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Abstract 
The current research is aimed to investigate The effect of reverse Logistics 

practices in enhancing the strategic performance of some industrial 

companies in Dohuk Governorate through a prospective study of the views 

of a deliberate sample size of 45 personnel, including managers and 

supervisors in which to determine the ranges of interest in their factories 

about the variables of the research adoption of a questionnaire prepared for 

this research and distributed to those respondents, in light of the combined 

whom data were tested the relationships and influences between the Reverse 

Logistics practices and the strategic performance using some statistical 

methods, the research reached a set of conclusions most important of which 

are There is a significant correlation and effect between the Reverse 

Logistics practices and the strategic performance in the companies in 

question 
Based on the findings of the study, a set of relevant suggestions were put 

submitted, the most important of which are: Managements of the companies 

studied should pay more attention to the implications of managerial thinking 

in the field of Reverse Logistics practices and the strategic performance and 

embed them in the minds of their managers and employees as they contribute 

to enhancing their ability to achieve better results in their strategic 

performance. 
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 المستخلص

من  عددل اإلستراتيجي داءالعكسية في تعزيز األ مداداتممارسات اإل أثر تأشير إلىيهدف البحث الحالي 
 يرينت المدملش ،فردا 45عينة قصدية حجمها راء آل استطالعية الشركات الصناعية في محافظة دهوك دراسة

إزاء متغيري البحث باعتماد استمارة استبانة اعدت  شركاتهمى مديات اهتمام إدارات لوقوف علوالمشرفين فيها ل
قات والتأثيرات اليانات المجمعة منهم تم اختبار العبى أولئك المبحوثين، وفي ضوء الللهذا الغرض وزعت ع

 توصلوتم ال، ساليب االحصائيةاألبعض  باستخدام اإلستراتيجي داءاألو العكسية  مداداتممارسات اإلين ب
 مداداتممارسات اإلتحقق وجود عالقة ارتباط وتأثير معنوي بين  من اإلستنتاجات كان من أهمها مجموعة إلى

 .اإلستراتيجي في الشركات المبحوثة داءالعكسية واأل
 تم تقديم مجموعة من المقترحات المنسجمة معها وأهمها: من استنتاجات، بحثتوصل إليه الواعتمادا على ما  

العكسية  مداداتممارسات اإل في مجاالتداري بمضامين الفكر اإلالشركات المبحوثة  راتإهتمام إدا ضرورة
تها على تعزيز قدر  والعاملين لديها لما في ذلك من إسهام في يرينوتعميقها لدى المد اإلستراتيجي داءواأل

 ها االستراتيجي تحقيق نتائج أفضل ألدائ
 

 الكلمات الرئيسة
 اإلستراتيجي. داءالعكسية، األ مداداتاإل
 

mailto:anharalali@yahoo.com
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 المبحث األول: منهجية البحث

ه الفرضي وصياغة فرضياته أنموذجوبناء  هأهدافتحديد مشكلة البحث واهميته و يتضمن هذا المبحث 
 ساليب المستخدمة في جمع البيانات واساليب التحليل االحصائي لها.فضال عن األ ،الختبارها

لما كان الواقع الذي تعيشه شركات األعمال العراقية عموما والصناعية منها تحديدا ليس  واًل: مشكلة البحث:أ
-2/9)للفترة  ينها الباحثا ببعيد عن الصورة المتقدمة، والذي كشفت عنه الدراسة التمهيدية االستطالعية التي أجر 

ن تفعيل أ انعتقدي ينن الباحثإف عليه لمجموعة مختارة من الشركات الصناعية في محافظة دهوك، (9/9/2020
العكسية من قبل إدارات تلك الشركات تعد آلية فاعلة لمواجهة التحديات المتعددة والمتنوعة  مداداتممارسات اإل

 بحثالتي تواجهها في البيئة التنافسية لألعمال، وبالتالي تحسين أدائها اإلستراتيجي، عموما يمكن تجسيد مشكلة ال
في الشركات المبحوثة ازاء  داريةت اإلهل هناك تصور واضح لدى القيادا.1 .تيةلتساؤالت اآلا الحالي من خالل

العكسية  مداداتماهو مستوى توافر ممارسات اإل.2    اإلستراتيجي؟ داءالعكسية واأل مداداتكل من ممارسات اإل
اإلستراتيجي في  داءالعكسية واأل مدادات. ما طبيعة العالقة والتأثير بين ممارسات اإل3 في الشركات المبحوثة؟

 داءأكثر تأثيرا  في األ بحثالعكسية التي اعتمدها ال مداداتمن ممارسات اإل ا  اي .4 ؟ الشركات المبحوثة
 اإلستراتيجي للشركات المبحوثة؟

 البحث أهميةثانيًا: 
 مداداتفي الشركات المبحوثة حول ضرورة تفعيل ممارسات اإل داريةالمساعدة في توجيه اهتمام القيادات اإلأ.  

في دعم قضايا االستدامة عبر ترشيد استخدام الموارد والتعامل معها بشكل كفوء سواء كانت  لإلسهامالعكسية 
 .مواد اولية أو منتجات متقادمة أو معابة أو مستهلكة وعلى طول دورة حياتها

العكسية إلدارة الشركات المبحوثة باتجاه  مداداتب. التأكيد على الدور الذي يمكن أن تسهم به ممارسات اإل
 تحسين أدائها اإلستراتيجي.

 داءاألو العكسية  مداداتوتتمثل باختبار وتحليل عالقات االرتباط والتأثير بين ممارسات اإل :البحث أهداف ثالثًا:
وبما يدعم خيار سات ممار تلك الاالستراتيجي التي اعتمدها البحث في الشركات المبحوثة، باتجاه تأشير دور 

 أدائها االستراتيجي. 
افتراضي والموضح  أنموذجتتطلب المعالجة المنهجية لمشكلة البحث تصميم : االفتراضي البحث أنموذجرابعا: 

 العالقة المنطقية بين متغيرات البحث. إلى( والذي يشير 1بالشكل )
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 أنموذج البحث االفتراضي: (1الشكل )
      ارتباط                 

 تأثير                          
 من إعداد الباحثين المصدر:

 
 : تيةفقد اعتمد البحث الفرضيات اآلالبحث االفتراضي  أنموذجالختبار : بحثخامسًا: فرضيات ال

 العكسية مداداتاإلال توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية إحصائية بين ممارسات  الفرضية الرئيسة األولى:
  ( في الشركات المبحوثة.إجماالاإلستراتيجي بداللة منظوراته ) داءواأل (إجماال)

ويتفرع عن هذه الفرضية الرئيسة الفرضية الفرعية اآلتية:ال توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية إحصائية 
 في الشركات المبحوثة.  (إجماال) اإلستراتيجي بداللة منظوراته داءواأل (االعكسية )انفراد مداداتبين ممارسات اإل

( في إجماالالعكسية ) مداداتال يوجد تأثير ذي داللة معنوية احصائية لممارسات اإل الفرضية الرئيسة الثانية:
 ( في الشركات المبحوثة .إجماالاإلستراتيجي بداللة منظوراته ) داءاأل

 ة الفرضيتين الفرعيتين التاليتين:ويتفرع عن هذه الفرضية الرئيس

اإلستراتيجي  داءالعكسية )انفرادا ( في األ مداداتال يوجد تأثير ذي داللة معنوية احصائية لممارسات اإل -    
 ( في الشركات المبحوثة.إجماالبداللة منظوراته )

اإلستراتيجي  داء( في األإجماالالعكسية ) مداداتداللة معنوية احصائية لممارسات اإل ويوجد تأثير ذ ال -    
 بداللة منظوراته )انفرادا ( في الشركات المبحوثة.

اإلستراتيجي  داءوالتأثير في األ هميةالعكسية من حيث األ مداداتتتباين ممارسات اإل الفرضية الرئيسة الثالثة:
 بداللة منظوراته في الشركات المبحوثة.

 المبحوثين فرادوصف الشركات المبحوثة واألسادسًا: 
 .( صورة موجزة عن الشركات المبحوثة1يقدم الجدول )

"بداللة ممارساتها"العكسية  مداداتاإل  
البيئياالهتمام   االسترداد المرتدات الضامنة 

االستراتيجي "بداللة منظوراته" داءاأل  
المنظور 

 المالي
منظور 
 الزبائن

 منظور

التعلم 
 والنمو

منظور 
العمليات 

 الداخلية

المنظور 
البيئي 

 واالجتماعي

منظور 
 المخاطر
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 المبحوثةوصف الشركات  :(1الجدول)
 منتجاتها سنة التأسيس اسم الشركة ت

 أكياس النايلون  2012 شركة زيرين .1
 األنابيب البالستيكية 2011 شركة روني بالستيك .2
 انابيب حديد M.N.S. 2013شركة .3
 االكياس 2010 تمر شركة .4
 العبوات البالستيكية مثل عبوات الصبغ والراشي والطرشي 2013 شركة اليت بالستيك .5
 .B.R.Cالحديد المشبك  2014 شركة تناهي .6

 االصباغ الجدارية 2012 شركة اصباغ دبي .7
 أكياس النفايات 2012 شركة نيبون  .8
 أنابيب الكونكريت 2015 شركة جوتيار .9

 االنابيب البالستيكية 2013 زيتونة شركة .10
 .B.R.Cالحديد المشبك  2010 شركة قوج .11

 االنابيب المعدنية والقواطع 2010 شركة ماف .12
 موبيليات واعادة الترميم والتغليف 2010 شركة الفيدا .13
 تصميم المطابخ واالبواب الخشبية وغرف النوم 2011 شركة جارستين .14
 موبيليات وغرف النوم وبعض المنتجات الخشبية 2012 شركة ايفا .15

 عداد الباحثين باالعتماد على الكراس التعريفي للشركاتإ من  المصدر:

حسب مواقع عملهم، وتم بعداد منتخبة من تلك العينة و أ ( إستمارة استبيان على 45بتوزيع ) نيوقام الباحث
(، ونقدم فيما يأتي %100نسبة استجابة )ب للتحليل أي( إستمارة متكاملة اإلجابات وصالحة 45الحصول على )

 المبحوثين وكما يأتي: فرادعرضا لسمات األ
ن أ( 2حصائي وكما موضحة في الشكل )أظهرت نتائج التحليل اال :حسب العمربالمبحوثين  فراد. توزيع األ1

(، مما يدل على ان %38سنة( إذ بلغت نسبتهم ) 40-31المبحوثين كانوا من الفئة العمرية ) فرادغالبية األ
الشركات المبحوثة مليئة بالطاقات الشبابية التي لديها القدرة على العمل بكفاءة وتحمل ضغوط العمل، في حين 

ن طبيعة العمل في الشركات أل ،مر طبيعيأوهو  (%9وبلغت نسبتهم ) ،قلاأل فأكثر(-51كانت الفئة العمرية )
على مستوى النضج والدراية بالعمل والتعامل مع فقرات  ا  حسن ا  وكل هذا يعتبر مؤشر  ا ،كبير  ا  الصناعية تتطلب جهد

 االستبانة بشكل صحيح.
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 حسب الفئة العمريةبالمبحوثين  فرادتوزيع األ( 2الشكل )

 عداد الباحثينإ من  المصدر:
 
ن حملة شهادة البكالوريوس هم أ( 3) يتضح من الشكل :يحسب التحصيل الدراسبالمبحوثين  فراد. توزيع األ2 

في حين جاءت بالمرتبة الثانية حملة شهادة اإلعدادية بنسبة بلغت  (،%38) الفئة الغالبة إذ بلغت نسبتهم
وهذا يدل على مدى التنوع  (،%29) وفي المرتبة الثالثة ممن يحملون شهادة الدبلوم إذ بلغت نسبتهم (33%)

داء توزيعهم بشكل يحسن من األ إلىفي المؤهالت العلمية للعاملين في الشركات المبحوثة والذي يشير 
سهولة فهمهم لفقرات االستمارة واالجابة عليها وفق تفهمهم  إلىن ذلك يوحي أاإلستراتيجي لها من جهة كما 

 بشكل جيد.
 

 
 حسب التحصيل الدراسيبالمبحوثين  فرادتوزيع األ( 3الشكل )

 عداد الباحثينإ من  المصدر:
المبحوثين ممن  فرادأن األ إلى( 4: يشير الشكل )حسب مدة الخدمة بالشركاتبالمبحوثين  فراد. توزيع األ3

الذين لديهم  فراد( يليهم األ%58إذ بلغت نسبتهم ) ،سنة( هم الفئة الغالبة 10 – 6لديهم خدمة وظيفية )
غلب العاملين في الشركات أ (، وهذا يدل على أن %38سنة( إذ بلغت نسبتهم ) 5 – 1خدمة وظيفية )

المهام والواجبات بالتالي لديهم القدرة العالية على  أداءالمبحوثة هم ممن يملكون الخبرة والمهارة العالية في 
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اإلستراتيجي لشركاتهم من جهة وقدرتهم على التعامل الواقعي مع ما جاء بفقرات  داءاالسهام في تحسين األ
 االستمارة .

 

 
 حسب مدة الخدمة بالشركات المبحوثةبالمبحوثين  فراد( توزيع األ4الشكل )

 عداد الباحثينإ من  المصدر:
المبحوثين ممن  فرادأن األ إلى( 5يشير الشكل )حسب الموقع الوظيفي الحالي: بالمبحوثين  فراد. توزيع األ4

الذين يعملون في اإلدارة  فراد( يليهم األ%42إذ بلغت نسبتهم ) ،يعملون في اإلدارة الوسطى هم الفئة الغالبة
كانت ال تخلو ايضا  من القيادات  بحثن عينة الإ(، في حين %31الدنيا )المستوى التنفيذي( إذ بلغت نسبتهم )

داري دون إر على عدم حصر االستبانة بمستوى ( وهذا مؤش%27في مستوى اإلدارة العليا وبنسبة ) داريةاإل
 .داريةراء من مختلف المستويات اإلآخر بمعنى تم الحصول على آ

 
 حسب الموقع الوظيفي الحالي للشركات المبحوثةبالمبحوثين  فراد( توزيع األ5الشكل )

 عداد الباحثينإ من  المصدر:
 سابعًا: أساليب جمع البيانات والمعلومات وتحليلها

في تغطية الجانب النظري على العديد من المصادر التي تمثلت بالمراجع العلمية العربية  ينإعتمد الباحث 
واألجنبية من الكتب والمجالت والدراسات والرسائل واألطاريح الجامعية ذوات الصلة بالموضوع، وقدمت شبكة 

المشاهدات  ينالباحث اعتمدداني المعلومات الدولية )االنترنيت( المساعدة الكبيرة بهذا االتجاه، وفي الجانب المي
مثلت استمارة االستبانة األداة  حيث االستبيانو لجمع المعلومات التعريفية الخاصة بالشركات المبحوثة  الميدانية
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وتم استخدام مقياس )ليكرت الخماسي(  الرئيسة لجمع بيانات البحث نظرا لعدم توافر مقياس جاهز لقياس متغيراته،
  ( اتفق بشدة.5( ال اتفق بشدة وتنتهي بالوزن )1مكونة من خمس درجات تبدأ بالوزن )بتلك االستبانة وال

وقد تم قياس الصدق الظاهري والشمولي لالستبانة بهدف الوقوف على قدرتها على قياس متغيرات البحث 
متها من خالل عرضها على مجموعة من السادة المحكمين ذوي االختصاص بهدف التأكد من صحة فقراتها وسال

واالستفادة من مقترحاتهم ووجهة نظرهم حول متغيرات البحث وقدرة االستمارة على قياسها ولتصبح جاهزة للتوزيع، 
( وبلغت قيمة معامل الثبات لبعد Gronbach Alphaكما جرى التحقق من ثبات االستبانة باستخدام مقياس )

قوة ثبات االستمارة  إلى( وتشير هذه النسبة 0.83تيجي )االسترا داء( ولبعد األ0.78العكسية ) مداداتممارسات اإل
 المعتمدة.

       ثامنًا: اساليب التحليل اإلحصائي
 م اعتماد االساليب االحصائية التالية لتحليل البيانات ت

 . معامل االرتباط البسيط: لتحديد قوة العالقة واتجاهاتها بين متغيرين.1
لبيان التأثيرات المتبادلة بين بعدين ينبغي ان تكون العالقة  (Wilcoxon Signed Ranks Test. اختبار)2

 .بينهما عالقة مستقلة
لكشف الفروقات أو االختالفات الموجودة بين  F: ويقصد به اختبار  (ANOVA)تحليل التباين األحادي. 3

 ابعاد( وللتحقق من معنوية التأثير للعينة بأكملها.  أكثر من بعدين )بين مجموعة

المعنوية بين األبعاد  للتحقق من وجود أو عدم وجود فروقات في التأثيرات (:Duncanاختبار دنكن ) .4
 المدروسة فضال  عن تحديد البعد المسؤول عن تلك الفروقات.

 المبحث الثاني: االطار النظري 
 العكسية مداداتاواًل: اإل

العكسية يتسع ويتصاعد يوما  بعد أخر على  مداداتأخذ اإلهتمام بموضوع اإل.الجذور المعرفية والمفهوم: 1
التطبيقي والمعرفي وليأخذ مداه بهذا االتجاه وبشكل أكثر وضوحا خالل فترة التسعينيات من القرن  يينالمستو 

 إلى( تحت عنوان )الرجوع 1998عام )مولفه  Rogers) &  ( libben- Lembkeالماضي عندما نشر 
زيادة اإلهتمام بهذا الموضوع من خالل  إلى فيه شارأالذي و العكسية(  مداداتإلالخلف: إتجاهات وممارسات ا

 ,Ogunleyeة)العكسي مداداتن العديد من األنشطة التي وقعت في الماضي تثبت وجود اإلأكيده على أت

العكسية بشكل مكثف، فتوسع مجال  مداداتتطور مفهوم اإل بداية القرن الحادي والعشرين وفي (،7 ,2013
، ففي بداية األمر كان هناك  تجاهل من قبل اغلب الباحثون والممارسون لهذا النشاط أزاء وجود اعتماده

 إلىومع ذلك، كان النمو االقتصادي السبب في دفع الشركات  ،العكسية وظهور تدفقاتها مداداتعمليات اإل
( يوضح 2والجدول ) .Patyk, 2017, 28)) ومنها مايتعلق بتلك العمليات مالحظة التحوالت التي تحدث

 .العكسية مداداتاإلمفهوم 
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 العكسية مداداتمفهوم اإل :(2الجدول)
 التعريف المصدر

 (Wainaina, 

2014,10) 
وفعال من حيث التكلفة للمواد الخام، والمخزون تحت  ءتنفيذ ومراقبة التدفقات بشكل كفعملية تخطيط و 

نقطة التصنيع لغرض  إلىوالمنتجات النهائية والمعلومات ذات الصلة من نقطة اإلستهالك  الصنع،
 بشكل سليم استعادة قيمتها أو التخلص منها

(Baardemans 

et.al.,2015, 1)  
إعادة التصنيع، التصليح، إعادة البيع،  كل األنشطة المرتبطة بإصالح المنتجات المعادة بما في ذلك،

 أو التخلص من النفايات" إعادة التدوير
(Kulikova,201

6, 6) 
 العملية التي تقوم من خاللها الشركات المصنعة بإعادة المنتجات والمواد واالجزاء من مواقع اإلستهالك،

 التخلص منها أو أو إسترداد قيمتها المتبقية، من أجل إعادة استخدامها،
 المصادر الواردة فيهعداد الباحثين باالعتماد على : من إ مصدرال   

الغراض  له ن المفهوم االجرائيإفالعكسية  مداداتلمفهوم اإلنظر الضوء المعروض من وجهات  فيو  
 تلكو أغير المباعة و المصنعين أالمنتجين  إلىمن الزبائن من السلع/المواد  التدفقات المرتدة"هو البحث الحالي
كما  ةصحيح ةمنها والتي يجب التخلص منها بصور المخلفات  فضال  عن ،و صيانةأتصليح  إلىالتي تحتاج 

 ."حياتها لتكون نافعة/ ذات قيمةدورة  إلى إعادة المخلفات الساقطة في العملية االنتاجيةتشمل 

 العكسية مداداتممارسات اإل .2

أطلق عليها ناك من فه ،العكسية كانت متباينة في تسميتها مداداتوجهات النظر المقدمة حول ممارسات اإل
، )نوال Hsu, 2016( ،(Kumar, 2016)، )(mahal et al.,2014مثال )أ ،خرين ممارساتآاستراتيجيات و 

لممارسات في هذا مصطلح ا اعتمدا  ينن الباحثأال إالرغم من هذا التباين بالتسمية، ( وعلى 2019وصبري، 
المعالجات التي البد للشركة من استحضارها ن هذا المصطلح يركز على مجموعة األنشطة أو أالبحث من منطلق 

ارسات التي قدمها ( يوضح أنواع هذه المم3لمواجهة مشكالت منتجاتها من خالل مراحل دورة حياتها، والجدول )
 ن:ين بهذا الشأن والتي اتيحث للباحثو الكتاب والباحث

 الكتاب والباحثين عدد من العكسية من وجهة نظر مداداتممارسات اإل :(3الجدول )

 العكسية مداداتممارسات اإل الباحث والسنة ت
1. Badenhorst, 2013 ممارسات االهتمام البيئي 
2. Somuyiwa  & Adebayo,2014 ممارسات االهتمام البيئي، ممارسات االسترداد 
3. mahal et al.,2014  ،ممارسات االستردادممارسات االهتمام البيئي، ممارسات المرتدات الضامنة 
4. Baardemans et al, 2015 ممارسات االسترداد 
5. Kumar, 2016 ممارسات المرتدات الضامنة 
6. Meyer et al., 2017 ممارسات االهتمام البيئي، ممارسات االسترداد 
7. Ibrahim, 2017 ممارسات االهتمام البيئي، ممارسات المرتدات الضامنة، ممارسات االسترداد 
8. Nawal & Sabri, 2019 ممارسات االهتمام البيئي، ممارسات المرتدات الضامنة، ممارسات االسترداد 

 عداد الباحثين باالعتماد على المصادر الواردة فيهإ من  المصدر:
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في وجهات نظر الكتاب والباحثين ازاء أنواع تلك  نه ليس هناك تباين كبيرأ (3) ويالحظ من الجدول 
ا هي التي سيعتمده االسترداد( المرتدات الضامنة، )االهتمام البيئي، ن ممارساتإوبناء  على ذلك ف الممارسات،

 التي اجمع عليهانها من الممارسات األكثر أفضال  عن  ،مة لميدانه العمليءألنها األكثر مال ،البحث الحالي
ين هذه الممارسات وبالقدر الذي يتناسب ونقدم فيما يأتي عرضا لمضام ن في دراساتهم السابقة،و الكتاب والباحث

 البحث الحالي. أهدافمع 
فتح موضوع االهتمام : Environmental Interesting practices ممارسات االهتمام البيئي .1

عادة التدوير والتخلص إ يتصدرها باالعتبارات البيئية توجها  لألسواق ازاء االهتمام بمداخل عديدة بهذا االتجاه 
وتحريك المواد  ويشمل نقل النفايات، ساسا ،أظهور اإلمداد العكسي  إلىدى أوهو المنطلق الذي  النفايات،من 

خرى سيتم اعتمادها أن هناك عمليات إفهوم اإلمداد العكسي بشكل واسع فالمستعملة، واذا ما تم استخدام م
وقد جرى إدخال إعادة التدوير  ،(ألخضراإلمداد ا التدفق العكسي لإلمداد، التوزيع العكسي،) وتداولها مثل:

 ,Saida) العكسية مداداتوالتخلص من النفايات بكافة أنواعها بما في ذلك السلع، والمواد الخطرة في اإل

البيئي للمنتجات والعمليات باتت تجبر  ثرمواقف الزبائن والقوانين الحكومية المتعلقة باأل نأذلك  ،(26 ,2018
 الشركات على استكشاف بدائل "صديقة للبيئة" وتنفيذ ممارسات جديدة إلدارة مرتجعات المنتجات

(Somuyiwa  & Adebayo,2014,1486).  
بسبب  مرتداتهذه الممارسات تتعلق بال: Returns guarantor practices ممارسات المرتدات الضامنة.2

العيوب أو الخلل في مكونات منتج ما تم اعتماده بوثيقة ضمان صادرة من الشركة المصنعة له بمعنى إذا 
ن تتحمل تكاليف اإلصالح أو حتى استبدال هذه المنتجات بمنتجات أانت الشركة مضمونة، يتعين عليها ك

عين على الشركة وضع سياسات يت من هناتنبؤ به في كثير من الحاالت، جديدة، وهذا أمر من الصعب ال
 (. Kumar, 2016, 23لوجستية عكسية جيدة إلدارة هذه المشكالت )

ن تقلل من أ، لذلك فان المقترحات التي يمكن سباب ومنها المنتجات المعقدةأنظرا  لتزايد المرتجعات لعدة و 
مواجهة المشكالت من منظور متعدد الوظائف، لذلك  إلىن تصبح ذات قيمة، باإلضافة أالمرتجعات يجب 

فاإلمداد العكسي لديه فرصة في تسليط الضوء على الخيارات المتاحة لتحسين المنتج وضغط التكلفة في ضوء 
 (Al-Fartousi, 2020, 56 ). يعرف دعم المبادرات الخضراء ما
يمثل العملية التي يتم  االسترداد هنا:Recovery practices (Repairs) . ممارسات االسترداد )التصليح(3

 ويتعلق وهو ببساطة "تصحيح أخطاء محددة في المنتج"، أمر العمل، إلىفيها إصالح المنتجات وإعادتها 
بإعادة التغليف بحجم معتدل من اإلصالحات و/أو إعادة التعبئة مما يسمح بإعادة استخدام المنتج االسترداد 

 وستسمح، حالة جديدة إلىيتم تنظيف المنتج وإصالحه على نحو يسمح بإعادته ذ إ ،إعادة التأهيل خالل من
للشركات بالحصول على قيمة من المنتجات ثانية إلعادة استخدامها  المنتجاتإعادة تكييف ب هذه الممارسات

المنتجات بدال  من لك هناك عدة أسباب السترداد ت ومن الجدير بذلك (,Badenhorst,2013 41).المرتجعة
ذ يمكن إعادة تدويرها للحصول على مواد خام قابلة إلعادة االستخدام بعد التجديد أو اإلصالح إالتخلص منها، 
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إعادة معالجتها لالمتثال  ، فضال على ضروراتويمكن إعادة بيعها في السوق لتحقيق المزيد من األرباح
 (.Olariu, 2013, 327) لألنظمة الحكومية والقوانين البيئية

الشركة الحالية  أداءالعكسية سيكون لها انعكاس على مستوى  مداداتممارسات اإل ساس ذلك فانأوعلى 
مخاطر التي ستلحق ألنها ستقلل من ال ،كونها تشكل فرصة لالستخدام الكفوء للموارد وتحقيق ميزة تنافسية للشركة

وهذا يزيد من ثقته في الشركة وإدامة العالقات  ،المنتج عند الضرورةألنه يعلم أنه سيعيد  ،ساسا  أاالذى بالزبون 
 ورةذكمال ممارساتتلك ال مضامين في ضوء ألنشطتهاالبيئي السلبي  ثرمعهم والحفاظ عليهم، فضال  عن تقليل األ

 وتقليل التكاليف وتحسين كفاءة استخدامها للموارد. آنفا  
 االستراتيجي داءثانيًا: األ

 الجدول ه فقد تم إعدادأهدافالحالي وبما يخدم  بحثاإلستراتيجي ألغراض ال داءبهدف تحديد مفهوم األ المفهوم:.1
لعدد من الكتاب والباحثين ازاء تعريف هذا  نيالذي يعرض ما طرح من وجهات نظر اتيحت للباحث (4)

 المفهوم:

 اإلستراتيجي داءوجهات نظر عدد من الكتاب والباحثين إزاء تعريف األ :(4الجدول )
 المفهوم المصدر

)Baird, 2017, 5(  مجموعة من المؤشرات اإلستراتيجية، والتشغيلية، والمالية لقياس مدى نجاح الشركة في تحقيق
 هاأهداف

)Islam, 2018, 

1202( 
 عاملينياغة استراتيجيتها وتمكن اليشمل المنهجيات واألطر والمؤشرات التي تساعد الشركات في ص

من اكتساب رؤية استراتيجية تسمح لهم بتحدي االفتراضات اإلستراتيجية، وصقل التفكير 
 اإلستراتيجي.

)Appuhami, 

2019, 2205( 
على تنفيذ وتقييم اإلستراتيجيات التنظيمية وتحسين  راءمن االجراءات التي تساعد المد مجموعة

ر المنتجات واالجراءات والممارسات والعمليات أدائهم مثل االبداع في توليد أفكار جديدة ومفيدة لتطوي
 في الشركة

 عداد الباحثين باالعتماد على المصادر الواردة فيهمن إ  لمصدر:ا   
يعد توجها  يتم من خالله الوقوف على مديات  االستراتيجي داءاأل نأن بيساس ما تقدم يرى الباحثأوعلى 

وخططها الموضوعة طويلة االمد في ضوء االستفادة من قدراتها ها المرسومة أهدافإمكانية الشركات على تحقيق 
 سعيا للتأقلم الفاعل مع الظروف البيئية التي تعمل فيها. وخبراتها الفكرية فضال  عن تجاربها السابقة،

 داءاالستراتيجي، وتعد بطاقة األ داءدبيات قدمت نماذج عديدة لقياس األاأل: االستراتيجي داء.نماذج قياس األ2
مع مضامين المحور اآلخر  هاربطا  يتفق بمنظورات منها تحقق  المتوازن اكثر تلك النماذج العتبارات عديدة

يمكن من خالل الربط بين مضامين المحورين اخرى العكسية( من جهة ومن جهة  مدادات)ممارسات اإل لبحثل
 .الحالي بحثال افأهدتقييم واقع الشركات المبحوثة في ضوء تلك المعطيات وبما يتفق مع 

داة هامة لإلدارة اإلستراتيجية، ألنها ال تساعد أنها "بأ (Wangu, 2015, 28) يصفهاو المتوازن:  داءأ. بطاقة األ
ها، بما يضمن أهدافورسالتها و  ،الشركة فقط، بل هي استراتيجية إلدارة الشركة وتعديل رؤيتها أداءعلى قياس 
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ترجمة لروية "ايضا  بأنها  (Horngren et.al., 2015, 476) اليهاوينظر "، تطويرها، لكي تصبح ناجحة
  .االطار العام لتضمين استراتيجية الشركة ئتهي أداءورسالة الشركة واستراتيجيتها عن طريق إعداد مقاييس 

دارة بمثابة أداة للتخطيط واإل"المتوازن هي  داءن بطاقة األأن يالعرض يرى الباحثهذا وعلى اساس ما جاء ب
مة أنشطة األعمال مع رؤية رسالة الشركة واستراتيجيتها، وتحسين االتصاالت الداخلية ءاإلستراتيجية ُتستخدم لموا

المتوازن على هذه الصورة  داءبطاقة األ، ولما كانت "اإلستراتيجية هدافالشركة مقابل األ أداءوالخارجية، لمراقبة 
االستراتيجي والتي  داءالمقاييس التي نعتمدها لقياس األبشي من التفصيل  لوالشمول فإننا سنتناو  هميةمن األ

 .قاييسيعبر عنها بالم
أساسية متكاملة مع بعضها  (مناظير)نشأت هذه البطاقة بأربعة مقاييس  :المتوازن  داءبطاقة األ ب. مقاييس

ركزت االدبيات على وعلى ضوء ذلك  ،1992عام (Kaplan & Norton)  بعض وفقا لما قدمه روادهاال
 العمليات الداخلية، والتعلم والنمو( )المالي، الزبائن، المتوازن أربعة من تلك المناظير هي داءاحتواء بطاقة األ

وذلك  ،ليهاإذ يمكن إضافة عدة مناظير إاستخدام المناظير االربعة فقط،  لكن هذه البطاقة غير مقيدة على
تم تطوير تلك المناظير بإضافة منظور خامس اليها لغرض  حسب حاجة الشركة، وفي بعض الدراساتب

الذي يركز على البيئة المجتمعية داخل  )المنظور البيئي واالجتماعي( عرف داءتوسيع دورها في قياس األ
 )ومنظور المخاطر( خر لها وهوآطوير لتلك البطاقة بإضافة منظور ، وفي دراسات أخرى توسع التالشركة

بطاقة  مقاييسل ي عرض موجزأتوفيما ي (ـAL-Saadoun, 2017, 32) داءلقياس األلتصبح ستة مناظير 
 :عتمدها البحثا المتوازن التي  داءاأل

يأخذ هذا المنظور باعتباره النتيجة النهائية ألنشطة الشركة : perspective  Financial. المنظور المالي1
 أهدافلتحقيق رضا و توقعات المساهمين من خالل زيادة قيمة أرباحها، كما ويتناول المنظور المالي تحقيق 

ظل هذا  فيو .(Wangu, 2015, 22) أو تحديد مستوى االرباح التي تجنيها الشركة بالمقارنة مع منافسيها
يا؟ وكيف ينبغي اتخاذ التدابير الالزمة لإلجابة عن السؤال اآلتي: كيف ننجح مال راءيتطلب من المدالمنظور 

البيانات المالية وتوفيرها بالوقت المناسب ووضع  إلىوهذا يتطلب الحاجة  مام المساهمين؟أأن تظهر الشركات 
-Alوهذا يساعد كثيرا  في عملية اتخاذ القرار المناسب وفي الوقت المناسب ) ،الشخص المناسب في الشركة

malgwi & Dahiru, 2014, 2 .) 
تعتمد معظم الشركات في الوقت الحاضر على وضع  :Perspective Customer منظور الزبائن. 2

يرة، لذلك تسعى جميع كب أهميةمتطلبات وحاجات الزبائن في قلب استراتيجيتها لما يشكله هذا الجانب من 
تقديم مجموعة كبيرة ومتنوعة من المنتجات الجديدة والمتطورة وبأسعار معقولة وجودة عالية  إلىالشركات 

(Al-Mulla & Ahmed, 2016, 98)  ة األعمال من عولمة ومنافسة ولما كانت التطورات التي تشهدها بيئ
، هذا المنظور أهمية يؤكد ،وهذا دورة حياة قصيرة يمنتج ذ إلىت في أذواق الزبائن وحاجاتهم أثر قد  ةشديد

 ,Al-Jubouri )نه بات العنصر الحاسم في قياس مدى قدرة الشركة في النجاح في ظل هذه التطورات.أل

2017, 215)  
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هذا المنظور العمود الفقري لبطاقة يعد   Perspective Growth  &:Learning . منظور التعلم والنمو3
 ،(Ilyasin & Zamroni, 2017, 229)ألنه يتضمن مهارات العاملين وأنظمة المعلومات ،المتوازن  داءاأل
تطوير قدراتهم ومهاراتهم و  زيادة كفاءة العاملين،و  يركز هذا المنظور على قدرة الشركة على حل المشاكل،و 

هو التحسين في جميع  ساس لهذا المنظورن األإلهذا ف .(Abuzaid,2018,198) من خالل التدريب
المدى  على ن عدم تمكن العاملين من تلبية حاجات الزبائن لن يجعل الشركة ناجحةأل ،خرى المجاالت األ

 الطويل.
يركز هذا المنظور على العمليات : Perspective processes Internal العمليات الداخلية نظورم. 4

التشغيلية في الشركة و كيفية القيام بها، وبالتالي تحقيق التقدم المنظمي، كما ويرتبط هذا المنظور مع منظور 
 ،احتياجات الزبائن بكفاءة و فعاليةتحقيق رغبات، و  إلىالزبائن من خالل تنفيذ العمليات الداخلية و التي تؤدي 

النظر المالية للشركة و المتمثلة في الحصول على الموارد المالية و بالتالي تحقيق على وجهة  مما ينعكس
 (. Ahmad & Atieh, 2016, 312الربحية، و القيمة المتوقعة للمساهمين )

يركز هذا المنظور على  :Environmental and social Perspective المنظور البيئي واالجتماعي .5
وان وفاء  ،المجتمع أفراد تقدمها الشركة للمجتمع والتي بدورها تعزز من قيمتها بين متابعة أهم المنتجات التي

 ,Al-Saadoun)اهذه الشركة بالتزاماتها وواجباتها تجاه المجتمع يعطي انطباعا جيدا من قبل المحيطين به

وسمعة جيدة مرموقة  وتحصل على رصيد اجتماعي وبيئي، ،تتميز نألشركات عليها ن اإلذلك ف (39 ,2017
(Dey et.al, 2015, 204) 

 ،أنشطتها أداءهناك بعض المخاطر التي ترافق الشركة عند قيامها ب: Risks perspectiveمنظور المخاطر . 6
 إلىولهذه المخاطر تأثيرات سلبية على التكاليف واإليرادات واألرباح والحصة السوقية إلحتمالية التعرض 

المجازفة أو احتمالية تحقيق الخسارة بسبب ظروف عدم التأكد، وعليه ولتوسيع عملية و أو الضرر أالخسارة 
المتعلقة بهذا المنظور البد من  اإلستراتيجي من خالل وضع مجموعة من المؤشرات والمقاييس داءتقييم األ

 .(Thabet, 2019, 616)ن يتم التعرف على المخاطر التي تواجه الشركة وبيان مدى تالفي هذه المخاطرأ
ن أن منظوراتها تشكل عملية يالمتوازن، يرى الباحث داءفي ضوء ما جاء بالعرض المقدم حول بطاقة األ

تعد المقاييس التشغيلية )الزبائن، والعمليات  إذ ،متكاملة مترابطة فيما بينها تتكون من مقاييس مالية وغير مالية
المالي المستقبلي للشركة، فضال  عن توسيع دور الشركة في دعم التنمية  داءاألالداخلية والتعلم والنمو( موجهات 

وكذلك توسيع  ومقاييس هذا المنظور يشكل جزءا مكمال  للبطاقة أهداف، و (البيئي واالجتماعي)من خالل المنظور 
من خالل اإلستراتيجي والتعرف على المخاطر من خالل منظور المخاطر و  داءدور الشركة في عملية تقييم األ

ها المرسومة بكفاءة هدافالشركة وبيان مدى تحقيقها أل أداءهذه المناظير يمكن إعطاء صورة شاملة وواضحة عن 
 وفاعلية. 
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 المبحث الثالث: االطار الميداني
 :يأتييتناول هذا المبحث عرض نتائج اختبار فرضيات البحث ومناقشتها وكما 

اإلستراتيجي بداللة  داء( واألإجماالالعكسية ) مداداتاالرتباط( بين ممارسات اإل. تحليل نتائج اختبار )عالقات 1
بهدف التعرف على طبيعة واتجاه عالقات االرتباط : ( في الشركات المبحوثة ومناقشتهاإجماالمنظوراته )

 اإلستراتيجي بداللة منظوراته داءومضمون تلك العالقة مع األ (إجماال) العكسية مداداتممارسات اإلبين 
فإن المحاور  عنها والفرضية المنبثقة الفرضية الرئيسة األولى الشركات المبحوثة وإثبات أو نفيفي  (إجماال)

 أدناه تبين التفاصيل التي أفضى إليها هذا االختبار وكما يأتي: 
اإلستراتيجي بداللة  داء( واألإجماالالعكسية ) مداداتأ. تحليل نتائج اختبار )عالقة االرتباط( بين ممارسات اإل

 ( في الشركات المبحوثة ومناقشتها:إجماالمنظوراته )
اإلستراتيجي  داء( واألإجماالالعكسية ) مدادات( نتائج اختبار)عالقة االرتباط( بين ممارسات اإل5الجدول )

 المبحوثةللفرضية الرئيسة )األولى( في الشركات ( إجماال)بداللة منظوراته 
Correlations 

 اإلستراتيجي داءاأل العكسية مداداتاإل 

 Correlation Coefficient 1.000 .210 العكسية مداداتاإل

Sig. (2-tailed) . .165 

 SPSS VE19   P< 0.05   N=45عداد الباحثين باالعتماد على البرنامج االحصائي إ الجدول من المصدر:
 

الحالي )على المستوى الكلي(  لبحث( وجود عالقة ارتباط بين متغيري ا5الجدول )ب النتائج الواردةيتضح من 
كبر من مستوى المعنوية أ( وهي قيمة غير معنوية و 0.165ة )( عند مستوى المعنوي0.210بلغت قيمتها )

االستراتيجي وليس لها  داءالعكسية ضعيفة في عالقتها مع األ مدادات(، بمعنى ان ممارسات اإل0.05المعتمدة )
العكسية  مداداتدارات الشركات المبحوثة اهتمام بدور اإلإخرى ليس لدى أبعبارة  ،دور محسوس لحد ما في ذلك

ن أ إلىشارت أ( التي Meyer, et.al., 2017وهذه النتيجة تخالف ما جاءت به دراسة ) ازاء ادائها االستراتيجي،
وبهذا ستقبل الفرضية  ،فضلأاستراتيجي  أداءهو تحقيق  العكسية مداداتممارسات اإل واحدة من دوافع تبني

ال توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية احصائية بين نه )أية الرئيسة األولى التي تنص على العدمية للفرض
 المبحوثة(( في الشركات إجماالاإلستراتيجي بداللة منظوراته ) داء( واألإجماالالعكسية ) مداداتممارسات اإل

 وترفض الفرضية البديلة.
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اإلستراتيجي بداللة  داء( واألاً العكسية )انفراد مداداتممارسات اإلب. تحليل نتائج اختبار )عالقة االرتباط( بين  

 ومناقشتها: (  في الشركات المبحوثةإجماالمنظوراته )
 

اإلستراتيجي  داءالعكسية )انفرادًا( واأل مداداتنتائج اختبار)عالقة االرتباط( بين ممارسات اإل :(6الجدول )
 ولى( في الشركات المبحوثةالمنبثقة من الفرضية الرئيسة )األ للفرضية الفرعية  (إجماال)بداللة منظوراته 

 اإل
ات

رس
مما

ات
داد

م
 

سية
لعك

ا
 

Correlations 

ممارسات  
األهتمام 
 البيئي

ممارسات 
المرتدات 
 الضامنة

ممارسات 
 األسترداد

 داءاأل
 اإلستراتيجي

 Correlation Coefficient 1.000 -.110- .177 .256 ممارسات االهتمام البيئي

Sig. (2-tailed) . .471 .245 .090 
المرتدات  ممارسات
 الضامنة

Correlation Coefficient -.110- 1.000 .090 -.002- 

Sig. (2-tailed) .471 . .554 .990 

 Correlation Coefficient .177 .090 1.000 .165 األستردادممارسات 

Sig. (2-tailed) .245 .554 . .278 

 SPSS VE19  P< 0.05    N=45عداد الباحثين باالعتماد على البرنامج االحصائي إ الجدول من المصدر:
)االهتمام البيئي،  ( وجود عالقة ارتباط بين كل من ممارسات6الجدول )ب النتائج الواردة يالحظ من 

( على التوالي عند 0.165، 0.256بلغت قيمتها ) (إجماال)اإلستراتيجي بداللة منظوراته  داءواالسترداد( واأل
وهي قيم غير معنوية وأكبر من مستوى المعنوية المعتمدة  ،( على التوالي0.278، 0.090مستوى المعنوية )

االستراتيجي للشركات المبحوثة ويوشران االهتمام  داءاأل( بمعنى لهاتين الممارستين دور في دعم 0.05)
بالمحافظة على البيئة وتشجيع استقبال المنتجات من مراكز البيع/ الزبائن لينال قسطا من اهتمامات ادارات 

 إلى( حينما أشارا Sabri, 2019 &Nawal  )الشركات المبحوثة، وهذه النتيجة تختلف مع وجهة نظر كل من 
والتسويق مع عوامل البيئة للحد من التلوث والحفاظ  داءمن هذه الممارسات هو تحقيق التوازن بين األن الهدف أ

لى التي تنص وعليه يتم قبول الفرضية العدمية للفرضية الفرعية المنبثقة من الفرضية الرئيسة االو  ،على الطاقة
 داءالعكسية )انفرادا( واأل مداداتمارسات اإلال توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية احصائية بين منه )أعلى 

فيما يتعلق بهاتين  وترفض الفرضية البديلة ( في الشركات المبحوثة( إجماالاإلستراتيجي بداللة منظوراته )
 .االستراتيجي داءالممارستين واأل

اإلستراتيجي بداللة منظوراته  داءواأل )المرتدات الضامنة( ن هناك عالقة ارتباط عكسية لممارساتأفي حين 
من مستوى  كبرأوهي قيمة غير معنوية و  (0.990) عند مستوى المعنوية (-0.002-بلغت قيمتها) (إجماال)

ي دور يمكن أات الضامنة ن العالقة تكاد تكون معدومة مما يعني ليس للمرتدإ أي (0.05المعنوية المعتمدة )
)حنظل وهذه النتيجة تختلف مع وجهة نظر كل من االستراتيجي للشركات المبحوثة، داءن يسهم في تعزيز األأ
ن كل الممارسات الصديقة للبيئة باتت تحقق ميزة تنافسية للشركة، وعليه يتم أ إلىشارت أالتي  (2014خرون، آو 
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ال توجد عالقة نه)ألى التي تنص ع قبول الفرضية العدمية للفرضية الفرعية المنبثقة من الفرضية الرئيسة االولى
 اإلستراتيجي بداللة منظوراته داءواأل )انفرادا( العكسية مداداتارتباط ذات داللة معنوية احصائية بين ممارسات اإل

 داءفيما يتعلق بهذا النوع من الممارسات واأل وترفض الفرضية البديلة في الشركات المبحوثة( (إجماال)
                               .االستراتيجي

العكسية  مداداتممارسات اإل)عالقات التأثير( ل Wilcoxon Signed Ranks Test. تحليل نتائج اختبار 2
ستخدم هذا المختبر ا: في الشركات المبحوثة (إجماال)اإلستراتيجي بداللة منظوراته  داء( في األإجماال)

اإلحصائي لغرض إثبات أو نفي )الفرضية الرئيسة الثانية والفرضيات الفرعية المنبثقة عنها(، ونعرض فيما 
 يأتي النتائج التي تم التوصل إليها من هذا االختبار وعلى النحو اآلتي: 

اإلستراتيجي بداللة منظوراته  داءأل( في اإجماالالعكسية ) مداداتأ. تحليل نتائج اختبار التأثيرات لممارسات اإل
 ( في الشركات المبحوثة ومناقشتها:إجماال)

 داء( في األإجماالالعكسية ) مدادات(( لممارسات اإل(Wilcoxon Test /Z( نتائج اختبار )7الجدول )
 للفرضية الرئيسة )الثانية( في الشركات المبحوثة( إجماال)اإلستراتيجي بداللة منظوراته 

aStatisticsTest  

 العكسية مداداتاإل -اإلستراتيجي  داءاأل 

Z 1.558 

  

Asymp. Sig. (2-tailed) .119 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

 SPSS VE19  P< 0.05   N=45عداد الباحثين باالعتماد على البرنامج االحصائي إ الجدول من  :المصدر 
( بلغت  Wilcoxon Test) /Z ن قيمة المختبر اإلحصائيأ( 7يالحظ من النتائج الواردة في الجدول )

(، وهذا يدل على عدم 0.05( وهي أكبر من مستوى المعنوية المعتمدة )0.119( عند مستوى المعنوية )1.558)
اإلستراتيجي بداللة منظوراته  داء( في األإجماالالعكسية ) مداداتتحقق تأثيرات ذات داللة معنوية لممارسات اإل

لتالي ستكون ضعيفة العكسية وبا مدادات( وهذا يوشر عدم اهتمام إدارات الشركات المبحوثة بممارسات اإلاالإجم)
 إلىالتي اشارت  (Meyer, et.al., 2017دائها االستراتيجي، وهذه النتيجة جاءت مخالفة لدراسة )أبتأثيرها على 

اإلستراتيجي وعليه سوف تقبل الفرضية  داءهو تحقيق األ العكسية مداداتممارسات اإل ن واحدة من دوافع تبنيأ
نه )ال يوجد تأثير ذي داللة معنوية احصائية لممارسات أ العدمية للفرضية الرئيسة الثانية التي تنص على

( في الشركات المبحوثة(  وترفض إجماالاإلستراتيجي بداللة منظوراته ) داء( في األإجماالالعكسية ) مداداتاإل
  .ية البديلةالفرض
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اإلستراتيجي بداللة منظوراته  داءالعكسية )انفرادًا( في األ مداداتلممارسات اإل تحليل نتائج اختبار التأثيراتب.

 ( في الشركات المبحوثةإجماال)
 داءالعكسية )انفرادًا( في األ مداداتلممارسات اإل (((Wilcoxon Test /Z( نتائج اختبار)8الجدول )

 للفرضية الفرعية االولى المنبثقة عن الفرضية الرئيسة الثانية (إجماالاإلستراتيجي بداللة منظوراته )

aTest Statistics 

 -اإلستراتيجي  داءاأل 
 ممارسات األهتمام البيئي

ممارسات  -اإلستراتيجي  داءاأل
 المرتدات الضامنة

اإلستراتيجي  داءاأل
ممارسات  -

 األسترداد

Z 2.275 .310 3.285 

Asymp. Sig. (2-tailed) .023 .756 .001 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test  
               SPSS VE19  P< 0.05عداد الباحثين باالعتماد على البرنامج االحصائي إ الجدول من المصدر:

P <0.01         N=45 
ممارسات ل( ) Wilcoxon Test) /Z( أن قيمة المختبر اإلحصائي 8يالحظ من النتائج الواردة بالجدول )

صغر من مستوى المعنوية أ( وهي قيمة معنوية و 0.023عنوية )( عند مستوى الم2.275االهتمام البيئي( كانت )
ة اإلستراتيجي بدالل داءتحقق تأثيرات ذات داللة معنوية لتلك الممارسات في األ إلى( وهذا يشير 0.05المعتمدة )

بممارسات االهتمام البيئي، وهذه  أثريت اإلستراتيجي للشركات المبحوثة داء(، بمعنى أن األإجماال) منظوراته
ن كل الممارسات الصديقة للبيئة باتت أ إلىشارت أ( التي Handal etal., 2014لنتيجة تتفق مع وجهة نظر )ا

عن الفرضية  نبثقةللفرضية الفرعية االولى الم تحقق ميزة تنافسية للشركة، وعليه سوف ترفض الفرضية العدمية
العكسية  مداداتداللة معنوية احصائية لممارسات اإل وال يوجد تأثير ذنه )أص على الرئيسة الثانية التي تن

وتقبل الفرضية البديلة فيما  (( في الشركات المبحوثةإجماالاإلستراتيجي بداللة منظوراته ) داء)انفرادا ( في األ
 . مداداتاإل يخص هذه

( عند مستوى المعنوية 0.310في حين كانت قيمة المختبر المذكور )لممارسات المرتدات الضامنة( )
عدم تحقق تأثيرات  إلى( وهذا يشير 0.05( وهي قيمة غير معنوية واكبر من مستوى المعنوية المعتمد )0.756)

اإلستراتيجي  داءن األإ(، بمعنى إجمااللة منظوراته )اإلستراتيجي بدال داءذات داللة معنوية لهذه الممارسات في األ
 ,Nylund)بممارسات المرتدات الضامنة( وبالتالي جاءت هذه النتيجة مخالفة لفكرة ) أثرللشركات المبحوثة ال يت

نه اذا انطوت ممارسات المرتدات الضامنة على متابعة أو مراعاة الزبائن، فمن الممكن أ إلىشارت أ( التي 2012
التقليل من مرتدات المنتجات المعيبة، وعليه سوف تقبل الفرضية العدمية للفرضية الفرعية االولى المنبثقة عن 

 مداداتداللة معنوية احصائية لممارسات اإل وال يوجد تأثير ذنه )أة الرئيسة الثانية التي تنص على الفرضي
وترفض الفرضية البديلة  (( في الشركات المبحوثةإجمااله )اإلستراتيجي بداللة منظورات داءالعكسية )انفرادا ( في األ

 . مداداتفيما يخص هذه اإل
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( وهي 0.01معنوية )ال( عند مستوى 3.285في حين كانت قيمة المختبر المذكور لممارسات االسترداد )
الممارسات  دور االهتمام بهذه إلى ( وهذا يشير0.05قيمة معنوية عالية واصغر من مستوى المعنوية المعتمدة )

 Mahal)شارات كل من إ( وهذه النتيجة تتفق مع إجماالاإلستراتيجي بداللة منظوراته ) داءاألثير على التأفي 

etal, 2014 جل خفض تكاليف اإلنتاج أاسترداد كل ما يمكن استخدامه من ( تركز ممارسات االسترداد على
وعليه سوف ترفض الفرضية من خالل استرداد المنتجات والمكونات والمواد التي يتم إرجاعها في مرحلة اإلنتاج، 

داللة  وال يوجد تأثير ذنه)أة الرئيسة الثانية التي تنص على ولى المنبثقة عن الفرضيفرعية األالعدمية للفرضية ال
في  (إجماال) اإلستراتيجي بداللة منظوراته داءالعكسية )انفرادا ( في األ مداداتمعنوية احصائية لممارسات اإل

 .مداداتوتقبل الفرضية البديلة فيما يخص هذه اإل (الشركات المبحوثة
اإلستراتيجي بداللة منظوراته  داء( في األإجماالالعكسية ) مداداتلممارسات اإل ت. تحليل نتائج اختبار التأثيرات
 )انفرادًا( في الشركات المبحوثة

 داءفي األ (إجماال) العكسية مداداتلممارسات اإل(((Wilcoxon Test /Zنتائج اختبار) :(9الجدول )
 للفرضية الفرعية الثانية المنبثقة عن الفرضية الرئيسة الثانيةاإلستراتيجي بداللة منظوراته )انفرادًا( 

aStatisticsTest  

 مداداتاإل 
 العكسية

المنظور   -
 المالي

 مداداتاإل
 العكسية

منظور  -
 الزبائن

 مداداتاإل
 العكسية

منظور    –
 التعلم والنمو

 العكسية مداداتاإل

منظور العمليات –
 الداخلية

 العكسية مداداتاإل

البيئي  المنظور -
 واألجتماعي

 مداداتاإل
 العكسية

منظور  -
 المخاطر

Z -2.579-b -1.253-b -.655-c -1.377-b -1.078-b -.473-b 

Asymp. 

Sig.(2-

tailed) 

.010 .210 .513 .168 .281 .636 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

 SPSS VE19   P< 0.05   N=45عداد الباحثين باالعتماد على البرنامج االحصائي إ الجدول من المصدر:
( لكل من  Wilcoxon Test) /Z( أن قيمة المختبر اإلحصائي 9بالجدول ) النتائج الواردة يالحظ من

، 0.655، 1.253منظورات )الزبائن، التعلم والنمو، العمليات الداخلية، البيئي واالجتماعي، المخاطر( كان )
( 0.636، 0.281، 0.168، 0.513، 0.210( على التوالي عند مستوى معنوية )0.473، 1.078، 1.377
عدم تحقق تأثيرات  إلى( وهذا يشير 0.05كبر من مستوى المعنوية المعتمدة )أقيم غير معنوية و  يتوالي وهعلى ال

ن الشركات المبحوثة أ( في المنظورات المذكورة، بمعنى إجماالالعكسية ) مداداتذات داللة معنوية لممارسات اإل
معنويا  وعاليا   التأثيركان ذلك  ، إذالعكسية مداداتباإل أثريتتوجهها اقتصادي فقط باستثناء المنظور المالي الذي 

الشركات ن أ إلىوتشير تلك النتيجة (  (Kulikova, 2016وهذه النتيجة تختلف مع رأي، مقارنة ببقية المنظورات
أكثر من الميزة العكسية تتمتع بشكل عام بميزة رضا الزبائن  مداداتالتي تعتبر األفضل في فئتها في مجال اإل

الرئيسة الثانية والتي  سوف تقبل الفرضية العدمية للفرضية الفرعية الثانية المنبثقة عن الفرضية نافسية، وعليهالت
 داء( في األإجماالالعكسية ) مداداتداللة معنوية احصائية لممارسات اإل وال يوجد تأثير ذنه )أتنص على 
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وترفض الفرضية البديلة فيما يخص المنظورات  (المبحوثةاإلستراتيجي بداللة منظوراته )انفرادا ( في الشركات 
 الخمسة المشار اليها. 

( وهي قيمة 0.010(عند مستوى المعنوية )2.579في حين كانت قيمة المختبر المذكور )للمنظور المالي()
تحقق تأثيرات ذات داللة معنوية  إلى( وهذا يشير 0.05معنوية عالية واصغر من مستوى المعنوية المعتمد )

كون هذا المنظور كما اسلفنا من  إلى( في )المنظور المالي(، ويعود ذلك إجماالالعكسية ) مداداتلممارسات اإل
 إلى( حيث أشارت Al-Majmaiy, 2017المنظورات المهمة والمؤثرة في الشركات، وتتفق هذه النتيجة مع رأي )

اال لتنشيط الوفورات االقتصادية للشركة لزيادة ايراداتها وتقليص التكاليف المترتبة العكسية تشكل مج مداداتن اإلأ
الفرضية العدمية للفرضية  رفضدورة حياة المنتج وعليه سوف ت عن توليد الملوثات والنفايات ومعالجتها خالل

 داللة معنوية احصائية ود تأثير ذال يوجنه )أة الثانية والتي تنص على الفرعية الثانية المنبثقة عن الفرضية الرئيس
( اإلستراتيجي بداللة منظوراته )انفرادا( في الشركات المبحوثة داء( في األإجماالالعكسية ) مداداتلممارسات اإل

 وتقبل الفرضية البديلة فيما يخص هذا المنظور )المنظور المالي(.
البحث تحليل التباين  اعتمد:One-way Analysis of variance (ANOVA).تحليل نتائج اختبار3

 (8) بالنتائج الواردة بالجدول كما جاءو  الثالثة(،)األحادي مع اختبار دنكن لغرض اختبار الفرضية الرئيسة
 المبحوثة في الشركاتللمتغيرات المدروسة ANOVA) نتائج تحليل التباين األحادي ) :(10الجدول )

ANOVA 

 Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

Between Groups 5.631 8 .704 3.651 .000 

Within Groups 76.345 396 .193   

Total 81.976 404    

 SPSS VE19  .      P< 0.05   Pعداد الباحثين باالعتماد على البرنامج االحصائي إ المصدر:الجدول من 

<0.01       N=45 
      DFدرجات الحرية=   MSمتوسط المربعات=   SSمجموع المربعات=  Fقيمة احصائية محسوبة=

 .sig االحتمالية= 
) ة   ( عند مستوى المعنوي3.651بلغت ) ( المحسوبةF( أن قيمة )10الجدول )الواردة بنتائج اليالحظ من 

وجود تباين معنوي عالي في التأثير  إلى( وهذا يشير 0.01( وهي اصغر من مستوى المعنوية المعتمدة )0.000
اإلستراتيجي بداللة منظوراته في الشركات المبحوثة وهذا التباين سبق  داءالعكسية واأل مداداتبين ممارسات اإل ما

والفرضيات الفرعية المنبثقة عنها مما يعطي هذا التحليل  (الثانية)و (االولى)ان كشف عند اختبار الفرضيتين 
ذلك فإن الفرضية الرئيسة الثالثة قد تحققت  إلىجاءت به نتائج اختبار تلك الفرضيتين، واستنادا  هنا مصداقية ما

 في الشركات المبحوثة.
وللتحقق من وجود أو عدم وجود فروقات معنوية في التأثير بين األبعاد المدروسة فيما بينها في الشركات 

 (11المبحوثة أجري اختبار دنكن، وكما موضح في الجدول )
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 ( نتائج اختبار دنكن لمقارنة الفروقات المعنوية بين االبعاد المدروسة في الشركات المبحوثة11الجدول )
Duncan 

 N Subset for alpha = 0.05 المتغير*

1** 2 3 

X3 45 3.8256   

X6 45 3.9598 3.9598  

X9 45  4.0333 4.0333 

X2 45  4.0489 4.0489 

X5 45  4.1111 4.1111 

X8 45  4.1200 4.1200 

X7 45  4.1378 4.1378 

X1 45   4.2102 

X4 45   4.2222 

Sig.  .148 .094 .079 

 .  SPSS VE19باالعتماد على البرنامج االحصائي  عداد الباحثينمن إ  المصدر:
االستراتيجي  داءتمثل منظورات األ x9 إلى x4العكسية ومن مداداتتمثل ممارسات اإل  x3إلى x1*من 

 على وفق ماجاء ترتيبها بالبحث
 ** مستوى التباين الموجود بين االبعاد

( أن هناك فروقات معنوية عالية في التأثير بين األبعاد المدروسة 11الجدول )الواردة ب نتائجاليالحظ من 
معنوية في التأثير   تحمل فروقاتال( )العمود الثاني بالجدول(6X ،9X، 2X، 5X، 8X،7X) جميعها وإن كال من

)العمود االول والثالث بالجدول( إذ ال يوجد تتطابق  (3X، 1X ،4Xفي حين اختلف عنها كل من ) فيما بينها،
بمعنى أن كال تأثير بينها وبين بقية األبعاد، بينها وبين بقية األبعاد، وهذا يدل على وجود فروقات معنوية في ال

منظورات )الزبائن، التعلم والنمو، العمليات الداخلية، البيئي واالجتماعي، )المرتدات الضامنة( وال ممارساتمن 
)االهتمام البيئي، ممارساتالمخاطر( تتشابه معنويا  في التأثير فيما بينها وتختلف معنويا  في التأثير عن كل من 

خصوصية الشركات المبحوثة من جهة ولتفاوت طبيعة أنشطتها  إلىوهذا يعود  والمنظور)المالي( واالسترداد(
أهميه البعد االقتصادي  إلىوعملياتها من جهة اخرى، كما نالحظ أن أعلى تأثير كان للمنظور)المالي( وهذا يعود 

 أثردارات تلك الشركات وما يترتب عليه من منافع عديدة والسيما ربحيتها، في حين كان أقل تإمن قبل 
تدني مستوى اهتمام ادارات الشركات المبحوثة ازاء موضوع استرداد منتجاتها  إلىوذلك يعود  ات)االسترداد(لممارس

 نظرا  لنمطيتها وتكاليفها واسعار بيعها المحدودة.
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 المبحث الرابع: االستنتاجات والمقترحات
  :االستنتاجات .أ

  ية:االستنتاجات اآلتقق تأشير في ضوء نتائج اختبار فرضيات البحث تح
اإلستراتيجي بداللة  داء( واألإجماالالعكسية ) مداداتمعنوية بين ممارسات اإل ارتباط غير تحقق وجود عالقة. 1

 داء( في الشركات المبحوثة وكذلك بين كل ممارسات )االهتمام البيئي، واالسترداد( واألإجماالمنظوراته )
دارات الشركات المبحوثة اهتمام بدور إليس لدى أن  وتفسير ذلك( إجماالاإلستراتيجي بداللة منظوراته )

. في حين تحقق وجود عالقة ارتباط عكسية وغير معنوية بين العكسية ازاء ادائها االستراتيجي مداداتاإل
 (. إجماالاإلستراتيجي بداللة منظوراته ) داءواأل ممارسات )المرتدات الضامنة(

اإلستراتيجي بداللة  داء( في األإجماالالعكسية ) مداداتمعنوية لممارسات اإل. عدم تحقق تأثير ذي داللة 2
عدم اهتمام إدارات الشركات المبحوثة بممارسات  إلى يشيرهذا ( في الشركات المبحوثة، و إجماالمنظوراته )

 دائها االستراتيجي.ألتالي ستكون ضعيفة بتأثيرها على العكسية وبا مداداتاإل
اإلستراتيجي  داءفي األ ثير ذي داللة معنوية لكل من ممارسات)االهتمام البيئي، واالسترداد(. تحقق وجود تأ3

هاتين بكل من  أثراإلستراتيجي في الشركات المبحوثة  يت داءن األأ(، بمعنى إجماالبداللة منظوراته )
اإلستراتيجي  داءفي األ.في حين عدم تحقق تأثير ذي داللة معنوية لممارسات المرتدات الضامنة ينممارستال

 ممارسات .هذه الب أثراإلستراتيجي للشركات المبحوثة ال يت داءن األأي إ (،إجماالبداللة منظوراته )
( في المنظورات )الزبائن، إجماالالعكسية ) مدادات. عدم تحقق وجود تأثير ذي داللة معنوية لممارسات اإل4

ن الشركات المبحوثة توجهها أي إي واالجتماعي، والمخاطر(، والتعلم والنمو، والعمليات الداخلية، والبيئ
حيث كان ذلك التأثير معنويا  وعاليا   ،العكسية مداداتباإل أثراقتصادي فقط باستثناء المنظور المالي الذي يت

( في إجماالالعكسية ) مداداتمقارنة ببقية المنظورات. في حين تحقق تأثير ذي داللة معنوية لممارسات اإل
الشركات، بمعنى كون هذا المنظور من المنظورات المهمة والمؤثرة في  إلىالمنظور المالي، وذلك يعود 

 دائها ينصب على البعد االقتصادي فقط.أتركيزها في قياس 
اإلستراتيجي بداللة منظوراته في  داءالعكسية واأل مداداتالتأثير بين ممارسات اإل في وجود تباين معنوي عال  . 5

 داءالعكسية واأل مداداتوجود فروقات معنوية في التأثيرات بين ممارسات اإل وكذلكالشركات المبحوثة. 
أعلى تأثير كان و  ،خصوصية طبيعة عمل هذه الشركاتب ويفسر ذلكفي الشركات المبحوثة  اإلستراتيجي

أقل تأثير كان و  الشركات المبحوثة،لمنظور المالي في ل ا  كبير  ا  أن هناك إهتمام إلىوهذا يعود  ،المالي للمنظور
 االسترداد. عدم إهتمام الشركات المبحوثة بتنفيذ ممارسات إلىوهذا يعود  ،االسترداد لممارسات
 : ب. المقترحات

المقترحات الدارات الشركات المبحوثة والتي تمثل  جات التي تم تقديمها فيما يأتي عدد منفي ضوء االستنتا
  .ذلك على ادائها االستراتيجي أثرالعكسية و  مداداتمن خالل تأشير مديات اهتمامها بممارسات اإل
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 مداداتممارسات اإل في مجاالتبمضامين الفكر االداري زيادة إهتمام إدارات الشركات المبحوثة . ضرورة 1
ي تعزيز قدرتها والعاملين لديها لما في ذلك من إسهام ف راءوتعميقها لدى المد تيجياإلسترا داءالعكسية واأل

 فضل الدائها االستراتيجي. أعلى تحقيق نتائج 
 والمتمثلة بـ:)االهتمام البيئي، العكسية مداداتممارسات اإلتوجيه أنظار إدارات الشركات المبحوثة ل أهمية. 2

 .ات المبحوثةمختلف مجاالت عمل الشرك ازاءألهميتها  المرتدات الضامنة، االسترداد(
المنظور المالي، اإلستراتيجي والمتمثلة بـ ) داءبمنظورات األاالهتمام  نحو إدارة الشركات المبحوثة ينبغي توجيه. 3

منظور الزبائن، منظور التعلم والنمو، منظور العمليات الداخلية، المنظور البيئي واالجتماعي، منظور 
 المخاطر( لتحقيق فوائد اقتصادية جراء تطبيق تلك المنظورات.

اإلستراتيجي  داءمنظورات األعالقتها بالعكسية و  مداداتإهتمام إدارة الشركات المبحوثة بممارسات اإل تفضيل .4
والعاملين  راءوإقامة الدورات التدريبية للمدوالعمل على تطبيقها بشكل سليم من خالل عقد المؤتمرات والندوات 

 مداداتممارسات اإل  مجالي في ئهاداأبهدف تحسين  ات المبحوثةالشركفي  داريةفي مختلف المستويات اإل
 االستراتيجي. داءالعكسية واأل
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