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Abstract 
The current research represents an attempt to determine the relationship and 

impact between the activities of sustainable supply chain management and 

environmental performance measurement indicators approved in the current 

research in the General Company for North Refineries - Qayyarah Refinery in 

Nineveh Governorate, and through two aspects the first theoretical included a 

presentation of the literature on its subject, while the second is embodied in a study 

The current reality of the researched organization, and the research generally tries 

to answer the following questions : 

- Does the surveyed organization's management have an idea about sustainable 

supply chain management, its activities and its role in enhancing environmental 

performance ? 

- Do sustainable supply chain management activities contribute to enhancing 

environmental performance ? 

- What is the nature and dimensions of the relationship and impact between each 

of the activities of sustainable supply chain management and indicators of 

measuring environmental performance ? 

To answer these questions, a hypothetical scheme has been built that reflects the 

nature of the relationship and the impact between the research variables in the 

researched organization, and a set of main and subsidiary hypotheses that have 

been tested using statistical methods for the data collected in the questionnaire 

through the respondents were adopted, and based on the description of the research 

variables and their diagnosis and testing relationships with Among them, and 

according to the results of his plan, it was referred to a set of conclusions, after 

which the recommendations were presented 
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 المستخلص

يمثل البحث الحالي محأولة لتحديد العالقة والتأثير بين أنشـــــطة  إدارة ســـــلســـــلة التج ي  المســـــتدامة 
 –ومؤشـــــرات اياس األداي البيمي المعتمدة في البحث الحالي في الشـــــركة العامة لمصـــــافي الشـــــمال 

قيارة في محافظة نينوى ، ومن خالل جانبين األول نظري تضــــــــــمن أررــــــــــا  لما أوردت  مصــــــــــف  ال
األدبيات حول موروأ ، أما الثاني فتجسد بدراسة الواقع الحالي للمنظمة المبحوثة، ويحأول البحث 

 -أموما  اإلجابة أن التساؤالت اآلتية:
  المســــتدامة وأنشــــطت ا ودورها هل لدى إدارة المنظمة المبحوثة فكرة أن إدارة ســــلســــلة التج ي-

 في تع ي  األداي البيمي ؟
 هل تس م أنشطة  إدارة سلسلة التج ي  المستدامة في تع ي  األداي البيمي؟ -

ما طبيعة وأبعاد العالقة والتأثير بين كل من أنشـــــــــــطة  إدارة ســـــــــــلســـــــــــلة التج ي  المســـــــــــتدامة -
 ومؤشرات اياس األداي البيمي ؟

ت فقد بني مخطط افترارـــي يعكب طبيعة العالقة والتأثير بين متايرات ولإلجابة أن هذه التســـاؤال
البحث في المنظمة المبحوثة، وتم اأتماد مجموأة من الفررــــــــيات الرفيســــــــة والفرعية التي اختبرت 
باســــتخدام وســــافل إحصــــافية للبيانات المجمعة في اســــتمارة االســــتبانة أن طري  األفراد المبحوثين، 

رات البحث وتشــخيصــ ا واختبار العالقات  يما بين ا، وأل  وف  ما أفضــ  وبناي  أل  وصــم متاي
 إلي  مخطط  فقد أشير إل  مجموأة من االستنتاجات والتي أل  أثرها قدمت التوصيات.

 
 الكلمات المفتاحية

 إدارة سلسلة التجهيز المستدامة ، األداء البيئي 
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 مقدمة
تعد الصناأة من األنشطة  االقتصادية األكثر تأثيرا  في المحيط البيمي بفعل ما يترتب أن استخدام ا 

لة أو للموارد الطبيعية أو معالجت ا من ملوثات ومخلفات والتي تأخذ طريق ا إل  البيمة بصورها )صلبة أو ساف
غازية( وليشكل ذلك مخاوف جدية أل  حياة اإلنسان ومحتويات البيمة الطبيعية التي يعيش في ا بما في ا من 
كافنات حية )حيوان ، نبات( وهذا ما دفع الحكومات ومنظمات حماية البيمة وحقوق اإلنسان لدراسة تلك 

م باتجاه السعي للحد من تلك الملوثات المخاوف ومستويات انعكاس ا السلبي أل  محتويات البيمة بشكل أا
أو أل  األقل احتواف ا في مصادر تولدها، وهذا ما دفع المنظمات الصناعية التفكير الأتماد مداخل او 

 توج ات يمكن أن تس م ب ذا االتجاه .
لسلبية وتعد إدارة سلسلة التج ي  المستدامة أحد تلك المداخل التي يتم االأتماد ألي ا للحد من اآلثار ا

ألنشطة  تلك المنظمات باتجاه المحافظة أل  محتويات البيمة الداخلية أو الخارجية المحيطة ب ا  من ملوثات 
 أنشطت ا المختلفة سعيا  لتع ي  أداف ا البيمي . 

ولما كانت الصناأة والقطاع النفطي العراقي ليست ببعيدة أن الواقع التي تعيش  مثيالت ا في البلدان 
 سيما  يما يتعل  باآلثار السلبية المترتبة أن أمليات ا وأنشطت ا من ملوثات بفعل استخدام الموارد األخرى ال

الطبيعية والمتمثلة بالنفط ومشتقات  والذي يعتبر مصدرا   من مصادر الطاقة الناربة الذي يجب اأتماد الكفاية 
تصاد البلد اليوم ومستقبال  من منط  االستدامة في استخراج  وتصفيت  وتكريره واستخدام  باأتباره  مصدرا  الق

باأتباره تلك الثروة هي ح  من حقوق األجيال الحالية والقادمة لالستفادة من ا، ومن هذا المنطل  فإن البحث 
 –الحالي يمثل محأولة بحثية جديرة باالهتمام للوقوف أل  مجريات تأثير دور بعض ممارسات المنظمات 

باأتماد مدخل أنشطة  إدارة سلسلة التج ي  المستدامة  –ف  القيارة في محافظة نينوى النفطية متمثلة بمص
للوقوف أل  مستويات إس ام ا في تع ي  أداف  البيمي ، وتحقيقا  لما تقدم ، فقد قسم البحث أل  أربعة مباحث 

 وكما يأتي :
 المبحث األول: من جية البحث
 المبحث الثاني: الجانب النظري 

 لثالث: الجانب الميدانيالمبحث ا
 المبحث الرابع: االستنتاجات والمقترحات
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 المبحث األول: منهجية البحث
 أواًل: مشكلة البحث

تشير المعطيات البحثية الميدانية إل  أن أحد مشكالت المنظمات الصناعية العرااية ومن ا النفطية 
( Al Mahshool,2013,105 اف ا البيمي .)تتمثل بالملوثات وما يترتب أن ا من آثار سلبية أل  مستوى أد

( وهذا ما 152، 2017( و )هاشم وسلمان،Mohammad,2015,222( و )135، 2015و)الطالبي ،
يفرض ألي ا ررورة العمل أل  التصدي ل ذه المشكلة من خالل الركون إل  مداخل استبااية وشاملة ترك  

وارد الطبيعية بشكٍل أقالني للحد مما يترتب ألي ا من أل  مجمل أنشطت ا ال سيما  يما يتعل  بإستخدام الم
آثار سلبية تلح  األذى بالبيمة الطبيعية المحيطة، وقبل ذلك ررورة استخدام تلك الموارد ومن ا النفط ومشتقات  
بشكل أقالني من منطل  حقوق األجيال القادمة  ي  ، هذه الصورة أكدت ا متابعة الباحثين للج ود البحثية 

لم تتناول آثار أنشطة  المنظمات الصناعية ومن ا النفطية أل  أداف ا البيمي، مما دفع ا للتفكير باأتماد  التي
مدخل يمكن أن يكون حديثا  أل  مستوى الطرح المعرفي والمنط  العلمي الذي يرك  أل  ذلك ممثال  بأنشطة  

أ ز هذا التوج  ما أفرزت  زيارات الباحثين إدارة سلسلة التج ي  المستدامة من منطل  شامل ب ذا االتجاه، و 
لبعض تلك المنظمات أل  مستوى محافظة نينوى )الشركة العامة لكبريت المشراق ، محطة ك رباي القيارة 
الاازية ( ومن ا المنظمة المبحوثة واطالأ ما أل  مجمل أنشطت ا في روي اإلطار الذي تناول ا البحث 

هذا األساس فإن السؤال اآلتي ومحاولة اإلجابة ألي  يمكن أن يؤطر أبعاد  الحالي أن ا أمام مشكلة ، وأل 
 مشكلة البحث الحالية . 

)ما طبيعة وأبعاد العالقة والتأثير بين أنشطة  إدارة سلسلة التج ي  المستدامة ومؤشرات اياس األداي 
 البيمي؟(

 البحث ثانيًا: أهمية
إدارة سلسلة التج ي  المستدامة ومدى مساهمت ا   تتجسد من خالل إأطاي صورة وارحة أن أنشطة 

 في تع ي  األداي البيمي اساسا  ، فضال  أن ذلك يمكن أن تتمثل هذه األهمية باآلتي :
تقديم إطار معرفي أام حول مف وم وأنشطة  إدارة سلسلة التج ي  المستدامة من ج ة وإيضاح مف وم  -أ

 ومؤشرات اياس األداي البيمي من ج ة أخرى .

بناي تصور لدى المديرين والعاملين في المنظمة المبحوثة أن مف وم إدارة سلسلة التج ي  المستدامة  -ب
 وأنشطت ا وكيفية تأثيرها أل  األداي البيمي .

  البحث ثالثًا: أهداف
 يسع  البحث الحالي في روي مشكلت  وأهميت  إل  تحقي  ما يأتي:

شطة  إدارة سلسلة التج ي  المستدامة ومؤشرات اياس األداي اختبار وتحليل العالقات والتأثيرات بين أن -أ
 البيمي وصوال  إل  النتافج التي تعكب اختبار فرريات البحث .
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تحديد مدى تباين أنشطة  إدارة سلسلة التج ي  المستدامة من حيث األهمية والتأثير في تع ي  مؤشرات  -ب
 اياس األداي البيمي .

 رابعًا: مخطط البحث
( الذي يشير إل  وجود أالقات وتأثيرات 1ث الحالي المخطط اإلفتراري الوارد بالشكل )اأتمد البح

بين أنشطة  إدارة سلسلة التج ي  المستدامة بوصف ا متايرا  مستقال  )مفسرا ( واألداي البيمي بداللة مؤشرات  
 بوصف ا متايرا  معتمدا  )مستجيبا ( والتي ستخضع لإلختبار وللتحق  من قبول ا. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المخطط االفتراضي للبحث: 1الشكل       
 أالقة تأثير                         أالقة ارتباط      

 من إأداد الباحثين لمصدر:ا
 

 خامسًا: فرضيات البحث
 الختبار مخطط البحث االفتراري فقد اأتمد البحث الفرريات اآلتية : 

ارتباط ذات داللة إحصافية معنوية بين أنشطة  إدارة سلسلة التج ي   ال توجد أالقة الفرضية الرئيسة األولى:
المستدامة بداللة أنشطت ا)إجماال  وانفرادا ( واألداي البيمي بداللة مؤشرات  )إجماال ( ، ويتفرع أن ا 

 الفرريات الفرعية اآلتية : 
 داي البيمي.ال توجد أالقة ذات داللة إحصافية معنوية بين نشاط الشراي المستدام واأل -1
 ال توجد أالقة ذات داللة إحصافية معنوية بين نشاط التصنيع المستدام واألداي البيمي.  -2

 ال توجد أالقة ذات داللة إحصافية معنوية بين نشاط التخ ين المستدام واألداي البيمي.  -3

 ال توجد أالقة ذات داللة إحصافية معنوية بين نشاط النقل المستدام واألداي البيمي.  -4

المستدام لتصنيعا الشراء المستدام مستدامال لتخزينا  المستدام لنقلا  للوجستيات العكسيةا   

 األداء البيئي

المؤشرات 
 االقتصادية

المؤشرات 
 االجتماعية

المؤشرات 
 البيئية

المؤشرات 
 القانونية

مؤشرات 
الوعي 
 البيئي

المؤشرات 
 األخالقية

سلسلة التجهيز المستدامة إدارة أنشطة   
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 ال توجد أالقة ذات داللة إحصافية معنوية بين نشاط اللوجستيات العكسية واألداي البيمي. -5
ال توجد تأثيرات ذات داللة إحصافية معنوية بين أنشطة  إدارة سلسلة التج ي   الفرضية الرئيسة الثانية:

انفرادا ( ، ويتفرع أن ا المستدامة بداللة أنشطت ا )إجماال ( واألداي البيمي بداللة مؤشرات  )إجماال  و 
 الفرريات اآلتية: 

ال توجد تأثيرات ذات داللة إحصافية معنوية بين أنشطة  إدارة سلسلة التج ي  المستدامة بداللة أبعادها  -1
 والمؤشرات االقتصادية. 

ها ال توجد تأثيرات ذات داللة إحصافية معنوية بين أنشطة  إدارة سلسلة التج ي  المستدامة بداللة أبعاد -2
 والمؤشرات االجتماعية. 

ال توجد تأثيرات ذات داللة إحصافية معنوية بين أنشطة  إدارة سلسلة التج ي  المستدامة بداللة أبعادها  -3
 والمؤشرات البيمية. 

ال توجد تأثيرات ذات داللة إحصافية معنوية بين أنشطة  إدارة سلسلة التج ي  المستدامة بداللة أبعادها  -4
 نية. والمؤشرات القانو 

ال توجد تأثيرات ذات داللة إحصافية معنوية بين أنشطة  إدارة سلسلة التج ي  المستدامة بداللة أبعادها  -5
 ومؤشرات الوأي البيمي. 

ال توجد تأثيرات ذات داللة إحصافية معنوية بين أنشطة  إدارة سلسلة التج ي  المستدامة بداللة أبعادها  -6
 والمؤشرات األخالاية . 

ال يتباين مستوى تأثير أنشطة  إدارة سلسلة التج ي  المستدامة بداللة أنشطت ا تبعا   رئيسة الثالثة:الفرضية ال
 لتباين مؤشرات األداي البيمي. 

 سادسًا: حدود البحث
( والتي تضمنت 10/7/2020إل   10/12/2019تحدد الجانب ال مني للبحث للفترة )الحدود الزمنية:  -1

 نجاز جانب  العملي .الحصول أل  مصادر البحث وإ

تم اختيار مصف  القيارة في محافظة نينوى أحد تشكيالت الشركة العامة لمصافي الحدود المكانية:  -2
الشمال ميدانا  إلجراي البحث الميداني ، ولعل من مسوغات اختيار هذه المنظمة ميدانا  للدراسة هو سعي ا 

التأثيرات البيمية، فضال  أن وروح متايرات البحث المستمر لتطوير نشاطات ا وأمليات ا باتجاه الحد من 
 ألغلب األفراد المبحوثين في المنظمة.

وترك ت أل  األفراد المبحوثين من شاغلي الوظافم اآلتية )مدير ، مدير قسم ،  الحدود البشرية: -3
يات ، مسؤول شعبة ، مسؤول خط ، مشرف ( بإأتبارهم الفمة األكثر خبرة ومعرفة بأنشطة  المصف  وأمل

فضال  أن الصالحيات التي يتمتعون ب ا في اتخاذ القرارات التي يمكن أن تس م في إجراي تاييرات جدية 
في مجمل أنشطة  المصف ، وبالتالي الحصول أل  األفكار والمقترحات التي تع ز أهداف البحث، وقد 

عينة في مواقع أمل م ، وتم ( استمارة استبيان أل  أأداد منتخبة من تلك ال60قام الباحثان بتوزيع )
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( %91.66( استمارة متكاملة اإلجابات وصالحة للتحليل أي أن نسبة اإلستجابة )55الحصول أل  )
 ( خصافص األفراد المبحوثين في المنظمة المبحوثة .1ويورح الجدول )

 
 خصائص األفراد المبحوثين في المنظمة المبحوثة :(1الجدول )

 المنصب الوظيفي
 إدارة تنفيذية إدارة وسطى ياإدارة عل

 % العدد % العدد % العدد
8 14.55 20 36.4 27 49.05 

 التحصيل الدراسي
 ماجستير دبلوم عال   بكالوريوس دبلوم إعدادية فما دون 

 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد
10 18.2 20 36.4 22 40 2 3.6 1 1.8 

 سنوات الخدمة في المنظمة )سنة(
 فأكثر 31 30-26 25-21 20-16 15-11 10-6 5-1

 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد
2 3.6 5 9.1 17 30.91 13 23.64 10 18.2 5 9.1 3 5.45 

 العمر )سنة(
29-20 39-30 49-40 59-50 

 % العدد % العدد % العدد % العدد

9 16.37 23 41.83 16 29.1 7 12.7 

 التخصص األكاديمي
 مهني علوم صرفة إداري  هندسي

 % العدد % العدد % العدد % العدد

16 29.1 15 27.26 14 25.45 10 18.19 

 ( من إأداد الباحثين باالأتماد أل  نتافج اإلستبانة1المصدر: الجدول )
 سابعًا :أساليب جمع البيانات 

 ني )العملي( للبحث الوسافل واألساليب اآلتية : اأتمد الباحثان الستكمال الجانب النظري والميدا
تم االأتماد أل  ما هو متاح ومتوفر من المصادر العربية واألجنبية من كتب ودوريات  الجانب النظري : -1

 ومؤتمرات ورسافل وأطاريح جامعية ، فضال  أن ما قدمت  شبكة المعلومات الدولية )االنترنت(.

 ن هنا أل  األدوات البحثية اآلتية :اأتمد الباحثا الجانب الميداني: -2

اجرى الباحثان مقابالت شخصية مع القيادات اإلدارية في المنظمة المبحوثة  المقابالت الشخصية: -أ
وأدد من أفراد أينت ا باستخدام أسلوب األسملة المباشرة بغية الحصول أل  المعلومات الدايقة التي 

 تقوي من ركاف  البحث .
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قام الباحثان ب يارات للمنظمة المبحوثة است دفت جمع المعلومات التعريفية  الزيارات الميدانية: -ب
 الخاصة بالمنظمة وبناي تصور متكامل أن أنشطت ا وواقع حال ا قدر تعل  األمر بموروع البحث.

تم اأتماد استمارة االستبانة بوصف ا أداة رفيسة لجمع البيانات واياس متايرات  استمارة االستبانة: -ت
وأل  نحو يتاليم مع أينت ، وسع  الباحثان أند إأداد تلك االستبانة إل  بناي مقياس يتاليم البحث 

مع طبيعة متايرات البحث وبما ينسجم مع بيمة الميدان المبحوث في روي ال يارات الميدانية التي 
 ا( أمثال: قاما ب ا، فضال  أن االستفادة من ج ود باحثين سابقين في إأداد وصياغة فقرات ا )أسملت

(Chaabane, 2011(، )Raut, et.al, 2017( ، )Saleh, 2019(، )Nordin, et.al, 2014 )
(،Nylund, 20122018، ( ،)السيد(، ) Reda El-Din, 2017(، )Vashisth & kumar,2018) 

( 2015ومحمد، ا( ،)أبد الررMignard, 2014(، )Kishat,2019(،)2015،)الطالبي،
(،Schneider,2016، )،إسماأيل(2019( ،)مونية و وردة،2015(، )Wange,et.al,2018 )
(،Ziadat,2013(، )Kumar,et.al,2014ونعرض  يما يأتي وصفا  لمحتويات االستبانة ، )  المعتمدة

واالختبارات التي تمت ألي ا في هذا البحث ، حيث اأتمد في اياس استجابة األفراد المبحوثين أل  
زن الذي يعد أكثر مرونة في اختيار مدى االتفاق مع العبارات أو أدم ا مقياس ليكرت الخماسي الو 

أل  مستوى جميع فقرات االستبانة والمرتبة من عبارة )أتف  بشدة ،أتف ، محايد، ال أتف ، ال أتف  
 بشدة( .

 وقد اشتملت أل  ثالثة أج اي وهي :
 الج ي األول: معلومات أن األفراد المبحوثين أينة البحث .

  ي الثاني: الفقرات الخاصة بأنشطة  إدارة سلسلة التج ي  المستدامة .الج
 الج ي الثالث: الفقرات الخاصة بمؤشرات اياس األداي البيمي .

وقد تم اياس الصدق الظاهري والشمولي لالستبانة ب دف الوقوف أل  قدرت ا أل  اياس متايرات 
ين ذوي االختصاص ب دف التأكد من صحة فقرات ا البحث من خالل أرر ا أل  مجموأة من السادة المحكم

وسالمت ا واالستفادة من مقترحات م ووج ة نظرهم حول متايرات البحث وقدرة االستمارة أل  اياس ا ولتصبح 
( وبلات ايمة Cronbach Alphaجاه ة للتوزيع ، كما جرى التحق  من ثبات االستبانة باستخدام مقياس )

 ير هذه النسبة إل  قوة ثبات مناسبة لإلستبانة المعتمدة .( وتش0.972معامل الثبات )
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 ثامنًا: أساليب التحليل اإلحصائي 
من أجل التوصل إل  مؤشرات دايقة حول العالقات بين متايرات البحث وبما يخدم أهداف  واختبار 

حصافية المطلوبة ( إلجراي التحليالت اإلSPSS V.25فرريات ، فقد استخدم الباحثان البرمجية اإلحصافية )
 وهي: 

(: وهو اختبار غير معلمي لبيان العالقة المعنوية بين متايرين غير معلمين (Mann-Whitneyاختبار  -1
 أحدهما مفسر واآلخر مستجيب وبصورة تبادلية.

: ويستخدم لبيان التأثيرات المتبادلة بين بعدين ينباي أن (Wilcoxon Signed Ranks Test)اختبار  -2
 بين ما أالقة مستقلة.  تكون العالقة

 F(: ويقصد ب  اختبار ANOVA( )One-way Analysis of varianceتحليل التباين األحادي ) -3
ويستخدم أادة لكشم الفروقات أو االختالفات الموجودة بين أكثر من بعدين )بين مجموأة أبعاد( 

 وللتحق  من معنوية التأثير للعينة بأكمل ا.

ستخدم للتحق  من وجود أو أدم وجود فروقات في التأثيرات المعنوية بين (: ويDuncanاختبار دنكن ) -4
 متايرات األبعاد المدروسة، فضال  أن تحديد البعد المسؤول أن تلك الفروقات.

 المبحث الثاني: الجانب النظري 
 إدارة سلسلة التجهيز المستدامة -أوال

 . المفهوم 1
أتباره المحور الرفيب للبحث يبدو من المفيد التعرف باتجاه تقديم تصور وارح حول هذا المف وم با

-Al( و)(Saeed&Ali,2018,303( Al-Rubaie,2019,188أل  أساس  المفاهيمي، فاألدبيات )

Dabbagh,2018,139 Al-Neamah & 1989(تشير إل  أن مصطلح سلسلة التج ي  ظ ر ألول مرة أام ،
مرة مصطلح سلسلة التج ي  كمنطل  يفسر  ورع المتخصصون والم تمون ب  وألول 1990وفي أام 

االختالفات في المداخل التقليدية لالنسيابية أو التدف  المواد وما يرافق ا من انسيابية في تدف  المعلومات . 
( أن مصطلح سلسلة التج ي  نشأ في أواخر الثمانينيات من القرن الماري، ودخل Hugos,2018,2وأكد )

سع في التسعينيات، وقبل ذلك الوقت استخدمت الشركات مصطلحات مثل حي  االستخدام أل  نطاق وا
اللوجستيات وإدارة العمليات كمرادفات ل ذا المصطلح ، أموما  فقد طرحت أدة مفاهيم لسلسلة التج ي  من ا 
فة تلك التي أشارت إل  أن ا "شبكة أالمية من المج  ين والمصنعين والمستودأات ومراك  التوزيع وتجار التج  

التي يتم بموجب ا الحصول أل  المادة األولية ونقل ا وايصال ا إل  ال بافن" 
(Nezamoddini,et.al,2011,996،أن سلسلة التج ي  هي "مجموأة متكاملة 15، 2015( وبّين )أساف )

ين من العمليات واإلجرايات التي تس م في دأم الشركات وتفعيل الممارسات التجارية التي تربط بين المشتر 
 والبافعين في السوق". 
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مما تقدم يالحظ من هذا التأطير المفاهيمي لمصطلح سلسلة التج ي  بشكل مجرد ولكن هناك وج ات 
نظر أخرى للباحثين والم تمين ب ذا الموروع ت امنت من الطروحات المقدمة ومن وج ات النظر تلك هو ما 

 ,Butei( و)Agha, 2012, 268( و)Ellram, 2014,9و) (Fredendall, 2016, 11اجمع ألي  كل من )

( إلرافة كلمة إدارة إل  المصطلح ليصبح إدارة سلسلة التج ي  لتتألم من ثالثة أج اي وهي 29 ,2011
 و سلسلة ي األنشطة  الرفيسة )التخطيط ،التنظيم ، التوجي ، الرقابة( أما الثاني فعنوت( Managementاإلدارة )

(Chain وتعني الترابط بين )(  األج اي الرفيسة ،أاما الثالث ف و التج يsupply فتعني بتج ي  المو ) اد والسلع
والمعرفة ، وأل  روي هذا التحول في صورة المصطلح لسلسلة التج ي  من خالل إرافة كلمة إدارة طرحت 

 ( krajewski,et.al,2013,24أيضا مفاهيم ل  من ا تلك التي أبر أن ا )
  تمثل الت امن لعمليات الشركة ، مع أمليات المج  ين بحيث تتطاب  مع بأن إدارة سلسلة التج ي

تدف  المواد والخدمات والمعلومات مع طلبات واحتياجات ال بافن . إال أن توسع االهتمام بالجوانب البيمية 
 الذي شكل *واالجتماعية واالقتصادية أل  مجمل األنشطة  للمنضمات الصناعية وبروز مصطلح االستدامة

إطارا لتلك االهتمامات وأامال مشتركا يالزم مجمل أنشطت ا وممارسات ا ومن ا إدارة سلسلة التج ي . فقد برز 
 Sustainable Supply Chain)( SSCMمف وم إدارة سلسلة التج ي  المستدامة )

Management)(Rajeev,et.al ,2017,301( فقد أرف ا )seuring,2013,1514بأن ا "إدارة المواد ) 
والمعلومات وتدفقات رأس المال وكذلك التعاون بين الشركات أل  طول سلسلة التج ي  مع أخذ جميع أهداف 
وأبعاد التنمية المستدامة )االقتصادية والبيمية واالجتماعية ( بنظر االأتبار والمستمدة من متطلبات ال بافن 

"التكامل االستراتيجي الوارح وتحقي  بأن ا  Emma,et.al,2018,4)وأصحاب المصلحة" ، كما أبر أن ا )
األهداف االجتماعية والبيمية واالقتصادية للمنظمة من خالل التنسي  الشامل لعمليات األأمال الرفيسة بين 

 المنظمات لتحسين أداف ا االقتصادي طويل األمد وسالسل التج ي  الخاصة ب ا" . 
ي  ان أن المف وم االجرافي إلدارة سلسلة التج وفي روي ما جاي من وج ات النظر المقدمة يرى الباحث

المستدامة ألغراض البحث الحالي يتحدد بأن ا "إطار أمل متكامل تعتمده المنظمة أبر منح  االستدامة 
استخدام ا ولتجعل من  أساسا  إلدارة أنشطت ا بديا  من الحصول أل  المادة األولية مرورا  بتصنيع ا وتوزيع ا و 

 تدويرها" . وصوال إل  إأادة
 . أنشطة  إدارة سلسلة التجهيز المستدامة 2

تباينت وج ات النظر المقدمة أن أنشطة  إدارة سلسلة التج ي  المستدامة من حيث تأكيدها أل  
 بعض األنشطة  دون أخرى، وذلك لكون الكتاب والباحثين اختلفوا في تحديد تلك األنشطة  كل بحسب دراست 

                                                             
تدامة :   * قادمة وقحقتلبية حاجات الجيل الحالي بدون االضتتتتتتترار باالستتتتتتت  Yingli li & Heshan. ) حاجات االجيال ال

Ye,2014,11) 
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من أنواع الشركات دون األخرى . وأل  هذا األساس وب دف تحديد تلك  وأهمية كل نشاط  في نوع
( والذي يتضمن وج ات نظر أدد من الكتاب 2األنشطة  التي سيعتمدها البحث الحالي فقد تم إأداد الجدول )

 والباحثين حول األنشطة  التي تتشكل من ا إدارة سلسلة التج ي  المستدامة .
 
 سلسلة التجهيز المستدامة من جهة نظر عدد من الكتاب والباحثينأنشطة  إدارة  :(2الجدول )

 ت
 

 األنشطة 
 المصدر

التصميم 
 المستدام

الشراء 
 المستدام

التصنيع 
 المستدام

التخزين 
 المستدام

النقل 
 المستدام

التوزيع 
 المستدام

اللوجستيات 
 العكسية

1 Zhang,2011, 

4  * * * * *  

2 Chaabane, 
2011,26 

* * * * *  * 

3 Zailani, 

2012,331 
* * * * *  * 

4 Dubey,el,at, 

2016,4 
 * * *  *  

5 Bravo,2016, 
34 

 * *  *   

6 Ali,el,at, 

2016 
 * *   * * 

7 Turkay,2016, 
34 

 * *  *  * 

8 Rout,el,at, 

2017,34 
 * *  *   

9 Emmalu, 
2018:5 

 * * *   * 

10 Tabatabaei, 

2019:45 
 * *   *  

 5 4 6 5 10 10 2 المجموع الكلي

 ٪50 ٪40 ٪60 ٪50 ٪100 ٪100 ٪20 النسبة المؤية

 الجدول من إأداد الباحثين باالأتماد أل  المصادر الواردة  ي  المصدر:
 

( أن هناك تباينا  وارحا  في وج ات نظر الكتاب والباحثين إزاي تحديدهم ألنشطة  2يالحظ من الجدول )
  المستدامة ولكن يبدو من من الجدول المذكور أن هناك قدرا  من االتفاق أل  أن األنشطة  إدارة سلسلة التج ي

األكثر شيوأا  هي التي حصلت أل  أأل  نسب اتفاق وتدرجت لتشمل كل من )الشراي المستدام ، التصنيع 
التي سيعتمدها البحث  المستدام ، التخ ين المستدام ، النقل المستدام ، اللوجستيات العكسية ( وهي األنشطة 

 الحالي ، ونقدم  يما يأتي أررا  موج ا  لمضامين كل من ا قدر صلت ا بأهداف البحث : 
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 الشراء المستدام : -أ

يمثل الطريقة التي تكون في ا اأتبارات الشراي متساوية مع معايير السعر والتوافر واألداي التي تعتمدها 
ما يقلل من اآلثار البيمية واإلجتماعية السلبية المترتبة أن الشراي من المنظمات أند اتخاذ قرارات الشراي وب

 SPLC,Worksheetخالل استخدام منتجات صديقة للبيمة ، ف و يحاول تحديد التأثير البيمي والحد من  )

series,2014,1( كما وصم ، )Hidson,2017,2 الشراي المستدام بأن  "العملية التي تلبي في ا المنظمات )
حتياجات ا من السلع والخدمات والمراف  بطريقة تحق  القيمة أل  أساس دورة حياة كاملة من حيث توليد ا

الفوافد ليب فقط للمنظمة ، ولكن أيضا  للمجتمع واالقتصاد ، مع الحد بشكل كبير من اآلثار السلبية أل  
 البيمة".

بنظر اإلأتبار اآلثار البيمية واالجتماعية مما تقدم يالحظ بأن الشراي المستدام هو أملية مسؤولة تأخذ 
 واالقتصادية أند تأمين احتياجات المنظمة من أنواع السلع والخدمات.

 التصنيع المستدام :  -ب
بأن  "تطوير وتحسين للحياة من خالل إيجاد  (Al-Saray,2017,89  &Al-Hamdani)أرف  كل من 

طبي  معايير الكفاية في است الك المواد والطاقة والتركي  أل  التوليفة المثل  لنشاطات اإلنتاج واإلست الك وت
تحجيم الفقر واستدامة الموارد ، وهو بمثابة القدرة أل  استدامة األداي أند المستوى األمثل من اإلنتاج أل  

ية ( "باستثمار الموارد البيمSaleh,2019,1956المدى الطويل بإستخدام الموارد المتوفرة" ، في حين وصف  )
في العمليات الصناعية مع تقليل المخاطر الناتجة أن ا بإستخدام التقنيات الحديثة ل يادة األرباح وبالتالي 

 .خل  منتجات تدوم أطول فترة ممكنة لتحقي  الرفاهية االجتماعية" 
لبيمية وألي  يمكننا القول بأن التصنيع المستدام هو "إستراتيجية تصنيع تأخذ بنظر االأتبار الجوانب ا 

واالجتماعية واالقتصادية، فضال  أن الجوانب التقنية الصديقة للبيمة باأتماد مبدأ الكفاية في استخدام الطاقة 
 والموارد الطبيعية وبما ينعكب أل  أهداف المنظمة وربحيت ا".

 التخزين المستدام :  -ج
باألنشطة  التي ترتبط  هذا المصطلح كمف وم ال يختلم أن مف وم التخ ين بشكل أام  يما يتعل 

بعملية الخ ن ذات ا، ألن هناك ممارسات مختلفة لتحسين كفاية استخدام الطاقة وتقليل األثر البيمي واإلجتماأي 
ألنشطة  التخ ين ، ويمكن إيجاز ذلك من خالل دمج أوامل اإلستدامة في تطوير المخ ن الجديد وتحسين 

التعامل مع المخ ون ، أو تدهوره ، والتعامل مع المواد الخطرة تخطيط  وسير العمل  ي  والتي تشمل أتمتة 
( بأن التخ ين المستدام يتعل  بتحقي  2015,24( ، وبين )الطالبي،Chaabane,2011,30وتخ ين ا بأمان )

التكامل والتوازن وإدارة المدخالت والمخرجات االجتماعية والبيمية واإلقتصادية لعمليات نشاط التح ين ، 
مات التي تسع  إل  تحقي  التخ ين المستدام ال تأخذ في اإلأتبار العوامل االقتصادية فقط كاإليجار فالمنظ



 .........أنشطة  إدارة سلسلة التجهيز المستدامة                
 

 الجبوري والنعمة

 40 
 

 

 TANMIYAT AL-RAFIDAIN( P-ISSN: 1609-591X; E-ISSN: 2664-276Xتنمية الرافدين )

  .pp(28- 56، ص. ) March 2021 اذار،  .No(129، ع ) .Vol(40مج )

 

وكلم العمليات وكلم العمليات الخاصة بالتخ ين ولكن ايضا  تحقي  التوازن مع اآلثار االجتماعية والبيمية 
 ن .التي تحدث داخل المخ ن ، فضال  أن المساحة المجاورة المحيطة بالمخ  

في روي ما تقدم يالحظ أن التخ ين المستدام يرك  أل  األنشطة  الخ نية التي تأخذ في الحسبان 
العوامل االقتصادية واإلجتماعية والبيمية بضمن ا استخدام األساليب العلمية في صرف المواد والسلع المخ ونة 

 والمنتجات .منعا  للتلم والتقادم وت يمة ظروف أمل مالفمة للحفاظ أل  المواد 
 النقل المستدام : -د

بين المع د األمريكي للنقل بأن النقل المستدام يسع  لتحقي  التنقل والوصول األساسي لتلبية احتياجات 
التنمية دون التأثير أل  نوعية الحياة لألجيال الالحقة بحيث يكون نقال  آمنا  ، صحيا  وغير مكلم ومحدد في 

ادر المتجددة وغير المتجددة بحيث ويلبي احتياجات الحارر دون التأثير أو إنتاج التلوث واستخدام المص
 Department ofإتالف التناغم البيمي وررورة تحقي  اقتصاد ومالفمة للمجمتع أل  المدى الطويل )

transportation,2007,16( في حين أرفت منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ، )OCDE في مؤتمرها )
النقل المستدام بأن  "النقل الذي ال ُيعرض صحة المجتمع واألنظمة البيمية للخطر، فضال  أن  1996أام 

تلبية االحتياجات التي تؤدي إل  استعمال المواد المتجددة بأقل من معدالت تجددها ، واستعمال الموارد غير 
 ( .Reda El-Din,2017,17المتجددة بأقل من معدالت تنمية بدافل ا" )

ما تقدم يمكن تعريف النقل المستدام بأن  "النشاط الذي يمكن من خالل  تحريك ونقل المواد  في روي
والسلع من مكان إل  آخر تلبية الحتياجات األفراد والمنظمات والمجتمع مع مراأاة الجوانب االقتصادية والبيمية 

 واإلجتماعية وتع ي  المساواة داخل وبين األجيال المتعاابة" . 
 وجستيات العكسية :الل –ه 

بأن  "أملية لارض إأادة تدوير الموارد أو التعامل  1998أرف ا مجلب اللوجستيك األمريكي في أام 
 & Zhouمع مواد النفايات وتحريك العناصر من ال بون الن افي )المست لك األخير( إل  نقطة اإلنتاج" )

Zhong,2009,251( كما وصف ا ، )Gandolfo, & Sbrana,2008,32 بأن ا "أملية إدارة التدفقات الملموسة )
وغير الملموسة من السوق إل  موقع اإلنتاج، وهي في الوقت نفس  قناة توزيع، حيث يسير مسار الشحن في 

بين أن اللوجستيات العكسية هي  (Nylund,2012,15االتجاه المعاكب أل  أكب المسار العادي" ، إال أن )
تدف  المواد الخام بكفاية وفاألية من حيث التكلفة في مخ ون العمليات والسلع "أملية تخطيط وتنفيذ ومراابة 

 التامة الصنع والمعلومات ذات الصلة من نقطة اإلست الك إل  نقطة التصنيع لارض استعادة القيمة".
مما تقدم يالحظ بأن اللوجستيات العكسية هي "العملية التي ترك  أل  تحسين كفاية وفاألية أداي 

نظمة من خالل تركي ها أل  األبعاد البيمية للمنظمة وزيادة اإليرادات المتحققة من خالل إأادة التدوير الم
 وإأادة اإلستخدام والتخلص من النفايات والمحافظة أل  ال بافن وتحسين اإلستدامة البيمية" . 
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 األداء البيئي -ثانياً 
 المفهوم.  1

حثين حول هذا المف وم تبين أن الكتاب والباحثين المعنيين أند مراجعة األدبيات التي ُاتيحت للبا
( بأن  "نتافج قابلة ISO) ببالموروع قد وصفوا األداي البيمي بصيغ أديدة فقد أرفت  المنظمة العالمية للتقيي

األداي ( Mahjoubi,2014,7)( بينما وصم Horvathovs,2010,54للقياس إلدارة المنظمة لجوانب ا البيمية" )
يمي بأن  "أملية تتبلور في صورة مجموأة من المؤشرات التي تعكب مدى فاألية البيمة للمنظمة من جانب الب

تحقي  األهداف البيمية والسياسات المحددة نتيجة تأثير المنظمة في المجتمع الداخلي أو الخارجي" ، في حين 
ي تقوم ب ا المنظمة في معالجة العالقات ( بأن األداي البيمي هو "فترة التدريب التKolalawal,2015,10ذكر )

بين جميع جوانب أنشطت ا ، المخاطر واآلثار البيمية ، وتتكون من الحصول أل  نتافج قابلة للقياس من 
( بأن  "األداي الذي Bednarova,2019جوانب البيمة اإلدارية لألنشطة  والمنتجات والخدمات" ، في حين بين )

ابية أو السلبية ، المباشرة وغير المباشرة لنشاطات المنظمة ومدى كفاية وفاألية يعكب مستويات اآلثار اإليج
 اإلجرايات والتدابير اإلل امية أو اإلختيارية والوقافية والتصحيحية التي تقوم ب ا المنظمة لمعالجة هذه اآلثار".

مف وم األداي وفي روي وج ات النظر التي تم أرر ا يالحظ أن هناك تطابقا  لحد ما في توصيف 
البيمي ، ف و ال يخرج أن إطار إلت ام المنظمة بالحفاظ أل  محتويات البيمة الطبيعية التي تعمل في وسط ا 
من اآلثار السلبية لنشاطات ا وبما يس م في تع ي  أهداف ا بكفاية وفاألية ، وأل  أساس ما تقدم يمكن تعرف 

العمليات والممارسات التي تقوم ب ا المنظمة والتي تعطي  األداي البيمي بأن  "دليل لمستويات أو اتجاهات
مؤشرا  أزاي مجريات اآلثار اإليجابية أو السلبية والناتجة أن تلك الممارسات وما يترتب أن ا من آثار سلبية 
بيمية واجتماعية وإقتصادية تجاه محيط ا البيمي الذي تعمل بوسط  متمثال  باألرض وما تملك من )تربة ، 

 وهواي(" . ماي،
 . مؤشرات قياس األداء البيئي 2

احتل موروع مؤشرات اياس األداي البيمي اهتمامات المعنين بموروأات اإلدارة البيمية أل  حٍد سواي 
وطرحت وج ات نظر أديدة حول معن  أو مدلوالت مؤشرات اياس األداي البيمي، فالمنظمة الدولية للمواصفات 

(ISO( وفقا  للمواصفة )ISO 14031 والخاصة بتقييم األداي البيمي ذكرت بأن مؤشرات اياس األداي البيمي )
( وصف ا بمثابة آلية Rabouhi,2016,4تمثل تعبيرا  محددا  يوفر معلومات أن األداي البيمي للمنظمة ، بينما )

ثيرات البيمية يمكن من خالل ا تجسيد العديد من المالحظات التي تكون قابلة للقياس والتي تعكب مختلم التأ
الناتجة أن نشاطات المنظمة والتي تؤثر أل  النظم الطبيعية الحية وغير الحية والتي تتفاأل مع ا، وتساأد 
تلك المؤشرات في تحديد التأثيرات البيمية األكثر أهمية والتي تظ ر األهداف البيمية للمنظمة وتطوير كفاية 

( OECDأرف خبراي منظمة التعاون االقتصادي والتنمية )وفاألية أاملي ا إزاي تلك األهداف ، في حين 
(Organization for Economic for Co-operation and development مؤشرات اياس األداي البيمي  )

 بأن ا "متايرات أو مشتقة من متايرات تشير وتصم وتوفر معلومات أن الحالة البيمية".
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داي البيمي نالحظ أن ا ترك ت أل  تحديد نوع وطبيعة مما تقدم من تعاريف إزاي مؤشرات اياس األ
المعلومات التي توفرها تلك المؤشرات ال سيما  يما يتعل  بمدى كفاية وفاألية المنظمة في استخدام الموارد 
الطبيعية والصناعية والتركي  أل  القياس الرقمي ب ذا الشأن والذي يتواف  مع القوانين البيمية، وبناي  أل  

إن مف وم مؤشرات اياس األداي البيمي الذي يتناسب مع أهداف البحث الحالي يتحدد "بمجموأة المعلومات ذلك ف
الناتجة أن أنشطة  وممارسات المنظمة والتي تشكل معايير يمكن من خالل ا الوقوف أل  مستويات التأثيرات 

ط ا وبما يمكن المنظمة من حشد اإليجابية والسلبية لتلك األنشطة  أل  البيمة الطبيعة التي تعمل بوس
 إمكانيات ا وتميي  ج ودها أبر إجرايات محددة لمعالجة تلك التأثيرات أو الحد من ا" .

إال أن ما ينباي التأكيد ألي  هنا هو ررورة أن تكون مؤشرات اياس البيمي متوافمة مع المحددات 
دبيات أشرت بأن هناك إتفاقا  بين العديد من البيمية واإلقتصادية واإلجتماعية ، وب ذا الشأن يالحظ أن األ

 Abdel الباحثين أل  أن مؤشرات اياس األداي البيمي هي المؤشرات )االقتصادية ، االجتماعية ، البيمية ( .)

Halim,2005,8( )Dantes,2005,19( )Saker,2011,725( )Mahjoubi,2014,8 ونظرا  لتوسع االهتمام )
( OZELLik.2014,191تلك االهتمامات دفعت  فريقا  آخر من الباحثين )بموروع األداي البيمي فإن 

(HourneauxJr,et.al,2018,415 ( إل  إرافة مؤشرات أخرى لقياس األداي البيمي ولتشمل )المؤشرات
القانونية ، مؤشرات الوأي البيمي ، المؤشرات األخالاية ( وألي  ومن منطل  الشمولية وحداثة الطرح العلمي 

ة وطبيعة الميدان المبحوث من ج ة أخرى فقد ارتأى الباحثان اأتماد المؤشرات الستة الواردة كمؤشرات من ج 
لقياس األداي البيمي في البحث الحالي، وهي بالواقع تمثل إس اما  ألميا  منفردا  في حدود اطالع الباحثين في 

ة العرااية ونقدم  يما يأتي إيجازا  لمضامين ا موروع اياس األداي البيمي أل  األقل أل  مستوى المكتبة العلمي
 وبالقدر الذي يخدم أهداف البحث :

 المؤشرات االقتصادية : -1

هي ج ي من البيانات االقتصادية وأادة ما تكون أل  نطاق االقتصاد الكلي ويستخدم ا المحللون 
الصحة العامة لإلقتصاد ، ويمكن لتفسير إمكانيات اإلستثمار الحالية أو المستقبلية للمساأدة في الحكم أل  

أن تكون تلك المؤشرات أي شيي يختاره المستثمر ولكن البيانات المحددة الصادرة أن الحكومة والمنظمات 
( أن المؤشرات Anderson,2014,65( ، وبين )Mignard,2014,3أصبحت تتبع أل  نطاق واسع )

صادية التي تستخدم في اياس أداي قطاأات االقتصاد االقتصادية هي "مجموأة من اإلحصافيات والتقارير االقت
المختلفة لتقييم الورع االقتصادي ومعرفة مدى قوة االقتصاد أو رعف ، فضال  أن القدرة أل  التنبؤ بالحالة 

( فقد وصف ا بأن ا "مؤشرات تتعل  بمردودية األموال Kishat,2019,78االقتصادية في المستقبل" . أما )
ستاالل وترتبط باألداي األفضل للمنظمة لضمان الورعية الجيدة ل ا والتي تضمن ب ا الخاصة وهامش اإل

 الحصول أل  معدل مردودية مرتفع ويتحق ، حت  وأن كانت هيكلية القطاع ال تسمح بذلك".
مما تقدم من طرح يتضح بأن المؤشرات االقتصادية تعد أداة اياس ، هدف ا تقديم معلومات أن 

تصادية للمنظمة والتي تبن  ألي ا العديد من القرارات في المستقبل ومن خالل ا يتم التركي  التعامالت االق
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أل  السبل التي يمكن من خالل ا تحسين ورع ا االقتصادي أبر التأكيد أل  تحقي  االستخدام الكفوي 
 لمواردها اساسا  وتحسين مستويات ممارسات ا وأنشطت ا ب ذا الشأن" .

 اعية :المؤشرات االجتم -2

تمثل مقاييب إحصافية تصم اإلتجاهات والظروف االجتماعية التي تؤثر أل  حياة رفاهية اإلنسان 
(Land & Michalos,2015,3( وبين ، )Herbertnoll,2013,2 بأن هذه المؤشرات تكون أل  شكل )

ا تقييم موقف ا  يما إحصافيات أو سلسلة إحصافية وجميع أشكال األدلة األخرى التي تتمكن المنظمة من خالل 
( ورأى Shneider,2016,24يتعل  بقيم ا وأهداف ا ، وتقييم برامج محددة وتحديد آثارها ، ووسع هذا المعن  )

أن المؤشرات االجتماعية هي "أدوات للمراابة والتحليل المنتظمين للتايير االجتماأي، وأن الوظيفة األساسية 
 الجتماأي واياس الرفاهية".للمؤشرات االجتماعية هي رصد التايير ا

وبناي  أل  ماتقدم يمكن القول بأن المؤشرات االجتماعية تمثل مقاييب إحصافية تستخدم لتقييم الورع 
االجتماأي في المنظمة والتي تساأدها في أملية تحليل ورصد السلوك االجتماأي والتنبؤ بالتاييرات التي 

 تطرأ أل  هذه المؤشرات مستقبال  .
 البيئية : المؤشرات -3

ت تم هذه المؤشرات باإلنجازات البيمية للدولة وبيمت ا المؤسساتية باإلرافة إل  قدرت ا االقتصادية أن 
طري  مراابة الورع القافم ورصد التايرات التي تحدث أل  البيمية والموارد الطبيعية سؤاي كانت تايرات 

 OECD Key Environmental inمنظمة )إيجابية أو سلببية ، كما أن ا تقيب مدى تحقي  أهداف ال

dircators,2008,8( وصف ا )Rahma,2016,95 بأن ا "المؤشرات التي ت تم بتأثير المنظمة أل  النظم )
الطبيعية الحية )الحيوان والنبات( وغير الحية )األرض والماي وال واي( وتساأد في تحديد التأثيرات البيمية 

( Kishat,2019,97ألهداف البيمية للمنظمات وتطوير أداي العاملين". وبين )األكثر أهمية وإظ ارها وربط ا با
بأن المؤشرات البيمية هي "نتاج المج ودات التي تسع  إل  ترشيد است الك المواد األولية والطاقة ومختلم 

المياه والتحكم التس يالت والوسافل وكذلك الحد من المخاطر المرتبطة بالبيمة كانبعاثات الاازات السامة وتلوث 
الجيد في النفايات ، ف ي ترتبط بمحورين األول استخدام المنظمة للموارد  الطبيعية، والثاني أثر نشاطات 

 المنظمة أل  الطبيعة اإليكولوجية" .
يؤشر الطرح المقدم بأن المؤشرات البيمية هي بمثابة معلومات إلدارة المنظمة حول التحسين المحق  

 أنشطت ا البيمية .في جانب من جوانب 
 المؤشرات القانونية : -4

بّين القانون الدولي لحماية البيمة أن هذه المؤشرات تتعل  "بمجموأة القواأد والمبادئ التي تنظم نشاط 
الدول في منع وتقليل االررار المختلفة التي تنتج من مضار مختلفة للمحيط البيمي أو خارج حدود السياسة 

( بأن ا "مجموأة القواأد القانونية Ambark,2017,20( في حين أرف ا )Boubaker,2017,7اإلقليمية" )
 الدولية العر ية واإلتفااية المتف  ألي ا بين الدول للحفاظ أل  البيمة من التلوث" .
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مما تقدم يمكن القول بأن المؤشرات القانونية تتعل  بما أورده أو اأتمده قانون حماية البيمة من قواأد 
ماية القانونية والتي يجب أل  السلطات اإلدارية االلت ام ب ا لتوفير الحماية الالزمة للبيمة بوسافل ا جديرة بالح

المعروفة، من هنا  فإن الحاجة إل  بيمة نظيفة تعد من أول  الواجبات التي يجب أل  المنظمة القيام ب ا من 
ل ا وتوظيف الطراف  الفنية للتقنية القانونية خالل أدة وسافل تتمثل بإستخدام وسافل الضبط اإلداري المتاحة 

 سواي كانت وقافية أو رادأة .
 مؤشرات الوعي البيئي : -5

يوصم الوأي البيمي بأن  "إدراك اإلنسان ألهمية الحفاظ أل  البيمة وممارسة السلوك اإليجابي في 
عي المحكم بين تلك المكونات، والعمل التعامل مع ا وف م العالقات المتبادلة بين مكونات ا البيمية واإلت ان الطبي

( Al-Azmi,2015,105أل  أدم اإلخالل بذلك اإلت ان حفاظا  أل  بيمة صالحة تحمي اإلنسان كما يحمي ا" )
( الوأي البيمي بأن  "كل النشاطات العقلية التي تعمل أل  زيادة اإلدراك Wang,et.al,2018,2، كما أرف )

قضايا البيمية كافة استنادا  أل  تربية بيمية مخطط ل ا تعمل أل  مساأدة والشعور واإلحساس بالمشاكل وال
مة، واإللت ام بخل  بيمي الفرد في اكتساب السلوكيات المعر ية لالبتعاد أن السلوكيات الخاطمة تجاه البي

 .إيجابي"
ن وثقافت  مع مما تقدم يمكن القول بأن الوأي البيمي يرك  أل  إدراك العالقة التي تربط بين اإلنسا

بيمت  الطبيعية الحيوية واكساب  أوج  التقدير ألهمية العمل أل  صيانت ا والمحافظة ألي ا ، وكذلك ت ويد 
 األفراد بالمعلومات البيمية التي تمكن م من معرفة بيمت م وأالقت م مع ا .

 المؤشرات األخالقية : -6

-Alعل  بالتصرفات الصحيحة والخاطمة )تعرف األخالق بأن ا المعتقدات الشخصية الفردية التي تت

Mahdawi,2009,15( وبالمعن  ذات  ذكر ، )Umniah,2013,13 أن األخالق التي يتصم ب ا الفرد هي )
المسؤولة أن سلوكيات  وتصرفات  تجاه المواقم التي يتعرض ل ا في ظل الظروف والمتايرات التي يمر ب ا 

( أل  أن ا Festus&Temitope,2016,50التي يحمل ا ، وأرف ا )والتي تتفاأل مع مجموأة المبادئ والقيم 
وج ات نظر شخصية تتمثل بمجموأة القيم والمعايير التي يتم االأتماد ألي ا للتميي  بين ما هو جيد وما 

 هو سيئ .
مما تقدم يمكن القول بأن المؤشرات األخالاية تتعل  بضوابط السلوك للفرد ومواقف  وردود افعال  

 بطة إزاي تفاأل  مع الظروف والمواقم أثناي تعامل  مع متايرات بيمت  المختلفة .المنض
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 المبحث الثالث: الجانب الميداني

 ول هذا المبحث نتافج اختبار فرريات البحث ومناقشت ا وكما يأتي:ايتن
 : Mann-whitneyأواًل: اختبار 

ررية الرفيسة األول  التي تنص أل  أن  "ال استخدم هذا المختبر اإلحصافي لارض إثبات أو نفي الف
نشطت ا ذات داللة إحصافية معنوية بين أنشطة  إدارة سلسلة التج ي  المستدامة بداللة أ ارتباط توجد أالقة

 . "بداللة مؤشرات  )اجماال ( واألداي البيمي )إجماال  وانفرادا (
 : رختباالتي أفض  إلي ا هذا اإل  يما يأتي تفاصيل النتافجونورح 

ألنشطة  إدارة سلسلة التج ي  المستدامة  االرتباط ( نتافج اختبار أالقة3معطيات الجدول ) بينت -1
بداللة مؤشرات  )إجماال ( )الفررية الرفيسة األول (  في تع ي  األداي البيميبداللة أنشطت ا )إجماال ( 

 . أل  مستوى المنظمة المبحوثة

 

 ( للفرضية الرئيسة األولى Mann-Whitneyنتائج اختبار ) :(2الجدول )
 مفسر

 أنشطة  إدارة سلسلة التجهيز المستدامة مستجيب

 P – value المحسوبة W األداء البيئي
1385.000 0.044* 

*P< 0.05   N = 55  .(SPSS) مجية االحصافيةباإلأتماد أل  نتافج البر  ينالمصدر : من إأداد الباحث 

 
( 1385.000المحسوبة بلات ) Mann-whitney/(W)( أن ايمة اختبار 3الحظ من نتافج الجدول )ي

( وهذا يشير إل  أن  توجد 0.05( وهي أصار من مستوى المعنوية المعتمدة )0.044معنوية )الأند مستوى 
واألداي البيمي  نشطت ا )إجماال (معنوية بين أنشطة  إدارة سلسلة التج ي  المستدامة بداللة أارتباط أالقة 

، وتعكب هذه النتيجة أن إدارة المنظمة المبحوثة تدرك بوروح أهمية أنشطة  إدارة لة مؤشرات  )إجماال ( بدال
من  المبحوثةكلما زادت إدارة المنظمة بمعن  سلسلة التج ي  المستدامة ودورها في تع ي   األداي البيمي ، 

بداللة مؤشرات   ى ذلك إل  تع ي  األداي البيميأد (مجتمعة  )إهتمام ا بأنشطة  إدارة سلسلة التج ي  المستدامة 
 . وإأتمادا  أل  ذلك سوف ترفض الفررية العدمية الرفيسة األول  . )إجماال (
 
الرفيسة األول   المتفرأة أن الفررية (الفرريات الفرعية)( نتافج اختبار 4توفر معطيات الجدول ) -2

 وكما يأتي :
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 ( للفرضيات المتفرعة عن الفرضية الرئيسة األولى Mann-Whitneyنتائج اختبار ) :(4الجدول )

 
إدارة سلسلة التجهيز  أنشطة

 )انفرادًا( المستدامة
 Mann-Whintney Wاختبار 

 المحسوبة
P – value 

ي 
لبيئ

ء ا
ألدا

ت ا
شرا

مؤ
ااًل(

جم
)ا

 

 0.064 1203.000 الشراء المستدام
 0.855 1482.000 التصنيع المستدام

 0.201 1299.000 مالتخزين المستدا

 0.613 1428.000 النقل المستدام
 0.679 1443.500 اللوجستيات العكسية

*P< 0.05   N = 55     .(SPSS) لبرمجية اإلحصافيةباإلأتماد أل  نتافج ا ينالمصدر : من إأداد الباحث 
 

( أن ايمة 4ردة في الجدول )يتضح من النتافج الواالعالقة بين نشاط الشراء المستدام واألداء البيئي :  -أ
( أند مستوى 1203.000( المحسوبة لنشاط الشراي المستدام بلات )W) (Mann-whitney)أختبار 

وتشير تلك النتيجة إل  أن  ، (0.05( وهي أكبر بقليل من مستوى المعنوية المعتمد )0.064معنوية )ال
األفراد المبحوثين في المنظمة يرون بأن نشاط الشراي المستدام ل  فرصة وارحة في التأثير أل  األداي 

من قبل إدارة المنظمة لتبني نشاط  ا  ، وهذا يعني أن هناك توج  ا  معنوي ا  ولكن ال يؤثر ألي   تأثير  ،البيمي
أل  ذلك سوف تقبل الفررية  وبناي  ، ليب بالمستوى المطلوب  ولكن في ممارسات ا الشراي المستدام

 المنبثقة أن الفررية الرفيسة األول  .  (الفرعية األول )العدمية 
( أن ايمة 4يتضح من النتافج الواردة في الجدول ) العالقة بين نشاط التصنيع المستدام واألداء البيئي : -ب

( وأند مستوى 1482.000شاط التصنيع المستدام بلات )( المحسوبة لنW) (Mann-whitney)أختبار 
وتشير تلك النتيجة إل  أن األفراد  ، (0.05( وهي أكبر من مستوى المعنوية المعتمد )0.855معنوية )ال

وهذا يعود   ،المبحوثين في المنظمة ال يرون بأن هناك أالقة بين نشاط التصنيع المستدام واألداي البيمي
ليفة المثل  لنشاطات اإلنتاج واالست الك وتطبي  معايير الكفاية في االست الك واستدامة إل  أدم وجود التو 

 (الفرعية الثانية)حسب آراي األفراد المبحوثين  ، وأل  هذا األساس سوف تقبل الفررية العدمية بالموارد 
 المنبثقة من الفررية الرفيسة األول .

( أن ايمة 4يتضح من النتافج الواردة في الجدول )ألداء البيئي : العالقة بين نشاط التخزين المستدام وا -ج
( وأند مستوى 1299.000( المحسوبة لنشاط التخ ين المستدام بلات )W) (Mann-whitney)أختبار 

وتشير تلك النتيجة إل  أن األفراد  ، (0.05( وهي أكبر من مستوى المعنوية المعتمد )0.201معنوية )ال
نظمة ال يرون بأن هناك أالقة بين نشاط التخ ين المستدام واألداي البيمي بحكم أن  ال المبحوثين في الم

وهذا يعود إل    ،يتوفر نشاط التصنيع المستدام في المنظمة والذي يعتبر النشاط األساس لبقية األنشطة
فراد ي األحسب آرابأدم وجود أنظمة ومعدات حديثة تخفض من حجم التلوث المترتب أن أملية التخ ين 
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المنبثقة من الفررية الرفيسة  (الفرعية الثالثة)المبحوثين، وأل  هذا األساس سوف تقبل الفررية العدمية 
 األول .

( أن ايمة 4يتضح من النتافج الواردة في الجدول )العالقة بين نشاط النقل المستدام واألداء البيئي :  -د
( وأند مستوى 1428.000لنقل المستدام بلات )( المحسوبة لنشاط اW) ((Mann-whitneyأختبار 

وتشير تلك النتيجة إل  أن األفراد ، ( 0.05( وهي أكبر من مستوى المعنوية المعتمد )0.613معنوية )ال
المبحوثين في المنظمة ال يرون بأن هناك أالقة بين نشاط النقل المستدام واألداي البيمي بحكم أن  ال 

إل   ذلك أيضا   كما يعود ،ام ونشاط التخ ين المستدام في المنظمة المبحوثة فر نشاط التصنيع المستدايتو 
حسب آراي االفراد المبحوثين، بأدم االهتمام بتطوير شبكات النقل بما يؤمن الحفاظ أل  منتجات المنظمة 

 ول .المنبثقة من الفررية الرفيسة األ (الفرعية الرابعة)وأل  هذا األساس سوف تقبل الفررية العدمية 
( أن 4يتضح من النتافج الواردة في الجدول )العالقة بين نشاط اللوجستيات العكسية واألداء البيئي :  -هـ 

( وأند 1443.000( المحسوبة لنشاط اللوجستيات العكسية بلات )W) Mann-whitneyايمة أختبار 
وتشير تلك النتيجة إل  أن  ، (0.05( وهي أكبر من مستوى المعنوية المعتمد )0.679معنوية )المستوى 

األفراد المبحوثين في المنظمة ال يرون بأن هناك أالقة بين نشاط اللوجستيات العكسية واألداي البيمي 
 فضال  أن ،فر نشاط التصنيع المستدام ونشاط التخ ين المستدام ونشاط النقل المستدامابحكم أن  ال يتو 

 ية حول نشاط اللوجستيات العكسية والفوافد المتحققة من  في أدم امتالك األفراد المبحوثين للمعرفة الكا
المنبثقة من  خامسة(الفرعية ال)تع ي  األداي البيمي ، وأل  هذا األساس سوف تقبل الفررية العدمية 

 الفررية الرفيسة األول .
 

 : Wilcoxon Signed Ranks Testثانيًا: اختبار 
 أن  اثبات أو نفي الفررية الرفيسة الثانية التي تنص أل تم استخدام هذا المختبر اإلحصافي لارض 

نشطت ا "ال توجد تأثيرات ذات داللة إحصافية معنوية بين أنشطة  إدارة سلسلة التج ي  المستدامة بداللة أ
 " والفرريات الفرعية المنبثقة من ا .بداللة مؤشرات  )إجماال  وانفرادا ( واألداي البيمي )إجماال (

 النتافج التي تم التوصل إلي ا من هذا االختبار : تفاصيل يو يما يأت
أنشطت ا ( نتافج اختبار التأثيرات بين أنشطة  إدارة سلسلة التج ي  المستدامة بداللة 5يبين الجدول ) -1

 وكما يأتي : بداللة مؤشرات  )إجماال ( )الفررية الرفيسة الثانية( واألداي البيمي )إجماال (
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 ( للفرضية الرئيسة الثانية Wilcox on Testنتائج اختبار ) :(5الجدول )

إدارة سلسلة التجهيز  أنشطة
 )اجمااًل( المستدامة

 )اجمااًل( األداء البيئيمؤشرات 
 Wilcoxonاختبار 

Z 
P – value 

2.175 0.030* 
*P< 0.05     N = 55   .(SPSS) مجية اإلحصافيةالبر باإلأتماد أل  نتافج  ينالمصدر : من إأداد الباحث 

 
( أند 2.000بلات ) Wilcoxon Test/(Z)( أن ايمة المختبر اإلحصافي 5الحظ من نتافج الجدول )ي
( وهذا يدل أل  وجود تأثيرات 0.05( وهي أصار من مستوى المعنوية المعتمد )0.030معنوية )المستوى 

بداللة مؤشرات   واألداي البيمي أنشطت اداللة ذات داللة معنوية بين أنشطة  إدارة سلسلة التج ي  المستدامة ب
، مما يعني أن أل  إدارة المنظمة المبحوثة إذا كانت ترغب بتطبي  أنشطة  إدارة سلسلة التج ي  )إجماال ( 

المستدامة يجب ألي ا أن تأخذ بنظر االأتبار مدى تأثير األداي البيمي في نجاح تلك العملية أو فشل ا ، 
 وتقبل الفررية البديلة . (الرفيسة الثانية)لفررية العدمية وألي  سوف ترفض ا

 (الرفيسة الثانية)المنبثقة أن الفررية  (الفرريات الفرعية)( نتافج اختبار 6توفر معطيات الجدول ) -2
 وكما يأتي :

 ( للفرضيات المتفرعة عن الفرضية الرئيسة الثانيةWilcoxon Testنتائج اختبار ) :(6الجدول )

 
 األداء البيئي قياس مؤشرات
 Z   Wilcoxon Test P – value  اختبار )انفرادًا(

يز 
جه

 الت
سلة

سل
رة 

 إدا
طة 

نش
أ

مة
تدا

مس
ال

 
ااًل(

جم
)ا

 
 **0.005 2.778 المؤشرات االقتصادية
 0.511 0.658 المؤشرات االجتماعية

 0.569 0.570 المؤشرات البيئية
 **0.001 3.282 المؤشرات القانونية

 0.468 0.725 الوعي البيئي مؤشرات

 *0.025 2.238 المؤشرات األخالقية
*P <0.05  **P < 0.01   N = 55   .(SPSS) ةاإلحصافي مجيةالبر  أل  نتافجباالأتماد  ينثحالمصدر : من إأداد البا     

 
لكل من مؤشرات  (Wilcoxon Test)( أن ايمة المختبر اإلحصافي 6يالحظ من نتافج الجدول )

،  0.570،  0.658) هي داي البيمي )المؤشرات االجتماعية ، المؤشرات البيمية ، مؤشرات الوأي البيمي (األ
وهي أكبر من مستوى  ،( أل  التوالي0.468،  0.569،  0.511معنوية )ال( أل  التوالي أند مستوى 0.725
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المؤشرات وأنشطة   هنوية لكل من هذ( وهذا يشير إل  أدم تحق  تأثيرات ذات داللة مع0.05المعنوية المعتمدة )
كون المنظمة المبحوثة إذا ما طبقت   لإ، وهذا يعود  نشطت ا )اجماال (إدارة سلسلة التج ي  المستدامة بداللة أ

المؤشرات االجتماعية )أنشطة  إدارة سلسلة التج ي  المستدامة سوف ال تتأثر هذه األنشطة  بكل من 
، بل إن هذه األنشطة  هي التي تؤثر أل  نجاح أو فشل تلك  (وأي البيميوالمؤشرات البيمية ومؤشرات ال

( ل ذه المؤشرات الرفيسة الثانية)المؤشرات في ا ، وألي  سوف تقبل الفرريات العدمية المتفرأة أن الفررية 
 . وترفض الفرريات البديلة

ألداي البيمي )المؤشرات لكل من مؤشرات ا (Wilcoxon Test)في حين كانت ايمة المختبر اإلحصافي 
( أل  التوالي أند 2.238،  3.282،  2.778) هياالقتصادية ، المؤشرات القانونية ، المؤشرات األخالاية ( 

( 0.05( أل  التوالي وهي أصار من مستوى المعنوية المعتمدة )0.025، 0.001، 0.005معنوية )المستوى 
ين هذه المؤشرات وأنشطة  إدارة سلسلة التج ي  المستدامة وهذا يعني تحق  تأثيرات ذات داللة معنوية ب، 

اهتمام المنظمة المبحوثة بالمؤشرات االقتصادية من خالل التركي    لإويعود ذلك  أنشطت ا )اجماال (بداللة 
وبذلك سوف يؤثر هذا المؤشر أل   ،أل  تحقي  النمو االقتصادي والكفاية في استخدام الموارد الطبيعية

شطة  إدارة سلسلة التج ي  المستدامة ، أما المؤشرات القانونية ف ي تحظ  ايضا  بإهتمام إدارة تطبي  أن
وتؤثر ايضا  أل  تطبي  أنشطة  إدارة  ،المنظمة المبحوثة من خالل الت ام ا بالقوانين والتشريعات البيمية

مام إدارة المنظمة المبحوثة من سلسلة التج ي  المستدامة ، أما المؤشرات األخالاية ف ي تحظ  ايضا  باهت
خالل ممارسة السلوكيات والتصرفات الصحيحة تجاه المواقم والظروف والمتايرات التي تمر ب ا المنظمة ، 
وألي  سوف ترفض الفرريات العدمية المتفرأة أن الفررية الرفيسة الثانية ل ذه المؤشرات وتقبل الفرريات 

 البديلة ل ما.
 : One-way Analysis of variance( ANOVAثالثًا : اختبار )

اأتمدت الدراسة تحليل التباين األحادي مع اختبار دنكن لارض اختبار الفررية الرفيسة الثالثة ، 
تبعا  لتباين  نشطت اأنشطة  إدارة سلسلة التج ي  المستدامة بداللة أ تأثير والتي تنص أل  "ال يتباين مستوى 

 اآلتي : " وأل  النحوشرات بداللة مؤ  أبعاد األداي البيمي
للمتغيرات Analysis of variance) (One-Way( ANOVAنتائج تحليل التباين األحادي ) :(7الجدول )

 المدروسة
P F MS SS DF * Source 

 العامل 10 36.7185 3.67185 11.298 *022.
 مقدار الخطأ 593 192.722 325.  
 المجموع 603 229.4405   

*P< 0.05    N = 55  .(SPSS) باإلأتماد أل  نتافج البرنامج اإلحصافي ينالمصدر : من إأداد الباحث 

 Source*مصدر التباين  SS مجموع المربعات F القيمة اإلحصافية المحسوبة                               
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  DFالحرية درجات  MSمتوسط لمربعات   Pاالحتمالية                                          
( 0.022( أند مستوى معنوية )11.298( المحسوبة بلات )F( أن ايمة )7يالحظ من نتافج الجدول )

( وهذا يشير إل   وجود تباين معنوي في التأثير بين أنشطة  0.05وهي أقل من مستوى المعنوية المتعمدة )
، وإستنادا  إل  ذلك سوف تقبل  ؤشرات  )اجماال (بداللة مواألداي البيمي )اجماال ( إدارة سلسلة التج ي  المستدامة 

 .(الرفيسة الثالثة)الفررية العدمية 
وللتحق  من مصدر التباين الموجود  في التأثير بين المتايرات المدروسة  يما بين ا أجري اختبار 

 ( :8دنكن  وكما مورح في الجدول )
 

 وية بين المتغيرات المدروسة نتائج اختبار دنكن لمقارنة الفروقات المعن :(8الجدول )
 المدروسة متغيراتال 1 2

 A3)التخزين المستدام( 3.6909 

 A1)الشراء المستدام( 3.6984 

 B3)المؤشرات البيئية( 3.7291 3.7291

 A5)اللوجستيات العكسية( 3.7727 3.7727

 B5)مؤشرات الوعي البيئي( 3.7848 3.7848

 B2ية)المؤشرات االجتماع 3.8000 3.8000

 A2)التصنيع المستدام( 3.8390 3.8390

 A4)النقل المستدام( 3.8727 3.8727

 B1)المؤشرات االقتصادية( 3.8848 3.8848

 B6)المؤشرات األخالقية( 3.8909 3.8909

 B4)المؤشرات القانونية(  3.9673

    N = 55    .(SPSS) برنامج اإلحصافيباإلأتماد أل  نتافج ال ينالمصدر : من إأداد الباحث 

 
وإن كال   ،( أن هناك فروقات معنوية في التأثير بين األبعاد المدروسة جميعا  8يالحظ من الجدول )

( ال تحمل فروقات معنوية في التأثير  يما بين ا ، في حين اختلم B3,A5,B5,B2,A2,A4,B1,B6من )
وهذا يدل أل  وجود فروقات معنوية  ،اد( إذ ال يوجد تطاب  بين ا وبين بقية األبعA3,A1,B4أن ا كل من )

( وهذا يعود إل  أن األفراد B4أل  تأثير كان للبعد )أ ين بقية األبعاد ، كما نالحظ أن بفي التأثير بين ا و 
في المؤشرات القانونية في المنظمة المبحوثة ، في حين  ا  كبير  ا  المبحوثين ل ذه المنظمة يرون بأن هناك اهتمام

( وذلك يعود إل  أدم سعي أو قلة إهتمام المنظمة المبحوثة بتنفيذ نشاط التخ ين A3لبعد )قل تأثير لأكان 
 المستدام .
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 والمقترحات تالمبحث الرابع: االستنتاجا

  االستنتاجات -أوال
 توصل البحث إل  جملة من االستنتاجات في روي نتافج اختبار فرريات  وكما يأتي:

(، وجود أالقة ارتباط معنوية أالية بين أنشطة  إدارة سلسلة Mann-Whitneyتبين من خالل اختبار ) -1
التج ي  المستدامة )إجماال ( واألداي البيمي بداللة مؤشرات  )إجماال ( في المنظمة المبحوثة، وهذا يشير 
ي إل  أن زيادة اهتمام إدارة المنظمة باشطة إدارة سلسلة التج ي  المستدامة سيس م في تع ي  أداف ا البيم

، كما وبينت نتافج االختبار المذكور أدم وجود أالقة معنوية بين كل نشاط من أنشطة  إدارة سلسلة 
 المستدامة )انفرادا ( واألداي البيمي بداللة مؤشرات  )إجماال (.

(، وجود تأثيرات معنوية بين أنشطة  إدارة سلسلة التج ي  المستدامة Wilcoxon Testأورح اختبار ) -2
األداي البيمي بداللة مؤشرات  )اجماال  ونفرادا ( . كما بينت نتافج االختبار المذكور  أدم تحق  )إجماال ( و 

تأثيرات معنوية لكل من المؤشرات )االجتماعية والبيمية ومؤشرات الوأي البيمي( وأنشطة  إدارة سلسلة 
عنوية لكل من المؤشرات التج ي  المستدامة في حين كشفت نتافج االختبار المذكور أن تحق  تأثيرات م
 )االقتصادية والقانونية واألخالاية( وأنشطة  إدارة سلسلة التج ي  المستدامة . 

(، وجود معنوية في التأثير بين أنشطة  ANOVA( )One-way Analysis of varianceكشم اختبار ) -3
 إدارة سلسلة التج ي  المستدامة واألداي البيمي للمنظمة المبحوثة . 

افج اختبار )دنكن( وجود فروقات معنوية في التأثيرات بين أنشطة  إدارة سلسلة التج ي  أظ رت نت -4
المستدامة واألداي البيمي بداللة مؤشرات ، كما كشفت نتافج هذا االختبار أيضا  أن أأل  تأثير كان لبعد 

ة في المنظمة المبحوثة ، )المؤشرات القانونية( وهذا يعود إل  أن هناك اهتماما  كبيرا  بالمؤشرات القانوني
وإن أقل تأثير كان لبعد )التخ ين المستدام( وهذا يعود إل  أدم اهتمام المنظمة المبحوثة بتنفيذ نشاط 

 التخ ين المستدام . 

 المقترحات -ثانيا
اأتمادا  أل  االستنتاجات المقدمة نعرض  يما يأتي المقترحات التي نعتقد بأن ا ررورية إلدارة المنظمة 

 مبحوثة وأل  النحو اآلتي :ال
ررورة زيادة اهتمام المنظمة المبحوثة في مجالي أنشطة  إدارة سلسلة التج ي  المستدامة ومؤشرات  -1

واألداي البيمي التي اأتمدها البحث وتعميق ا لدى المديرين والعاملين، لما لذلك من إس ام في تع ي  قدرة 
 مي . المنظمة أل  تحقي  نتافج افضل ألداف ا البي

والمتمثلة بـ: )الشراي  توجي  أنظار إدارة المنظمة المبحوثة ألنشطة  إدارة سلسلة التج ي  المستدامة -2
والتصنيع المستدام ،والتخ ين المستدام ،والنقل المستدام ،واللوجستيات العكسية( ألهميت ا في  ،المستدام

 مختلم مجاالت أنشطت ا وأمليات ا. 
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 مة المبحوثة بمؤشرات األداي البيمي )االقتصادية ،واالجتماعية ،البيمية ،القانونية،زيادة اهتمام إدارة المنظ -3
والوأي البيمي، األخالاية( إلت اما  من ا تجاه البيمة فضال  أن المنافع التي تحقق ا في تحسين تلك 

 المؤشرات . 

المستدامة ومؤشرات األداي ينباي زيادة اهتمام إدارة المنظمة المبحوثة بأنشطة  إدارة سلسلة التج ي   -4
البيمي والعمل أل  تطبيق ا بشكل سليم، من خالل أقد المؤتمرات والندوات وإقامة الدورات التدريبة 
للمديرين والعاملين في مختلم المستويات اإلدارية في المنظمة لتحسين األداي في مجالي إدارة سلسلة 

 . التج ي  المستدامة واألداي البيمي أل  حٍد سواي 
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