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 الدور الوسيط ملمارسات سلسلة التوريد املستدامة

 يف حتسني األداء البيئي واملالي للمنظمة

 1عينة من املنظمات الصناعية املصرية على بالتطبيق
 

 

 2محمد محمود أبوخشبة .د

 جامعة اإلسكندرية -كلية التجارة 

 
 واملاا  للمنمماةتحليل الدور الوسيط ملامرسات سلسلة التوريد املستدامة يف تحسني األداء البيئي  إىلالدراسة  هتهدف هذ

سلسالة التورياد املساتدامة يف دوافاع  مامرساتوقد حددت الدراسة دوافع تطبيق  تطبيقا عىل الرشكات الصناعية ىف مرص.

و االستفادة ودوافع العالقات والدوافع االخالقية. كام حددت اربعاة مامرساات إلدارة سلسالة التورياد املساتدامة أ املصالح 

يف جانا  العا و وأخااا التعااوس  وهى التصميم املستدام للمنتجات والتصاميم املساتدام للعملياات والتعااوس املساتدام 

للمنمماة ويف سابيل الولاوه لهاذا   واملاا بعااد األداء البيئاي أ كام حددت الدراساة األداء يف    ،املستدام يف جان  الطل 

طورها الباحث لجمع البيانات األولية التاي تدادم ضا و  استقصاءعىل قامئة  االعتامدالهدف تم تطوي  خمسة ف وو، وتم 

أسالو  ذذجاة  وباساتددامالفا تام التككاد ماب تباات مقااييري متاااات الدراساة،  خك و نبامقياس  وباستددامالدراسة، 

و أ ستفادة إلختبار ف وو وذوذج الدراسة، توللت الدراسة إ  وجود عالقة إيجابية بني دوافع اال SEM) املعادالت الهيكلية )

للمنمماة ماب ناحياة  واملاا املصالح ومامرسات إدارة سلسلة التوريد املستدامة مب ناحية وتلك املامرساات واألداء البيئاي 

للمنممة، وبالتا   واملا أخ ى ورفضت نتائج الدراسة  وجود دور وسيط لتلك املامرسات بني دوافع االستدامة واألداء البيئي 

 وذج الدراسة وقبوله.تم التحقق مب لحة ذ

 املاا  واألداءاألداء البيئاي  - دوافع مامرساات سلسالة التورياد املساتدامة - سلسلة التوريد املستدامة املفتاحية: الكلامت

 للمنممة

1
اتجهت الكثا مب منمامت االعامه يف العقد االخا اىل تبنى مامرسات سلسلة التوريد املستدامة 

Sustainable  Supply Chain Practices (SSCP)  وذلك نم ا لالهتامم املتزايد بقضايا االستدامة مب

منمور بيئي واقتصادي واجتامعي وأيضا تزايد تبنى املنمامت لفلسفة املسؤولية االجتامعية للمنممة 
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Corporate Social Responsibilities (CSR)  وتضمينها ككحد اليات تحقيق امليزة التنافسية للمنممة

رسات مب تحسني ألداء املنممة مب الناحية املالية والبيئية مب خاله ما تحققه تلك املام

 ;Mani et al., 2016; Schoggi et al., 2016; Zahiri et al., 2017; Liebertruth, 2017)واالجتامعية.

Chen et al., 2017; laari et al., 2017) 

كذلك تنامت وتاة األبحاث املهتمة بعالقة مامرسات إدارة سلسلة التوريد املستدامة بكداء املنممة اعتامدا 
عىل مقاييري مالية واجتامعية وبيئية مب خاله دراسة وتحليل تطور األدوار االسرتاتيجية التي متارسها إدارة 

استجابة لضاوط ألحا  املصالح يف  سلسلة التوريد داخل منمومة االسرتاتيجيات الوظيفية للمنممة
 ,Ortas et al., 2014; De Camargo & Jabbour, 2017; Fritz et al., 2017; Govindan)املجتمع 

2018; Hong & Guo, 2019)    

مب ناحية أخ ى اتجهت الكثا مب املنمامت اىل دمج كال مب مامرسات االستدامة ومامرسات سلسلة و 
التوريد مع مامرسات التعاوس والتكامل مب منمور اسرتاتيجى بني اط اف سلسلة التوريد وأهمهم املورديب 

البيئة وتحقيق والعمالء واملوزعني يف شكل رشاكات اسرتاتيجية طويلة االجل تستهدف الحفاظ عىل 

تطلعات العمالء يف الحصوه عىل منتجات نميفة ذات تكتا سلبى محدود عىل البيئة مع تحقيق ال بحية 
 ,.Hoejmose et al., 2013; Morali & Searcy., 2013; Wilburn Green et al)املعقولة للمنممة 

2015; Zorzini et al., 2015; Schmidt et al., 2017; Chand et al.,2018) 

سلسلة التوريد نحو دراسة العالقة بني مامرسات سلسلة التوريد  يفولقد اتجهت الدراسات االحدث 
املستدامة عىل أداء املنممة خالة فيام يتعلق باألبعاد املالية والبيئية واملجتمعية وذلك مب خاله دراسة 

يضا ما تحققه املنممة مب بناء سمعة ما ميكب اس تحققه املنممة مب تحسب يف النتائج املالية والبيئية، وأ 
مجتمعية إيجابية تتمكب مب خاللها اس تحقق القبوه وال ضا املجتمعي سواء مب العمالء او مب الجمهور 

 حمد(، ;Marques Vieira et al., 2013 ; Zorzini et al., 2015 ; Menozzi et ,2013العام يف املجتمع
al., 2015 ; Hong et al., 2018 ; Paulaj et al., 2017) 

لفية الثالثة الحظ الباحث تزايد وعند م اجعة األدبيات الحديثة يف مجاه إدارة سلسلة التوريد مع بداية األ
االهتامم بقضايا االستدامة وانعكاسها عىل مامرسات سلسلة التوريد وكذلك االتجاه نحو ربط مامرسات 

االداء. وتعد قضايا سلسلة التوريد املستدامة والتي تهتم بدراسة إدارة سلسلة التوريد املستدامة بكبعاد 
دور إدارة سلسلة التوريد ىف تحقيق استدامة املوارد البيئية هي االتجاه املمتد الهتامم الدراسات السابقة 
مبوضوع املسؤولية االجتامعية ملنمامت االعامه وأيضا قضايا اإلنتاج األخرض واملنتجات لديقة البيئة 

 ,Carter & Jenning, 2002; Carter & Roger) اء. اات سلسلة التوريد الدضااعالقتها مبفاهيم ومامرسو 
2008; Dubey et al., 2017; Yildiz & Sezen, 2019)    
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2
نم ا للضاوط املتزايدة عىل منمامت االعامه للقيام مبسؤولياتها البيئية واملجتمعية داخل اإلطار األكرب 
لقضايا االستدامة، فقد انعكست تلك الضاوط عىل مامرسات إدارة سلسلة التوريد لتكوس قادرة عىل 

ملستدامة ىف ت كيز ضالبية هداف االستدامة. وتتمثل املشكلة يف مامرسات إدارة سلسلة التوريد اأ تحقيق 
الدراسات التي أج يت عىل االهتامم بالنواتج وانعكاساتها عىل أداء املنممة دوس االخذ يف الحسباس 

س معمم تلك أ املقدمات والدوافع التي تح ك املنمامت وتدفعها لتبنى وتطبيق تلك املامرسات خالة 
لسلة التوريد وألحا  املصالح باملجتمع و الدوافع هي ضاوط خارجية م تبطة بكط اف سأ املح كات 

 & Clifford Defee et al., 2009; Graafland., 2012; Molla)وقضايا حامية البيئة وتحقيق االستدامة.  
Abareshi, 2012; Hoejmose et al. ,2013; Ortas et al., 2014; Menozzi et al., 2015; Hong et 

al., 2018; Liebertruth, 2017; Li et al., 2017; Schmidt et al., 2017; Mistretta et al., 2019)  

مب هنا اتجهت البحوث الحديثة يف إدارة سلسلة التوريد إىل دراسة وتحليل أهم الدوافع واملح كات 
و خارج املنممة وكيفية مامرسة تلك األنشطة أ األساسية ملامرسات سلسلة التوريد املستدامة سواء داخل 

 Tsireme et al., 2012 ; Namagembe)االستدامة وتحسني األداء البيئي واملا  للمنممة هداف أ لتحقيق 
et al., 2016 ; Paulraj et al., 2017; Hong et al., 2018 ; Zahiri et al., 2017; Chen et al., 2017; 

Fritz et al., 2017; Cerrada-Serra et al., 2018)  

  أحد اقضية االستدامة ودور املنمامت ىف تحقيق التنمية املستدامة ىف الدوه النامية ومنها مص متثلو 
القضايا االسرتاتيجية املحورية يف ظل ندرة املوارد وال ضبة يف مواجهة املنافسة العاملية ىف ظل بيئة محلية 

االهتامم بتحقيق متطلبات  ودولية معقدة وهذا ما يدفع املنمامت املرصية خالة الصناعية منها اىل
وهذا ما يتضح بشكل كبا يف تزايد الضاوط املحلية والدولية نحو  ،هداف االستدامة االقتصادية والبيئيةأ و 

تبنى مامرسات االستدامة ىف التوريد والتصنيع ورضورة االلتزام مبعايا الجودة البيئية، وهذا ما انعكري 
)التق ي  السنوى  .1995، والئحته التنفيذية لسنة 1994( لسنة 4عىل  قانوس حامية البيئة املرصي رقم )

 )www.eeaa.gov.eg(( 2017 ،لوزارة البيئة

وزيادة ال ضبة يف تدفيض اآلتار السلبية للعمليات  14001وقد أدت ال ضبة يف تطبيق معايا األيزو 
عامه املنممة، كام ادت أ الصناعية عىل رضورة م اعاة االعتبارات البيئية عند تدطيط وتنفيذ وتقييم أداء 

زيادة املتطلبات الترشيعات البيئية، والقبوه االختياري املتزايد للمدي يب إلدارة اآلتار البيئية للمرشوعات، 
عدد ألحا  املصالح. وكذلك تزايد عدد املنمامت التي تتبنى مفهوم الكفاءة االقتصادية البيئية وتزايد 

Eco-efficiency  كمح ك منطقي لإلدارة وككسلو  يدفع ويدعم إسرتاتيجيات األعامه التي تتالءم مع
لبيئي ومحاولة إتباع االستدامة البيئية لذلك ألبح مدي و املنمامت أكرث اهتامماً باملعلومات عب األداء ا

 (2012 . )رشواس،إسرتاتيجيات وسياسات تكوس موجهة بالحفاظ عىل البيئة وتحقيق االستدامة

 

http://www.eeaa.gov.eg/
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 بناء عىل التحليل السابق، تتمثل مشكلة البحث فيام ييل: 
املامرسات رضبة مب منمامت االعامه للوفاء مبتطلبات االستدامة واالستجابة للضاوط املتزايدة لتطبيق 

التي تحقق اهداف االستدامة، فقد اتجهت منمامت األعامه إىل تينى املامرسات واألنشطة التي تحقق 
مفاهيم واهداف االستدامة وذلك عرب كل أنشطة سلسلة التوريد وبالتنسيق مع رشكاء االعامه بالسلسلة 

لتوزيع لو  العمالء النهائيني ويف بداية مب املورديب م ورا بعمليات التصنيع والتصميم ولوال بعمليات ا
 نفري الوقت تحقق املنممة تحسب ونجاح يف مؤرشات االداء املا  والبيئي للمنممة، وبناء عىل ذلك:

 تتمثل مشكلة البحث يف محاولة اإلجابة عىل التساؤالت التالية:
 ما هي دوافع تطبيق مامرسات سلسلة التوريد املستدامة؟ ا
 لتوريد املستدامة عىل أداء املنممة؟هل تؤت  مامرسات سلسلة ا ا

ما هو الدور الوسيط الذي تلعبه مامرسات سلسلة التوريد املستدامة عىل العالقة بني دوافع  ا
 مامرسات سلسلة التوريد املستدامة وأداء املنممة؟

3
ميكب تلديص الهدف األسايس للبحث يف تحليل العالقة بني دوافع ومامرسات سلسلة التوريد املستدامة 

وميكب تقسيم هذا الهدف ال ئييس إىل مجموعة مب األهداف الف عية  .واألداء املاىل والبيئي للمنممة
 كاآليت:

 امرسات.مع فة تكتا دوافع مامرسات سلسلة التوريد املستدامة عىل تبنى تلك امل .1
 مع فة تكتا مامرسات سلسلة التوريد املستدامة عىل األداء املاىل والبيئي للمنممة. .2
الدور الوسيط الذي تلعبه مامرسات سلسلة التوريد املستدامة عىل العالقة بني دوافع  تحديد .3

 مامرسات سلسلة التوريد املستدامة وأداء املنممة.

4
 يف النقاط التالية: الدراسةميكب ع و أهمية     

ىف  سلسلة التوريد وذلك بدراسة قضايا وابعاد االستدامة ةر محاولة سد الفجوة البحثية ىف مجاه إدا ا
 إطار مامرسات إدارة سلسلة التوريد املستدامة ىف الدراسات الع بية.

إدارة سلسلة التوريد والتى اتجهت إىل دراسة التحوه مب متابعة الدراسات الحديثة ىف مجاه  ا
املامرسات التقليدية لسلسة التوريد اىل تبنى املامرسات الحديثة التي ت اعى االبعاد البيئية 

 واملجتمعية املتنامية حاليا.
يعد البحث امتداد للتوجه املتزايد للبحوث يف مجاه إدارة سلسلة التوريد مب خاله ال بط بني  ا

رسات وأنشطة سلسلة التوريد ومامرسات االستدامة وقضايا الحفاظ عىل البيئة واملوارد النادرة مام

 مب منمور كىل.
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مساعدة مدي ى سلسلة التوريد ىف االستجابة لالتجاهات املتزايدة نحو م اعاة قضايا االستدامة  -
 واملجتمعية خالة يف الدوه النامية التي تعاين مب ندرة املوارد.واالهتامم بالقضايا البيئية 

مساعدة منمامت األعامه ىف تنمية مزايا تنافسية ناتجة عب تحسني األداء املاىل والبيئى نتيجة لتبنى  -

 وتطبيق مامرسات سلسلة التوريد املستدامة.
والبيئية وتحسني الصورة الذهنية لها باملجتمع مساعدة املنمامت ىف القيام مبسؤولياتها االجتامعية  -

 بشكل عام.

5

اجتذبت مامرسات إدارة سلسلة التوريد املستدامة اهتامم الباحثني واملامرسني خاله العرش سنوات 
التوريد املستدامة بانها: فلسفة تنميمية تدمج االبعاد  سلسلة(Dubey et al., 2017) األخاة، حيث ع ف 

البيئية داخل شبكة سلسلة التوريد التقليدية والتي تتضمب أنشطة التوريد واللوجستيات والتصنيع 

 (Seuring & Muller, 2008)ع فها كال مب  التدوي . كاموالتوزيع وامل تجعات وإعادة التشايل وإعادة 
نها عملية إدارة تدفق املواد الدام واملعلومات واألمواه وكذلك التعاوس ك ملستدامة بإدارة سلسلة التوريد ا

بني املنمامت عرب سلسلة التوريد وذلك بهدف تحقيق األهداف االقتصادية والبيئية واملجتمعية النابعة مب 
سلسلة التوريد  (Carter & Easton, 2011)أيضا ع ف كال مب  متطلبات العمالء وألحا  املصالح.

املستدامة بانها عملية دمج اسرتاتيجى وتحقيق األهداف املجتمعية والبيئية واالقتصادية مب خاله عملية 
و لسلسة أ تنسيق منممة للعمليات بهدف تحسني األداء طويل االجل للمنممة سواء للمنممة نفسها 

النمم البيولوجية الحية بكنها  منمورمب  Sivakumar et al., 2012))كام ع فها كال مب  توريدها ككل.
 ولولها اىلتلك املامرسات التى تبدأ بعمليات توريد املواد الدام وم ورا بتصنيعها وتدزينها ونقلها حتى 

التوزيع وأخاا باملستهلك النهايئ، واس التدفق داخل السلسلة يعتمد عىل مدى تفوق خصائص عملية  م اكز
 Zorzini et)قدمت دراسة  دالحي. وقالسلسلة مثلام يحدث مع الكائب التمثيل الاذايئ الحيوى داخل 

al., 2015)  شامل للمفاهيم واملامرسات التي تعكري تطور مفهوم سلسلة التوريد اتوليف وحص  

املستدامة خاله اخ  عقديب، حيث قمت فك ة املسؤولية االجتامعية للوجستيات عىل انها إدارة املسؤولية 

االجتامعية لألنشطة التي تتضمب وتشمل عمليات التوريد والنقل والتدزيب، كام قدم مفهوم سلسلة 
التوريد املسؤولة مجتمعيا باعتباراتها إدارة العملية املتوجهة مبجموعة مب املعايا والسلوكيات والثقافة 

تدامة والحفاظ عىل البيئة. مب التنميمية التي تتفاعل مع الرشكاء عرب سلسلة التوريد لتحقيق اهداف االس
ناحية أخ ى ظه  مفهوم التوريد املستدام وهو إدارة كل محتويات التوريد مب املورديب مب اجل تحسني 
األداء الكىل للتوريد، أخاا ظه  مفهوم إدارة التوريد املستدام باعتبارها عملية دمج املعايا البيئية 

 واملجتمعية داخل إدارة سلسلة التوريد.
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الجتامعية معا حيث وحديثا ركزت تع يفات سلسلة التوريد املستدامة عىل االهتامم باألبعاد البيئية وا
بانها عملية التوازس بني االبعاد االجتامعية واالقتصادية والبيئية Zahiri et al., 2017) ) ع فتها دراسة

تع ف إدارة  (Hong et al., 2018) لدراسةوذلك عرب عمليات سلسلة التوريد.  مب ناحية أخ ى ووفقا 
والدارجية للمنممة التي يتم مامرستها مب اجل جعل  سلسة التوريد املستدامة بانها املامرسات الداخلية

بعاد االستدامة الثالتة وهي االستدامة البيئية واملجتمعية أ سلسلة التوريد أكرث استدامة مب حيث م اعاة 
 واالقتصادية. 

بدا اهتامم الباحثني بتوليف مامرسات سلسلة التوريد املستدامة يف سنوات األخاة، حيث قدمت دراسة 
(Dubey et al., 2017) و املادية وتشتمل عىل أ لتلك املامرسات إىل املامرسات امللموسة  كامال تصنيفا

كلية وإدارة العالقات مع العمالء ومامرسات عمليات التصنيع امل س ومامرسات إدارة الجودة ال
و ضا املادية مامرسات اإلدارة أ اللوجستيات الدرضاء، مب ناحية أخ ى تشمل املامرسات ضا امللموسة 

العليا والتزامها بتحقيق ابعاد االستدامة ومامرسات مشاركة امل ؤوسني وإدارة العالقات مع العمالء وأخاا 

تع يف ملامرسات إدارة سلسلة التوريد  ((Clifford Dafee et al., 2009دراسة  وقدمت إدارة ف ق العمل.
نها كل املامرسات التي تستهدف تحقيق االستدامة عرب سلسلة التوريد مب عمليات التصنيع ك ب املستدامة

 Wilburn Geen)وإعادة التصنيع وتصميم وإدارة قنوات التوزيع وإدارة امل تجعات. كام حددت دراسة 
et al., 2015)  اخلية وأنشطة اهم مامرسات إدارة سلسلة التوريد املستدامة يف أنشطة اإلدارة البيئية الد

   وحامية البيئةاالرشاء األخرض وأنشطة التعاوس مع العمالء واملورديب وأنشطة التصميم البيئي األخض

هم مامرسات إدارة سلسة التوريد املستدامة تتمثل يف أربع أ فاس Pauraj et al., 2017) )ووفقا دراسة 
مامرسات أساسية هي: عمليات التصميم املستدام للمنتجات وعمليات التصميم املستدام للعمليات 
وأنشطة التعاوس لتحقيق استدامة جان  الع و وأخاا أنشطة العمليات التي تحدث لتحقيق االستدامة 

أهم مامرسات إدارة سلسلة التوريد  (Schmidt et al., 2017) راسةلدصت د كالطل . كذليف جان  
  ا اء والتصميم األخضا  واللوجستيات الدضا اء األخضا  والشااملستدامة يف مامرسات التصنيع األخض

 (Hong et al., 2018) دراسةللمنتجات وأخاا مامرسات اإلدارة البيئية الدرضاء. مب ناحية أخ ى اهتمت 
هم مامرسات إدارة سلسلة التوريد املستدامة مب منمور القدرات والكفاءات اإلدارية وأهمها أ بتوليف 

سلسلة التوريد بني رشكاء مامرسات تحقيق التعاوس والثقة عرب سلسلة التوريد ومامرسات التعلم عرب 
االعامه والتوجه االسرتاتيجي داخل سلسلة التوريد وإدارة الدط  داخل سلسلة التوريد لضامس استم ارية 

 كالتوريد. كذل ية لسلسلة اعمليات سلسلة التوريد والتي تتفاعل بدورها مع اإلمكانيات املادية والبش
مجموعة كباة مب ابعاد مامرسات إدارة سلسلة التوريد املستدامة Fritz et al., 2017) )حددت دراسة 

  ومامرسات تدفيض استهالك الطاقة والتلوث ومامرسات املسؤولية امثل مامرسات التصنيع األخض
االجتامعية للمنممة ومامرسات إدارة العالقات مع املورديب والعمالء وأنشطة التدري  املوجهة للموظفني 

 ىل مامرسة أنشطة االستدامة.لتعزيز قدرتهم ع
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تعددت توجهات الدراسات التي أج يت حوه دوافع ومقدمات تبنى مامرسات سلسلة التوريد املستدامة 

 مب حيث اهداف ومح كات ونواتج تلك الدوافع وكذلك اختالف مصدر تلك الدوافع، فقد اكدت دراسة 

(Seitz & Wells, 2006)  ذا ي جعاس الدافع االساىس لتطبيق مامرسات سلسلة التوريد املستدامة ا        

اىل رضبة املنمامت الصناعية يف تحقيق منافع بيئية كباة مب خاله ما تلعبه الرشكات املصنعة مب أدوار يف 

 تالتصنيع. وأكدحامية البيئة وم اعاة االعتبارات القانونية وضاوط العمالء مب خاله أنشطة إعادة 

اس الدافع االساىس لتبنى مامرسات سلسلة التوريد املستدامة هو   (Clifford Deffe et al., 2009)دراسة

يف األساس دافع اسرتاتيجى حيث يوجد توجه اسرتاتيجى متزايد مب قبل قيادات املنمامت نحو النم  

لسلسة التوريد باعتبارها ف لة اسرتاتيجية تدفع املنمامت مل اعاة ابعاد االستدامة البيئية لتحقيق مزايا 

اس اهم دوافع املدي يب لتبنى وتطبيق  (Tsireme et al,. 2012) ناحية أخ ى حددت دراسة بمتنافسية. 

وال ضبة يف تحقيق املرشوعية  ،مامرسات سلسلة التوريد املستدامة هي ال ضبة يف تحسني الحصة السوقية

حكومي والحصوه وااللتزام بالقوانني البيئية وكذلك ال ضبة يف تدفيض التكاليف و الحصوه عىل الدعم ال

بني تالتة دوافع أساسية لتبنى (Graafland, 2012) ميزت دراسة  كللمنممة. كذل املجتمعيعىل القبوه 

مامرسات إدارة سلسلة التوريد املستدامة تتمثل يف دوافع خارجية وهي امل تبطة بال ضبة يف تحقيق دخل 

رات األخالقية وأخاا دوافع املصلحة العامة كاىف وتحسني الوضع املاىل، ودوافع داخلية تتمثل يف االعتبا

 (,Molla & Abareshi 2012) وتحمل املسؤولية االجتامعية للمنممة. مب ناحية أخ ى حددت دراسة

دوافع تبنى مامرسات سلسلة التوريد املستدامة يف الدوافع التنميمية واملتمثلة يف ال ضبة يف تطبيق 

 اء واملوف ة للطاقة. االتكنولوجي الذي يؤدى اىل تقليل التلوث البيئي وتطبيق تكنولوجيا املعلومات الدض

هو الدافع  التسويقياس التوجه  (Wilburn Green et al., 2015) مب منمور اخ  أوضحت دراسة

يف التوجه بإرضاء العمالء  التسويقيلتبنى مامرسات سلسلة التوريد املستدامة ويتمثل التوجه  األسايس

وفهم احتياجاتهم والتوالل معهم وتحسني الددمة املقدمة لهم بهدف تحسني األداء البيئي بشكل نهايئ. 

منمور التوجه البيئي باعتباره مح ك داخىل قوى يدفع   (Namagembe et al., 2016)وع ضت دراسة

ويتمثل هذا التوجه البيئي يف عدة متااات هي املنمامت لتبنى مامرسات إدارة سلسلة التوريد الدرضاء 

امليوه االبتكارية وتحمل املداط  والعدوانية التنافسية ومشاركة املوظفني واملبادرة واالستجابة لضاوط 

اكرث  (Pauraj et al, 2017) حددت دراسة الحكومية. كام يعات والقوانني االعمالء واالستجابة للتش

امرسات إدارة سلسلة التوريد املستدامة هي دوافع العالقات والدوافع األخالقية الدوافع تكتاا عىل تبنى م

والدوافع املالية الناتجة عب تحقيق استفادة ومنافع مالية مب تطبيق تلك املامراسات.كام قدم كال مب 

(Emamisaleh & Rahmani, 2017)  تصنيف لدوافع تبنى مامرسات سلسلة  التوريد املستدامة اىل

 يعات اع خارجية وتشمل ضاوط املنافسني وألحا  املصالح ودوافع اجبارية متمثلة يف التشدواف

الحكومية والقوانني والدوافع املعيارية واألخالقية ومب ناحية أخ ى تتمثل الدوافع الداخلية يف اهتاممات 

 واتجاهات اإلدارة واملوظفني بقضايا االستدامة. 
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6
وركزت  ،االهتامم بدراسة موضوع مامرسات سلسلة التوريد املستدامة حديثا منذ نهاية العقد املايض أبد

الدراسات عىل تحديد دوافع ومح كات تلك املامرسات وعالقتها بتحسني األداء البيئي واملا  واالقتصادي 
طبقت عىل مصانع انتاج التي  (Seitz& Wells., 2006)فقد بدأت تلك الدراسات بدراسة  ،للمنمامت

مح كات السيارات التي تقوم بعمليات إعادة التشايل والتصنيع لتحقيق قيمة وتوفا املوارد وتحقيق 
وتوللت الدراسة اىل تحقيق هؤالء املصنعني بعض األرباح اإلضافية الناتجة عب أنشطة  ،اهداف االستدامة

ويف نفري هذا االتجاه البحثي ركزت أيضا  سلسلة التوريد العكسية ومنمومة اللوجستيات العكسية.
عىل مفهوم سلسلة التوريد مالقة الدورة بني املورديب والعمالء مبا (  (Clifford Defee., 2009دراسة

تتضمنه مب أنشطة إدارة امل تجعات وعمليات إعادة التشايل وخلصت الدراسة اىل اس التوجه نحو سلسلة 
اتيجى لتلك املنمامت التي تدرك أهمية االستدامة البيئية واس تلك التوريد مالقة الدورة يعد توجه اسرت 

منمور مدتلف  بالدورة. ماملنمامت هي األكرث احتامال لتنمية طاقات وإمكانيات سلسلة التوريد مالقة 
كيفية االستفادة مب مدخل املحاكاة البيولوجى لفهم  (Sivakumar et al., 2012) متاما تناولت دراسة

سلسلة التوريد مب منمور التمثيل الاذايئ للكائب الحي والتي تبدأ بالحصوه عىل الدامات تم استدامة 
عملية التصنيع م ورا بعمليات النقل والتدزيب وانتهاءا بتوليل املنتج للعمالء النهائيني، واظه ت الدراسة 

ل السلسة وتحقيق اس تفوق سلسلة التوريد اذا يتوقف عىل نجاح استدامة املوارد والعمليات داخ
اىل  (Cervellon & Wernerfelt, 2012) هدفت دراسة كال مب كوالطاقة. كذلاالستددام األقل للموارد 

يف مجاه سلسلة التوريد الدرضاء تطبيقا عىل لناعة املوضة مب خاله تحليل  املع يفتحليل املحتوى 
باألبعاد البيئية وابعاد االستدامة،  توقعات العمالء عب عمليات سلسلة التوريد املستدامة فيام يتعلق
وحتى اليوم خالة يف لناعة  2010وتوللت الدراسة اىل تزايد اهتامم العمالء باالستدامة بداية مب 

وتدفيض االتار املالبري مثل مفاهيم التصميم والتصنيع األخرض واملالبري الدرضاء واالستهالك األخرض 
حاولت الدمج بني منمور املوزعني والتجار مب ناحية واملصنعني مب ناحية وهناك دراسات البيئية السلبية. 

 et al., 2013)   Vieira (Marquesأخ ى فيام يتعلق بسلسلة التوريد املستدامة، حيث طبقت دراسة
س هناك تعاوس كبا بني تجار أ ازيل، حيث أظه ت نتائج الدراسة عىل تجارة السلع الاذائية العضوية يف الرب 

جزئة والجملة واملصنعني فيام يتعلق بنجاح سلسلة توريد تلك املنتجات ويف تحقيق لورة إيجابية عب الت

 املنتج واملنمامت املنتجة وبالتاىل تؤت  إيجابيا عىل الق ار الرشاىئ لتلك املنتجات العضوية لديقة البيئة.

عىل الدمج بني مبادئ االستدامة   (Morali & Searcy, 2013)مب منمور مشابهة ركزت دراسة كال مب
 .داخل سلسلة التوريد وكيفية اختيار املورديب بالتطبيق عىل تقاري  االستدامة الدالة باملنمامت الكندية

وتوللت الدراسة اىل إمكانية الدمج بني قضايا االستدامة وإدارة سلسلة التوريد ومعايا اختيار املورديب 

تحليل  2013 تناولت دراسة محس ، ايضا تكامل معهم لتحقيق االستدامة داخل السلسلة.والتعاوس وال
العالقة بني مامرسات إدارة سلسلة التوريد الدرضاء وتحسني إنتاجية املنممة بالتطبيق عىل الرشكات 

م ، وقد حددت الدراسة اه14001العاملة يف مجاه الصناعات الكياموية والحاللة عىل شهادة األيزو 
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  وإعادة ا  والتصميم األخضا  واإلنتاج األخضامامرسات إدارة سلسلة التوريد الدرضاء يف الرشاء االخض
التدوي  واإلدارة البيئية. وقد توللت نتائج الدراسة إىل وجود عالقة إيجابية بني تطبيق تلك املامرسات 

عامه تكتا اسرتاتيجية األ  عىل (Hoejmose et al., 2013) ناحية أخ ى ركزت دراسة باإلنتاجية. موتحسني 
س عىل املسؤولية االجتامعية إلدارة سلسلة التوريد، وقد أظه ت نتيجة الدراسة التي أج يت بإنجلرتا ا

سرتاتيجية إ نام تؤت  سرتاتيجية قيادة التكلفة تؤت  سلبيا عىل املسؤولية االجتامعية لسلسة التوريد، بيإ 
ا، لذلك يج  احداث التوافق بني االسرتاتيجية واملشاركة يف أنشطة املسؤولية التاميز إيجابيا عليه

االجتامعية داخل سلسلة التوريد. وقد استحوذت عملية تدفيض االنبعاتات الك بونية امللوتة اهتامم كبا 
رضورة قيام  عىل  (Theiben et al., 2014)كدت دراسةأيف دراسات سلسلة التوريد املستدامة حيث 

املصنعني بتدفيض االنبعاتات وامللوتات الك بونية عرب سلسلة التوريد مب خاله التعاوس بني املورديب 
وقد حددت الدراسة  ،واملصنعني مب خاله ما يع ف باسم الربامج املتعاوس لتدفيض االنبعاتات امللوتة

ه الربامج مثل الثقة والدربة وتوافق مجموعة مب العوامل والدوافع التي تحدد مشاركة املنمامت يف هذ
منمور اخ  ذهبت بعض  بواملصنعني. ماألنممة والعمليات بني رشكاء سلسلة التوريد خالة املورديب 

الدراسات نحو دراسة العالقة بني مامرسات سلسلة التوريد املستدامة واألداء املا  والبيئي للمنممة، فقد 
ملاىل، حيث ال بط بني سلسلة التوريد املستدامة وتحسني األداء ا عىلOrtas et al., 2014) )ركزت دراسة 

ىل وجود عالقة إيجابية بني مامرسات إدارة سلسلة التوريد املستدامة وتحسب إتوللت نتائج الدراسة 
 هامش ربح املنممة مب خاله ما تحققه تلك املامرسات مب عدة منافع مثل تحسني الكفاءة ورفع جودة

 (Menozzi et al., 2015) استهدفت دراسة كالتوريد. كذلاملنتجات وتحسني العالقات داخل سلسلة 
تقييم نية املزارعني نحو تطبيق مامرسات سلسلة التوريد املستدامة مب خاله توظيف نم ية السلوك 

االيجاىب للمزارعني نحو مامرسات املدطط عىل عينة مب املزارعني يف إيطاليا، وتوللت الدراسة اس االتجاه 

 اء ااالستدامة يؤدى لتبنى وتطبيق مامرسات االستدامة يف القطاع الزراعى والاذاىئ وإنتاج منتجات خض
 اء اأهم مامرسات إدارة سلسلة التوريد الدض تحليل 2015ض ي ،  استهدفت دراسة البيئة. ايضالديقة 

ة عىل رضورة دمج التفكا البيئي داخل مامرسات إدارة وعالقتها بكداء املنمامت، حيث أكدت الدراس
سلسلة التوريد وذلك لتحسني األداء البيئي واالقتصادي والتشاييل، حيث متثلت مامرسات إدارة سلسلة 
التوريد يف نمم املعلومات الدرضاء والتصميم لديق البيئة والتصنيع األخرض والتدزيب األخرض والرشاء 

لعمالء واللوجستيات العكسية. وتوللت النتائج اىل إمكانية تطبيق التصنيف األخرض والتعاوس مع ا
السابق عىل الرشكات املرصية التزاما للترشيعات والقوانني حيث يندفض وعى تلك الرشكات التوجه 

التوجه التسويقي عىل تطبيق مامرسات  تكتا (Wilburn Green, 2015) كذلك تناولت دراسة البيئي.
يد الدرضاء واألداء البيئي، وتوللت نتائج الدراسة اس التوجه التسويقي متمثلة يف التوجه سلسلة التور

ب ضا العمالء والتوالل معهم وفهم احتياجاتهم وتحسني الددمة املقدمة للعمالء ي تبط بشكل إيجايب 
ئية يف القطاع بتحسني األداء البيئي للمنممة، واولت الدراسة برضورة تبنى اسرتاتيجية االستدامة البي

عىل تكتا التوجه البيئي لدى   (Namagembe et al., 2016)نفري االتجاه أيضا ركزت دراسة يف الصناعي.
املدي يب واملالك باعتباره أحد املح كات الداخلية عىل تبنى مامرسات سلسلة التوريد املستدامة، وتوللت 
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نتائج الدراسة اس هناك عالقة إيجابية بني التوجه البيئي وتطبيق مامرسات سلسلة التوريد املستدامة 
والتنافسية واملبادرة ومشاركة املوظفني واالستجابة لضاوط  وتتمثل هذه الدوافع يف دوافع االبتكارية

ذوذج لتحقيق التكامل بني    (Schoggi et al., 2016)ألحا  املصالح. وىف نفري االتجاه قدمت دراسة
وتوللت الدراسة اس هذا  االستدامة،االبعاد املجتمعية والبيئية واالقتصادية لفهم وتحليل ابعاد مامرسات 

ق فهم أفضل ملامرسات سلسلة التوريد املستدامة واالستجابة لضاوط الجمهور وألحا  التكامل يحق
  (Mani et al., 2016)املصالح نحو االهتامم باالستدامة واالبعاد البيئية واالجتامعية. كذلك اهتمت دراسة

مب خاله تطبيق  بالجمع بني مسؤوليات كال مب املورديب واملصنعني والعمالء يف تحقيق التنمية املستدامة
مفهوم املسؤولية املجتمعية للمنممة وتحقيق مطال  ألحا  املصالح، وحددت الدراسة عدة ابعاد 

ناحية أخ ى .للتنمية املجتمعية املستدامة عرب سلسلة التوريد مثل األماس والعدالة واملودة واالخالقيات 

لألنشطة اللوجستية املستدامة واملتمثلة يف ذوذج متكامل  (Abbasi & Nilsson., 2016) قدمت دراسة
االبتكار والبحوث وكفاءة الطاقة وزيادة الوعي البيئي والتطوي  التكنولوجى والتصميم املستدام بهدف 
تحقيق االستدامة وتحسني كفاءة املوارد الداخلية وتحسني السلوك املستدام للموظفني وتحسني العالقة مع 

عىل تكتا موقع املنممة داخل سلسلة   (Schmidt et al., 2017)كزت دراسةمالء واملورديب. كذلك ر الع
توريدها عىل تبنى مامرسات سلسلة التوريد الدرضاء ومامرسة األنشطة املستدامة، وقد أوضحت نتائج 
     الدراسة انه كلام اقرتبت املنممة مب جان  العمالء كلام زاد مستوى مامرسات سلسلة التوريد

 د. وتعوكلام قل مستوى األداء املاىل نتيجة تحملها تكاليف إضافية للحفاظ عىل البيئةاملستدامة 
مب الدراسات الهامة يف ادبيات سلسلة التوريد املستدامة ألنها ركزت عىل  (.Pauraje et al  (2017,دراسة

و مقدماتها بتلك املامرسات وعالقتها بتحسني أداء أ عالقة دوافع تبنى مامرسات سلسلة التوريد املستدامة 
هم الدوافع املح كة للمامرسات املستدامة يف دوافع أ املنممة يف إطار متكامل، وقد حددت الدراسة 

  (Fritz et al., 2017)كدت دراسةأ داملنممة. وقالعالقات والدوافع األخالقية والتي تؤت  إيجابيا عىل أداء 

عىل وجود اتجاه متزايد يف ادبيات سلسلة التوريد نحو االستجابة لضاوط ألحا  املصالح نم ا لوجود 
 يعات البيئية وتطبيق اليات الحوكمة اضاوط متزايدة ألبعاد االستدامة وأهمها ابعاد القوانني والتش
بعض الدراسات االحدث نحو  ت. واتجهوال قابة امل تبطة بالنواحى املجتمعية وال قابة مب ألحا  املصالح

 (Laari et al., 2017)دراسة ربط االسرتاتيجيات التنافسية مبامرسات إدارة سلسلة التوريد املستدامة ومنها 
ىل العمالء وحددت الدراسة إ اء بداية مب املورديب ادمجت بني مامرسات سلسلة التوريد الدض التي

وأظه ت  التنويع،ومتايز العمليات واسرتاتيجية  السوقياالسرتاتيجيات يف اسرتاتيجية قيادة التكلفة والتاميز 
نتائج الدراسة اس املنمامت التي تتبنى اسرتاتيجية التاميز السوقى واسرتاتيجية التنويع متيل اىل تطبيق 

الزيادة ىف عدد الدراسات  (Chen et al., 2017) دراسة تاملستدامة. وأوضحمامرسات إدارة سلسلة التوريد 
املهتمة بتفسا العالقة بني تعاوس سلسلة التوريد وأداء املنممة حيث اشارت نتيجة الدراسة اىل اس تعاوس 
سلسلة التوريد يهدف لتحقيق االستدامة وهذا ما دفع الدراسات الحديثة للرتكيز عىل االعتبارات البيئية 

مب التعاوس بني رشكاء سلسلة التوريد لتحقيق االستدامة. وقد  واالقتصادية وتحقيق منافع وتحسني األداء

عىل االهتامم بالدور االسرتاتيجي الذي يلعبه املورد مب منمور التوجه   (Li et al., 2017)ركزت دراسة
السوقي لالستدامة البيئية، وأظه ت نتيجة الدراسة انه البد مب تحقيق املشاركة والتعاوس بني العمالء 
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 . مب ناحية أخ ى توللت دراسةللمنممةواملورديب لتحسني االستدامة البيئية، وتحسني أداء التصدي  
(Zahiri., 2017)   اىل وجود اتجاه متزايد لالهتامم باالعتبارات البيئية يف لناعة االدوية يف كندا. حيث

اذ ق ارات اختيار املواقع اإلنتاجية اولت الدراسة برضورة االبعاد االجتامعية واالقتصادية والبيئية عند اتد
وم اكز التوزيع بهدف تدفيض التكلفة وزيادة كفاءة وم ونة العمليات اإلنتاجية عرب سلسلة توريد لناعة 

 ورة التوسع يف تطبيق ابض (De camergo et al., 2017) دراسةولت أ وقد . االدوية ذات التوجه األخرض
املعلومات الحديث لدعم عمليات ومامرسات إدارة سلسلة التوريد املستدامة.  نمم املعلومات وتكنولوجى 

وأظه ت نتائج الدراسة وجود عالقة إيجابية بني نمم املعلومات واألداء املاىل والتشايىل والبيئى لسلسلة 
عىل اب از الدور الوسيط لقدرات سلسلة التوريد  ( (Hong et al., 2018التوريد الدرضاء. كام ركزت دراسة

املستدامة عىل العالقة بني أداء سلسلة التوريد مب ناحية وأداء املنممة مب ناحية أخ ى حيث تلع  
مامرسات سلسلة التوريد املستدامة دور ايجاىب يف تحسني أداء سلسلة التوريد وتحسني أداء املنممة ماليا 

تكتا ابعاد مامرسات سلسلة التوريد  (Yildiz &Sezen, 2019)   اولت دراسةناحية أخ ى تن بوبيئيا. م
الدرضاء عىل األداء االقتصادي والبيئي واالجتامعي يف املنمامت الصناعية ولقد توللت الدراسة اىل وجود 

رتتي . كام عالقة إيجابية قوية مع ابعاد االستدامة مب منمور األداء البيئي تم االقتصادي تم االجتامعي بال
عىل توجه منتجي األضذية الدوليني باالهتامم بالقضايا البيئية  ( (Mistretta et al., 2019اكدت دراسة

وتحقيق االستدامة مب خاله إدارة شبكات سلسلة توريد األضذية عامليا مب اإلنتاج والتوزيع والتككيد عىل 
 (& Guo, Hong   زت دراسةاارك ا. أخا االستدامة البيئيةد لتحسني االتنسيق بني كل أط اف سلسلة التوري

 اء وتحقيق املسؤولية االجتامعية يف اعىل دور التعاقدات التعاونية داخل سلسلة التوريد الدض   (2019
 تحسني األداء البيئي واالهتامم بالتعاوس بني أط اف سلسلة التوريد.

بعد م اجعة الدراسات السابقة يف ادبيات سلسلة التوريد املستدامة، الحظ الباحث وجود اتجاهيني 

بحثيني يف هذا املجاه خاله السنوات األخاة مب الدراسات. االتجاه األوه مب الدراسات اهتم بتحديد 

التوريد املستدامة  وتع يف اهم الدوافع واملحددات التي تدفع املنمامت لتبنى وتطبيق مامرسات سلسلة

 Seitz & Wells, 2006; Clifford)هم تلك الدراسات:أ كاستجابة للضاوط الداخلية والدارجية ومب 

Defee, 2009; Cervellon & Wernerfelt, 2012; Wilburn Green, 2015; Menozzi et al, 2015; 

Namagembe et al., 2016; Pauraje et al., 2017; Fritz et al., 2017;           Emamisaleh & Rahmani, 

2017; Yildiz & Sezen, 2019)     

االتجاه الثاين أهتم بعالقة مامرسات سلسلة التوريد املستدامة بتحسني األداء وأيضا عالقة هذه املامرسات 

 ;Marques Vieira et al., 2013; Ortas et al., 2014)بدوافع تبنى وتطبيق تلك املامرسات مثل:

Schoggi et al., 2016; Schmidt et al., 2017; Laari et al., 2017; Chen et al., 2017; Hong et 

al., 2018; Hong & Guo, 2019)  
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7
بناء عىل تحليل نتائج الدراسات السابقة واالدبيات املتاحة تم اقرتاح ذوذج الدراسة الذي ي بط بني دوافع 

عالقتها باألداء املا  والبيئي للمنممة وذلك بتوظيف  يفتنبى وتطبيق مامرسات سلسلة التوريد املستدامة 
باعتباره ذوذج    (Pauraje et., 2017)ةذوذج هام يف ادبيات سلسلة التوريد املستدامة وهو ذوذج دراس

 .كاليت أكرث تكامال لتحيل هذه العالقات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 النموذج املقرتح للدراسة :1شكل

8  

 تؤت  دوافع االستفادة واملنافع بشكل ايجاىب عىل مامرسات إدارة سلسلة التوريد املستدامة. الفاا و األوه:

 تؤت  دوافع العالقات بشكل ايجاىب عىل مامرسات إدارة سلسلة التوريد املستدامة. الثاين:الفاا و 

 تؤت  الدوافع األخالقية بشكل ايجاىب عىل مامرسات إدارة سلسلة التوريد املستدامة. الف و الثالث:

سات إدارة تلع  مامرسات إدارة سلسلة التوريد املستدامة دور وسيط بني دوافع مامر : الفا و ال ابع
 سلسلة التوريد املستدامة واألداء البيئي واملاىل للمنممة.

 تؤت  مامرسات إدارة سلسلة التوريد املستدامة بشكل إيجايب عىل األداء البيئي للمنممة. الف و الدامري:

 .تؤت  مامرسات إدارة سلسلة التوريد املستدامة بشكل ايجاىب عىل األداء املا  للمنممة الف و السادس:
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9
     : يتمثل يف دوافع تطبيق مامرسات إدارة سلسلة التوريد املستدامة والتي تتمثل املتاا املستقل .1

 و تحقيق املصالح ودوافع العالقات والدوافع االخالقيةأ  دوافع االستفادة
وتتمثل ىف التصميم املستدام : يتمثل ىف مامرسات إدارة سلسلة التوريد املستدامة املتاا الوسيط .2

للمنتجات والتصميم املستدام للعمليات والتعاوس املستدام يف جان  الع و والتعاوس املستدام يف 
 جان  الطل .

 .املا واالداء  البيئي: يتمثل يف أبعاد أداء املنممة هى األداء املتاا التابع .3

10

واالستنباطي وذلك مب خاله استق اء الدراسات  االستق ايئاعتمد الباحث عىل توظيف كال مب املنهج 
السابقة ومب خاله استنباط متااات وأبعاد البحث واختبار الف وو التى قام الباحث بوضعها للدراسة 

ىف ضوء نتائج الدراسات وكذلك تحليل البيانات امليدانية للتولل إىل مجموعة مب النتائج وتفساها وذلك 
السابقة، كام تقدم الدراسة مجموعة مب التوليات ملدراء املنمامت الصناعية وذلك  ملساعدتها ىف تحسني 
األداء البيئى واالداء املاىل وتنمية لورة ذهنية إيجابية عب املنممة يف املجتمع نتيجة القدرة عىل تحقيق 

 ادرة وكذلك الحفاظ عىل البيئة وحاميتها.اهداف االستدامة والحفاظ عىل املوارد الن

 وقد قام الباحث بتوظيف نوعني مب املصادر لجمع البيانات هي:
 : اعتمدت الدراسة عىل م اجعة األدبيات املنشورة يف هذا املجاه.مصادر البيانات الثانوية  .1
الدراسة عىل تصميم قامئة استقصاء املدعمة باملقابالت  : حيث اعتمدتمصادر البيانات األولية  .2

        الشدصية للمتدصصني واملدي يب ىف مجاه إدارة سلسلة التوريد وإدارة العمليات واملتدصصني 
 ىف قضايا االستدامة واألنشطة البيئة ىف املنمامت الصناعية.

اعتمد الباحث عىل قامئة االستقصاء تم اعدادها لا و الدراسة الحالية واملدعمة بإج اء املقابالت 
الشدصية عند تسليم القوائم يف املنمامت محل الدراسة، ولقد تم تقسيم قامئة االستقصاء إىل تالتة أجزاء 

تبنى وتطبيق مامرسات  ( فق ة. الجزء األوه مب القامئة أستهدف قياس دوافع45رئيسية تحتوي عىل )
( فق ة باالعتامد عىل تالث دراسات هي حس  نوع الدوافع: 13إدارة سلسلة التوريد املستدامة وتتضمب )

(McWilliams & Siegel, 2011; Hofer et al., 2012; Cantor et al., 2012) . استهدف  الثاينالجزء
( فق ة باالعتامد عىل عدة دراسات 23مب ) قياس مامرسات إدارة سلسلة التوريد املستدامة وهي مكونة

 ,Zhu et al., 2012; Wong et al., 2012; Vachon & Klassen) وفقا لرتتي  املامرسات بالقامئة هي:

( فق ة اعتامدا 9أبعاد األداء البيئي واملاىل املنممة والتى تتضمب ) الثالث استهدف قياس ء. الجز (2008
 .( (Zhu et al., 2013; Ameer & Othman, 2012عىل دراسة
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تعمل يف مجاه الصناعات املهتمة بطبيعتها  يتكوس مجتمع الدراسة مب مجموعة املنمامت الصناعية التي
بقضايا االستدامة وحامية البيئة وتهتم مبامرسات االستدامة نم ا للضاوط التنافسية املتزايدة يف تلك 
الصناعات للوفاء بااللتزامات البيئية. واعتمد الباحث عىل أسلو  الحرص الشامل لرشكات تالث قطاعات 

والعاملة يف الصناعات النسيجية واملالبري  14000 لناعية باإلسكندرية، والبحاة والحاللة عىل شهادة ايزو

)سجالت رشكة.  70والبالغ عددها  والصناعات الكيميائية والبرتوكياموية والصناعات الاذائية واملرشوبات
وتعترب وحدة التحليل يف . (2018 – 2017الهيئة العامة للصناعة، التوليف البيئي ملحافمة اإلسكندرية )

 . ككل هذه الدراسة هي الرشكة
 (:1993تم تحديد حجم عينة الدراسة باستددام املعادلة التالية )الصياد وجاله،  عينة الدراسة:  -

 حيث أس:  )1+  2( ف1 –حجم العينة = س / ))س      
 املجتمع حجم =س  

 % مب حجم العينة5املسموح به يف تقدي  حجم العينة وميثل  الدطك =ف 
 رشكة  60= )1+  2(0.05( )1 – 70/ )) 70ولذا فإس حجم العينة = 

واملسؤولني عب أنشطة حامية ومتثلت وحدة املعاينة يف مدي ى العمليات ومدي ى إدارة سلسلة التوريد 
 250البيئة ىف هذة املنمامت ىف املنمامت الصناعية باإلسكندرية وب ج الع  ، ولقد قام الباحث بتوزيع 

قامئة لعدم اكتاملها، وبذلك يكوس عدد  26قامئة وتم إستبعاد عدد  198قامئة إستقصاء وتم إسرتداد 

 %.86ردود بلات  قامئة وذلك بنسبة 172القوائم الصالحة للتحليل 

وذلك مب خاله توظيف  (SPSS V22)استددم الباحث ب نامج التحليل اإلحصايئ للعلوم اإلجتامعية 
املعدة  االستقصاءمجموعة مب األسالي  اإلحصائية وذلك لتحليل البيانات التى تم جمعها مب خاله قامئة 

 : وهي للدراسة
 استددام بعض أسالي  اإلحصاء الولفي مثل الوسط الحسايب واالنح اف املعياري ا
لقياس االتساق الداخيل ملقاييري وذلك  (Cronbach's alpha)الفا استددام اختبار ك و نباخ  ا

 داخل قامئة االستقصاء. متااات البحث
 .لتحليل العالقات Structural Equation Modelتم التحليل مب خاله إسلو  النمذجة الهيكلية  ا
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 نتائج الثبات :1 جدوه

 الفا املتاا الف عي الفا املتاا

 0.79 دوافع االستدامة

 0.70 املنافع

 0.76 العالقات

 0.64 االخالق

 0.83 مامرسات سلسلة التوريد

 0.62 منتج

 0.78 عمليات

 0.71 ع و

 0.67 طل 

 0.92 األداء
 0.89 بيئي

 0.88 ما 

 0.875 القامئة
 

( تتمتع كافة مقاييري متااات الدراسة بدرجة جيدة مب الثبات، 1وتشا البيانات الواردة يف الجدوه رقم )
 .0.60وهي أعىل مب الحد األدىن للقبوه وهو  0.89اىل  0.62حيث ت اوحت معامالت ألفا للثبات مب 

 نتائج الصدق التاميزي :2 جدوه

 اجام  التبايب املفرس معامل التحميل املتاا الف عي املتاا

 الدوافع

 االستفادة

SMIM1 .844 

75.6 

SMIM2 .794 

SMIM3 .677 

SMIM4 .614 

SMIM5 .648 

 العالقات

SMRM6 0.716 

58.38 
SMRM7 0.838 

SMRM8 0.827 

SMRM9 0.661 

 األخالقية

SMMM10 .646 

74 
SMMM11 .749 

SMMM12 .783 

SMMM13 .694 
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 مامرسات سلسلة التوريد

التصميم املستدام 

 للمنتجات

SSCMSPD14 .615 

66 

SSCMSPD15 .640 

SSCMSPD16 .687 

SSCMSPD17 .678 

SSCMSPD18 .645 

SSCMSPD19 .634 

SSCMSPD20 .652 

التصميم املستدام 

 للعمليات

SSCMSPP21 .612 

54.3 

SSCMSPP22 .797 

SSCMSPP23 .825 

SSCMSPP24 .804 

SSCMSPP25 .701 

 التعاوس املستدام

 يف جان  الع و

SSCMSSSC26 .677 

62.5 

SSCMSSSC27 .678 

SSCMSSSC28 .812 

SSCMSSSC29 .768 

SSCMSSSC30 .602 

SSCMSSSC31 .694 

 التعاوس
 املستدام
 يف جان 
 الطل 

SSCMDSC32 .683 

66 

SSCMDSC33 .690 

SSCMDSC34 .826 

SSCMDSC35 .839 

SSCMDSC36 .608 

 األداء

 األداء البيئي

EP37 .629 

66 

EP38 .895 

EP39 .858 

EP40 .858 

EP41 .868 

EP42 .734 

 األداء املا 

FP43 .868 

81.5 FP44 .919 

FP45 .922 
 

وهاي حادود تحقاق  0.70ومتوسط معامالت التحميل  0.50  اكام تعدت معامالت متوسط التبايب املفس
تحدياد درجاة  ممعامالتها. توقد تم استبعاد بعض العبارات نم ا الندفاو   للمقاييري. الصدق التطابقي

  استددمهالدق املقاييري املستددمة يف قياس املفاهيم النم ية الدالة بالدراسة استنادا إىل املعايا التي 
(Fornell & Larcker, 1981)   وهي اآليت: جميع معاامالت التحميال(Factor loading)  عاىل أي عامال
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عب ط يق العامال ينبااي  (AVE)متوسط التبايب املفرس  – 2(.0.60ينباي أس تكوس معنوية وتزيد عب )
( 0.60( نجد أس جميع معامالت التحميل عىل العوامل تزيد عب )2إىل الجدوه )  (. بالنم0.50أس يتجاوز )
( أس قيم معامالت التحميل ترتاوح مب 2، يوضح الجدوه )0.001وى معنوي م تفع عند ألفا = وتتمتع مبست

 (. 0.50والتي تبلغ ) Fornell & Larckerوتتجاوز القيمة التي أوىص بها  0.602إىل  0.919

التباايب ( تم وضع الجذر الرتبيعاي ملتوساط 3وفيام يدص فحص الصدق التاميزي املبينة يف الجدوه رقم )
املفرس يف الداليا القط ية ملصفوفة االرتباط، وكانت جميع هذه القيم أكرب مب معاامالت اإلرتبااط باني أي 

 متاايب، وهذا يده عىل متتعها بدرجة عالية مب الصدق التاميزي.

 مصفوفة االرتباط :3جدوه 

 املا  البيئي الطل  الع و عمليات منتج االخالقية العالقات االستفادة 

              0.87 االستفادة

            0.76 529.** العالقات

          0.86 382.** 146. االخالقية

        0.81 462.** 321.** 140. املنتج

      0.74 464.** 365.** 146. 005.- العمليات

    0.79 461.** 316.** 366.** 216.* 364.** الع و

   0.81 260.** 430.** 139. 082. 140. 140. الطل 

  0.81 196.* 132. 420.** 282.** 274.** 143.- -342.** البيئي

 0.96 735.** 209.* 202.* 427.** 342.** 364.** 056.- -178.* املا 

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

( هذه األبعاد وكذلك املتوسط واالنح اف 4بتحليل البيانات املجمعة بواسطة القامئة، يوضح الجدوه رقم )
الواردة يف هذا الجدوه يتضح منها تقار  متوسطات املفااهيم املتعلقاة  للنتائج وفقا املعياري لكالً منهام.

.(، 2.793املتوسطات الدالة بهاذه املفااهيم ماا باني )باملتااات موضع الدراسة، حيث ت اوحت قيم تلك 
(. ،وتقاربت أيضا االنح افات املعيارية للمفاهيم املتعلقة باملتااات موضع الدراسة، حيث لوحظ 3.914و)

(، ماام يشاا إىل 6995.( و)(5176.اس قيم االنح افات املعيارية الدالة بهذه املفاهيم قد ت اوحت ما بني 
 محدودة يف أراء االف اد املشاركني يف الدراسة حوه مفاهيم الدراسة.وجود اختالفات 
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 نتائج التحليل اإلحصايئ ملتااات الدراسة :4جدوه

 االنح اف املعياري الوسط املتاا

 64364. 2.7935 االستفادة
 66257. 3.6996 العالقات
 54955. 3.6069 االخالقية

 51761. 3.6175 التصميم املستدام للمنتجات
 56249. 3.4952 التصميم املستدام للعمليات
 52504. 3.3938 التعاوس املستدام يف الع و
 51153. 3.4113 التعاوس املستدام يف الطل 

 67681. 3.7621 األداء البيئي
 69956. 3.914 األداء املا 

 

قاام الباحاث بتحدياد الفا وو املقبولاة وتلاك  (SEM) الهايكيلاعتامدا عاىل اساتددام ذاوذج التحليال 
 :التا امل فوضة بناء عىل معامالت املسارات بالنموذج 

 

 

 

 

 

 

 

 

 النموذج الهيكيل للدراسة موضحاً معامالت املسار :2شكل 
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 املؤرشات املحسوبة ومعايا القبوه بالنموذج :5جدوه 

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

0.057 0.035 0.96 0.95 0.91 0.00058 1.43 68 97.66 
قيمة 
 املؤرش

No more 

than 
0.08 

No 
more 
than 
0.04 

At 

least 
0.90 

At least 
0.90 

At 

least 
0.90 

1 
No more 

than 3 
---- ------ 

حد 
 القبوه

 

 وفيام ييل تع يف ال موز املستددمة بالجدوه السابق:

1. 2χ  .2      هى كا ت بيع . DF 3        درجة الح ية. هي. NFI             .هي مؤرش املطابقة املعياري             
4. NNFI 5                  . املعياريمؤرش املطابقة ضا  هي. CFI مؤرش جودة املطابقة املقارس.       هي              
6 .RMR  7 .البواقيملتوسط م بع  الرتبيعيهو الجذر. RMSEA التق يبيم بع متوسط االخطاء  هو جذر 

 

يتضح مب الجدوه السابق اس النموذج يتمتع بدرجة جيدة مب التوافق لكل مب البيانات امليدانياة، حياث 
وبلاات  التاوا عاىل  96. , 95. ، 91.القايم NFI ،NNFI، CFIبلات ماؤرشات جاودة التوافاق لكال ماب 

وهاى قايم ىف حادود املساتويات  التوا عىل  0.057و    0.035القيم  RMR , RMSEAمؤرشات االخطاء 
.بناء عىل التحليل السابق ميكب عا و للتموج  البنايئهذا التحليل، وهو ما يشا اىل لحة الشق  يف املقولة

 النتائج النهائية للنموذج ومنها نلدص الف وو املقبولة وتلك امل فوضة كالىت:
 املساراتملدص لجدوه معامالت  :6 جدوه

 الف و
معامل 
 االنحدار

احصائية 
 ت

قبوه او 
 رفض الف و

 معامل
 التفسا

مستوى 

معنوية معامل 
 التفسا

 0.000 0.37 رفض 0.15- 0.02- املامرسات >----------------دوافع االستفادة 

   رفض 0.29 0.03 املامرسات >----------------دوافع العالقات 

   قبوه 5.10 1.60 املامرسات >----------------دوافع االخالقية 

 0.000 0.21 قبوه 4.15 0.46 االداء البيئي >---------------املامرسات 

 0.000 0.29 قبوه 4.75 0.54 االداء املا  >---------------املامرسات 

 احصائية ت معامل التحميل مكونات مامرسات سلسلة التوريد

 1 0.66 املستدام للمنتجالتصميم 

 5.76 0.73 التصميم املستدام للعمليات

 4.78 0.54 التعاوس املستدام لجان  الع و

 2.49 0.28 التعاوس املستدام لجان  الطل 
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 ملدص نتائج ف و الوسيط : 7جدوه 

نوع 
 االت 

 العالقات
معامل 
 االنحدار

احصائية 
 ت

مستوى 
 املعنوية

معامل 
 التفسا

 احصائية
 ف

مستوى 
 ويةناملع

 0.6357 0.0562- 0.0018 0.6357 0.4749- 0.0586- االداء >-------الدوافع  االجام 

 املبارش

 >-------الدوافع 
 املامرسات

-0.3397 -2.8505 0.0051 
0.2244 17.5008 0.000 

 0.000 5.8914 0.91 االداء >---املامرسات 
 

يتضح مب التحليل أنه سيتم قبوه الف و الثالث والدامري والسادس للدراسة، بينام تم رفض الف و األوه 
والثاىن وكذلك الف و ال ابع الداص بالعالقة الوسايطة ملامرساات سلسالة التورياد املساتدامة باني دوافاع 

كاس االتا  االجاام  ضاا معناوى مامرسات إدارة سلسلة التوريد املستدامة واألداء البيئي واملاىل، حيث إذا 
 .واالت  املبارش معنوى فاس املتاا ال يعد متاا وسيط وبالتا  يتم رفض الف و ال ابع

 0.15-مب نتائج النموذج باستددام أسلو  تحليل املسار اس قيمة االحصاائية )ت( =  : يتضحاالوهالف و 
وبناء علية تم رفض الف و االوه بانة يوجد تكتا إيجاىب لادوافع االساتفادة عاىل مامرساات 

 سلسلة التوريد املستدامة.
 0.29يتضح مب نتائج النموذج باستددام أسلو  تحليل املسار أس قيماة اإلحصاائية )ت( = : الثاينالف و 

لادوافع العالقاات عاىل مامرساات  إيجاايبيوجد تكتا  هنك ب الثاينتم رفض الف و  هوبناء علي
 سلسلة التوريد املستدامة.

 5.10ة االحصائية )ت( = : يتضح مب نتائج النموذج باستددام أسلو  تحليل املسار اس قيمالف و الثالث
للادوافع االخالقياة عاىل مامرساات  إيجاايبتم قبوه الف و الثالث بوجاود تاكتا  هوبناء علي

 سلسلة التوريد املستدامة.
مب نتائج التحليل باستددام أسلو  تحليل املسار للعالقة الوسيطة ملامرسات سلسلة  ح: يتضال ابعالف و 

التوريد املستدامة بني دوافاع مامرساات سلسالة التورياد املساتدامة واألداء البيئاي واملااىل، 

حيث إذا كاس االت  االجام  ضا معناوى واالتا  املباارش معناوى فااس املتااا ال يعاد متااا 
 .علية يتم رفض الف و ال ابعوسيط، وبناء 

مب نتائج النموذج باستددام أسالو  تحليال املساار أس قيماة اإلحصاائية )ت( =  ح: يتضالدامريالف و 
ملامرساات سلسالة التورياد  إيجاايبيوجاد تاكتا  هناك تم قبوه الفا و الداامري ب هوبناء علي 4.15

 املستدامة عىل األداء البيئي للمنممة.
مب نتائج النموذج باستددام أسالو  تحليال املساار أس قيماة اإلحصاائية )ت( =  ح: يتضالسادسالف و 

يوجاد تاكتا إيجاايب ملامرساات سلسالة التورياد  هناك الفا و الساادس ب تم قبوه هوبناء علي 4.75
 املستدامة عىل األداء البيئي للمنممة.
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11 
عىل نتائج التحليل اإلحصايئ لنموذج الدراسة، وعىل نتائج الدراسات السابقة ىف موضوع الدراسة  تكسيسا

 :كااليتميكب تفسا ومناقشة نتائج الدراسة عىل 

ودوافاع العالقاات عاىل مامرساات  أظه ت نتائج الدراسة رفض وجود تكتا إيجاىب لادوافع االساتفادة  ا

للدوافع األخالقية عاىل مامرساات  إيجايببوه ف و وجود تكتا سلسلة التوريد املستدامة مب ناحية وق

إدارة سلسلة التوريد املستدامة مب ناحية أخ ى، وميكب تفسا ذلك باكس الادافع االسااىس ماب وجهاة 

نم  املدي يب واملسؤولني يف املنمامت محال عيناة الدراساة وماب خااله مناقشاة االما  معهام خااله 

هو الذى يؤكد عىل  رضورة تبنى فك  االستدامة للحفااظ  أخالقيلدافع س اأ املقابالت الشدصية اتضح 

عىل املوارد النادرة وتحقيق رشوط ومتطلبات املصلحة املجتمعياة والبيئياة باعتبارهاا دوافاع أخالقياة 

مقبولة بشكل موسع حاليا. وتتفق نتائج الدراسة ىف هذا الصدد مع نتائج بعاض ماب الدراساات التاي 

دافع األقوى املؤت  عىل مامرسات سلسلة التوريد املستدامة هو الدافع االخالقى نما ا اكدت عىل اس ال

لتنامى االتجاهات األخالقية املؤت ة عىل سياسات واسرتاتيجيات املنمامت يف عامل االعامه اليوم مقارناة 

اسا  مادياة رباح وتحقياق مكبدوافع بناء عالقات مع رشكاء االعامه ت تكز عىل تحقيق االستفادة واأل 

الدراسات: مثلة هذه أ ومب  و ألحا  املصالح يف املنممةأ مب االعامه، استجابة لضاوط حملة األسهم 

(Clifford Defee, 2009; Tsireme et al., 2012; Namagembe et al., 2016; Pauraje et al., 

2017; Emamisaleh & Rahmani, 2017) . 

ملامرسات سلسلة التوريد املستدامة عاىل األداء البيئاي  إيجايبأظه ت نتائج الدراسة قبوه وجود تكتا  ا

للمنممة، وذلك مب خاله تحسني قدرة املنممة عىل تدفايض تلاوث الهاواء وتدفايض تلاوث الفاقاد 

تاوفا  والقدرة عىل تدفيض استهالك املواد الضارة والقادرة عاىل تدفايض معادالت الحاوادث البيئياة

الطاقة وأخاا القدرة عىل تدفيض استددام املوارد الطبيعياة. وميكاب تفساا ذلاك ماب خااله تحليال 

مامرسات سلسلة التوريد املستدامة التي تستهدف تحقياق التصاميم املساتدام للمنتجاات متماثال يف 

  واساتعادة املاواد االستددام وإعادة التدوي إعادةال ضبة يف تدفيض استهالك املواد والطاقة وعمليات 

وتصميم العمليات التي تسمح باستددام مواد خام لديقة للبيئة وتصميمها مبكونات ذطية لتساهيل 

عملية إعادة االستددام. ومب م اجعة تلك املامرسات يتضح الدور االيجاىب الذي متارسه تلك العمليات 

ة خالاة يف ظال التصاميم املساتدام واملامرسات التي تعمل عىل تطوي  وتحسني األداء البيئي للمنمم

لعمليات املنممة الذي ي كز عاىل تدفايض االتاار البيئياة لعملياتهاا نحاو م اعااة االشارتاطات البيئياة 

وإعادة هندسة عملياتها لتدفيض تكتااتها البيئية الضارة. مب ناحية أخا ى تسااهم عملياات التعااوس 

البيئي للمنممة مب خاله تحسني التعاوس يف القضايا املستدام لجانبى الع و والطل  يف تحسني األداء 
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البيئية وتحسني ف ص االستدامة مع كال ماب املاورديب والعماالء لتحقياق نجاحاات مشارتكة يف قضاايا 

  .االستدامة بيئيا واقتصاديا واجتامعيا

 ;Tsireme et al., 2012)وهذا التفسا يتوافق متاما مع العديد ماب الدراساات يف هاذا الصادد مثال: ا
Marques Vieira et al., 2013; Ortas et al., 2014; Schoggi et al., 2016; Schmidt et al 

2017; Laari et al., 2017; Chen et al., 2017; Zahiri et al., 2017; Hong et al., 2017)        
التوريد املستدامة بني دوافاع  يتضح مب تحليل النتائج فيام يتعلق بالعالقة الوسيطة ملامرسات سلسلة ا

مامرسات سلسلة التوريد املستدامة واألداء البيئي واملاىل، حياث إذا كااس االتا  االجاام  ضاا معناوى 
تم رفض الف و ال ابع. وميكب تفسا  هواالت  املبارش معنوى فاس املتاا ال يعد متاا وسيط، وبناء علي

مب ناحية وكذلك حداتة تطبيق مامرسات سلسالة التورياد ذلك بتحليل طبيعة تقافة االعامه ىف مرص 
بشكل عام يف مرص وبصفة خالة مامرسات سلسلة التوريد املستدامة، ففيام يتعلاق بطبيعاة الثقافاة 
التنميمية لبيئة االعامه ومب خاله املقابالت التي اج اها الباحث اتضح اس معمام املانمامت مازالات 

ت الفك  االسرتاتيجي املتوجة بقضايا االستدامة و كذلك ماتزاه تطبيقات يف امل احل األوىل لتبنى فلسفا

مامرسات االستدامة البيئية يف م احلهاا األوىل حياث تعماد املانمامت حالياا اىل االلتازام بالترشايعات 
واالشرتاطات البيئية التي تحفز املنمامت املرصية عىل تحقيق اهداف االساتدامة البيئياة واالقتصاادية 

جتامعية. مب ناحية أخ ى فاس حداتة تطبيق مامرسات سلسلة التوريد املستدامة قد ارتابط مبادى واال 
رضبة املنمامت املرصية يف الحصوه عىل شهادات االيزو وتحقيق سمعة طيبة يف املجتماع ماب منماور 

 .أخالقي واجتامعي خالة خاله العرش سنوات األخاة

12
نتائج التحليل واملناقشة السابقة لنتائج الدراسة، وعىل نتاائج الدراساات الساابقة يقادم البحاث بناءا عىل 

 عدة توليات بعضها تطبيقي للمامرسني واملدي يب والبعض األخ  للبحوث املستقبلية كاآليت:

  

 النجاحمؤرشات  املسؤوه عب التنفيذ متطلبات التنفيذ التولية

 ية يف ارضورة رشوع املاانمامت املصاا -
تبناااى وتطبياااق مامرساااات سلسااالة 
التوريد املساتدامة وادمااج مامرساات 

االساااتدامة يف عملياتهاااا وأنشاااطتها 
اإلداريااة وم اعااااة االلتاازام بتطبياااق 

 االشرتاطات والتوليات البيئية.

وضع خطة لتطبيق  -

مامرسات سلسلة 
التوريد املستدامة 

 املنممةونرشها داخل 
إعداد ب امج تدري   -

مدصصة لتدري  
موظفي ومسؤو  

املنممة عىل مامرسات 
سلسلة التوريد 

 املستدامة

ادارة سلسلة التوريد  -
بدعم مب اإلدارة 

 العليا
 إدارة املوارد البرشية -

درجة التقدم يف تبنى  -
مامرسات إدارة 
سلسلة التوريد 

 املستدامة

عدد الحاللني عىل  -
تدريبية يف ب امج 

مامرسات سلسلة 
 التوريد املستدامة
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 النجاحمؤرشات  املسؤوه عب التنفيذ متطلبات التنفيذ التولية

تضمني قضايا االستدامة والتنسيق باني  -

االعتباااارات االقتصاااادية واملجتمعياااة 
والبيئيااة ووضااعها يف إطااار مامرسااات 

 التدطيط االسرتاتيجي للمنمامت

ربط اهداف ومامرسات  -

التدطيط االسرتاتيجي 
باملنممة مبحاور 
ومامرسات سلسلة 
 التوريد املستدامة

إعادة لياضة اليات   -

التنفيذ وال قابة 
االسرتاتيجية لتحقيق 

 اهداف االستدامة

ف يق التدطيط  -
االسرتاتيجي 

بالتعاوس مع مدي ي 
اإلدارة الوسطى 

 ودعم اإلدارة العليا

معده نجاح تنفيذ  -
الدطط االسرتاتيجية 
وتحقيق األهداف 
 االسرتاتيجية سنويا

 

التنسيق ماع أطا اف سلسالة التورياد  -
فيام يتعلاق بتنفياذ وتحقياق اهاداف 

 االستدامة

وضع الدطط  
والسياسات الرضورية 

لتفعيل التعاوس 
واالتفاقيات بني 

املنممة وأط اف 
سلسلة التوريد خالة 

 واملوزعنياملورديب 

إدارة سلسلة  
التوريد بالتنسيق 

مع مدي ي 

العمليات 
 والتسويق

عدد االتفاقيات  

والتعاقدات الناجحة 
بني املنممة ورشكاء 

 سلسلة التوريد

رضورة االهتامم بقياس تكتا مامرسات  -

سلسلة التورياد املساتدامة عاىل أداء 

 املنممة

تحديد معايا أداء سلسلة 

املستدامة التوريد 
وكذلك مؤرشات أداء 

 املنممة املناسبة

 اإلدارة العليا ا

مدي  إدارة سلسلة  ا

 التوريد

مؤرشات األداء  ا

للمنممة  األساسية
مثل األداء املا  
 واألداء البيئي

 

تطبياق نفاري اقترص تطبيق ذوذج الدراسة الحالية عىل قطاع املانمامت الصاناعية، لاذلك يجا   ا

الدراسة عىل قطاع الددمات نم ا ألنه قطااع واعاد متناامى خالاة بعاض القطاعاات التاى متثال 

القضايا البيئية لها ضاوط كباة مثل قطاع الطااس وقطاع النقل الربي والبح ي وقطاع الصحة مب 

 حيث التكتاات البيئية الضارة وكيفية التدلص مب النفايات بشكل أمب.

 مامرسات سلسلة التوريد املستدامة وعالقته بكداء املنممة، لاذلك يجا  اس ت كاز ركز البحث عىل ا

الدراسات املستقبلية عىل ابعاد أخ ى هامة مثل االعتبارات البرشية واالبعاد الثقافية املاؤت ة عاىل 

 قبوه وتسهيل تطبيق تلك املامرسات يف املنمامت املرصية سواء عاىل املساتوى اإلداري للمادي يب 

 .مستوى الصف األوه او

تناوه البحث األت  عىل أداء املنممة مب املنمور البيئي واملا ، ولكب ماب ناحياة أخا ى مل يتنااوه  ا

البحث التكتا اإلجامىل لسلسلة التوريد ككل حيث أشاارت بعاض الدراساات ىف مجااه قيااس أداء 

لة ككال ملامرسات سلسلة التوريد املستدامة عىل أداء السلس إيجايبسلسلة التوريد اس هناك تكتا 

 مثل كفاءة وفعالية سلسلة التوريد مب منمور كىل عرب أط اف سلسلة التوريد.
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ميكب اج اء دراسات أخ ى مستقبلية تعتماد عاىل منهجياة الدراساة املقارناة باني عادة قطاعاات  ا

مدتلفة مب الصناعات لبياس أوجهه الف ق بني مامرسات سلسلة التورياد املساتدامة بينهاا وأت هاا 

املامرسات عرب تلك الصناعات التي تدتلف مب حيث طبيعة القضايا البيئية وقضاايا  عىل أداء تلك

 االستدامة.

  www.eeaa.gov.eg ،2018) (التق ي  السنوي لوزارة البيئة املرصية،

 . 114ص  .(2016 – 2015البيئي ملحافمة اإلسكندرية )الهيئة العامة للصناعة، التوليف 

 حافظ.  دار –اململكة الع بية السعودية . ط ق املعاينة اإلحصائية .1993)الصياد، جاله ومصطفي جاله )

أت  تكامل سلسالة التورياد عاىل األداء التنميماي ودور االضاط ا   .(2013حمد، زينة مصطفى محمود )
 – رساالة ماجساتا ضاا منشاورة .دراسة تطبيقية عىل رشكات الصناعات الاذائية يف األردس–البيئي

 جامعة الرشق األوسط 

تكتا متطلبات الولوه لإلنتاج األنمف عىل األداء لتدعيم القدرة  .(2012رشواس، أحمد محمد عبد العاه )

 جامعاة –كلياة التجاارة  – رساالة دكتاوراة ضاا منشاورة . يةايف املنمامت الصناعية املص التنافيس
  .اإلسكندرية

رساالة  . اء وتكتاهاا عاىل األداءامامرسات إدارة سلسلة التورياد الدضا .(2015ض ي ، منى محمد لالح )
 جامعة السويري. –كلية التجارة  – ضا منشورةدكتوراة 

 اء لتحساني اإلنتاجياة اذاوذج مقارتح لتطبياق سلسالة اإلماداد الدضا .(2013محس ، اميب محمد أمني )
 .مجلة العلوم التجارية .األعامه الصناعيةملنمامت 
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   Abstract  

The objective of this study is to analyze the intermediary role of sustainable 

supply chain practices in improving environmental and financial performance 

for industrial companies in Egypt.The study identified the motives for 

implementing the practices of sustainable supply chain in instrumental motives, 

relational motives and ethical motives. It identified four practices for sustainable 

supply chain management: sustainable product design, sustainable process 

design, the supply- side sustainability collaboration and finally demand- side 

sustainable collaboration.The study also identified performance in the 

environmental and financial performance dimensions of the organization. To 

achieve this goal, five hypotheses were developed, Based on the questionnaire 

developed by the researcher to collect the primary data that serve the purpose of 

the study, and using the Kronbach Alfa scale was verified the stability of the 

parameters of the variables of the study, and using the method of modeling 

structural equations (SEM) to test the hypotheses and model of the study. The 

study concluded that there is a positive relationship between the motives of 

interests and the practices of sustainable supply chain on the one hand and the 

environmental and financial practices and the other on the other. The results of 

the study rejected the mediator role of these practices between the sustainability 

motives and the environmental and financial performance of the organization. 

The study model was validated and accepted. 
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