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 المستخلص

متغيراً مستقالً والتنمية المستدامة تناول هذا البحث عمليات سلسلة التجهيز العكسية بوصفها 
بوصفها متغيراً معتمداً، وقد قسمت عمليات سلسلة التجهيز العكسية على خمسة متغيرات فرعية )حيازة 

، فيما بقت التنمية التجديد، إعادة التوزيع والبيع( المنتج، اللوجستيات العكسية، الفحص والتخلص،
المستدامة كمتغير معتمد رئيس، وقد تفاعلت هذه المتغيرات لتشكل االطار الذي يدور حوله البحث والذي 
يهدف الى التعرف على عالقات االرتباط والتأثير بين عمليات سلسلة التجهيز العكسية والتنمية المستدامة، 

مناسباً إلجراء الجانب التطبيقي للبحث، وقد جمعت وقد تم اختيار شركة دارين استيل بوصفها مجاالً 
وأعضاء  الشركة ومعاونيهمدير ( فرداً والمؤلفة من 53البيانات والمعلومات من عينة البحث البالغة )

والوحدات الرئيسة والمشرفين على العمل، واستخدمت استمارة االستبانة مجلس اإلدارة ومدراء األقسام 
البيانات والمعلومات والتي تم تحليلها باستخدام مجموعة من األساليب االحصائية بوصفها أداة رئيسة لجمع 

 . (SPSS Ver 23)ومن خالل برنامج التحليل االحصائي 
البحث إلى مجموعة من توصل وبناًء على اختبار عالقات االرتباط والتأثير بين متغيرات البحث 

عمليات سلسلة التجهيز العكسية معنوية بين أثير وت: وجود عالقة ارتباط همهاأاالستنتاجات لعل من 
والتنمية المستدامة في الشركة قيد البحث، وفي ضوء استنتاجات البحث فقد قدم الباحث مجموعة من 

  .المقترحات التي يمكن أن تستفيد منها الشركة قيد البحث
 

العكسية، حيازة المنتج، اللوجستيات سلسلة التجهيز العكسية، عمليات سلسلة التجهيز  :الكلمات المفتاحية
    . التنمية المستدامة، العكسية، الفحص والتخلص، التجديد، إعادة التوزيع والبيع

 
Abstract 

This research deals with the reverse supply chain processes as an independent 

variable, and sustainable development as a dependent variable. The Reverse Supply 

Chain Processes consists of five sub-variables (product acquisition, reverse logistics, 

inspection and disposition, reconditioning, and Re-distribution and sales), while 

sustainable development has remained as a main dependent variable. These variables 

were interacted to form the framework of the research, which aims to identify the effect 

and correlation relationships between reverse supply chain processes and sustainable 

development. Darin steel company has been chosen because it may be considered as 

appropriate field to applying the research. The data and information were collected from 

research sample which consist of (35) person, which involved  company manager , his 

vice , members of board of directors, managers of departments  and main units, and 

supervisors on the work . The questionnaire was used as a main tool for collecting data 

and information, which was analyzed using a set of statistical methods and through the 

statistical analysis program (SPSS Ver. 23). 

Based on the test of effect and correlation relationships between research 

variables, the research reached to many conclusions and the most important of them : 

there is a significant effect and correlation relationship between the reverse supply chain 

processes and sustainable development in the company under research, and according to 

this, the researcher introduced a set of  suggestions  for company.  
 

Key Words : Reverse Supply  Chain, Reverse Supply  Chain Processes, Product Acquisition, 

Reverse Logistics, Inspection and Disposition, Reconditioning, Re-Distribution and 

Sales, Sustainable  Development . 
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   المقدمة
ومحدودية تتزايد الضغوط التي تواجهها الشركات الصناعية والمتمثلة بالضغوط البيئية 

الموارد وانتشار قوانين االسترجاع )استرجاع المنتجات في نهاية دورة حياتها( وخاصة في 
، فضالً عن ضغوط الزبائن إلنتاج ع فرص البيع في االسواق الثانويةاالتحاد االوربي وتوسي

منتجات صديقة للبيئة، مما دفع بهذه الشركات إلى التفكير وبجدية عالية في مواجهة هذه 
لضغوطات من خالل تبني أساليب حديثة تستطيع من خاللها استدامة مواردها وعملياتها وخفض ا

اآلثار البيئية السلبية وكلف االنتاج، وتلبية احتياجات الزبائن وبما يضمن سالمة البيئة  والحد من 
ضمن منطق استنزاف مواردها الطبيعية ضماناً لحق األجيال القادمة في االستفادة من هذه الموارد 

التنمية المستدامة، وتعد عمليات سلسلة التجهيز العكسية إحدى تلك األساليب التي تمكن الشركات 
من تحقيق ذلك. وبناًء على ما تقدم تم تقسيم البحث على أربعة مباحث تناول المبحث األول منهجية 

مفهوم سلسلة التجهيز البحث، في حين تناول المبحث الثاني الجانب النظري، وتم التطرق فيه إلى 
العكسية وأهميتها وعملياتها التي تم اعتمادها في البحث، فضالً عن مفهوم التنمية المستدامة 
وأهدافها وأبعادها، وخصص المبحث الثالث للجانب التطبيقي للبحث، وتم فيه اختبار فرضيات 

 البحث، أما المبحث الرابع فتضمن االستنتاجات والمقترحات .
 

 يتضمن هذا المبحث المحاور اآلتية: :بحثمنهجية ال
 مشكلة البحث

دركت العديد من الشركات الصناعية أن بقاءها في عالم األعمال مرهون بمدى قدرتها على أ
استدامة مواردها وتحقيق وفورات مالية والمحافظة على البيئة وما تحتويه من موارد، فضالً عن 

ماماتهم البيئية، وبهدف تحقيق ذلك كان ال بد لها من تحقيق رضا الزبائن وتلبية تطلعاتهم واهت
وبشكل عام يمكن التعرف على مضامين المشكلة من  االهتمام بسلسلة التجهيز العكسية وعملياتها .

 : ة خالل طرح التساؤالت اآلتي
في عمليات سلسلة التجهيز العكسية والتنمية المستدامة ما طبيعة عالقات االرتباط والتأثير بين  .1

 قيد البحث؟الشركة 
 ؟نمية المستدامة من خالل عملياتها. هل لسلسلة التجهيز العكسية دور في تعزيز الت2
 

 أهداف البحث

عمليات سلسلة عالقات االرتباط والتأثير بين يتمثل هدف البحث الرئيس في التعرف على 
 :األهداف الفرعية االتيةفضالً عن ، قيد البحثالشركة في التجهيز العكسية والتنمية المستدامة 

. تعريف إدارة الشركة واألفراد المبحوثين بسلسلة التجهيز العكسية وعملياتها، فضالً عن التنمية 1
 المستدامة واهدافها وابعادها .

عالقات االرتباط والتأثير . محاولة بناء أنموذج افتراضي واختباره للوصول إلى صورة تعكس 2
 .  قيد البحثالشركة في العكسية والتنمية المستدامة عمليات سلسلة التجهيز بين 

في . التعرف على الدور الذي تؤديه عمليات سلسلة التجهيز العكسية في تعزيز التنمية المستدامة 5
 .قيد البحثالشركة 

. تقديم مجموعة من المقترحات، وذلك اعتماداً على االستنتاجات التي سيتوصل إليها البحث 4
  تستفيد منها الشركة قيد البحث .والتي يمكن أن 
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 التنمية المستدامة

. وضع أساس نظري وتطبيقي للدراسات المستقبلية حول دور عمليات سلسلة التجهيز العكسية 3
 في تعزيز التنمية المستدامة .

 
 البحثأنموذج 

 1في الشكل للبحث كما افتراضي  أنموذجتم تصميم 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 1الشكل 

 أنموذج البحث االفتراضي
 التأثيريشير إلى عالقات           يشير إلى عالقات االرتباط                                            
 إعداد الباحث: المصدر 

 

 فرضيات البحث
عمليااات سلساالة التجهيااز بااين هناااك عالقااة ارتباااط ذات داللااة معنويااة  الفرضييية الرسيسيية ا:ولييى:

وتنبثييع عنهييا الفرضييية قيااد البحااث. العكسااية مجتمعااةً والتنميااة المسااتدامة فااي الشااركة 
عملياة مان عملياات سلسالة بين كل هناك عالقة ارتباط ذات داللة معنوية : الفرعية اآلتية

 . قيد البحثالتجهيز العكسية والتنمية المستدامة في الشركة 
هناك تاأثير ذو داللاة معنوياة لعملياات سلسالة التجهياز العكساية مجتمعاة ً  :الثانيةالفرضية الرسيسة 

 وتنبثييع عنهييا الفرضييية الفرعييية اآلتييية:قيااد البحااث.  الشااركةفااي فااي التنميااة المسااتدامة 
عملياة مان عملياات سلسالة التجهياز العكساية فاي التنمياة لكل ناك تأثير ذو داللة معنوية ه

 . قيد البحثالشركة في  المستدامة
 منهج البحث

للبحااث وفااي اعتمااد الباحااث علااى المنهجااين الوصاافي والتحليلااي فااي كتابااة الجانااب النظااري 
االرتبااط والتاأثير باين متغيارات ، فضالً عان وصاف وتحليال عالقاات تهوعين وصف مجتمع البحث

   .البحث
 حدود البحث

 .مع الباحث الشركةوذلك لتعاون إدارة شركة دارين استيل : اقتصر البحث على الحدود المكانية .1
   2114/  5/  23وتتحاادد بالماادة الزمنيااة التااي أجااري فيهااا البحااث وهااي ماان الحاادود الزمانيااة: . 2

 .  22/4/2112ولغاية  
 

 عمليات سلسلة التجهيز العكسية

 اعادة التوزيع

 والبيع
الفحص  التجديد

 والتخلص

ت اللوجستيا

 العكسية

حيازة 

 المنتج
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 وأساليب جمع البيانات والمعلوماتمصادر 
لغرض الحصول على البيانات والمعلومات المطلوباة التاي تسااعد علاى تنفياذ أهاداف البحاث 

 والوصول إلى النتائج تم اعتماد المصادر واألساليب اآلتية :
اعتمااد الباحااث فااي تغطيااة هااذا الجانااب ماان البحااث علااى العديااد ماان المصااادر . الجانييب النييير : 1

واالجنبية التي تناولت موضاوع البحاث مان كتاب ودورياات ورساائل وأطاارية جامعياة  العربية
وناادوات ومااؤتمرات، والتااي تاام الحصااول عليهااا ماان مكتبااة كليااة االدارة واالقتصاااد / جامعااة 

 الموصل ومن شبكة المعلومات العالمية والمكتبة االفتراضية العراقية .
(( أداةً رئيساااة لجماااع البياناااات 1ساااتبانة )ملحاااق )تااام اعتمااااد اسااالوب اال. الجانيييب التطبيقيييي: 2

والمعلومااات المطلوبااة والتااي قساامت علااى ثالثااة أجاازاء، يتعلااق الجاازء األول ببيانااات تتعلااق 
بالمجيااب علااى االسااتمارة، أمااا الجاازء الثاااني فيتعلااق بعمليااات سلساالة التجهيااز العكسااية وبواقااع 

( مقااييس، وتام إعاداد 11المستدامة وبواقاع ) ( مقياساً، في حين يتعلق الجزء الثالث بالتنمية21)
المقاااييس المتعلقااة بمتغياارات عمليااات سلساالة التجهيااز العكسااية باالعتماااد علااى  راء ودراسااات 

( le Blanc , 2006)( Fleischmann  et al , 2000( )Krikke  et al , 2001بعض الكتااب أمثاال )
(Daugnoraite and Slaitas ,2010( )Gorskova and Ortega , 2012 ،) فيماا تام إعاداد المقااييس

( Harris , 2000) المتعلقة بالتنمية المستدامة باالعتماد على  راء ودراساات بعاض الكتااب أمثاال
( 2115( )العااازاوي والسااابعاوي، 2115( )الااادوري واباااو ساااالم، 2112)الطويااال وسااالطان، 

اآلراء الوصافية الاى صايغة (، وقد تم استخدام مقياس ليكرت الخماساي لتحويال 2115)يوسف، 
(، ال اتفاق 5(، محاياد )4(، اتفاق )3كمية، وذلك باستخدام االوزان االتياة للمقيااس: اتفاق بشادة )

 ( .  1(، ال اتفق بشدة )2)
 

 ا:ساليب االحصاسية المستخدمة في البحث
االرتبااط استخدمت األساليب االحصائية اآلتية في وصف االفراد المبحاوثين وتحدياد عالقاات 

والتااأثير بااين متغياارات البحااث بهاادف اسااتخالص النتااائج: )التكاارارات والنسااب المئويااة، معاماال 
(، F)اختباااراالنحاادار الخطااي البساايط والمتعاادد،  ،(2R) االرتباااط البساايط والمتعاادد، معاماال التحديااد

كرونبااال لقياااس ثبااات االسااتبانة (، وقااد تاام تنفيااذ األساااليب االحصااائية  –معادلااة الفااا (، T) اختبااار
 . (SPSS Ver 23)  المذكورة باستخدام برنامج التحليل االحصائي

 

 اختبار صدق وثبات االستبانة
. اختبار الصدق الظاهري: بهدف قياس صدق االستبانة الظاهري تم عرض االستبانة على عدد 1

(( من أجل التعرف على الثغرات التي 2من المحكمين من ذوي الخبرة واالختصاص )ملحق )
قد تحصل فيها، وفي ضوء المالحظات والمقترحات المقدمة جرى تعديل االستبانة لتصبة 

 وبما يتناسب مع المتغيرات المراد قياسها . أكثر دقة وتعبيراً، 
  Cronbach). اختبار ثبات االستبانة: بهدف التعرف على مدى ثبات االستبانة تم استخدام مقياس 2

Alpha)( وهي قيمة عالية، 0.903، وقد بلغت قيمة معامل المقياس لجميع متغيرات البحث )
 وتشير إلى قوة ثبات االستبانة المستخدمة .

 وصف مجتمع البحث وعينته 
شركة دارين استيل: هي إحدى شركات القطاع الخاص، إذ تأسست عام  . وصف مجتمع البحث:1

، تقع في محافظة اربيل / منطقة خبات / طريق كوركوسك، ونظراً لقدرتها االنتاجية 2112
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دية في والتوظيفية فإنها تعد واحدة من أكبر الشركات العاملة في مجال الصناعات الحدي
( عامل في حين يبلغ انتاجها 011العراق، إذ تعمل الشركة بوجبتين عمل، ويبلغ عدد عامليها )

( طن، من أولوياتها انتاج حديد التسلية وتقديمه لألسواق 411اليومي من حديد التسلية )
 لم .م 23ملم،  21ملم،  10ملم،  12ملم،  11المحلية، أما منتجاتها فتتمثل بحديد التسلية قطر 

تم اختيار عينة قصدية تمثلت باألفراد العاملين في الشركة قيد البحث . وصف عينة البحث: 2
والذين لهم مسؤوليات ويتمتعون  اوقراراته الشركةالذين يمتلكون معلومات عن مهام 

وأعضاء مجلس  الشركة ومعاونيهبصالحيات، وبموجب هذا التصور تمثلت عينة البحث بمدير 
إذ والوحدات الرئيسة في الشركة، فضالً عن المشرفين عن العمل، اإلدارة ومدراء األقسام 

 وصفاً ألفراد عينة البحث . 1الجدول يعرض . واستبانة عليهم ( استمارة 53وزعت )
 

 1الجدول 
 قيد البحث عينة البحث في الشركة:فراد وصف 

 النسبة  % العدد الفسة المتغير ت

 المركز الوييفي .1

 14.3 5 إدارة عليا

 31.4 11 إدارة وسطى

 54.3 19 إدارة دنيا

 100 35 المجموع 

 التحصيل الدراسي .2

 34.3 12 اعدادية

 14.3 5 دبلوم فني

 51.4 18 بكالوريوس

 - - ماجستير

 - - دكتوراه

 100 35 المجموع 

 الجنس .5
 94.3 33 ذكر

 5.7 2 انثى

 100 35 المجموع 

 نةاستبإعداد الباحث باالعتماد على استمارة اال المصدر :          

 

المركاز الاوظيفي لألفاراد المبحاوثين، إذ تباين أن اإلدارة العلياا للشاركة  1يظهر من الجادول 
(، 31.4%( ماان اجمااالي نساابة افااراد عينااة البحااث، فااي حااين تمثاال االدارة الوسااطى )14.3%تمثاال )

( ماان اجمااالي نساابة أفااراد عينااة البحااث، وياادل مؤشاار المركااز 54.3%اإلدارة الاادنيا نساابة ) وشااكلت
الوظيفي للمبحوثين على أنهم كانوا من مختلاف المساتويات االدارياة، وهاذا مؤشار حسان يشاير الاى 

الاااى التحصااايل الدراساااي  1عااادم حصااار االساااتبيان بمساااتوى إداري دون  خااار. ويشاااير الجااادول 
( ماان المبحااوثين يحملااون مااؤهالً جيااداً يمكاانهم ماان فهاام مكونااات 65.7%أن )للمبحااوثين، وتبااين 

( من المبحوثين كاانوا مان 94.3%بأن ) 1االستبانة واالجابة عليها بشكل سليم . كما يوضة الجدول 
 الذكور، ويعود سبب ذلك الى طبيعة العمل في الشركة.
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هذا المبحث المحاور اآلتية:يتضمن : الجانب النير   
 مفهوم سلسلة التجهيز العكسية وأهميتها  -أوالا 

ضاغوطات عديادة تتمثال بالضاغوط  تواجه الشاركات الصاناعية فاي بيئاة اإلعماال المعاصارة
البيئية، وانتشار قوانين االسترجاع وخاصةً في االتحاد األوربي، وتوسيع فرص البياع فاي األساواق 
الثانويااة، فضااالً عاان ضااغوط الزبااائن إلنتاااج منتجااات صااديقة للبيئااة، هااذه الضااغوطات دفعاات بتلااك 

أكثاار اسااتدامة، فكاناات سلساالة الشااركات إلااى البحااث عاان أساااليب يمكاان ماان خاللهااا جعاال العمليااات 
 ,Khadilkar)ويارى  .(Kocabasoglu, et.al , 2005, 1-2التجهيز العكسية إحدى أهم هذه األساليب )

 أن اهتمام الشركات بسلسلة التجهيز العكسية يعود لسببين أساسيين هما : (14 ,2004
استخدام المنتجات وبالتاالي . إن سلسلة التجهيز العكسية تخفض الكلف العملياتية عن طريق إعادة 1

 تحقق منافع مالية للشركة .
 ا. المسؤولية االجتماعية، إذ أدركت الشركات بأن تحقيق الربة ال يمثل الهادف الوحياد الهتماماتها2

االجتماعية وذلك بالقيام باأي عمال يجعلهاا تحاافظ  ةبل عليها أن تكون أكثر وعياً تجاه المسؤولي
 هو سلسلة التجهيز العكسية . على البيئة، وإن مفتاح ذلك

( سلساالة التجهيااز العكسااية بأنهااا عمليااة اسااترجاع Kumar and Dao , 2006, 51ويعارف )
ن إلعاادة المنتجات غير المباعة من منافذ البيع بالتجزئة والتوزيع أو المنتجات المستخدمة من الزبائ

باأن سلسالة التجهياز العكساية هاي ( Geethan, et.al , 2011 , 213ويارى ) .التدوير أو التخلص منهاا
وياتم ذلاك  عملية تجميع المنتجات المستخدمة من الزبائن وإرجاعها إلى المصنعين إلعادة تصنيعها،

( باأن سلسالة التجهياز العكساية هاي سلسالة Shamsuddoha, 2011 , 1وباين ) عن طريق الماوزعين.
ماان الزبااون إمااا للااتخلص أو  ماان األنشااطة الضاارورية السااترجاع المنااتج المسااتخدم أو المسااتهلك

( إلاى أن سلسالة التجهياز العكساية هاي Zhang and Jin , 2011 , 188الساترداد القيماة مناه. وأشاار )
سلسلة من األنشطة الضارورية إلعاادة تادوير المنتجاات المساتخدمة مان قبال الزباون، وإن الغارض 

 , Salunke , et.al ,2009)ر . وعبار منها هو معالجة أو إعادة تدوير المنتجات القابلاة إلعاادة التادوي

 : 2عن مفهوم سلسلة التجهيز العكسية بالشكل  (6
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 2شكل ال

 مفهوم سلسلة التجهيز العكسية
Source : Salunke , Sahil and Shah , Milan and Grewal , Sarbjot Kaur, 2009 ,Risk Management in 

Reverse Supply Chain , Master Thesis , Department of General Engineering ,San Jose 

State University , http : // generalengineering.sjsu.edu., p 6 .   

 

( باأن سلسالة التجهياز Khadilkar ,2004 , 2بصادد أهمياة سلسالة التجهياز العكساية فيارى )أما 
العكسية تمكن الشركات من المحافظة على البيئة واساتعادة القيماة، وذلاك مان خاالل إعاادة التصانيع 

 ( بأنه يمكن من خاالل سلسالة التجهيازBai , 2009 , 1. وبين )عادة التدوير للمنتجات المسترجعةأو إ
هماة لجعال الشاركات العكسية تخفيض اآلثار البيئية السلبية وكلف اإلنتاج، فضاالً عان أنهاا وسايلة م

باأن  (Xing ,et.al , 2010 , 1)و  (Gui , et.al , 2009 , 258وأوضاة كال مان )  .مساتدامة وخضاراء
تعزيااز المنافسااة العالميااة و ةسلساالة التجهيااز العكسااية تمكاان الشااركات ماان تحقيااق األرباااح ومواجهاا

ا عليى ميا تقيدمرضا الزبون، فضالً عن أنها تحسن من صورة الشركة وتحافظ على البيئاة.   تأسيسيا
يمكاان القااول بااأن سلساالة التجهيااز العكسااية هااي السلساالة التااي ماان خاللهااا يااتم ارجاااع المنتجااات 

 نها .المستخدمة من الزبائن الى نقطة األصل بهدف إعادة تصنيعها أو إعادة تدويرها أو التخلص م
 

ا     عمليات سلسلة التجهيز العكسية -ثانيا
اتفق عدد من الكتاب والمختصين في مجال إدارة اللوجستك )اإلمداد( وسالسل التجهياز أمثاال 

(Guide and Van Wassenhove, 2002 ,1  ( ،)Prahinski and Kocabasoglu ,2006 , 520 ،)
(Gobbi, 2008, 155(، )Daugnoraite and Slaitas ,2010 , 9(  ،)Wei, 2011, 12( ،)Gorskova 

and Ortega , 2012 , 8 على أن عمليات سلسلة التجهيز العكسية هي : حياازة المناتج، اللوجساتيات )
 العكسية، الفحص والتخلص، التجديد، إعادة التوزيع والبيع وكما موضة في الشكل اآلتي :

 

 

 الزبون

 الموزع /

الباسع بالجملة/ 

ةالباسع بالتجزس  

 

 المصنع

 

 

 المجهز

المنتجات تدفع  
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Source: Wei , Yin , 2011, Reverse Supply Chain Management – Explore the Feasibility to 

Incorporate Forward Supply Chain Strategy into the Reverse Supply Chain in the 

Electronic Industry, Mater thesis , School of Business , Economics and Law, University 

of Gothenburg, http:// gupea. ub. gu. se/ bitstream/ 2077 

/26317/1/gupea_2077_26317_1.pdf.,P 12 .  
 

 :عملية  من هذه العملياتواآلتي توضية مختصر لكل 
( بااأن حيااازة المنااتج تعااد العمليااة األولااى لسلساالة Gobbi , 2008 , 155بااين ) . حيييازا المنييتج :1

والتاي يطلاق عليهاا فاي بعاض األحياان باالجمع، ويقصاد بحياازة المناتج عمليااة التجهياز العكساية 
 Domagała and)اسااترجاع المنتجااات أو المااواد أو األجاازاء المسااتخدمة ماان الزبااون.  وأشااار

Wolniak, 2013, 4)   إلااى أن حيااازة المنااتج تعااد عمليااة رئيسااة إليجاااد سلساالة تجهيااز عكسااية
المنتجات المسترجعة ال بد من إدارتهاا بشاكل صاحية مان  ( بأنWei, 2011, 13مربحة. ويرى )

حيث جودتها وكميتها وتوقيت استالمها من أجل تجنب الفوضى التي يمكن أن تناتج عناد اساتالم 
( أناه مان أجال Gorskova and Ortega, 2012, 8كميات كبيرة منها في الوقات نفساه . وأوضاة )

ن قيام الشركة بتنسيق عملية الجمع ماع أطارف إدارة المنتجات المسترجعة بشكل صحية ال بد م
 ,le Blanc, 2006)سلسلة التجهياز القاريبين مان الزباائن )باعاة التجزئاة أو الماوزعين( . ويارى 

 Prahinski and)باأن حياازة المناتج ياتم عان طرياق نشااط الشاراء العكساي للمناتج . وباين  (11

Kocabasoglu ,2006 , 520)  رجاع المنتجات المستخدمة وهيالستبأن هناك ثالث طرائق: 
  من سلسلة التجهيز األمامياة: التاي فيهاا المنتجاات المتضاررة أو المعيباة تادفع بعكاس المساار

 عبر القناة نفسها التي تدفقت فيها أول مرة .

  من سلسلة التجهياز العكساية: التاي فيهاا المنتجاات تساحب بعكاس المساار مان خاالل اساتخدام
 ثل الودائع، واالئتمان الخاص باستبدال المشتريات.متنوعة م ةسياسات تحفيزي

  من قناة النفايات: والتي فيها المنتجات إما تدفن في مواقع طمار النفاياات، أو ياتم تحويلهاا مان
 .ا بسبب وجود قيمة ممكن استرجاعهانفايات طمر ويعاد استخدامه

الفحص 

 والتخلص
حيازا 

 المنتج
 إعادا التوزيع
 والبيع

 التجديد

المواد 

 الخام
عالتصني  

 

 التوزيع الزباسن

 التخلص

 إعادا االستخدام
للوجستياتا  

 العكسية

التدفع ا:مامي للمنتجات     

 التدفع العكسي للمنتجات

 3شكل ال
 عمليات سلسلة التجهيز العكسية
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نه بعد جمع المنتجات أو ( أMohammed and Krishnan ,2012 , 5) يرى: . اللوجستيات العكسية2
السلسالة عباار  الماواد أو األجازاء المساتخدمة مان الزباائن فإناه ياتم نقلهاا إلاى العملياة التالياة فاي

( أناه فاي هاذه العملياة فاإن Kumar and Chatterjee , 2011 , 2. وأوضاة )اللوجستيات العكساية
الفحاص والاتخلص. وبااين  المنتجاات أو الماواد أو األجازاء المسااترجعة ياتم نقلهاا الاى تسااهيالت

(Wei, 2011, 13 إن هااذه العمليااة تتااألف ماان مجموعااة ماان األنشااطة مثاال النقاال والتخاازين )
( إلى أن الهدف مان Mohammed and Krishnan ,2012, 5والتوزيع وإدارة المخزون. وأشار )

 هااذه العمليااة هااي تسااليم المنتجااات أو المااواد أو األجاازاء المسااترجعة الااى تسااهيالت الفحااص
أناه   (Guide and Van Wassenhove, 2002, 1)والتخلص بأسالوب ذي كلفاة مناسابة. وأوضاة 

في اغلب األحيان تقوم الشركة بنفسها بهذه العملية بهدف السيطرة علاى عملياة النقال وتخفايض 
كلفها، فضالً عن تسريع عملية اساترداد القيماة، ولكان فاي حااالت أخارى قاد تلجاأ الشاركة إلاى 

 Daugnoraite andمتخصصة بالعمليات اللوجستية للقيام بهذه العملية. وأشاار ) جهات خارجية

Slaitas ,2010, 10 إلى أن اللوجستيات العكسية تعد عملياة مهماة للكثيار مان الشاركات، لكاون )
( من إجمال التكااليف اللوجساتية، وهاذا ماا حفاز تلاك الشاركات علاى  %11 – 4كلفتها تشكل )

 ,Wei. ويارى )فاعلة ألنشطة اللوجساتيات العكسايةالعكسية واإلدارة ال تطوير نظم اللوجستيات

( بااأن اإلدارة الفاعلااة لتلاك األنشااطة تكاون ضاارورية للشااركات مان أجاال ضاامان أن 13 ,2011
لان تفاوق تكااليف التكاليف اإلجمالية للمنتجات المتجددة التي تنشاأ مان سلسالة التجهياز العكساية 

أن اللوجسااتيات العكسااية تختلااف عااان   (Dissanayake, 2007,16). وبااينالمنتجااات الجدياادة
 : 2اللوجستيات األمامية وأن هذه االختالفات يمكن توضيحها من خالل الجدول 

 

 2جدول ال
 االختالفات بين اللوجستيات العكسية واللوجستيات ا:مامية

 اللوجستيات العكسية اللوجستيات ا:مامية

 ً  أكثر صعوبةالتنبؤ  التنبؤ بسيط نسبيا

 التوزيع من عدة نقاط إلى نقطة التوزيع من نقطة إلى عدة نقاط

 جودة المنتج غير منتظمة جودة المنتج منتظمة

 غالف المنتج في أغلب األحيان تالف غالف المنتج منتظم

 خيارات التخلص غير واضحة خيارات التخلص واضحة

 ً  عواملالتسعير يعتمد على عدة  التسعير مؤحداً نسبيا

 السرعة في كثير من األحيان ال تعتبر أولوية السرعة لها أهمية كبيرة

ً  كلف التوزيع األمامية واضحة  كلف العكسية اقل وضوحا

 قضايا دورة حياة المنتج أكثر تعقيداً  يمكن إدارة دورة حياة المنتج

 المفاوضات معقدة بسبب اعتبارات إضافية المفاوضات بين اإلطراف بسيطة

 التسويق معقد بسبب عدة عوامل أساليب التسويق معروفة جيداً 

 انخفاض مستوى شفافية الرؤية شفافية الرؤية الخاصة بالعمليات

Source :Dissanayake , K. D. Dushantha Nimal ,2007 , Reverse Logistics and Information 

Management Issues in Manufacturing and E-Business Industries , PhD 

dissertation,School of Business Information Technology,Faculty of Business ,RMIT 

University, Australia, http:// researchbank. rmit.edu.,p 16 . 
 

( أن عملياة الفحاص والاتخلص Fleischmann , et.al , 2000 , 657يارى ) . الفحيص واليتخلص :3
األنشااطة المسااؤولة عاان تحديااد فيمااا اذا كااان المنااتج المسااترجع قاباال إلعااادة تشااير إلااى جميااع 
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( أن هاذه العملياة تهادف الاى تحدياد مساتوى Wei , 2011 , 13االساتخدام وبأياةً طريقاة . ويباين )
جااودة وتركيبااة المنتجااات المسااترجعة واختيااار خيااار الااتخلص المناسااب لكاال منااتج فااي سلساالة 

( أن هاذه العملياة تتضامن أنشاطة مثال Krikke , et.al , 2001 , 2التجهياز العكساية . ويارى )
 Guide andالتفكياك والمعايناة واالختباار والفارز و الخازن للمنتجاات المساترجعة .  وأوضاة )

Van Wassenhove , 2002 , 1   ،ًأن هاذه العملياة تتطلاب جهاداً كبياراً وتساتغرق وقتااً طاويال )
تخضاع المنتجاات المساترجعة لمقااييس الجاودة وتساتخدم  ولكن يمكن تبسيطها إذا كانات الشاركة

( وغيرهاااا مااان التقنياااات ألتمتاااة هاااذه العملياااة.وبين  bar codesأجهااازة التحساااس والبااااركود )
(Prahinski and Kocabasoglu ,2006 , 522: بأن هناك أربعة خيارات للتخلص وهي ) 

 إلعادة استخدام المنتج مباشرةً .أ . إعادة االستخدام المباشر: والذي هو إلعادة البيع أو 

 ب . تحسين المنتج : والذي هو إعادة التغليف، والتصلية، والتجديد أو إعادة التصنيع للمنتج .

 ت . استرجاع المواد: والتي تتضمن التفكيك وإعادة التدوير .

 ث . إدارة النفايات : والتي تتضمن الحرق ودفن المنتج .
( أن االختيار بين خيارات التخلص يعتمد علاى Daugnoraite and Slaitas ,2010 , 12ويؤكد )

خصائص المنتج مثال الجاودة وهيئاة المناتج، فضاالً عان أناه يعتماد علاى عوامال مهماة أخارى مثال 
 الطلب في السوق، والعالقات التعاقدية بين شركاء سلسلة التجهيز العكسية . 

( إلاى أناه لاو تام اختياار تحساين Prahinski and Kocabasoglu ,2006 , 522أشاار ) . التجدييد :4
المنتج أو استرجاع المواد علاى أناه الخياار األنساب واألكثار ربحياة للمنتجاات المساترجعة أثنااء 

 , Wei , 2011)عملية الفحص والتخلص فإن هذه المنتجات يتم نقلها إلى عملية التجدياد . ويارى 

عة فااإن هااذه المنتجااات ككاال أو أجزائهااا يااتم أنااه باالعتماااد علااى حالااة المنتجااات المسااترج (14
إصااالحها أو تجدياادها أو إعااادة تصاانيعها ماان اجاال إعااادة بيعهااا وإعااادة اسااتخدامها . وأشااار 

(Krikke , et.al , 2001 , 2 إلى أن التجديد هو تحويل المنتجاات المساترجعة إلاى منتجاات قابلاة )
لفاة مثال إعاادة التادوير، واإلصاالح، وإعاادة لالستخدام ثانية، وإن هذا التحويل يأخاذ إشاكاالً مخت

 Kumar and)التصنيع، ويمكن ان يتضامن أيضااً التنظياف، واالساتبدال وإعاادة التجمياع . وأكاد 

Chatterjee , 2011 , 2)  أن الهاادف ماان هااذه العمليااة هااو إرجاااع المنتجااات المسااترجعة إلااى
( باأن هنااك مساألة يجاب ان  Domagała and Wolniak , 2013 , 4مواصافاتها األصالية. وباين )

تؤخذ بنظر االعتبار في عملية التجدياد، وهاي ان هاذه العملياة امكانياة التنباؤ بهاا تكاون أقال مان 
عملية التجديد التقليدية، وذلك بسابب الدرجاة العالياة مان عادم التأكاد فاي كال مان جاودة وتوقيات 

ت التصاانيع فانااه ماان المنتجااات المسااترجعة، وماان ثاام فإنااه ماان أجاال خفااض تكاااليف وتغيياارا
 ة.لالضروري اتخاذ القرارات المناسبة في مرحلة مبكرة في السلس

( أن استعادة القيمة ال تتحقاق حتاى ياتم توجياه le Blanc , 2006 , 12بين ): . إعادا التوزيع والبيع5
نااك المنتجات أو المواد أو األجزاء المسترجعة مرة ثانية في سلسلة التجهيز األمامياة، لاذا فاإن ه

( بااأن هااذه العمليااة تشاابه عمليااة Wei, 2011, 15حاجااة لعمليااة إعااادة التوزيااع والبيااع . وياارى )
التوزيااع والبيااع فااي سلساالة التجهيااز األماميااة، ولكاان فااي سلساالة التجهيااز األماميااة فااان العمليااة 
تتعاماال مااع المنتجااات الجدياادة، فااي حااين أن عمليااة إعااادة التوزيااع والبيااع فااي سلساالة التجهيااز 
العكسااااية تكااااون لبيااااع منتجااااات متجااااددة أو القابلااااة إلعااااادة االسااااتخدام فااااي األسااااواق . وأكااااد 

(Fleischmann , et.al , 2000 , 658 أن عملية إعادة التوزيع والبيع تشير إلاى توجياه المنتجاات )
 القابلااة إلعااادة االسااتخدام إلااى السااوق المحتملااة ونقلهااا مادياااً إلااى الزبااائن المسااتقبلين، وإن هااذه
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( اناه فاي هاذه Wei, 2011, 15العملياة يمكان أن تتضامن أنشاطة البياع والنقال والخازن . ويارى )
العملياااة علاااى الشاااركات تحدياااد الساااوق المناسااابة لبياااع المنتجاااات المتجاااددة أو القابلاااة إلعاااادة 

 Gorskova and)ويارى  االستخدام، وذلك إما عن طريق الطلبات الحالية او الزباائن المحتملاين.

Ortega , 2012 , 8)  أنه من الصاعب إيجااد أساواق خاصاة للمنتجاات المتجاددة، مماا يتطلاب باذل
. الزبااائن وإقناااعهم بهااذه المنتجااات جهااود تسااويقية كبياارة واسااتثمارات إضااافية لتعريااف وتعلاايم

( باأن المنتجاات أو الماواد أو األجازاء المتجاددة Daugnoraite and Slaitas ,2010 , 13وأوضة )
 من خالل :يمكن بيعها 

 . الشركة نفسها.أ

 ب. شركات أخرى )شركاء سلسلة التجهيز(.

 ت. شركات من خارج سلسلة التجهيز .

ا   مفهوم التنمية المستدامة  -ثالثا

فاي ماؤتمر األمام المتحادة حاول التنمياة  1292ظهر مفهوم التنمية المستدامة ألول مرة عاام 
 Our Common)مااع صاادور تقرياار مسااتقبلنا المشااترك  1229البشاارية، وشاااع اسااتخدامه عااام 

Future)  من قبل اللجنة العالمية التابعة لألمم المتحدة المعنية بالبيئة والتنمية والمعروفة أيضااً بلجناة
(، وأكاد التقريار أن السابيل الوحياد لحال المشااكل Gro Brundtlandبروندتالناد تيمنااً باسام رئيساها )

البيئية التي تواجه كوكب األرض هو من خالل الدمج بين االقتصاد والبيئة، ودعا التقرير حكوماات 
التاي  عان اإلضارار البيئياة علاى كوكاب األرض والسياساات االعالم وشاعوبها إلاى تحمال مساؤوليته

 Lertzman and)تساابب ذلااك وتعااديل السياسااات االقتصااادية ماان أجاال تحقيااق التااوازن البيئااي 

Vredenburg , 2005 , 242).  ،( أن هذا المفهوم مر بمراحال 224، 2115وبين )الدوري وأبو سالم
تحولية أدت إلاى توسايع نطاقاه ليتضامن فاي الوقات الحاضار مساائل مثال الحماياة والمحافظاة علاى 

ئااة وإحااالل رأس المااال الطبيعااي باادالً ماان رأس المااال الصااناعي، وتحقيااق العدالااة بااين األجيااال البي
والمرونااة فااي النظااام البيئااي والتنااوع الحياااتي والنمااو السااكاني واالسااتثمار فااي رأس المااال البشااري 

بااأن مصااطلة التنميااة  (Heideveld and Cornelissen , 2008 , 9)وحمايااة المجتمااع . واوضااة 
األول التنمياة، وتعناي إيجااد ظاروف حيااة أفضال، والثااني االساتدامة،  ندامة يتكون من جازأيالمست

وتشير إلى الحالة التي يمكن ان تستمر، لاذا فاإن التنمياة المساتدامة هاي مساتقبل أفضال للجمياع، فاي 
 ( التنميااة المسااتدامة بأنهااا التنميااة التااي تلباايTofan, 2009, 113الحاضاار والمسااتقبل . ويعاارف )

الخاصااة. وياارى  ااحتياجااات الحاضاار دون المساااس بقاادرة األجيااال المقبلااة علااى تلبيااة احتياجاتهاا
( أن التنميااة المسااتدامة هااي مجموعااة الحلااول البيئيااة التااي يقاادمها 3، 2112)الطوياال وساالطان، 

المعنيااون بشااؤون البيئااة وعلااى نحااو يااؤمن حالااة الوجااود اإلنساااني الفاعاال، بحيااث تتحقااق إنسااانية 
ان، وتااؤمن رفاهيتااه، ويؤشاار دوره ويتسااع نطاااق عملااه فااي إطااار مجموعااة ماان الضااوابط اإلنساا

( إلى أن التنمياة المساتدامة تتمثال فاي Sriram , et.al , 2013 , 123واإلحكام المنظمة لذلك . وأشار )
ا الحفاظ وتعزيز مخزون الماوارد المالياة والبيئياة واالجتماعياة والبشارية والمادياة التاي تعتماد عليها

( باأن التنمياة 12، 2115الشركات كماً ونوعاً في األمد القصير والبعياد . ويارى )بادوي وبلتااجي، 
المستدامة تعني مقابلة حاجة الشاركة مان الماوارد دون أن ياؤثر ذلاك علاى الحاجاات المساتقبلية مان 

د ذاتيااً . وأكاد الموارد ذاتها، أي ان يكون االستخدام في الحدود التي تجعل تلاك الماوارد قابلاة للتجاد
( أن التنمية المستدامة تمثل أسلوباً يُعنى بكيفية استغالل الماوارد 20، 2115)العزاوي والسبعاوي، 

المتاحة للشركة علاى نحاو اقتصاادي مان أجال تلبياة المتطلباات الحالياة لألفاراد، فضاالً عان ضامان 
 المحيطة . تلبية المتطلبات المستقبلية لهم ومن دون إلحاق أي ضرر في البيئة 
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ا   أهداف التنمية المستدامة  -رابعا

( أن هدف التنمية المستدامة هو تمكين األفراد فاي جمياع إنحااء العاالم Martin, 2008, 32بين )
مساااس بجااودة حياااة األجيااال ماان تلبيااة احتياجاااتهم األساسااية والتمتااع بجااودة حياااة أفضاال ماان دون ال

( بااأن التنميااة المسااتدامة تسااعى ماان خااالل  لياتهااا 13، 2112وياارى )الهيتااي والمهناادي،  .القادمااة
: تحقيق جودة حيااة أفضال للساكان، واحتارام البيئاة لى تحقيق مجموعة من األهداف منهاومحتواها إ

الطبيعية، وتعزيز وعي السكان بالمشكالت البيئية، و تحقيق االستغالل الرشيد للماوارد الطبيعياة، و 
مساتمر فاي حاجااات دم أهاداف المجتماع، وإحاداث تغيياار مناساب ورباط التكنولوجياا الحديثاة بماا يخاا

( بااأن أهااداف التنميااة المسااتدامة تااتلخص فااي 402، 2112وأوضااة )ياسااين،  .وأولويااات المجتمااع
 اآلتي :

 . حماية البيئة من زيادة نسب التلوث واألخذ بالمنهج الوقائي .1
 . رفع المستوى ألمعاشي للفقراء في المجتمعات .2
 نمط حياة األشخاص المادية والمعنوية . . تغيير5

(  أن أهاام أهااداف التنميااة المسااتدامة هااي تلبيااة االحتياجااات Romiguer , 2011 , 6وياارى )
األساسااية لرفااراد وخاصااةً الفقااراء، وتحسااين المسااتوى المعاشااي للسااكان، والحفاااظ علااى المااوارد 

 , Soubbotina). وقسم اظ على الطاقةالكلف من خالل الحفالطبيعية ومنع التلوث، فضالً عن توفير 

 :4أهداف التنمية المستدامة على ثالثة أهداف عبر عنها بالشكل  (10 , 2004
 

 
 

 

 

Source :Soubbotina, Tatyana P.,2004, Beyond Economic Growth An Introduction to Sustainable 

Development, Second Edition, The International Bank for Reconstruction and 

Development Washington ,U.S.A, .http : // www .worldbank.org.,p 10 . 

 

 أهداف اجتماعية :

 التوظيف الكامل للعمال -

 المساواة -

 األمان  -

 التعليم -

 الصحة -

 المشاركة  -

 الهوية الثقافية  -

 أهداف بيسية :

 البشريبيئة صحية للعنصر  -

                                                     االستخدام الرشيد للموارد     -

 الطبيعية المتجددة

الحفاظ على الموارد  -

   الطبيعية  غير المتجددة

 اهداف اقتصادية :

 النمو -

 الكفاءة -

   االستقرار - 

 

 4الشكل 
 ةأهداف التنمية المستدام

http://www.worldbank.org/depweb/english/beyond/beyondco/beg_all.pdf
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ا    إبعاد التنمية المستدامة -خامسا
للتنميااة المسااتدامة ثالثااة أبعاااد مترابطااة ومتداخلااة فيمااا بينهااا، والتركيااز عليهااا ماان شااأنه أن 

الغنااي، ( )عبااد Harris , 2000 , 5يحاارز تقاادم فااي تحقيااق التنميااة المسااتدامة وهااذه األبعاااد هااي : )
2115 ،54) 

( أن البعد االقتصادي للتنمية يتمثل في حماية و / أو Flint , 2004 , 51يرى ) . البعد االقتصاد  :1
تعزيااز كميااات المااوارد الطبيعيااة ماان خااالل التحسااينات فااي ممارسااات / سياسااات إدارة المااوارد، 

( أن البعااد 3، 2112ا ،التكنولوجيااا، الكفاااءة، والتغيياارات فااي نمااط الحياااة . وبااين )ديااب ومهناا
االقتصاادي للتنمياة ينبااع مان أن البيئااة هاي كياان اقتصااادي متكامال باعتبارهااا قاعادة للتنميااة وأي 
تلويث لها واستنزاف لمواردها يؤدي في النهاية إلى إضعاف فارص التنمياة المساتقبلية لهاا، ومان 

فير الجهااد والمااال ثاام يجااب أخااذ المنظااور االقتصااادي بعيااد الماادى لحاال المشااكالت ماان اجاال تااو
( بااأن البعااد االقتصااادي للتنميااة يتعلااق 223، 2115والمااوارد . وياارى )الاادوري وأبااو سااالم، 

بمحاولااة إيقاااف تبديااد المااوارد الطبيعيااة عاان طريااق إجااراء تخفيضااات متواصاالة فااي مسااتويات 
غييار االستهالك المبددة للطاقة والموارد الطبيعياة، وذلاك عبار تحساين مساتوى الكفااءة وإحاداث ت

جااذري فااي أساالوب الحياااة وأنماااط االسااتهالك التااي تهاادد التنااوع البيولااوجي . وأوضااة )يوسااف، 
( بااأن البعااد االقتصااادي للتنميااة يتمثاال فااي توظيااف المااوارد ماان أجاال رفااع مسااتوى 5، 2115

 المعيشة لألفراد األكثر فقراً، والحد من استهالك الطاقة والموارد الطبيعية بشكل عام .
( باأن البعاد االجتمااعي يتمثال فاي تحقياق العدالاة Harris , 2000 , 6يارى ) جتمياعي :. البعيد اال2

التوزيعية وتوفير كافة الخادمات االجتماعياة المتضامنة الصاحة ،التعلايم، المسااواة باين الجنساين، 
( باأن 20، 2115احترام األقليات، المحاسبة السياسية والمشاركة .ويرى )العزاوي والسابعاوي، 

االجتماااعي للتنميااة يتمثاال فااي حااق اإلنسااان الطبيعااي فااي العاايل فااي بيئااة نظيفااة وسااليمة، البعااد 
يمااارس ماان خاللهااا جميااع األنشااطة مااع كفالااة حقااه فااي نصاايب عااادل ماان الثااروات الطبيعيااة 
والخدمات البيئية واالجتماعياة، يساتثمرها بماا يخادم احتياجاتاه األساساية )طعاام، ملابس، هاواء(، 

ات المكملة لرفع مستوى معيشته )عمل، ترقيه، وقود( ومن دون تقليل فارص فضالً عن االحتياج
( أن الفكااارة الجوهرياااة للتنمياااة 220، 2115األجياااال القادماااة .وأوضاااة )الااادوري واباااو ساااالم، 

المستدامة بحسب هذا البعد تتمثل في التركيز على ساد حاجاات ومتطلباات الجيال الحاالي ليضامن 
، أي تأمين الحياة الرغيدة والمرفهة لكل أفراد الجيال الحاالي وأفاراد أيضاً حاجات األجيال القادمة

األجيال المستقبلية، ويتم تحقيق ذلك من خالل توزيع عادل للثروات وتقديم الدعم للمجتمع المادني 
ومكافحة الفقر عن طريق توفير فرص العمل والتوظياف لكال أفاراد المجتماع وتاوفير مساتلزمات 

( أن البعد االجتماعي يعني زيادة قدرة األفاراد 5، 2115ل . وبين )غانم، الضمان االجتماعي للك
على استغالل الطاقة المتاحة إلى أقصى حد ممكن، وذلاك لتحقياق الحرياة والرفاهياة، ويعاد البعاد 
االجتماعي بمثابة البعد الذي تتميز به التنمياة المساتدامة، إذ أناه يمثال البعاد اإلنسااني الاذي يجعال 

وساايلة لاللتحاااق االجتماااعي وعمليااة التطااوير فااي االختيااار السياسااي، وتشاامل التنميااة ماان النمااو 
 االجتماعية العديد من الجوانب منها: المساواة في التوزيع، والمشاركة الشعبية، والتنوع الثقافي.

ل ( أن فلسفة التنمية المستدامة تركز على حقيقة تقو50، 2115بين )عبد الغني،  . البعد البيسي :3
بان استنزاف الموارد الطبيعية التي تعتبر ضرورة ألي نشاط زراعي او صناعي، سيكون له 
 ثار ضارة على التنمية واالقتصاد بشكل عام، لهذا فان أول بند في مفهوم التنمية المستدامة هو 
محاولة الموازنة بين النظام االقتصادي والنظام البيئي بدون استنزاف الموارد الطبيعية مع 

( بأن البعد البيئي يتمثل في الحفاظ على قاعدة Harris , 2000 , 6مراعاة األمن البيئي . ويرى )
ثابتة من الموارد الطبيعية وتجنب االستنزاف الزائد للموارد المتجددة وغير المتجددة، وكذلك 
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رى التي ال يتمثل في حماية التنوع البيولوجي، واالتزان الجوي، واألنظمة البيئية الطبيعية األخ
( بأن البعد البيئي للتنمية يتمثل في 50، 2119تصنف عادة كموارد اقتصادية . وبين )خامرة، 

الحفاظ على الموارد الطبيعية واالستخدام األمثل لها على أساس مستديم والتنبؤ لما قد يحدث 
مية يتمثل في ( بأن البعد البيئي للتن4، 2115للنظم البيئية من جراء التنمية .وأوضة )يوسف، 

االستخدام األمثل للموارد الطبيعية واستخدام التقنيات النظيفة التي تستخدم أقل قدر ممكن من 
 الطاقة والموارد، وتطلق الحد األدنى من الغازات والملوثات .

 
 : يتضمن هذا المبحث المحاور اآلتية :الجانب التطبيقي

قيم معامالت  5يبيّن الجدول  المنبثقة عنها: اختبار الفرضية الرسيسة ا:ولى والفرضية -أوالا 
االرتباط بين متغيرات البحث والمتعلقة بالفرضية الرئيسة األولى والفرضية الفرعية المنبثقة 

 عنها على مستوى الشركة قيد البحث.
 

 5الجدول 
 قيد البحث نتائج عالقة االرتباط بين عمليات سلسلة التجهيز العكسية والتنمية المستدامة في الشركة

                                              N =35              P ≤ 0.05 نتائج الحاسبةإعداد الباحث باالعتماد على  :المصدر    

  
وجااود عالقااة ارتباااط ذات داللااة معنويااة موجبااة بااين عمليااات سلساالة  5يتباايّن ماان الجاادول  

(، 0.776التجهيااز العكسااية مجتمعااةً والتنميااة المسااتدامة، إذ بلااغ المؤشاار الكلااي لُمعاماال االرتباااط ) 
ساية وتشير هذه النتيجة إلى أن زيادة اهتماام ادارة الشاركة قياد البحاث بعملياات سلسالة التجهياز العك

سيساهم فااي تعزياز التنميااة المساتدامة بشااكل كبيار . أمااا بصادد العالقااة باين كاال عملياة ماان عمليااات 
 ( وعلى النحو اآلتي:5سلسلة التجهيز العكسية والتنمية المستدامة فقد تم توضيحها في الجدول )

التحلياال اإلحصااائي . عالقااة االرتباااط بااين عمليااة حيااازة المنااتج والتنميااة المسااتدامة، بيّناات نتااائج 1
 (.0.800وجود عالقة ارتباط ذات داللة معنوية موجبة، إذ بلغت قيمة االرتباط ) 

. عالقاااة االرتبااااط باااين عملياااة اللوجساااتيات العكساااية والتنمياااة المساااتدامة، بيّنااات نتاااائج التحليااال 2
 (. 0.634اإلحصائي وجود عالقة ارتباط ذات داللة معنوية موجبة، إذ بلغت قيمة االرتباط ) 

. عالقة االرتباط بين عملية الفحص والتخلص والتنمية المستدامة، بيّنت نتاائج التحليال اإلحصاائي 5
 (. 0.787وجود عالقة ارتباط ذات داللة معنوية موجبة، إذ بلغت قيمة االرتباط ) 

وجااود  . عالقااة االرتباااط بااين عمليااة التجديااد والتنميااة المسااتدامة، بيّناات نتااائج التحلياال اإلحصااائي4
 (. 0.791،إذ بلغت قيمة االرتباط )  عالقة ارتباط ذات داللة معنوية موجبة

 المتغير المستقل
 المتغير المعتمد

 العالقة
 التنمية المستدامة

ة 
سل
سل
ت 
يا
مل
ع

ية
س
عك
 ال
يز
جه
لت
ا

 

 معنوية موجبة 0.800  حيازة المنتج

 معنوية موجبة 0.634  اللوجستيات العكسية

 معنوية موجبة 0.787  الفحص والتخلص

 معنوية موجبة 0.791  التجديد

 معنوية موجبة 0.609  التوزيع والبيعإعادة 

 معنوية موجبة 0.776  المؤشر الكلي
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. عالقااة االرتباااط بااين عمليااة إعااادة التوزيااع والبيااع والتنميااة المسااتدامة، بيّناات نتااائج التحلياال 3
 (. 0.609اإلحصائي وجود عالقة ارتباط ذات داللة معنوية موجبة، إذ بلغت قيمة االرتباط ) 

 

يمكان قباول الفرضاية الرئيساة األولاى والفرضاية الفرعياة المنبثقاة عنهاا  على ما تقيدم وبناءا 
 على مستوى الشركة قيد البحث.

 

ا  تاأثير عملياات  4يباين الجادول  اختبار الفرضية الرسيسية الثانيية والفرضيية المنبثقية عنهيا : -ثانيا
سلسلة التجهيز العكسية بوصفها متغيراً مستقالً فاي التنمياة المساتدامة بوصافها متغيارام معتماداً 

 قيد البحث.الشركة على مستوى 
 

  4الجدول 

 تأثير عمليات سلسلة التجهيز العكسية مجتمعةً في التنمية المستدامة في الشركة قيد البحث

 المتغير المستقل          
 

 المتغير المعتمد

عمليات سلسلة التجهيز 
  العكسية مجتمعة

2R 
 

 F اختبار 

 
معنوية 
 0 1 االختبار

التنمية 
 المستدامة

  1.73 0.71قيم معامالت 

 *3.48 7.07 (t)اختبار  0.00 *50.10 0.60

 مستوى الداللة
Sign 

0.00 0.00 

 DF=(1,33)                   N=35             P≤0.05     نتائج الحاسبةإعداد الباحث باالعتماد على  المصدر:   

 
 الخاص بنتائج تحليل االنحدار أن قيمة مستوى االختبار الخاص باختباار 4يتبين من الجدول 

(F( قااد بلااغ )وهااذا يُشااير إلااى وجااود 0.05( وهااو أقاال ماان مسااتوى المعنويااة )0.00 ) تااأثير معنااوي
( 2R( )0.60لعمليات سلسلة التجهيز العكساية مجتمعاةً فاي التنمياة المساتدامة. وبلاغ معامال التحدياد )

( من االختالفات المفسرة في التنمية المستدامة تعود إلى تاأثير عملياات سلسالة %(60وهذا يعني أن 
كان السايطرة عليهاا، أو أنهااا التجهياز العكساية مجتمعاةً، ويعااود البااقي إلاى متغيارات عشااوائية ال يم

( أيضاً ثباوت معنوياة معامال االنحادار 4غير داخلة في أنموذج االنحدار أصال.ً وتبيّن من الجدول )
(1(( وذلك من خالل اختبار ،t(  لها، إذ بلغ مساتوى االختباار لا )t( )0.00 وهاو أقال مان مساتوى )

ات سلسالة التجهياز العكساية مجتمعاةً ياؤدي (. وهذه النتيجة تشير إلاى أن تنفياذ عمليا0.05المعنوية )
. وبهادف توضاية عالقاة التاأثير باين كال عملياة مان ةدوراً بالغ االهمية في تعزيز التنمياة المساتدام

 وعلى النحو اآلتي: 3عمليات سلسلة التجهيز العكسية في التنمية المستدامة يعرضها الجدول 

 
 
 
 
 
 

                                                           
 - ( قيمةF( الجدولية  )1,33( ودرجة حرية )0.05( عند مستوى معنوية )4.17 .) 
 ( .0.05( عند مستوى معنوية )1.69(  الجدولية )tقيمة ) - 
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 3الجدول  
سلسلة التجهيز العكسية في التنمية المستدامة على مستوى الشركة قيد تأثير كل عملية من عمليات 

  البحث
   المتغير          

 المستقل         
 
 

 المتغير المعتمد

 عمليات سلسلة التجهيز العكسية

 حيازا المنتج
اللوجستيات 
 العكسية 

الفحص 
 والتخلص

 التجديد
اعادا التوزيع 

 والبيع

0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 

مة
دا

ست
لم

 ا
ية

نم
الت

 

قيم معامالت 
 

 
1.78 

 
0.69 

 
2.58 

 

0.54 
 
2.01 

 
0.66 

 
1.77 

 
0.70 

 
2.76 

 
0.51 

 *3.92 7.67* 4.54 4.70* 4.53 7.33* 3.78 7.42* 4.87 4.40 (t)اختبار 

مستوى 
 Signالداللة 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2R 0.64 0.40 0.62 0.63 0.37 

 *F 58.84* 22.17* 53.82* 55.09* 19.41  اختبار

معنوية 
 االختبار

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 DF=(5,29)             N=35              P≤0.05              نتائج الحاسبةإعداد الباحث باالعتماد على  المصدر : 

 
إلى وجود تأثير معنوي لعمليات سلسلة التجهياز العكساية بوصافها متغيارات  3يُشير الجدول 

مستقلة في التنمية المستدامة بوصفها متغيراً معتماداً علاى مساتوى الشاركة قياد البحاث، ومان خاالل 
إلاى ، تباين أن أعلاى تاأثير لتلاك العملياات يعاود (2R)وقايم معامال التحدياد  ()متابعة معامالت بيتا 

عملياة حياازة المناتج، يلياه بالدرجاة الثانياة عملياة التجدياد، ثام جااء تاأثير عملياة الفحاص والااتخلص 
بالدرجة الثالثة، وعملية اللوجستيات العكساية بالدرجاة الرابعاة وأخياراً عملياة اعاادة التوزياع والبياع 

هيااز العكسااية فااي بالدرجااة الخامسااة وفيمااا يااأتي توضااية لتااأثير كاال عمليااة ماان عمليااات سلساالة التج
 التنمية المستدامة .

. هناك تأثير معنوي لعملية حيازة المنتج في التنمية المستدامة، وتبيّن ذلك من خالل قيمة مساتوى 1
(. وأيضااً بلاغ 0.05( وهو أقل من مستوى المعنوية )0.00(، فقد بلغ )Fاالختبار الخاص باختبار)

( مااان االختالفاااات المفسااارة فاااي التنمياااة %(64( وهاااذا يعناااي أن 0.64) (2R)معامااال التحدياااد 
وذلاك ماان  )1)المساتدامة تفساارها عملياة حيااازة المناتج، وتباايّن ثباوت معنويااة معامال االنحاادار 

( وهااو أقاال ماان مسااتوى المعنويااة t( )0.00( لهااا، إذ بلااغ مسااتوى االختبااار لاا  )tخااالل اختبااار )
(0.05.) 

المسااتدامة، وتباايّن ذلااك ماان خااالل قيمااة مسااتوى  . هناااك تااأثير معنااوي لعمليااة التجديااد فااي التنميااة2
(. وأيضااً بلاغ 0.05( وهو أقل من مستوى المعنوية )0.00(، فقد بلغ )Fاالختبار الخاص باختبار)

                                                           
  - ( قيمةF( الجدولية تساوي )عند2.54 ) ( 5,29( ودرجة حرية )0.05مستوى معنوية.) 

 .( 0.05(  عند مستوى معنوية )1.69( الجدولية تساوي )tقيمة ) -   
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( مااان االختالفاااات المفسااارة فاااي التنمياااة 63%( وهاااذا يعناااي أن )0.63) (2R)معامااال التحدياااد 
وذلااك ماان خااالل )4)ة معاماال االنحاادار المسااتدامة تفساارها عمليااة التجديااد، وتباايّن ثبااوت معنوياا

 (. 0.05( وهو أقل من مستوى المعنوية )t( )0.00( لها ،إذ بلغ مستوى االختبار ل  )tاختبار )
. هناك تأثير معنوي لعملية الفحص والتخلص في التنمياة المساتدامة، وتبايّن ذلاك مان خاالل قيماة 5

(. 0.05وهاو أقال مان مساتوى المعنوياة )( 0.00( ،فقاد بلاغ )Fمستوى االختبار الخاص باختباار)
( ماان االختالفااات المفساارة فااي التنميااة 62%( وهااذا يعنااي أن )0.62) (2R)وبلااغ معاماال التحديااد 

المستدامة تفسرها عملية الفحص والتخلص، وتبيّن أيضاً من خالل الجدول ثبوت معنوية معامل 
( وهاو أقال t( )0.00االختباار لا  ) ( لهاا، إذ بلاغ مساتوىtوذلك من خالل اختبار ) )3)االنحدار 

 (.0.05من مستوى المعنوية )
. هناك تأثير معنوي لعملية اللوجستيات العكسية في التنمية المستدامة، وتبيّن ذلك مان خاالل قيماة 4

(. 0.05( وهاو أقال مان مساتوى المعنوياة )0.00(، فقاد بلاغ )Fمستوى االختبار الخاص باختباار)
( ماان االختالفااات المفساارة فااي التنميااة %40( وهااذا يعنااي أن )0.40) (2R)وبلااغ معاماال التحديااد 

المسااتدامة تفساارها عمليااة اللوجسااتيات العكسااية، وتباايّن أيضاااً ماان خااالل الجاادول ثبااوت معنويااة 
( وهاو t( )0.00( لها، إذ بلغ مستوى االختبار لا  )tوذلك من خالل اختبار ) )2)معامل االنحدار

 (.0.05أقل من مستوى المعنوية )
. هناك تأثير معنوي لعملية إعادة التوزيع والبيع في التنمية المستدامة، وتبيّن ذلك مان خاالل قيماة 3

(. 0.05( وهاو أقال مان مساتوى المعنوياة )0.00(، فقاد بلاغ )Fمستوى االختبار الخاص باختباار)
ي التنميااة ( ماان االختالفااات المفساارة فاا%37( وهااذا يعنااي أن )0.37) (2R)وبلااغ معاماال التحديااد 

المستدامة تفسارها عملياة اعاادة التوزياع والبياع، وتبايّن أيضااً مان خاالل الجادول ثباوت معنوياة 
( وهو t( )0.00( لها، إذ بلغ مستوى االختبار ل  )tوذلك من خالل اختبار ) )5)معامل االنحدار 

 (.0.05أقل من مستوى المعنوية )
يمكان قباول الفرضاية الرئيساة الثانياة والفرضاية الفرعياة المنبثقاة عنهاا  وبناءا عليى ميا تقيدم

 على مستوى الشركة قيد البحث
 

 االستنتاجات والمقترحات
   االستنتاجات

. تعد سلسلة التجهيز العكسية من المواضيع المعاصرة والمهمة بالنسبة لشركات األعمال، ألنها 1
لف اإلنتاج، فضالً عن أنها وسيلة مهمة لجعل خفض اآلثار البيئية السلبية وكتسعى إلى 

 .الشركات مستدامة وخضراء
. نظراً لكثرة الضغوط التي تواجه الشركات الصناعية في بيئة اإلعمال المعاصرة والمتمثلة 2

بالضغوط البيئية، وانتشار قوانين االسترجاع وخاصةً في االتحاد األوربي، وتوسيع فرص البيع 
الثانوية، فضالً عن ضغوط الزبائن إلنتاج منتجات صديقة للبيئة، أدى كل ذلك الى في األسواق 

ضرورة اهتمام تلك الشركات بسلسلة التجهيز العكسية وعملياتها والعمل على تنفيذها وبالتالي 
 بقاؤها واستمرارها في عالم االعمال.

ر كبير في تعزيز التنمية . لسلسلة التجهيز العكسية عمليات عديدة لعل أهمها التي لها دو5
المستدامة وهي حيازة المنتج، اللوجستيات العكسية، الفحص والتخلص، التجديد، إعادة التوزيع 

 والبيع.
. إن جوهر التنمية المستدامة يتمحور حول تلبية احتياجات الشركة الحالية والمستقبلية من 4

 الموارد من دون إلحاق أي ضرر بالبيئة .
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افراد عينة البحث مؤهالت علمية جيدة، مما مكنهم من فهم مكونات االستبانة . يحمل غالبية 3
 واالجابة عليها بشكل سليم .

 . أوضحت نتائج تحليل عالقات االرتباط اآلتي:0
وجود عالقة ارتباط معنوية موجبة بين عمليات سلسلة التجهيز العكسية مجتمعة ً والتنمية   -

 قيد البحث.  الشركة المستدامة على مستوى
عملية من عمليات سلسلة التجهيز العكسية كل وجود عالقة ارتباط معنوية موجبة بين   -

 . قيد البحثالشركة  على مستوى والتنمية المستدامة
 . كشفت نتائج تحليل االنحدار اآلتي:9

على وجود تأثير معنوي لعمليات سلسلة التجهيز العكسية مجتمعة ً في التنمية المستدامة   -
 قيد البحث.  الشركة مستوى

وجود تأثير معنوي لعمليات حيازة المنتج، اللوجستيات العكسية، الفحص والتخلص،   -
قيد الشركة  على مستوى التجديد، إعادة التوزيع والبيع بصورة منفردة في التنمية المستدامة

 . البحث
تنتاج أساسي يتمثل بقبول الفرضيات اسهمت النتائج التي تم التوصل إليها في متن البحث الى اس .2

 الرئيسة والفرضيات الفرعية المنبثقة عنها في الشركة قيد البحث .
  

 المقترحات 
. ضرورة إدراك الشركة قيد البحث ألهمية سلسلة التجهيز العكسية وعملياتها، فضالً عن 1

 امتالكها لتصورات ورؤى عنها وعن تأثيراتها في الجوانب المنظمية . 
ضاارورة قيااام إدارة الشااركة قيااد البحااث بااإدارة المنتجااات المسااترجعة بشااكل صااحية، ماان حيااث . 2

جودتها وكميتها وتوقيت استالمها لتجنب الفوضى التي يمكن ان تنتج عان اساتالم كمياات كبيارة 
 منها في الوقت نفسه .

لعمال علاى اماتالك . على إدارة الشركة قيد البحث زياادة االهتماام بعملياة اللوجساتيات العكساية وا5
وسااائط نقاال خاصااة بهااا لنقاال المنتجااات المسااترجعة، وذلااك بهاادف الساايطرة علااى عمليااة النقاال 

 وتخفيض كلفها .
. إعطاااء اهتمااام متزايااد بعمليااة التجديااد وتجهيزهااا بأحاادث الوسااائل واالجهاازة والمعاادات والعاادد 4

هاارات العالياة، وذلاك ليتسانى المطلوبة، فضالً عن إمدادها باألفراد األكفاء وذوي الخبرات والم
 القيام بهذه العملية بأفضل صورة ممكنة .

. علاااى إدارة الشاااركة قياااد البحاااث باااذل المزياااد مااان الجهاااود التساااويقية لتعلااايم الزباااائن واقنااااعهم  3
 بمنتجاتها .

. ضرورة إيالء إدارة الشركة قيد البحث األهمية للتنمية المستدامة واالهتمام بها، ألنها مصدر 0
 قائها واستمرار نموها ونجاحها وبخاصةً في ظل التنافس .لب

. زيادة االهتمام بالتنمية المستدامة لما لها من أهمية بالغة فاي الحفااظ علاى الماوارد وحمايتهاا وال 9
سيما أن أغلب الموارد تعاني إهماالً وإنفاقاً ال محادود مان قبال الشاركات، األمار الاذي سايؤدي 

 لم تأخذ تلك الشركات بمبدأ التنمية المستدامة . إلى فنائها ونفادها إذا
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. ضرورة سعي إدارة الشركة قيد البحث نحو تحقيق التنمية المستدامة من خالل التنفيذ السليم 2
لعمليات سلسلة التجهيز العكسية، فضالً عن ترسيخ مفهوم وأهداف وابعاد التنمية المستدامة 

 لدى جميع العاملين لديها . 
عالقات بين إدارة الشركة قيد البحث والتدريسيين في الجامعات العراقية، كجامعة . توسيع ال2

الموصل من خالل إقامة الدورات التدريبية والندوات والمؤتمرات في مجالي سلسلة التجهيز 
 العكسية والتنمية المستدامة .

 . العمل على القيام بالمزيد من الدراسات في مجالي سلسلة التجهيز العكسية والتنمية المستدامة. 11
 

 المصادر 
   العربيةباللغة المصادر   -أوالا 

، المحاساابة فااي مجااال التنميااة المسااتدامة بااين النظريااة 2115باادوي، محمااد عباااس وبلتاااجي، يسااري محمااد، . 1

 الحديث، مصر .والتطبيق، المكتب الجامعي 
،المسؤولية البيئية واالجتماعية مدخل لمسااهمة المؤسساة االقتصاادية فاي تحقياق التنمياة  2119. خامرة ،الطاهر ،2

المستدامة "حالة سوناطراك" ،رسالة ماجستير في العلوم االقتصادية ،كلية الحقوق والعلاوم االقتصاادية، جامعاة 
 ورقلة . –قاصدي مرباح 

http://bbekhti.online.fr/trv_pdf/memoire_khamra.pdf 
، ثقافة الريادة في ظل التنمياة المساتدامة ،دراساة ميدانياة 2115. الدوري، زكريا مطلق وأبو سالم، أبو بكر احمد ،5

 (.32ائرية، مجلة ديالى، العدد )على شركة سوناطراك البترولية الجز
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