد   و أن لللد  التصلللميم و

      الموبسللللللتيات الخاللللللرا  و الم للللللارك  مللللللد ال مللللللال 
و الدا لللللل  الخاللللللرا  و أنظملللللل  إدارة البي لللللل  داخميللللللا 
(Soda et al., 2015; Yu & Ramanathan, 
2015 ;Villanueva-Ponce  et al.,2015 ;Li 
et al , 2016 ; Kirchoff et al, 2016 ; Lo 
& Shiah, 2016 ;Feng & Wong, 2016 ; 

Dubey et al., 2017) 
       ضــــــــــغوط أصــــــــــحاب المصــــــــــالح  –3– 5

 فى سمسمة التوريد:
بلللللدأ مصلللللدمم أصلللللحاا المصلللللالم يظيلللللر منلللللذ 

حيللللث ت للللرئ  4963 دراسللللات بام لللل  سللللتانفورد فللللى
أصحاا المصالم بأنيم تملت المبمو لات التلى بلدو  

 4984د ميللا سللتفاد المنظمللل  وبودىللا. و فللى  لللام 
 لللللدم فريملللللا  نظريتللللل  ال لللللييرة فلللللى تلللللاثير أصلللللحاا 
المصللللللالم  مللللللى منظمللللللات األ مللللللا  ملللللل  منظللللللور 
إستراتيبى , و ب د ذللت بلدأ امىتملام يتزايلد بموالوع 

أصحاا المصالم  ملى  لرارات و إسلتراتيبيات  تأثير
منظمللللات األ مللللا  لموفللللا  باإل للللترادات و الم للللايير 

 , .Weng et alالبي ي  و الس ى لتحاين اإلسلتدام 
2015)  ) 

كمللا بللدأت فللى السللنوات األخيللرة تتزايللد الاللاود     
التللللى يمارسللللليا أصلللللحاا المصلللللالم  ملللللى منظملللللات 

مبي   ملللى البي للل  األ ملللا  بيلللدئ تاميللل  التلللأثيرات السللل
        Zhu et  بلر سمسلم  التوريلد حيلث حلددت دراسل 

al., 2005   أىم مصادر ااود اصحاا المصالم
     داخللللل  سمسلللللم  التوريلللللد  فلللللى الت لللللري ات الحكوميللللل  
و الدولي  و ااود ال ملال  و الملوردي  و الالاود 
الداخميلللللل  لتبنللللللى و تدبيللللللن إسللللللتراتيبيات تسللللللتيدئ 

 النظيئ أو األخار.التصميم و اإلنتاج 
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أ  Cheng et al. , 2008 وأكلدت دراسلل  
أصلللللحاا المصلللللالم األكثلللللر تفلللللا ال و تلللللأثيرا  ملللللى 
المنظملل  فللى  ال للات سمسللم  التوريللد ىللم المللوردي  و 
ال مال  و المنافسي  وىذا ما يتدما بالارورة إيبلاد 
و بنللا  أليلل  إلحللداث الت للاو  مللد ىللذة امدللرائ ملل  

ارك  و اإلتصلللا  و اللللت مم خلللال  بنلللا  الثاللل  و الم للل
 الم ترت فيما يت من بالااايا البي ي .

 

أصللحاا  Slack et al.,2010 كمللا  للرئ 
بللأنيم المبمو للات التللى ليللا مصللمح  فللى  المصللالم

المنظملل  و يكللو  ليللم تللأثير  مييللا ب للك  مبا للر او 
نيلر مبا للر, و ىللم ال مللال  و المللوردي  و المللوظفي  

 و أدرائ المبتمد  و الحكوم .

 

ىنللات  أ   Hofer et al., 2012كملا أكللد 
زيادة فى تأثير تمت البما ات  ملى المنظملات لتمبيل  
مدالبيم فيما يت من بحماي  البي   و تحاين اإلستدام  
فى الملوراد و تالديم منتبلات خالرا  .و ىلذا ملا دفلد 
منظمللات ام مللا  إلللى واللد و تصللميم المماراسللات 
الداخميللللل  و الخاربيللللل  الالللللادرة  ملللللى تمبيللللل  تو  لللللات 

را    ا  تو  اتيم البي ي .أصحاا المصالم وا 
و يمكلللللل  فللللللى ىللللللذا الصللللللدد اإل تمللللللاد  مللللللى 
التصلللللللنيئ األكثلللللللر إسلللللللتخداما كنملللللللوذج كالسللللللليكى 
لتصلللنيئ نو يللل  الللاود أصلللحاا المصلللالم واللللذف 

اللذف  Cater & Ellram , 1998  دمل  كلال مل  
يميللز بللي  أصللحاا المصللالم الللداخمي  و ىللم اإلدارة 

يلللل  خاصلللل  ال ميللللا و المللللوظفي  و نظللللم اإلدارة الداخم
نظللم اللبد البللودة ونظللم اللبد التكمفلل  ، ملل  ناحيلل  
أخللرف ت للم  األدللرائ الخاربيلل  الاللاود اإلبباريلل  
سوا  الحكومي  أو الدولي  و منيا ااود م ياريل  او 
أخال يلللل  تبللللاة حمايلللل  البي لللل  و اللللاود ال مللللال  و 

 الموردي  و المنافسي  .

أنل  مل  Kim & Lee, 2012 وأكلد كلال مل  
ك  أصحاا المصالم و ىم ال مال  الص ا إراا  

اإلدارة كملللا يوبلللد أدلللرائ  و الملللوردي  و الحكومللل  و
خفيلللللل  نيللللللر صللللللريح  مثلللللل  المنافسللللللي  و اللللللاود 

 بما ات المبتمد المحمى و بما ات الااد.
 Vanpouke و إتفا ا مد نفس الرأف السابن أوام 

et al., 2016  إمكانيل  تاسليم أصلحاا المصلالم
ى بما لللللللات المصلللللللالم داخللللللل  سمسلللللللم  التوريلللللللد إلللللللل

الداخميي , و ىم الموظفي  و اإلدارة ال ميلا وبما لات 
   المصلللالم الخلللاربيي , و ت لللم  الملللوردي  و ال ملللال 

   المحمى. و الحكوم  و أدرائ المبتمد
 الدراسة النظرية: – 6

 نلللد الايللللام بمراب لللل  الدراسلللات و األدبيللللات فللللى 
حللث مبللا  إدارة سمسللم  التوريللد الخاللرا   محللظ البا

حللدوث تدللور تللدريبى فللى البحللوث والدراسللات التللى 
تناولت  ال   مماسات إدارة سمسم  التوريلد الخالرا  
بااللايا و مواللو ات حمايلل  البي لل  و تحايللن التميلل  
المسللتدام  بللالتوازف مللد تنللامى دور اللاود أصللحاا 
المصللللالم  مللللى منظمللللات األ مللللا  لمحصللللو   مللللى 

سلتدام  ، منتبات خارا  صديا  البي   و تحايلن اإل
و بلللدأ اإلىتملللام منلللذ منتصلللئ ال الللد الماالللى بتالللديم  

والتى أظيلرت تنلامى  Zhu et al. , 2015  بدراس 
الصلللللنا ي  الصللللليني  نحلللللو تبنلللللى  بيلللللود  ال لللللركات

مماراسلللللات خالللللرا   بلللللر سمسلللللم  التوريلللللد لتحايلللللن 
اإلسلللللتدام  البي يللللل   و تدبيلللللن اإلسلللللتراتيبيات التلللللى 
تسلتيدئ تاميل  التللأثيرات البي يل  الالارة لمنتباتيللا ,و 
تحسللللي  الصللللورة الذىنيلللل  لتمللللت المنظمللللات ,  وذلللللت 
إستباب  لااود أصحاا المصالم, مث  الحكوم  و 

  و المللللوردي  ، لكللللل  ملللل  ناحيللللل  أخللللرف للللللم ال مللللال
تتوصلللللل  الدراسلللللل  لوبللللللود  ال لللللل   ويلللللل  بللللللي  تمللللللت 
       المماراسللللللللات الخاللللللللرا  و تحسللللللللي  األدا  المللللللللالى 
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و الت ايمى و البي لى و  لد يربلد ذللت لحداثل  تدبيلن 
 تمت المماراسات فى الصي .

باختبلار دور  Cheng et al., 2008 كملا  لام 
  بللي  أدللرائ سمسللم  التوريللد الثالل  و م للارك  الم رفلل

فيملا يت ملن بمماراسللات إدارة سمسلم  التوريلد الخاللرا  
و ىللم المللوردي  و المصللن ي  وال مللال  بيللدئ تنميلل  
 ال للللللات الت للللللاو  بينيللللللا . و  للللللد حللللللددت الدراسلللللل  
مبمو لل  ال وامللل  التللى تلللتحكم فللى  ال لللات الت لللاو  
داخلللللل  إدارة سمسللللللم  التوريللللللد الخاللللللرا  فللللللى, الالللللليم 

و الم لللارك  فلللى إتخلللاذ الالللرارات و ف اليللل   الم لللترك 
اإلتصلللللامت و دا لللللات اللللللت مم و  ال لللللات النفلللللوذ و 
السلللللللموت اإلنتيلللللللازف لم لللللللركا  و توافلللللللن المللللللللوارد . 
وتوصللللللمت الدراسلللللل  أ  اكثللللللر ال واملللللل  تللللللاثيرا ىللللللى 
الم للارك  فللى الاللرارات و ف اليلل  امتصللامت ، بينمللا 
 األ لللللل  تللللللأثيرا السللللللموت اإلنتيللللللازف ألدللللللرائ سمسللللللم 

 التوريد. 
  Kim & Lee , 2012مل   كذلت  دم كال

تحمللللليال للللللدور ثاافللللل  التوبللللل  البي لللللى فلللللى اإلسلللللتباب  
لاللللللاود أصللللللحاا المصللللللالم و تبنللللللى المنظمللللللات 
لمماراسللللات الموبسللللتيات الخاللللرا  المتوبللللو بحمايلللل  
البي   ، و  د أظيرت نتا ل الدراس  وبود  ال    وي  

ات بلللي  الللاود أصلللحاا المصلللالم و تبنلللى مماراسللل
لوبسللتي  خاللرا  مثلل  التوريللد األخاللر و الت ب لل  و 
التاميئ األخار و التصميم و ال مميات الخارا  . 
وأواحت نتا ل الدراس  أياا أ  ثااف  التوب  البي ى 

 تم ا دور و سيد فى ال ال   السابا .

 

 مللللى أىميلللل   2012و أكللللدت دراسلللل  ر للللوا  ، 
تبنللللللى و تدبيللللللن إسللللللتراتيبيات التصللللللنيد الخاللللللرا  
    إسللللتباب  لماللللاود و المدالللللا الخاربيلللل  لممبتمللللد 
و ال ملللللال  و الحكومللللل  وىلللللذا ملللللا يلللللدفد المنظملللللات 
الصنا ي  فى مصر نحو تف ي  نظلم اإلدارة البي يل  . 

لك  م  ناحي  أخلرف للم تلد م الدراسل  فرالي  وبلود 
تللأثير إيبللابى لتدبيللن إسللتراتيبي  التصللنيد الخاللرا  

ظملللللات الصلللللنا ي   ملللللى تحسلللللي  األدا  البي لللللى لممن
المصلللري  حيلللث أرب لللت الدراسللل  سلللبا ذللللت لحداثللل  
تبنلللى المماراسلللات الخالللرا  فلللى مصلللر و كلللذلت ا  
تدبيللللللن اإلدارة البي يلللللل  يتدمللللللا بالاللللللرورة إحللللللداث 
تايللرات ثاافيللل  للللدف اإلدارة ال ميلللا و الملللوظفي  لتبنلللى 

 فمسف  و مماراسات التصنيد األخار.
 6146 ملل  ناحيلل  أخللرف إىتمللت دراسلل  البللرازف،

بتوالللليم دور مماراسللللات إدارة سمسللللم  التوريللللد  مللللى 
أدا  المنظملللل  و ذلللللت ملللل  منظللللور تدبيللللن المللللدخ  
اإلسللتراتيبى لمتفا لل  مللد البي لل  و األدللرائ البي يلل  و 
ىلللللللم الملللللللوردي  و ال ملللللللال  و الوسلللللللدا  با تبلللللللارىم 
أصللللللحاا المصللللللالم األساسللللللي  فللللللى الت املللللل  مللللللد 

التفا   مد  المنظم . و  د توصمت نتا ل الدراس  أ 
البي   و ذلت مل  خلال  إ امل   ال لات دويمل  امبل  
مد ىذة امدرائ ت د الاام  لتحسي  امدا  متملثال 

 فى تحسي  الربحي  و الحص  السو ي .
 Diabat et al. , 2013    كما إىتمت دراس 

بتحميل  دور مماراسلات إدارة سمسلم  التوريلد الخالرا  
أدا   مصلللن ى فلللى صلللنا   السللليارات  ملللى تحسلللي  

السيارات . وتتمث  تمت المماراسات فى اإلدارة البي يل  
و ال للللرا  األخاللللر و الت للللاو  مللللد ال مللللال  لتاللللديم 

الت للللاو  مللللد المللللوردي   منتبللللات صللللديا  لمبي لللل  , و
   لتحسلللي  بلللودة الملللدخالت و أن لللد  إ لللادة التلللدوير 
     و أسلللت ادة اإلسلللتثمار مللل  خلللال  اللللتحكم فلللى الفا لللد

     إلمللللداد ال كسللللى, مثلللل  إدارة المرتب للللاتو أن للللد  ا
و التصللميم المتوافللن مللد البي لل  لتاميلل  األثللار السللمبي  

  تاميللللل  التملللللوث و إسلللللتيالت ل مميلللللات اإلنتلللللاج مثللللل
. وتوصللمت نتللا ل الدراسلل  إلللى حللدوث تحسلل  الدا لل 

أدا  مصللللن ى السلللليارات نتيبلللل  تدبيللللن المماراسللللات 
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البي لى متملثال فللى السلابا  , متمثمل  فلى تحسل  األدا  
تخفلللي  الفا لللد و تحسللل  األدا  اإل تصلللادف متملللثال 
فى تحس  اإليرادات و تحس  األدا  الت ايمى متمثال 
فللى تخفللي  التكمفلل  و تحسلل  الصللورة الذىنيلل  نتيبلل  

  يام المنظم  بمسرلياتيا اإلبتما ي 

 

بدراسل  كيفيل   6143كذلت إىتمت دراس  حمد ، 
لبي للللل  المحيدللللل  و تفا للللل  منظملللللات األ ملللللا  ملللللد ا

اإلسلتباب  لمصلادر الالاود  بيلا و ذللت مل  خلال  
إحللداث تكاملل  سمسللم  التوريللد ، و  للد حللددت الدراسلل  
الالللللللللاود البي يللللللللل  فلللللللللى اإلالللللللللدراا السلللللللللو ى و 
التكنولوبى و ااود المنافسلي  . أملا تكامل  سمسلم  
التوريد التى يبا أ  تتوافن مد التايرات البي ي  فيى 

اإلتصللامت مللد ال مللال  و بنللا  م للارك  المللوردي  و 
 ال لللللات دويمللللل  امبللللل  م يلللللم و األدوار اإليبابيللللل  
لمملللوظفي  لعسلللتباب  لممتايلللرات البي يللل . و توصلللمت 
الدراسللللل  التلللللى دبالللللت  ملللللى الصلللللنا ات األنذا يللللل  
بللللاألرد  إلللللى وبللللود تللللأثير إيبللللابى لتكاملللل  سمسللللم  

 التوريد  مى تحسي  األدا  التنظيمى.

 

 6143 ولت دراس  محسا ،فى نفس اإلتباة تنا
وصلللئ ال ال للل  بلللي  مماراسلللات إدارة سمسلللم  التوريلللد 
الخالللرا  و تحسللللي  إنتابيلللل  المنظمللل  تدبياللللا  مللللى 
    ال للللركات ال امملللل  فللللى مبللللا  الصللللنا ات الكيماويلللل 

فلى مصلر،  44114األيلزو  و الحاصم   مى  ليادة
و  للد حللددت الدراسلل  مماراسللات إدارة سمسللم  التوريللد 

   ل لللرا  امخالللر و اإلنتلللاج األخالللر الخالللرا  فلللى ا
و التصلللللللميم األخالللللللر و إ لللللللادة التلللللللدوير و اإلدارة 
البي يلل  . و توصللمت نتللا ل الدراسلل  إلللى وبللود  ال لل  
إيبابيللللل  بلللللي  تدبيلللللن تملللللت المماراسلللللات و تحسللللللي  

 اإلنتابي .
مللللل  ناحيللللل  أخلللللرف تناوللللللت دراسللللل  كلللللال مللللل         

Gualandris & Kalchschmidt , 2014   تلأثير

اللللاود ال مللللال  و الاللللاود اإلبتكاريلللل  فللللى البي لللل  
التنافسلللي   ملللى تبنلللى مماراسلللات إدارة سمسلللم  التوريلللد 
المسللتدام  ملل  منظللور المماراسللات الخاللرا  خاصلل  

، بال مميات الخارا  او المسلتدام  فيما يت من بادارة 
و توصمت نتا ل الدراس  إلى أ  المماراسات الداخمي  

تللللردف لعسللللراع بتبنللللى  الخاللللرا  بيللللدئ اإلسللللتدام 
المماراسلات الخاربيلل  التلى تسللتيدئ إرالا  ال مللال  
و أيالللا تلللرثر إيبابيلللا  ملللى تبنلللى البيلللود اإلبتكاريللل  
لتحسللي  المنتبللات و تصللميم منتبللات صللديا  لمبي لل  
إستباب  لااود ال مال  نحو حماي  البي   و تحايلن 

 اإلستدام .
 , Yu et alراس  السابا   دم دوفى نفس إتباة ال

نموذبلا متكلامال إلختبلار ال ال ل  بلي  أب لاد   2014
إدارة سمسم  التوريد الخارا  المندمب   مد أصلحاا 
المصللالم و أب للاد األدا  الت للايمى لممنظمللات تدبياللا 
 ملللللى المنظملللللات الصلللللنا ي  بالصلللللي  ، و أظيلللللرت 
نتلللللا ل الدراسللللل  وبلللللود  ال للللل  إيبابيللللل  بلللللي   أب لللللاد 

   د الخالللرا  المندمبللل  مماراسلللات إدارة سمسلللم  التوريللل
و تحسللللللي  األدا  الت للللللايمى و تتمثلللللل  ىللللللذة األب للللللاد 

ال مميلللللللات  المندمبللللللل  ملللللللد ال ملللللللال  و الملللللللوردي  و
الداخميلللل  لللللعدارة البي لللل  ، بينمللللا تتمثلللل  أب للللاد األدا  
     الت لللللايمى فلللللى المرونللللل  و سلللللر   التسلللللميم لم ملللللال  

 و تخفي  التكمف  و تحسي  البودة.
مللللل  ناحيللللل  أخلللللرف إسلللللتيدفت دراسللللل  نريلللللا ، 

تحديللللد أىللللم مماراسللللات إدارة سمسللللم  التوريللللد  6145
الخاللرا  و  ال تيللا بللأدا  المنظمللات ، حيللث أكللدت 
الدراسلللل   مللللى اللللرورة دمللللل التفكيللللر البي للللى داخلللل  
مماراسات إدارة سمسم  التوريلد و ذللت لتحسلي  األدا  
البي للللللللللى و اإل تصللللللللللادف و الت للللللللللايمى . و تمثمللللللللللت 

اراسلللات إدارة سمسلللم  التوريلللد فلللى نظلللم الم موملللات مم
الخاللللللرا  و التصللللللميم صللللللدين البي لللللل  و التصللللللنيد 
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األخاللر و التخللزي  األخاللر و ال للرا  األخاللر و 
الت للللللللللاو  مللللللللللد ال مللللللللللال  و التسللللللللللوين امخاللللللللللرو 
الموبسلللللتيات ال كسلللللي . تمثملللللت نتلللللا ل الدراسللللل  فلللللى 
إمكانيلللل  تدبيللللن التصللللنيئ السللللابن  مللللى ال للللركات 

لكلللللل  توصللللللمت الدراسلللللل  إلللللللى تدبيللللللن  المصللللللري  و
منظملللللات البتلللللرو  لمحلللللد األدنلللللى مللللل  المماراسللللللات 
الخارا  إلتزاما لمت ري ات و الاواني  حيلث يلنخف  

 و ى تمت ال ركات يالتوب  البي ى.
 Xiaفى نفس إتباة الدراس  السابا  ركزت دراس 

et al., 2015  مى اللربد بلي  تدبيالات التكنوللوبى 
  المنظمللات ملل  خللال  تبنللى امخاللر و تحسللي  أدا

إسللللتراتيبيات صللللديا  لمبي لللل ، حيللللث ركللللزت الدراسلللل  
 مى تحديلد ال وامل  الالروري  التلى تلرثر  ملى  لرار 
إختيلار التكنولللوبى األخاللر و تللأثيرة اإليبللابى  مللى 
األدا  اإل تصلللادف و البي لللى. و دبالللت الدراسللل  فلللى 
الصلللي  و أظيلللرت نتا بيلللا وبلللود  ال للل   ويللل  بلللي  

تكنوللللوبى األخالللر و تدبيلللن المماراسلللات إختيلللار ال
 الخارا  التى ترثر إيبابيا  مى امدا .

تحمليال   Tachizawa et al ,2015كذلت  لدم 
 للامال لم ال للات المتداخملل  بللي  الللدوافد و المحركللات 
البي يل  و مللداخ  سمسلم  التوريللد مل  ناحيلل  و تحسللي  
األدا  مللل  ناحيلللل  أخللللرف بللللالتدبين  مللللى المنظمللللات 

ي  فى أسبانيا ، و توصمت نتا ل الدراسل  إللى الصنا 
أ  ىنات مبمو تي  م  ال وامل  المحركل  أو الداف ل  
لتبنللللى المماراسللللات البي يلللل  فللللى سمسللللم  التوريللللد ىللللى 
 واملللل  داخميلللل  تتمثلللل  فللللى اإلدارة ال ميللللا و مبللللالس 
اإلدارة امللللا المحركللللات الخاربيلللل  ت للللم  الحكوملللل  و 

المبتمللللد . و للللد ال مللللال  و المللللوردي  و المنافسللللي  و 
حلللددت الدراسللل  أىلللم مماراسلللات إدارة سمسلللم  التوريلللد 
الخاللللرا  فللللى تدبيللللن الم للللايير البي يلللل  و المراب لللل  
البي يللللللل  و تلللللللدريا الملللللللوردي  و تصلللللللميم ال مميلللللللات 

الخالللللللللللرا  و التصلللللللللللميم البيلللللللللللد بالت لللللللللللاو  ملللللللللللد 
الموردي .كملللللا توصلللللمت الدراسللللل  إللللللى وبلللللود تلللللاثير 

 بلللللر سمسلللللم  إيبلللللابى ليلللللذة المماراسلللللات الخالللللرا  
التوريللللد  مللللى تحسلللل  األدا  البي للللى لممنظملللل  ب للللرد 

 الت او  مد ال مال  و الموردي  .
 Villanueva-Ponce et al , 2015أما دراس 

فاللللد  امللللت بتحميلللل  ال ال لللل   بللللي  مماراسللللات إدارة  
سمسلم  التوريلد الخاللرا  و تبنلى و  تدبيلن المللوردي  

ميم بحمايلل  لع للترادات و اإل تبللارات البي يلل  و إلتللزا
البي لل  ملل  ناحيلل  و مللدف تحايللن نتللا ل نتللا ل إيبابيلل  
فللى األدا  البي للى و اإل تصللادف لممنظمللات يللالتدبين 
 ملللى المنظملللات الصلللنا ي  بالمكسللليت ،  و أظيلللرت 
نتلللا ل الدراسللل  ا  المنظملللات التلللى ألزملللت الملللوردي  
بالم لللللايير و اإل لللللترادات البي يللللل   لللللد حاالللللت نتلللللا ل 

تللللزام المللللوردي  بالم للللايير البي يلللل  إيبابيلللل  حيللللث أ  إل
يردف لاما  بودة الملدخالت و الخاملات و بالتلالى 
الللما  تالللديم منتبلللات صلللديا  البي للل  . و لللد حلللددت 
الدراسلل  مبمو للل  الخصلللا ص البي يلل  التلللى يبلللا أ  
تتوافر فى المورد  ند تاييم  و إختيلارة مثل  التصلميم 
األخار و الحصو   مى  يادات األيلزو و اللتحكم 

ى التموث و أن د  التدوير و التخمص مل  الفا لد و ف
 تخفي  أستيالت الدا   و المراب   البي ي .

 Soda et al , 2015 كذلت إستيدفت دراسل  
إسللللتدالع مللللدف تبنللللى و تدبيللللن المنظمللللات الينديلللل  
لمماراسللات سمسللم  التوريللد الخاللرا  ، حيللث أظيللرت 

ات نتلا ل الدراسلل  وبلود إتبللاة متزايلد ملل   بل  المنظملل
الينديللل  لمماراسللللات سمسللللم  التوريلللد الخاللللرا  حيللللث 
أصبحت المماراسات البي يل  الرورة و ليسلت إختيلار 
لالللللما  نبلللللاح المنظملللللات حيلللللث يبلللللا ا  تتبنلللللى 
المنظمللللات إسللللتراتيبيات صللللديا  لمبي لللل  فللللى مبللللا  
ال مميللات الصللنا ي  مثلل  أن للد  التوريللد الخاللرا  و 
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يات تدبيلللن التكنوللللوبى األخالللر و أن لللد  الموبسلللت
 الخارا .

   -Yu & Ramمل  ناحيل  أخلرف تناوللت دراسل  
anathan ,2015   دور ااود أصحاا المصالم

 مى مماراسات سمسم  التوريلد الخالرا  تدبيالا  ملى 
المنظملات الصلنا ي  بالمممكلل  المتحلدة ، و لد حللددت 
الدراسلل  تمللت المماراسللات فللى مبمللو تي  ىمللا اإلدارة 

األخاللللر لم مميللللات . الداخميلللل  الخاللللرا  والتصللللميم 
فيملللللا يت ملللللن بلللللاإلدارة الداخميللللل  فيلللللى التلللللى ت كلللللس 
اإلسللتراتيبيات التللى تدبايللا المنظملل   مللى المسللتوف 
التنظيمللى لحمايلل  البي لل  و الوفللا  باإللتزامللات البي يلل  
وم  ناحب  اخلرف ي لير التصلميم األخالر لم مميلات 
إلللى مماراسللات  مميلل  التصللميم و التوريللد و اإلنتللاج 

. توصلللمت نتلللا ل الدراسللل  إللللى ا  الللاود  األخالللر
أصللللحاا المصللللالم تللللرثر إيبابيللللا  مللللى مماراسللللات 
اإلدارة الخالللرا  و مماراسلللات التصلللميم و ال مميلللات 
الخاللللرا  ، وتللللردف تمللللت المماراسللللات إلللللى تحسللللي  

 األدا  البي ى .
 , Dubey & Aliكذلت تناولت دراس  كال م   

محللللددات و دوافللللد مماراسللللات التصللللنيد   2015
األخالللر و تأثيرىلللا  ملللى أدا  سمسلللم  التوريلللد وىلللى  
مماراسلللللللات إدارة البلللللللودة الكميللللللل  و ال ال لللللللات ملللللللد 
المللللوردي  و البحللللوث و التدللللوير و األنتللللاج الر للللين 
ومماراسلللات التكنوللللوبى األخالللر و دبالللت الدراسللل  
 مللى المنظمللات الصللنا ي  بالينللد، و توصللمت نتللا ل 

ماراسلللات الدراسللل  إللللى ا  أكثلللر محلللددات و دوافلللد م
األخالللللللر تلللللللأثيرا  ملللللللى أدا  سمسلللللللم  التوريلللللللد ىلللللللى 

 مماراسات البودة الكمي  و البحوث و التدوير.
 Wengم  منظور مختمئ نسبيا تناولت دراس  

et al. , 2015   تلأثير الاود أصلحاا المصلالم
 ملللللى مماراسلللللات اإلبتكلللللار األخالللللر تدبيالللللا  ملللللى 

المنظملللللات الصلللللنا ي  فلللللى تلللللايوا  ، حيلللللث حلللللددت 
أصحاا المصالم فلى الحكومل  و المنافسلي   الدراس 

و ال ملللللللللللال  و الملللللللللللوردي  والملللللللللللوظفي   وحلللللللللللددت 
مماراسلللللات األبتكلللللار األخالللللر فلللللى كللللل  ال مميلللللات 
المبتكرة التى تستيدئ حمايل  البي ل  و تالديم منتبلات 
صللديا  الببي لل  وىللى   مماراسللات ال مميللات اإلنتابيلل  

ات الخارا  و المنتبات البديدة الخارا  و مماراسل
تخفلللي  التملللوث. و توصلللمت الدراسللل  وبلللود  ال للل  
إيبابي  بي  الاود أصلحاا المصلالم و مماراسلات 
اإلبتكلللار األخالللر و دور ىلللذة ال ال للل  فلللى تحسلللي  

 أدا  المنظم  البي ى و الت ايمى و المالى.

 

 Zangم  ناحي  أخرف إستيدفت دراس  كال م    
& Yang , 2016   إختبار و تحمي  أىم المحركلات

و الااود األساسي  التى تسلي  تدبيلن المماراسلات 
الخالرا  تدبياللا  مللى المنظملات الصللنا ي  الصلليني  
   و تحديلللد تلللأثير تملللت المماراسلللات  ملللى األدا  البي لللى
و الت لللايمى و الملللالى لتملللت المنظملللات . و توصلللمت 
الدراسللل   أللللى أ  أىلللم مصلللادر الالللاود تلللأتى مللل  

        و ال ملللللللللللال  الملللللللللللوظفي  و ملللللللللللديرف األدارة ال ميلللللللللللا 
و الموردي  و الحكوم  ، و حلددت الدراسل  األدلرائ 
اإليبابيللللل  فلللللى تأثيرىلللللا  ملللللى تحسلللللي  األدا  و ىلللللم 
الموظفي  و المديري  و ال مال  بينما امثير أ   فيما 

 يت من بالموردي  و الحكوم .

 

دراسل   Vanpouke et al, 2016 كملا  لدم
دارة سمسلللم  متكاممللل  ىامللل  لفيلللم دوافلللد المنظملللات إل

التوريد الخارا  و كيئ تلرتبد ىلذة اللدوافد بالاود 
أصلللللللحاا المصلللللللالم و ال ال للللللل  بلللللللي  المماراسلللللللات 
الخالللرا  و األدا ، و  لللد حلللددت الدراسللل  اصلللحاا 
   المصللللالم فللللى مبمللللو تي  داخميلللل  و ىللللم المللللوظفي  
و األدارة و حمملللللللل  األسللللللللليم و أصللللللللحاا مصلللللللللالم 

مبتملد بينملا خاربيي  و ىلم ال ملال  و الحكومل  و ال
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حددت أىم اللدوافد فلى اللدوافد الت لري ي  و التنافسلي  
و البي يلل  . و توصللمت نتللا ل الدراسلل  إلللى أ  الللدوافد 
السلللللللابا  تالللللللود المنظملللللللات نحلللللللو تبنلللللللى و تدبيلللللللن 
مماراسلللللات إدارة سمسلللللم  التوريلللللد الخالللللرا  لتحايلللللن 

 تحسي  فى األدا .
      Kirchoff et مل  ناحيل  أخلرف تناوللت دراسل  

al. , 2016   ملا ىلى ال ال ل  بلي  مماراسلات إدارة
سمسلم  التوريللد الخاللرا  و تحسلي  أدا  المنظملل  فللى 
ظلللل  تبنللللى المنظملللل  التوبلللل  اإلسللللتراتيبى و التوبلللل  
البي لللى إسلللتباب  لمالللاود التنافسلللي  . و  لللد أظيلللرت 
نتللا ل الدراسلل  أ  الللدمل بللي  التوبلل  البي للى و التوبللو 

سمسللللللم  التوريللللللد يللللللرثر اإلسللللللتراتيبى ل مميللللللات إدارة 
إيبابيلللللا  ملللللى أدا  المنظمللللل  و  لللللد حلللللددت الدراسللللل  
  مر للرات امدا   فللى كفللا ة التكمفلل  و التمييللز البي للى
و ف اليللل  إراللللا  ال مللللال  .إ  إحلللداث التللللواز  بللللي  
دا للات و إمكانيللات كللال ملل  مماراسللات إدارة سمسللم  
التوريد الخارا  و التوب  البي ى ي د ارورة لمتكيلئ 

  .تايرات فى بي   ام ما مد ال
و فللى نفللس إتبللاة الدراسلل  السللابا  ركللزت دراسلل  

Gonzalez-Bent et al, 2016   ملى تحميل     
و إختبللار دور التكاملل  اإلسللتراتيبى و بنللا   ال للات 
دويملل  األبلل  مللد المللوردي   فللى تحسللي  مماراسللات 
ال لللرا  األخالللر، حيلللث أظيلللرت نتلللا ل الدراسللل  أ  

األخاللر تلردف إلللى تحسلي  أدا  وظيفلل  إدارة ال لرا  
ال لللرا  خاصللل   نلللد بنلللا  و تف يللل   ال لللات تحلللالئ 
إستراتيبي  دويم  األب  مد الملوردي  ، و  لد  رفلت 
الدراسلللل  مماراسللللات ال للللرا  األخاللللر بأنيللللا تدبيللللن 
مماراسات متوبي  بالبي   و الو ى البي ى تيدئ إللى 

لتلدوير تامي  الفا د و التالئ و ت بد  ممبات إ ادة ا
 لممواد الم تراة دو  التأثير  مى أدا  ىذة الموارد.

 Feng & Wangو د إستخدمت دراس  كال م  
نظام التحمي  المتلدرج إلكت لائ كيلئ تلرثر  2016 ,

مماراسلات اإلدارة البي يل   ملى األدا  الملالى لممنظمل  
ملل  خللال  تحايللن راللا ال مللال  و وم يللم ملل  خللال  

تم بلل  تكمفللل  التحلللو  و  توالليم اللللدور الوسلليد اللللذف
توصلللللمت نتلللللا ل الدراسللللل  إللللللى أ  مماراسلللللات األدارة 
البي ي  ليا تأثير إيبابى و م نوف  مى رالا ال ملال  

 مللى تحسللي  األدا  المللالى لممنظملل  ، و للد حللددت  و
الدراسللللل  مماراسللللللات اإلدارة البي يللللل  تتاللللللم  واللللللد 
     السياسلللات البي يللل  التلللى تالللم  الحفلللاظ  ملللى البي للل 

    لت تلللدريا الملللوظفي   ملللى المماراسلللات البي يللل كلللذ و
         الايلللللللام ب مميلللللللات و إبلللللللرا ات المراب للللللل  البي يللللللل  و
 التحسي  المستمر . و

ال ال ل   Li et al., 2016 كذلت تناولت دراسل  
بللي  التوبلل  البي للى لممنظملل  ملل  ناحيلل  و مماراسللات 
سمسلللللللم  التوريلللللللد الخالللللللرا  و مماراسلللللللات تصلللللللميم 

الللرا  و تلللأثير تملللت المماراسلللات  ملللى المنتبلللات الخ
تحسللللللي  األدا  البي للللللى و المللللللالى لممنظملللللل  ، و  للللللد 
إ تمللدت الدراسلل  فلللى تحميميللا  ملللى نظريلل  أصلللحاا 
المصلللالم و نظريللل  الملللوارد و توصللليئ دور دا لللات 
ال مميات ودا ات المنتل داخ  سمسم  التوريد . و  د 
حللللللددت الدراسلللللل  أىللللللم مماراسللللللات سمسللللللم  التوريللللللد 

فلللللى ال لللللرا  امخالللللر و نظلللللم التصلللللنيد  الخالللللرا 
األخالللللللر و نظلللللللم التكنولوبيلللللللا الخالللللللرا  و نظلللللللم 

، خارا  و التصميم األخار لممنتبلاتالم مومات ال
و  للد أظيللرت نتللا ل الدراسلل  انلل  نظللرا لمتللأثير البي للى 
المتزايللللد  مللللى المنظمللللات فاللللد أصللللبحت اإل تبللللارات 
البي يلل  أحللد األب للاد التللى يبللا أ  تاخللذىا المنظمللات 
فى حسبانيا  ند تصلميم  ممياتيلا و منيلا مماراسلات 
إدارة سمسللللم  التوريللللد الخاللللرا  والتللللى بللللدورىا تللللرثر 

 إيبابيا  مى األدا  المالى و البي ى لممنظم .
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 & Loم  ناحي  أخرف إستيدفت دراس  كال م  
Shiah , 2016   توايم و فحص دور  دم التأكد

دملا و كلذلت البي ى المرتبد بالتوريد و المنافسل  و ال
دراسلللل  ال ال لللل  بلللللي  دوافللللد و محركللللات المنظملللللات 
لعتباة نحو البي   الخارا  و المماراسلات الخالرا  
        لم لللللللللرا  و التصلللللللللميم و التصلللللللللنيد و الموبسلللللللللتيات
و امدارة الداخميللل ، و  لللد أ لللارت نتلللا ل الدراسللل  إللللى 

ىذة المماراسات ب لدم التأكلد البي لى خاصل   لدم  تأثر
التأكللد فللى  مميللات ال للرا  و كللذلت تتللأثر بالاللاود 
    الداخميلللل  و الخاربيللللل  لتبنلللللى المماراسلللللات الخالللللرا  
       و أىلللللم تمللللللت األدللللللرائ ىلللللم المللللللوظفي  و المللللللديري 
و ال ملللللللال  و الملللللللوردي  و المنافسلللللللي  و الالللللللاود 

 الحكومي  والت ري ي .
 Younis et al. , 2016 فت دراس  كما إستيد

إختبللللار مللللدف تللللأثير ب لللل  مماراسللللات إدارة سمسللللم  
ال للرا  الخاللرا   مللى األدا  الكمللى لممنظملل  تدبياللا 
 ملللى المنظملللات الصلللنا ي  بدولللل  اإلملللارات ، حيلللث 
     حلللللددت تملللللت المماراسلللللات بالتصلللللميم صلللللدين البي للللل 
         و التوريللللللللللد األخاللللللللللر و الت للللللللللاو  مللللللللللد ال مللللللللللال  

الموردي  و أن د  الموبسلتات الخالرا  و التوريلد  و
ال كسى كما حددت أب لاد األدا  فلى األدا  الت لايمى 
و اإل تصلللللادف و البي لللللى و اإلبتملللللا ى. و أظيلللللرت 
نتلللللا ل الدراسللللل  أ  مماراسلللللات إدارة سمسلللللم  التوريلللللد 
الخارا  ترثر بدرن مختمف   ملى األدا  حيلث تلرثر 

  او  مللد المللوردي  مماراسللات ال للرا  امخاللر و الت لل
و ال مللال   مللى تحسللي  األدا  الت للايمى بينمللا تللرثر 
مماراسللللللات الموبسللللللتيات و اإلمللللللداد ال كسللللللى  مللللللى 
تحسي  األدا  اإلبتما ى كما ترثر مماراسات ال را  
األخالر  مللى تحسلي  األدا  اإل تصللادف لممنظملل  ، 
لكلل  لللم تتوصلل  الدراسلل  لوبللود  ال لل  مبا للرة لتمللت 

 ى األدا  البي ى.المماراسات  م

  Dubey et al , 2017أيالا ركلزت دراسل  
 مى والد إدلار مفلاىيمى ي تملد  ملى ملدخ  اللنظم 
لبنللللا  الم رفللللل  فيملللللا يت مللللن باإلتباىلللللات المسلللللتابمي  
     لدراسللللل  مماراسلللللات إدارة سمسلللللم  التوريلللللد الخاللللللرا  
    و دورىللللا فللللى تحسللللي  الاللللدرة التنافسللللي  لممنظمللللات ، 
       و خمصلللللللللت الدراسللللللللل  الموسللللللللل   ألرا  الممارسلللللللللي  
و الباحثي  فى محا  إدارة سمسم  التوريد إلى ا  ىذة 
المماراسات ىى   أب لاد نيلر ماديل  أو نيلر ممموسل  
       و ىلللللللى د لللللللم اإلدارة ال ميلللللللا و م لللللللارك  الملللللللوظفي  
و ال ال ات مد ال ملال  و الثاافل  التنظيميل  المسلاندة 

       و مللللل  ناحيللللل  أخلللللرف أب لللللاد ماديللللل  لمتوبللللل  البي لللللى 
أو ممموسلللللل  وىلللللللى إدارة البللللللودة الكميللللللل  و امنتلللللللاج 
النظيلللللئ و ال ال لللللات ملللللد الملللللوردي  و التكنوللللللوبى 
النظيلللللللللئ و ال لللللللللرا  األخالللللللللر و أخيلللللللللرا أن لللللللللد  
الموبسللللتيات الخاللللرا . ملللل  ناحيلللل  أخللللرف لخصللللت 
الدراسللل  أب لللاد األدا  فلللى ثالثللل  أب لللاد أساسلللي  ىلللى  

 تصلللللادف مثللللل  تكمفللللل  البلللللودة و تكمفللللل  المنظلللللور اإل
اإلستباب   و المنظلور البي لى مثل  تكمفل  التكنوللوبى 
النظيلللللئ و تكمفللللل  إ لللللادة التلللللدوير وأخيلللللرا المنظلللللور 
 اإلبتما ى مث  اإللتزام اإلدارف و تدور الموظفي .
 تعميق الباحث عمى الدراسات السابقة

يتاللللم لمباحللللث ملللل  مراب لللل  امدبيللللات السللللابا  
ي  بحثيلي  حلو  موالوع الدراسل  و ىملا  وبود إتبلاى

  امتبللاة البحثللى امو  الميللتم بدراسلل  تللأثير اللاود 
أصلللللحاا المصلللللالم  مللللللى مماراسلللللات إدارة سمسللللللم  
التوريد فى ظ  البي   التنافسي  و اإلستباب  لمااود 

 Cheng et al. 2008 ; Kim & Lee)البي يل . 
,2012 ;Gualandris & Kalchschmidt ,2014 
; Yu et al ,2014 ; Tachizawa et al., 2015; 
Yu & Ramanathan, 2015 ; Weng et al, 

2015 ; Zang & Yang, 2016)  
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بينما  إىلتم اإلتبلاة البحثلى الثلانى بداسل  وتحميل    
تللللللأثير مماراسللللللات إدارة سمسللللللم  التوريللللللد  مللللللى أدا  
      المنظمللللللات ملللللل  الللللللواحى الت للللللايمي  و اإل تصللللللادي  

 Zhu et al., 2005 ; Diabat et)و البي يل  .
al.,2013 ; Xia et al.,2015 ; Villanueve-
Ponce et al., 2015 ; Dubey & ali , 2015 
; Kirchoff et al., 2016 ; Feng & Wang , 
2016 ; Li et al., 2016; Younis et al., 

2016 ; Dubey et al., 2017) 
 
 

 النموذج المقترح لمدراسة: – 7
إ تمللادا  مللى نتللا ل الدراسللات السللابا  تللم إ تللراح 
نملللوذج الدراسلللل  اللللذف يللللربد بلللي  اللللاود أصللللحاا 
المصللالم و مماراسللات إدارة سمسللم  التوريللد الخاللرا  
فللللى  ال للللتيم بللللاألدا  الت للللايمى و المللللالى و البي للللى 

 ,Zhu et alوذللللت بتوظيلللئ  لللدة نملللوذج دراسللل  
 Weng et al,2015ونمللوذج دراسلل   2005
 .Zang & Yang, 2016دراس   ونموذج

بنــاء عمــى مــا ســبق يمكــن توضــيح نمــوذج الدراســة 
 فى الشكل التالى:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( النموذج المقترح لمدراسة1شكل رقم )
  
 فروض الدراسة: – 8

يوبلللللللد تلللللللاثير إيبلللللللابى لالللللللاود اصلللللللحاا  -4
المصالم  مى مماراسات إدارة سمسم  التوريلد 

 .الخارا  
 

يوبلللد تلللأثير إيبلللابى لمماراسلللات إدارة سمسلللم   -6
 التوريد الخارا   مى أدا  المنظم .

يوبلللللللد تلللللللأثير إيبلللللللابى لالللللللاود أصلللللللحاا   -3  
 المصالم  مى أدا  المنظم .

 SP)) ضغوط أصحبة الوصبلح

  أصحبة اٌّصبٌح اٌخبرخييٓ: -ا

 ضغىط إٌّبفسيٓ - 

 ضغىط اٌحىىِخ - 

 

 

 أصحبة اٌّصبٌح اٌذاخٍييٓ:  -ة

 ضغىط اٌعّالء - 

 ضغىط اٌّىرديٓ -

 ضغىط اٌّىظفيٓ -

 

هوبراسبث إدارة سلسلت التوريذ 

 الخضراء 

(GSCMP) 

 اٌزعبوْ ِع اٌّىرديٓ فً اٌشزاء -1

 األخضز.

        اٌزعبوْ ِع اٌعّالء فً    -2

 االخضز.  اٌزصٕيع

 إسزعبدح االسزثّبر. -3

 اٌجيئخ. رصّيُ إٌّزدبد صذيمخ  -4

 اٌّّبراسبد اإلداريخ اٌذاخٍيخ. -5

.اإلدارح اٌجيئيخ -6  

 

 OP)أداء الوٌظوت )

 األداء اٌجيئً -1

 األداء اٌززشغيًٍ -2

 األداء اٌّبًٌ -3
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تم ا مماراسات إدارة سمسلم  التوريلد الخالرا   -4  
  المصللالم  دور وسلليد بللي  اللاود أصللحاا

 و أدا  المنظم .
 متغيرات البحث: – 9
يتمث  فل   الاود أصلحاا  المتغير المستقل: – 4

المصالم و ىلم الحكومل  و المنافسلي  و ال ملال  
 و الموردي  و الموظفي .

يتمثلللل  فللللى مماراسللللات إدارة  المتغيــــر الوســــيط: – 6
سمسللم  التوريللد الخاللرا  و ت للتم   مللى الت للاو  

الت لاو  مللد  ملد الملوردي  فلى ال للرا  األخالر و
إسلللللللت ادة  ال ملللللللال  فلللللللى التصلللللللنيد األخالللللللر و

    اإلسللللتثمار و تصللللميم المنتبللللات صللللديا  البي لللل 
 و المماراسات اإلداري  الداخمي  و اإلدارة البي ي .

ــاب  – 3    يتمثلل  فلل  أب للاد أدا  المنظملل  :المتغيــر الت
       و ت لللللللللتم   ملللللللللى األدا  البي لللللللللى و الت لللللللللايمى 

 و المالى.
 الدراسة التطبيقية –11
 منرج الدراسة: –1–11

مللل  الملللنيل  كلللالإ تملللد الباحلللث  ملللى توظيلللئ  
امسللتارا ى و اإلسللتنبادى و ذلللت ملل  خللال  إسللتارا  
     الدراسللللات السللللابا  و ملللل  خللللال  إسللللتنباد متايللللرات 
ختبللار الفللرو  التللى  للام الباحللث  و أب للاد  البحللث وا 
بوالللل يا لمدراسلللل  وكللللذلت تحميلللل  البيانللللات الميدانيلللل  
لمتوصلل  إلللى مبمو لل  ملل  النتللا ل و تفسلليرىا و ذلللت 
فلللللى الللللو  نتلللللا ل الدراسلللللات السلللللابا ، ، كملللللا تالللللدم 
الدراسللل  مبمو للل  مللل  التوصللليات لملللدرا  المنظملللات 

تحسللللي  أدا يللللا الصللللنا ي  و ذلللللت  لمسللللا دتيا فللللى 
البي للللللى و الت للللللايمى و المللللللالى و تحسللللللي  الصللللللورة 
    الذىنيلللل  لممنظملللل  نتيبلللل  تحايايللللا إللتزاماتيللللا البي يلللل  
و تحاللللن تدم للللات أصللللحاا المصللللالم فيمللللا يت مللللن 

 بااايا حماي  البي   و تحاين اإلستدام  البي ي .

و قـــد قـــام الباحـــث بتوظيـــف نـــوعين مـــن المصـــادر 
  ل م  البيانات ها

حيلث إ تملدت  ملى  مصادر البيانات الثانويـة: – 4
مراب   األدبيات المن ورة فل  الكتلا والمالامت 

 ف  ىذا المبا .
ـــــات األوليـــــة: مصـــــادر – 6  ملللللى  إ تملللللدت و البيان

تصللللميم  ا ملللل  إستاصللللا  المد ملللل  بالماللللابالت 
المللديري  فللى مبللا   ال خصللي  لممتخصصللي  و
 إدارة ال مميللللللللللللللللللات و إدارة سمسللللللللللللللللللم  التوريللللللللللللللللللد

فلللللللللى األن لللللللللد  البي للللللللل  فلللللللللى  والمتخصصلللللللللي 
 المنظمات الصنا ي .

 

ا ســموب المســتخدم فــا  مــ   –3–11
 البيانات:

إ تمللللد الباحللللث  مللللى  ا ملللل  اإلستاصللللا  الم للللدة 
لالللللللر  الدراسللللللل  ملللللللد الايلللللللام  بلللللللابرا  المالللللللابالت 
ال خصلللي   نلللد تسلللميم الالللوا م فللل  المنظملللات محللل  
الدراسلل ، ولاللد تللم تاسلليم  ا ملل  اإلستاصللا  إلللى ثالثلل  

 ( فارة. 55أبزا  ر يسي  تحتو   مى  
ملل  الاا ملل   يللاس  ال ــزء األولولاللد أسللتيدئ   

( فاللللرة 64  حاا المصللللالم و تتاللللم اللللاود أصلللل
    Weng et al., 2016باإل تملللللاد  ملللللى دراسللللل  

إسللتيدئ  يلاس مماراسللات إدارة سمسللم   ال ـزء الثــانى
( فاللللللللرة 64التوريللللللللد الخاللللللللرا  و التللللللللى تتاللللللللم   

  & Zsidisinدراسلللللات ىلللللى باإل تمللللاد  ملللللى  لللللدة 

Hendrick, 1998 ;  Walton et al.,1998; 
Carter et al., 2000. 

أب لاد أدا  المنظمل   إسلتيدئ  يلاس ال زء الثالث
( فاللللللرة إ تمللللللادا  مللللللى دراسلللللل  43والتللللللى تتاللللللم   

Rossiter , 2002. 
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 م تم  وعينة الدراسة: –4–11
يتكللو  مبتمللد الدراسلل  ملل  مبمو لل  المنظملللات 
الصلللللنا ي  التللللل  تنتمللللل  إللللللى صلللللنا ات يمكلللللل  أ  
يتسلللبا ن لللاديا فللل  تمويلللث البي للل . وا  تملللد الباحلللث 

أسموا الحصر ال ام  ل ركات ثالث   دا ات  مى 
صلللللنا ي  باإلسلللللكندري  ، والبحيلللللرة والحاصلللللم   مللللل  

وال امم  ف  الصلنا ات النسليبي  44111 يادة ايزو
والمالبس،الصللللللللللنا ات الكيميا يلللللللللل  والبتروكيماويلللللللللل  

 71لم للروبات والبللالد  للددىا ،الصللنا ات الاذا يلل  وا
  رك .

توصلليئ البي لل   سللبالت اليي لل  ال املل  لمصللنا  ، ال
 444(، ص 6146 – 6145لمحافظ  اإلسكندري   

وت تبللر وحللدة التحميلل  فلل  ىللذه الدراسلل  ىلل  ال للرك  
ككلللل . ولللللذلت  للللام الباحللللث ببمللللد بيانللللات فلللل  تمللللت 

 ال ركات داخ  الادا ات الثالث. 
 عينة الدراسة :  -

تم تحديد ح م عينة الدراسة باستخدام المعادلة 
 (:1993التالية )الصياد و اللم 

 ]4+  6( ئ4 –    [حبم ال ين  =   / 
 المبتمد حبم  ←حيث أ       

 ال ينلل  حبللم تاللدير فلل  بللو المسللموح الخدللأ  ←ئ 
 ال ين  حبم م % 5 ويمث 

( 4 – 71  [/  71ولللللللللللذا فللللللللللا  حبللللللللللم ال ينلللللللللل  = 
  رك   61= ]4+  6(1.15 

   وتمثملللت وحلللدة الم اينللل  فللل  ملللديرف ال مميلللات        
 و مديرف إدارة سمسم  التوريد و المسرلي     أن د  

 
 
 
 
 

حمايلللل  البي لللل  فللللى ىلللللذة المنظمللللات فللللى المنظملللللات 
الصلللللنا ي  باألسلللللكندري  و بلللللرج ال لللللرا , ولالللللد  لللللام 

 ا مللل  إستاصلللا  وتلللم إسلللترداد  611الباحلللث بتوزيلللد 
 ا ملل  بسللبا  للدم  33 ا ملل  وتللم إسللتب اد  للدد  471

ا م الصللالح  لمتحميلل  إكتماليللا، وبللذلت يكللو   للدد الاللو 
 ا مللللل  وذللللللت بنسلللللب  ردود بمالللللت  437اإلحصلللللا   

81% 
أســــاليب التحميــــل ا حصــــا ا  –5 –11

 لمبيانات:
إسلللللتخدم الباحلللللث برنلللللامل التحميللللل  اإلحصللللللا   

وذللت مل  خللال   (SPSS. 22)لم ملوم اإلبتما يل  
توظيللللئ مبمو لللل  ملللل  األسللللاليا اإلحصللللا ي  وذلللللت 
لتحميللل  البيانلللات التلللى تلللم بم يلللا مللل  خلللال   ا مللل  

م وتمثمـت هـذا األسـاليب اإلستاصا  الم لدة لمدراسل  
 فيما األتى:

إستخدام ب   أساليا اإلحصا  الوصلف  مثل   – 4
الوسلللللد الحسللللللاب  واإلنحللللللرائ الم يللللللار  وذلللللللت 

 .البحثمتايرات بيدئ توصيئ 
 Cronbach's)إسلتخدام إختبلار كرونبلاخ الفلا  – 6

Alpha)  وذلت لاياس اإلتسلان اللداخم  لمالاييس
 .داخ   ا م  اإلستاصا  متايرات البحث

تللم التحميلل  ملل  خللال  إسللموا النمذبلل  الييكميلل   – 3
Model Equation Structural   لتحميللللللللللللللللللل

 ال ال ات داخ  النموذج.
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 : إختبار ثبات مقاييس وصدق مقاييس متغيرات الدراسة:11-5
 : إختبار ثبات المقاييس:1- 11-5

 ( ًتبئج الثببث1جذول رقن )

 α EVA √EVA FL العببراث م الوتغير

ضغوط 

 الوٌبفسيي

 اٌزىٕىٌىخيبد اٌّىفزح ٌٍطبلخ.يّزٍه إٌّبفسىْ أحذس  1

0.867 0.7147 0.8454 

0.861 

 0.818 يّزٍه إٌّبفسىْ أحذس األخهشح و اٌّعذاد ثبٌسىق. 2

3 
يّزٍكككككه إٌّبفسكككككىْ وكككككهبدح األيكككككشو ٌٍّعكككككبييز اٌجيئيكككككخ 

(14441.) 
0.871 

 0.831 يطجك إٌّبفسىْ إسززاريديبد صذيمخ ٌٍجيئخ. 4

ضغوط 

 الحكوهت

5 
اٌذوٌكككخ اٌمكككىأيٓ و اٌزشكككزيعبد اٌٍّشِكككخ ٌحّبيكككخ  رضكككع

 .اٌجيئخ

0.764 0.78176 0.8842 

0.800 

 0.892 ردجز اٌذوٌخ إٌّظّبد عًٍ رٕفيذ لىأيٓ حّبيخ اٌجيئخ. 6

7 
ركككذعُ اٌذوٌكككخ إٌّظّكككبد عٍكككً اإلٌزكككشاَ ثمكككىأيٓ حّبيكككخ 

 اٌجيئخ.
0.782 

8 
ِسكككزمجً  رككك از اٌمكككىأيٓ واٌزشكككزيعبد اٌحىىِيكككخ عٍكككً

 أعّبٌىِّبراسبد إٌّظّخ.

0.561 

يزُ 

اٌحذف 

الٔهب الً 

 ِٓ

0.60 

ضغوط 

 العوالء

9 
يّزٍه اٌعّالء درخخ عبٌيخ ِٓ اٌكىعً ثبٌمضكبيب واألثعكبد 

 اٌجيئيخ

0.823 0.65397 0.8087 

0.715 

 0.782 يفضً اٌعّالء وزاء إٌّزدبد صذيمخ اٌجيئخ. - 10

 0.884 رىفيز اٌطبلخ.يهزُ اٌعّالء ثمضيخ  11

 0.844 يهزُ اٌعّالء ثذور و رأايز اٌمضبيب اٌجيئيخ عًٍ اٌّدزّع. 12

ضغوط 

 الوورديي

13 
ِكذخالد و ِىىٔكبد   يزّيش اٌّىردوْ ثبٌمذرح عٍكً رمكذيُ

 صذيمخ ٌٍجيئخ.

0.792 0.62225 0.7888 

0.689 

14 
خ و يزعكككبوْ اٌّكككىردوْ ِكككع إٌّظّكككخ فكككً اٌمضكككبيب اٌجيئيككك

 اٌىفبء ثشزوطهب و ِزطٍجبرهب.
0.873 

15 
يٍعت اٌّىردوْ دور هبَ فكً رطكىيز و رحسكيٓ ِٕزدكبد  

 اٌّعبييز اٌجيئيخ. إٌّظّخ ٌزىىْ ِسزىفبح ٌإلوززاطبد و
0.842 

16 
 يٍزشَ اٌّىردوْ ثبٌمىأيٓ و اٌمىاعكذ اٌحىىِيكخ و اٌذوٌيكخ

 عٕذ رىريذ ِذخالد صذيمخ اٌجيئخ.
0.737 

ضغوط 

 الووظفيي

17 
يككككذرن اٌّىظفككككىْ أهّيككككخ اإلعزجككككبراد و اٌّّبراسككككبد 

 اٌجيئيخ .

0.791 0.55182 0.7428 

0.653 

18 
يٍزكككشَ اٌّىظفكككىْ ثبٌمىاعكككذ و اٌمكككىأيٓ و اإلوكككززاطبد 

 اٌجيئيخ  اٌزً رطجمهب إٌّظّخ.
0.832 

19 
يحصكككً اٌّىظفكككىْ عٍكككً ثكككزاِح ركككذريت وبفيكككخ حكككىي 

 اٌجيئيخ.اٌمضبيب واٌّّبراسبد 
0.782 

20 
          يّزٍككككه اٌّىظفككككىْ رمبفككككخ رٕظيّيككككخ رشككككدع عٍككككً رجٕككككً 

 إلوززاطبد و اٌّّبراسبد اٌجيئيخ.و رطجيك  ا
0.787 

21 
 ٌّٕظّكككككخ إٌزككككشاَ اٌّكككككىظفيٓ ثزطجيككككككا رشككككدع و ركككككذعُ

 و اٌّّبراسبد اٌجيئيخ. اإلوززاطبد
0.639 

 0.648 0.7678 0.58955 0.821رككككككشود إٌّظّككككككخ اٌّككككككىرديٓ و ِككككككىردي اٌخككككككذِبد  - 22 التعبوى
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 هع

 الوورديي

ىثخ عٕذ اٌشكزاء  و اٌٍىخسزيخ  ثبإلوززاطبد اٌجيئيخ اٌّطٍ

 اٌزىريذ ِٕهُ.

23 
رزعكككبوْ إٌّظّكككخ ِكككع اٌّكككىرديٓ و ِكككىردي اٌخكككذِبد 

 ٍىخسزيخ ٌزحميك األهذاف اٌجيئيخ.اٌ
0.839 

24 

اٌّزاخعخ اٌجيئيكخ ٌٍّّبراسكبد رمىَ إٌّظّخ ثإخزاء  -24

ىرديٓ وِكككىردي اٌخكككذِبد اإلداريكككخ اٌزكككً يطجمهكككب اٌّككك

 اٌٍىخسزيخ.

0.774 

 0.827 .14441ٍه اٌّىردوْ وهبدح االيشو يّز 25

26 

رمككىَ إٌّظّككخ ثبٌّزاخعككخ اٌجيئيككخ ٌٍزبوككذ ِككٓ ِككذي إٌزككشاَ 

خسكككزيخ ثبٌّّبراسكككبد اٌّىرديٕكككى ِكككىردي اٌخكككذِبد اٌٍى

 اٌجيئخ.صذيمخ 

0.735 

التعبوى هع 

 العوالء

27 
رصكككّيُ      رزعكككبوْ و رزىاصكككً إٌّظّكككخ ِكككع اٌعّكككالء عٕكككذ

 ِٕزدبد صذيمخ ٌٍجيئخ.

0.750 0.66482 0.815 

0.819 

28 
رزعكبوْ و رزىاصككً إٌّظّكخ ِككع اٌعّكالء فككً ِّبراسككبد  

 اإلٔزبج األخضز أو إٌظيف
0.847 

29 
عٕذ رطجيك أٔشكطخ اٌزعجئكخ و  رزعبوْ إٌّظّخ ِع اٌعّالء 

 اٌزغٍيف األخضز.
0.786 

استعبدة 

 االستثوبر

30 
رمىَ إٌّظّكخ ثجيكع و اٌكزخٍن ِكٓ اٌّخشوْ)خكبَ او ركبَ  

 ألسزعبدح إسزثّبررهب فً اٌّخشوْ. اٌصٕع( اٌفبئض

0.782 0.79592 0.892 

0.795 

 0.866 رمىَ إٌّظّخ ثجيع و اٌزخٍن ِٓ ِخٍفبد اإلٔزبج. 31

32 
رمككىَ إٌّظّككخ ثجيككع و اٌككزخٍن ِككٓ اٌّعككذاد اٌزأسككّبٌيخ  

 اٌشائذح عٓ حبخخ اٌزشغيً.
0.840 

تصوين 

الوٌتجبث 

الصذيقت 

 للبيئت

33 
رصُّ إٌّظّخ ثطزيمخ رضّٓ رخفكيض إسكزهالن اٌطبلكخ 

 و  اٌّذخالد األٔزبخيخ.

0.786 0.71325 0.844 

0.7867 

34 
رضكّٓ إِىبٔيكخ إعكبدح  رصُّ إٌّظّخ ِٕزدبرهب ثطزيمخ  -

 اٌزذويز وإعبدح رشغيً اٌخبِبد.
0.897 

35 
رصكككُّ إٌّظّكككخ ِٕزدبرهكككب ثطزيمكككخ رضكككّٓ ردٕكككت و  -

 رخفيض  األضزار و اٌٍّىابد إٌبردخ عٓ اإلٔزبج.
0.847 

الووبرسبث 

 االداريت

36 
رٍزككشَ اإلدارح اٌعٍيككب ثزشككديع و رطجيككك ِّبراسككبد إدارح 

لجً  اٌخضزاء.سٍسٍخ اٌزىريذ 

 اٌحذف

0.692 

ثعذ 

 اٌحذف

0.729 

 

 

 

0.65141 

 

 

 

0.807 

----- 

37 
يككذعُ ِككذيزو اإلدارح اٌىسككطً ِّبراسككبد إدارح سٍسككٍخ -

 اٌزىريذاٌخضزاء عًٍ ِسزىي وً إداراد إٌّظّخ.
0.745 

38 

يىخككذ رٕسككيك و رعككبوْ ثككيٓ وككً اٌىظككبئف و اإلداراد  -

و اٌزحسككككيٕبد  داخككككً  إٌّظّككككخ ٌزطجيككككك اإلوككككززاطبد

 اٌجيئيخ.

0.853 

 0.820 رطجك إٌّظّخ ِّبراسبد إدارح اٌدىدح اٌىٍيخ اٌجيئيخ. 39

االدارة 

 البيئيت

 ٌحّبيخ اٌجيئخ. 14441رّزٍه إٌّظّخ وهبدح االيشو  40

0.846 0.7647 0.874 

0.850 

41 
و     وي اٌجيئيكخرّزٍه إٌّظّخ ثزاِح ٌزٍمكً و إدارح اٌشكىب

 اٌّزاخعخ اٌجيئيخ.
0.899 

 0.874 رّزٍه و رطجك إٌّظّخ أٔظّخ اإلدارح اٌجيئيخ. 42

االداء 

 البيئي

43 
و اٌصكككىرح  حكككذس رحسكككٓ فكككً سكككّعخ إٌّظّكككخ اٌجيئيكككخ

 اٌذهٍٕهب فً اٌسىق.
لجً 

 اٌحذف

0.555 

ثعذ 

 اٌحذف

0.6647 0.815 

0.812 

44 
اٌزككككً رىاخههككككب هٕككككبن إٔخفككككبو فككككً اٌحككككىادس اٌجيئيككككخ 

 إٌّظّخ.
0.832 

 0.828و اٌغككككبساد    إسككككزطبعذ إٌّظّككككخ رخفككككيض اإلٔعباككككبد 45
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 α EVA √EVA FL العببراث م الوتغير

 0.820 اٌٍّىاخ و اٌسبِخ إٌبردخ عٓ عٍّيبد اإلٔزبج.

46 
إسكككككزطبعذ إٌّظّكككككخ رخفكككككيض اٌفبلكككككذ ِكككككٓ اٌخبِكككككبد 

 اٌّذخالد اإلٔزبخيخ.
0.802 

 0.727 .ٖذ إٌّظّخ رخفيض اٌفبلذ ِٓ اٌّيبإسزطبع 47

 ------ و اٌّىاد اٌضبرح.  إسزطبعذ إٌّظّخ رخفيض اٌٍّىابد 48

االداء 

 التشغيلي

 هٕبن إٔخفبو فً اٌزىٍفخ. 49

0.807 0.64204 0.801 

0.637 

 0.820 هٕبن رحسٓ فً خىدح ِٕزدبد إٌّظّخ. 50

 0.869 هٕبن سيبدح فً ِعذالد اٌزسٍيُ ٌٍعّالء. 51

 0.858 فً ِعذالد اٌّزؤخ.هٕبن سيبدح  52

االداء 

 الوبلي

 حممذ إٌّظّخ ِعذي رثحيخ اعًٍ ِٓ ِٕبفسيهب. 35

0.762 0.679 0.824 

0.749 

54 
حممككذ إٌّظّككخ ِعككذي عبئككذ عٍككً اإلسككزثّبر أعٍككً ِككٓ   

 ِٕبفسيهب.
0.868 

 0.851 حدُ حصخ سىليخ أوجز ِٓ ِٕبفسيهب.حممذ إٌّظّخ  55
 

( 4وت لللير البيانلللات اللللواردة فللل  البلللدو  ر لللم  
 تتمتد كاف  مااييس متايرات الدراس  بدرب  بيدة م  
الثبلللات ، حيلللث تراوحلللت م لللامالت ألفلللا لمثبلللات مللل  

 وى  أ مى م  الحد األدن   0.867الى   0.729
كملللا ت لللدت م لللامالت متوسلللد  0. 60لمابلللو  و ىلللو 

 0.75وم للللامالت التحميلللل    0.50التبللللاي  المفسللللر 
وى  حدود تحان الصدن التدابا  لممااييس. و د تلم 

 إستب اد ب   ال بارات نظرا إلنخفا  م امالتيا.
 إختبار صدق المقاييس: -2 – 5 –11

تللم تحديللد دربلل  صللدن الماللاييس المسللتخدم  فلل     
لخاصل  بالدراسل  إسلتنادا إللى  ياس المفاىيم النظري  ا
 Fornell and  (1981)الم لايير التل  إسلتخدميا

Larcker   بميللد م للامالت التحميلل   –4وىلل  ارتلل
(Factor loading)   مى أ   ام  ينبا  أ  تكو 

متوسللللللد التبللللللاي   –6(.0.60م نويلللللل  وتزيللللللد  لللللل   

 للللللل  دريلللللللن ال امللللللل  ينباللللللل  أ   (AVE)المفسلللللللر 
 (.50 .0يتباوز 

( نبد أ  بميد م لامالت 4البدو    بالنظر إلى
( وتتمتللللد 0.60التحميلللل   مللللى ال واملللل  تزيللللد  لللل   
، يواللم 0.001بمسللتوف م نللو  مرتفللد  نللد ألفللا = 

( أ   للليم م لللامالت التحميللل  تتلللراوح مللل  4البلللدو   
وتتبلللاوز الايمللل  التللل  أوصلللى  0.637إللللى  0.897

والت  تبملد   (Fornell and Larcker, 1981)بيا 
 0.50  .) 

وفيمللا يخللص فحللص الصللدن التمللايز  كمللا ىللو 
( تلم والد البلذر التربي ل  6مبي  فل  البلدو  ر لم  

لمتوسد التباي  المفسر ف  الخاليا الادري  لمصفوف  
امرتباد، وكانت بميد ىذه الاليم أكبلر مل  م لامالت 
اإلرتبلللاد بلللي  أ  متايلللري ، وىلللذا يلللد   ملللى تمت يلللا 

 بدرب   الي  م  الصدن التمايز .
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 ( نتا ج الصدق التمايزي2رقم )  دول

 .**Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 

 التحميل الوصفى لمفردات الدراسة: – 6 –11
( ىللللذه األب للللاد وكللللذلت المتوسللللد 3بتحميلللل  البيانللللات المبم لللل  بواسللللد  الاا ملللل  , يواللللم البللللدو  ر للللم  

 الم يار  لكال  منيما.وامنحرائ 

                          

 

  

 

 

 

 

 

 

ضغوط 

 الوٌبفسيي

ضغوط 

 الحكوهت

ضغوط 

 العوالء

ضغوط 

 الوورديي

ضغوط 

 الووظفيي

 

التعبوى 

هع 

 الوورديي

التعبوى 

هع 

 العوالء

استعبدة 

 االستثوبر

هٌتجبث 

 صذيقت

 

الووبرسبث 

 االداريت

 

االدارة 

 البيئيت

االداء 

 البيئي

االداء 

 التشغيلي

االداء 

 الوبلي

 ضغوط

 الوٌبفسيي

 

0.845 
             

ضغوط 

 الحكوهت
.317

**
 0.884             

ضغوط 

 العوالء

. 

479
**

 
.224

**
 0.809            

ضغوط 

 الوورديي

 

.451
**

 
.167 .585

**
 0.789           

ضغوط 

 الووظفيي

 

.340
**

 
.361

**
 .397

**
 .506

**
 0.749          

التعبوى 

هع 

 الوورديي

 

.382
**

 
.196

*
 .470

**
 .470

**
 .332

**
 0.768         

التعبوى 

 هع العوالء

 

.331
**

 
.137 .508

**
 .387

**
 .323

**
 .644

**
 0.815        

استعبدة 

 االستثوبر

 

.295
**

 
.081 .395

**
 .298

**
 .257

**
 .538

**
 .432

**
 0.892       

هٌتجبث 

 صذيقت
.379

**
 .014 .396

**
 .396

**
 .181

*
 .449

**
 .354

**
 .554

**
 0.844      

الووبرسبث 

 االداريت
.188

*
 .028 .234

**
 .159 .155 .207

*
 .145 .131 .158 0.807     

االدارة 

 البيئيت

 

.183
*
 

-.010 .155 .088 .173
*
 .237

**
 .040 .206

*
 .228

**
 .563

**
 0.874    

االداء 

 البيئي

. 

247
**

 
.213

*
 .203

*
 .038 .123 .245

**
 .057 .172

*
 .188

*
 .254

**
 .338

**
 0.815   

االداء 

 التشغيلي
.365

**
 .070 .437

**
 .364

**
 .162 .438

**
 .389

**
 .260

**
 .332

**
 .274

**
 .382

**
 .382

**
 0.801  

االداء 

 الوبلي
.215

*
 .139 .147 .171

*
 .027 .300

**
 .151 .241

**
 .143 .333

**
 .415

**
 .469

**
 .541

**
 0.824 
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 نتا ج التحميل ا حصا ا لمتغيرات الدراسة : (3 دول رقم )
 االنحراف المعياري الوسط الحسابا 

 64669. 3.6569 ضغوط المنافسين

 65359. 4.0706 ضغوط الحكومة

 73542. 3.4142 ضغوط العمالء

 66166. 3.5128 ضغوط الموردين

 60088. 3.7139 ضغوط الموظفين

 65037. 3.6234 التعاون م  الموردين

 71883. 3.6131 التعاون م  العمالء

 80129. 3.6569 استعادة االستثمار

 72556. 3.6204 منت ات صديقة

 68301. 3.7567 الممارسات االدارية

 67753. 3.8929 االدارة البي ية

 62682. 4.0642 االداء البي ا

 67715. 3.8412 االداء التشغيما

 68438. 3.8054 االداء المالا

 

ــم  ــواردة فــا ال ــدول رق ــا ج ال ــالنظر الــا النت وب
 ( يتضح منرا ما يما:3)
تااربلت متوسللدات المفللاىيم المت مالل  بللالمتايرات    

موالد الدراسل ، حيللث تراوحلت  لليم تملت المتوسللدات 

(، 3.414الخاصلللللللللل  بيللللللللللذه المفللللللللللاىيم مللللللللللا بللللللللللي   
تااربلللت أيالللا امنحرافلللات الم ياريللل   و(. ,4.070و 

لممفللاىيم المت مالل  بللالمتايرات مواللد الدراسلل ، حيللث 
اصلللل  بيللللذه لللللوحظ ا   لللليم امنحرافللللات الم ياريلللل  الخ
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(، 801.(، و 600.المفللللاىيم  للللد تراوحللللت مللللا بللللي   
إختالفللللات محللللدودة فلللل  أرا  وبللللود ممللللا ي للللير إللللل  

 . امفراد الم اركي  ف  الدراس  حو  مفاىيم الدراس 
 نتا ج اختبار فروض الدراسة – 7 -11
 تحميل النموذج الريكمى. – 1 – 7 –11

إ تملللادا  مللللى إسللللتخدام نمللللوذج التحميلللل  الييكمللللى    
 SAM للللللام الباحللللللث بتحديللللللد الفللللللرو  المابوللللللل  )      

و تمللللت المرفوالللل  بنللللا ا  مللللى م للللامالت المسللللارات 
 بالنموذج التالى 

 

 
 ( النموذج الريكما لمدراسة موضحًا معامالت المسار2)شكل رقم 

 
 المؤشرات المحسوبة و معايير القبول بالنموذج  :(4 دول رقم )

RMSEA RMR GFI CFI NNFI NFI P-value χ
2
/ df df χ

2 
 الوؤشر

 القيوت 97.66 68 1.43 0.00058 0.91 0.95 0.96 0.91 0.035 0.057

No more 

than 

0.08 

No 

more 

than 

0.04 

At 

least 

0.90 

At 

least 

0.90 

At 

least 

0.90 

At 

least 

0.90 

1 

No 

more 

than 

3 

حذ  ------ ----

 القبول

 

ـــف الرمـــوز المســـتخدمة بال ـــدول  ـــى تعري وفيمـــا يم
 السابق:

 ىى كا تربيد.  -4
6- DF  . ىى درب  الحري 
3- NFI                 . ىللللللللللللى مر للللللللللللر المدابالللللللللللل   الم يللللللللللللار
4- NNFI .ىى مر ر المدابا  نير الم يارف 

5- CFI . ىى مر ر بودة  المدابا  الماار 
6- RMR  ىللللللو البللللللذر التربي للللللى لمتوسللللللد مربللللللد

 البوا ى.
7- RMSEA   ىلللللو بلللللذر مربلللللد متوسلللللد امخدلللللا

 التاريبى.
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يتاللم ملل  البللدو  السللابن ا  النمللوذج يتمتللد 
 ،بدربل  بيللدة مل  التوافللن لكل  ملل  البيانلات الميدانيلل 

 ,NFIحيلث بمالت مر لرات بلودة التوافلن لكل  مل  
NNFI , CFI ملى التلوالى  96. , 95.,  91.الاليم 

الايم   RMR , RMSEAو بمات مر رات امخدا  
 مى التوالى وىى  يم فى حلدود  0.057و   0.035

المسللتويات المايوللل  فللى ىللذا التحميلل , وىللو مللا ي للير 
 الى صح  ال ن البنا ى لمتموذج.

بنللا   مللى التحميلل  السللابن يمكلل   للر  النتللا ل 
    النيا يللل  لمنملللوذج و منيلللا نمخلللص الفلللرو  المابولللل 

 و تمك المرفوضة كالتى :
 

 ( ممخص ل دول معامالت المسارات5رقم ) دول 
 

 
 
 

أنللل  سللليتم   بلللو  فلللرو  يتالللم مللل  التحميللل  
الدراسلل  بمي للا ، ويتاللم أ  مماراسللات إدارة سمسللم  

   بي  ااود للللللامللللللللل  وسيد كللللللللللد الخارا  ىلللللالتوري
أصلللحاا المصلللالم  وأدا  المنظمللل . حيلللث إذا كلللا  
األثر اإلبملال  لممتايلر المسلتا    الاود أصلحاا 

 د   أدا  المنظم (لللللى المتاير التابلللللللالمصالم (  م
م نلللللو  ، واألثلللللر المبا لللللر نيلللللر م نلللللو  ، يكلللللو   

المتايللللر الوسللللليد   مماراسلللللات إدارة سمسلللللم  التوريلللللد 
 الخارا ( وسيد كام .

 
 

 

 نتا ج إختبار الفروض –2 –7 –41
 الفرض االول :  

 

تالللللم مللللل  نتلللللا ل النملللللوذج باسلللللتخدام إسلللللموا ي
و  7.36تحميل  المسللار ا   يمل  امحصللا ي   ت( = 

بنلللا   ميللل  تلللم  بلللو  الفلللر  امو  بأنللل  يوبلللد تلللاثير 
إيبللابى لاللاود اصللحاا المصللالم  مللى مماراسللات 

 إدارة سمسم  التوريد الخارا .
 الفرض الثانى: 

يتالللللم مللللل  نتلللللا ل النملللللوذج باسلللللتخدام إسلللللموا 
    2.36مسللللار أ   يملللل  اإلحصللللا ي   ت( = تحميلللل  ال

قبول ام 
 رفض

قيمة احصا ية 
 )ت(

معامل 
 المسار

ات اا العالقة 
 العالقات المختبرة رقم الفرض المفترضة

 ااود اصحاا المصالم 4 + 0.79 7.36  بو 
 ممارسات ساسم  التويد           

    ممارسات ساسم  التويد   6 + 0.28 2.36  بو 
 أدا   المنظم           

 3 + 0.41 3.08  بو 
 ااود اصحاا المصالم 

 أدا  المنظم           
  امثر امبمال ( 

 4 + 0.19 1.32  بو 
    ااود اصحاا المصالم               

 أدا  المنظم           
  امثر المبا ر(  
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و بنا   مي  تلم  بلو  الفلر  الثلانى بانل  يوبلد تلأثير 
إيبابى لمماراسات إدارة سمسم  التوريد الخارا   مى 

 أدا  المنظم .
 الفرض الثالث: 

يتالللللم مللللل  نتلللللا ل النملللللوذج باسلللللتخدام إسلللللموا 
 3.08تحميلللل  المسللللار ا   يملللل  امحصللللا ي   ت( = 

وىو التأثيراإلبمالى لااود أصحاا المصالم  ملى 
 أدا  المنظمللل  , بنلللا   ميللل  تلللم  بلللو  الفلللر  الثاللللث
بأنلل  يوبللد تللأثير إيبللابى لاللاود أصللحاا المصللالم 

  مى أدا  المنظم  .
 

 الفرض الراب :
يتالللللم مللللل  نتلللللا ل النملللللوذج بأسلللللتخدام إسلللللموا 

  1.32تحميلل  المسللار أ   يملل  اإلحصللا ي   ت( =
وىلللللى ت كلللللس التلللللأثير المبا لللللر لالللللاود أصلللللحاا 
المصللالم  مللى أدا  المنظملل  بللالرنم ملل  كونيللا نيللر 
م نوي  وكلا  األثلر اإلبملالى م نلوف ، بنلا   ميل  تلم 
 بو  الفر  الرابد بأ  ف الي  مماراسات إدارة سمسم  
التوريللللد الخاللللرا  تم للللا  دور الوسلللليد الكاملللل  فللللى 

أدا   ال ال لللللل  بللللللي  اللللللاود أصللللللحاا المصللللللالم و
 المنظم .

 النتا ج والمناقشة: تفسير –11
تأسيسللللا مى نتللللا ل التحميلللل  اإلحصللللا   لنمللللوذج 
الدراس ، و  مى نتا ل الدراسات السلابا  فلى موالوع 

ــى الدراسلل  يمكلل  تفسللير ومنا  لل   ــا ج الدراســة عم نت
 ألتى:اك
أظيللللرت نتللللا ل الدراسلللل  وبللللود تللللأثير إيبللللابى   – 4

لاللللللللاود أصللللللللحاا المصللللللللالم الللللللللداخمي  و 
الخاربيي   مى تبنى و تدبين مماراسات إدارة 
سمسللللم  التوريللللد الخاللللرا  بدايلللل  ملللل   مميللللات 
التوريللللللللد و ال للللللللرا  و  مميللللللللات التصلللللللللميم و 

التصلللنيد و إنتيلللا ا ب مميلللات التوزيلللد و تسلللميم 
يمت النيلا ى ، منتبات صديا  لمبي   إلى المست

و تتفن نتا ل الدراس  فى ىذا الصدد ملد نتلا ل 
ال ديد م  الدراسات فيما يت من بلالفر  امو   
بوبلللللللود تلللللللأثير إيبللللللللابى لالللللللاود أصللللللللحاا 
المصلللللللالم المت لللللللاممي  ملللللللد المنظمللللللل   مللللللللى 
مماراسللللللللات إدارة سمسللللللللم  التوريللللللللد الخاللللللللرا  

 لممنظم  مث  
(Kim, 2011 ; Villanueva-Ponce et 

al., 2015 ; Xia et al., 2015 ; Yu & 

Ramanathan, 2015) 

أظيرت نتا ل الدراس    بو  وبلود تلأثير إيبلابى – 6
لمماراسلات إدارة سمسلم  التوريلد الخالرا   ملى 
أدا  المنظمللل  حيلللث تتالللم ىلللذة ال ال للل  فلللى 
    تصلللميم و تنفيلللذ سياسلللات التوريلللد و التصللللميم
و التصلللنيد و التوزيلللد ب لللك  يحالللن تحسلللينات 

البي لللى و يلللن كس  ملللى  فلللى األدا  الت لللايمى و
تحسللي  سللم   المنظملل  و يللردف لتحايللن نتللا ل 
مالي  إيبابي ، و يتام ذللت فلى  بلو  الفلر  
الثلللللانى و ىلللللذا يتوافلللللن ملللللد نتلللللا ل الدراسلللللات 

 السابا  حو  دبي   ىذة ال ال   مث  
(Diabat et al., 2013;Ortas et al., 

2014 ; Li et al., 2016 ; Tachizama 

et al., 2015 ; Younis et al.,) 2016 ; 

Hong et al. ,2017) 

أظيرت نتا ل الدراس    بو  الفر  الثالث      – 3
وبللود تللأثير إيبللابى لاللاود أصللحاا المصللالم 
 مللى أدا  المنظملل  , حيللث تللردف تمللت الاللاود 

اربى إلللى دفللد ملل  أدللرائ الت املل  الداخملل  والخلل
المنظمللل  إللللى تحسلللي  أدا يلللا البي لللى و الت لللايمى 
بيللللللدئ إراللللللا  أصللللللحاا المصللللللالم و تحايللللللن 
تدم للاتيم متمثملل  فللى منتبللات خاللرا  و اإللتللزام 
ببي لللل  نظيفلللل  أمنلللل  فللللى سلللليان تحايللللن إسللللتدام  
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ن مللللللد نتللللللا ل المللللللوارد المتاحلللللل , وىللللللذا مللللللا يتفلللللل
  الدراسات السابا  مث 

(Cheng et al., 2008 ; Kim et al., 2012 ; 

Gulandris & Kalchschmidt ,2014 ; 

Dubey et al., 2015 ; Fing & Wong, 

2016; Hong & Zang, 2017)) 
يتالللم مللل  تحميللل  النتلللا ل أ  مماراسلللات إدارة   – 4

سمسلللللم  التوريلللللد الخاللللللرا  تم لللللا دور الوسلللللليد 
   الكاملللل  بللللي  تللللأثير اللللاود أصللللحاا المصللللالم 

و ذلت م  خلال  ملا  تم بل  تملت  و أدا  المنظم 
       المماراسلللللللات المتمثمللللللل  فلللللللى ال لللللللرا  األخالللللللر
و التصللللنيد األخاللللر و المماراسللللات الموبسللللتي  
الخاللللرا  لتاللللديم منتبللللات صللللديا  البي لللل  تمبللللى 
تو  لللات و رنبلللات أصلللحاا المصلللالم فلللى ظللل  
         التوبلللللل  المتنللللللامى نحلللللللو الحفللللللاظ  مللللللى البي للللللل 

ا يتوافللللن مللللد نتللللا ل و ىللللذ و تحايللللن اإلسللللتدام ،
 ال ديد م  الدراسات حو  تمت ال ال   مث  

(Wong et al.,2012 ; Jayaram& Av-

ittathur. ,2015 ; Weng et al., 2015 ; Li 

et al., 2016 ;) Kirchoff et al., 2016 ; 

Zang et al ., 2016)  

 توصيات الدراسة: –12
بنا ا  مى نتا ل التحمي  والمنا    السابا  لنتلا ل 
الدراس ، و  مى نتا ل الدراسلات السلابا  يالدم البحلث 
 للدة توصلليات ب الليا تدبيالل  لمممارسللي  والمللديري   

المســـــتقبمية لمدارســـــين و الللللب   األخلللللر لمبحلللللوث 
 كاآلتا:
 التوصيات التطبيقية: –1–12
المصلللري  يبلللا أ  تبلللدأ المنظملللات الصلللنا ي    - 4

بتدللوير مماراسللات إدارة سمسللم  التوريللد لللدييا حتللى 
تتوافلللن ملللد امتبلللاة األخالللر بدايللل  مللل   مميلللات 

          التصلللللللللميم ال للللللللرا  و التخللللللللزي  مللللللللرورا بأن للللللللد 
   إنتيللللا ا ب مميللللات التوزيللللد  و التصللللنيد األخاللللر و

النالل  و السلل ى نحللو إراللا  مدالللا و تو  للات  و
 لااايا البي ي  .أصحاا المصالم فيما يت من با

اللرورة تاللمي  الفمسللف  الخاللرا  داخلل  إدللار  – 6
الفكلللر األسلللتراتيبى لممنظملللات المصلللري  خاصللل  
تملت التللى تسل ى أل تحللام األسلوان ال الميلل  حيللث 
تايللللللرت أليللللللات المنافسلللللل  التاميديلللللل  نحللللللو  للللللدرة 
المنظمللللات  مللللى تاللللديم منتبللللات صللللديا  لمبي لللل  

أخلللذا فلللى و  ،و دوليلللا  تمالللى  بلللو  ال ملللال  محميلللا
الحسلللللللللبا  األ لللللللللترادات الدوليللللللللل  لمواصللللللللللفات 
المنتبات م  حيث م اير األيزو و الحفاظ  مى 

 البي  .
التنسللين مللد أدللرائ سمسللم  التوريللد فيمللا يت مللن  – 3

بتنفيلللذ و تحايلللن اإل لللترادات البي يللل  , وفلللى ىلللذا 
الصللدد يبللا التاكيللد  مللى الللدور المحللورف الللذف 

ا يسلللللتد ى يم بلللل  ال مللللال  و الملللللوردي  وىللللذا ملللل
    بالالللللرورة التنسلللللين ملللللد ال ملللللال   نلللللد تصلللللميم 
و تصللللنيد المنتبللللات و التنسللللين و الت للللاو  مللللد 
المللوردي   نللد التوريللد و ذلللت ملل  خللال  تحسللي  
ال ال للللات و تاويلللل  م يللللم وىللللذا مللللا يتوافللللن مللللد 
اإلتبلللاة المتنلللامى حاليلللا فلللى بي للل  ام ملللا  نحلللو 

 .ممىال ات ال راك  و التوب  التكاالتحالفات و  
ارورة اإلىتمام بايلاس تلأثير مماراسلات سمسلم   – 4

التوريللللد الخاللللرا   مللللى أدا  المنظمللللات و ذلللللت 
وفللى ىللذا الصللدد  ، لمتاب لل  مللدف اإلسللتفادة منيللا

يمك  اإل تماد  مى النماذج المالي  التاميدي  مث  
مر لللرات م لللد  ال ا لللد  ملللى اإلسلللتثمار و نسلللب  
الزيلللادة فلللى امربلللاح و نسلللا اللللوفر فلللى التكمفللل  
المترتبللللللل   ملللللللى تحايلللللللن وفلللللللورات فلللللللى الملللللللوارد 
المسلللتخدم  , كملللا يمكللل  ام تملللاد  ملللى مالللايس 

ظلللللام رالللللا ال ملللللال  و اخيلللللرا يمكللللل  أسلللللتخدام ن
 الاياس المتواز  لالدا  لمتاب   امدا .



 .....تأثير ضغوط أصحاب المصالح على مماراسات إدارة سلسلة التوريد الخضراء                    ةخشب بوأ محمود محمد/ د

26 
 

يبا  مى المنظمات المصري  تدوير و تلد يم  – 5
مماراسللللات المسللللرلي  اإلبتما يلللل  بيللللدئ الوفللللا  
بمداللللللا أصلللللحاا المصلللللالم و تحايلللللن صلللللورة 

 إيبابي  أمام كافى امدرائ المبتم ي .
 التوصيات لبحوث مستقبمية: –2 –12
الدراسلللل  الحاليلللل   مللللى إ تصللللر تدبيللللن نمللللوذج  – 4

 داع المنظمات الصلنا ي  ، للذلت يبلا تدبيلن 
 ودراسللل   ملللى  دلللاع الخلللدمات نظلللرا منلللنفلللس ال

 دللللاع وا للللد متنللللامى خاصلللل  ب لللل  الادا للللات 
التى تمث  الااايا البي يل  ليلا الاود كبيلرة مثل  
    دلللاع الديلللرا  و  دلللاع الناللل  البلللرف و البحلللرف 

ي يللللل  و  دلللللاع الصلللللح  مللللل  حيلللللث التلللللأثيرات الب
 الاارة وكيفي  التخمص م  النفايات ب ك  أم .

ركلللللز البحلللللث الحلللللالى  ملللللى مماراسلللللات سمسلللللم   -6
التوريد الخارا  , و لك  ىنات تدور سريد بلدا 
نحللو دراسلل  مللا يسللمى مماراسللات سمسللم  التوريللد 
المسللتدام  و ىللو المفيللوم األ للم  منلل  يأخللذ فللى 
حسللللبان  دراسلللل  متايللللرات أخللللرف  مللللى المسللللتوف 

ى لمتحميل   و ىللى كيفيل  إسلتخدام و توظيللئ الكمل
موارد المبتمد النادرة و تحاين التنمي  المستدام  
     لممللللوارد الماديلللل  والب للللري   بللللر سمسللللم  التوريللللد

 و ىو ما يتدما دراس  منفصم .
تنلللاو  البحلللث الحلللالى األثلللر  ملللى أدا  المنظمللل   -3

، ملل  المنظللور البي للى و اإل تصللادف و الت للايمى
ناحي  أخلرف للم يتنلاو  البحلث التلأثير  و لك  م 

اإلبمللللالى لسمسللللم  التوريللللد ككلللل  حيللللث أ للللارت 
ب للل  الدراسلللات فلللى مبلللا   يلللاس أدا  سمسلللم  
التوريلللد ا  ىنلللات تلللأثير إيبلللابى لمماراسلللات إدارة 
سمسم  التوريلد الخالرا   ملى أدا  السمسلم  ككل  
و مثلل  مرونلل  السمسللم  و تنافسللي  السمسللم  وىللذا 

 الحسبا  فى دراسات مستابمي .يتدما اخذة فى 
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