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استھدفت الدراسة الحالیة التعرف على أثر استخدام أنشطة شركات الطرف الرابع على 
ولتحقیق ھذا . م القیمة المستدامة للعمیل بالتطبیق على عمالء الھایبر ماركت في مصرتعظی

الھدف تم تصمیم استمارة استبیان ممثلة لمتغیرات الدراسة لجمع البیانات، وقد بلغ عدد 
استمارة، وبعد تحلیل البیانات إحصائیًا عبر االعتماد على ) ٤٠٠(االستمارات الصالحة للتحلیل 

 توصلت الباحثة إلى أن استخدام أنشطة شركات الطرف الرابع بأبعادھا Warp PLS5برنامج 
تؤثر بصورة إیجابیة على تعظیم ) النقل، التخزین، التورید، جودة الخدمات والمنتجات(المختلفة 

، )المنفعة االقتصادیة، والمنفعة السیكواجتماعیة(القیمة المستدامة لدى العمیل فیما یتعلق ببعدي 
  .ا لم تؤثر على بعد التضحیةبینم

  )تعظیم القیمة - األنشطة اللوجستیة- شركات الطرف الرابع 
  ).المستدامة للعمیل

 

في ظل العولمة التي باتت تسیطر الیوم على العالم أجمع، أضحى ھناك تنوع في أنظمة 
واتسمت طلبات . (Skender, et.al, 2017, p 96)توزیع المنتجات والبضائع بشكل ملحوظ 

، حیث عملت التغییرات في )Cascio & Montealegre, 2016, p.349(بالتعقید العمالء 
نظام التوزیع إلى وجود تحدیات جدیدة لكافة الشركات سواء الوطنیة أو العابرة للقارات، وذلك 

توصیلھا في ظل انتشار األنظمة الحدیثة في التعامل مع المنتجات والبضائع وتسھیل عملیة 
األمر الذي دفع الشركات إلى التنافس لتحقیق ممیزات ذاتیة تجعل منھا . للمستھلكین حول العالم

الخیار األول لدى العمالء، وذلك عن طریق التعاون فیما بینھا، والعمل على تقدیم خدمات 
 ,Grewal, et.al(لوجیستیة وعالمیة مستھدفة إرضاء العمیل وزیادة األرباح الخاصة بھا

2019, p.1-2( وبذلك تحولت الكثیر من الشركات لشركات مزوده بخدمات لوجستیة، أو ما ،
یعرف بشركات الطرف الرابع، والتي تشیر إلى الشركات التي تعمل على تعظیم قیمة سالسل 
التورید العالمیة الخاصة بھا، بما یسھم في الحد من التكلفة وتعظیم القیمة لدى العمالء 

)Gruchmann et.al, 2020, p.2 .(  
ولكي تتمكن ھذه الشركات من تحقیق أھدافھا استعانت بمصادر خارجیة من أجل تقدیم 
المزید من الخدمات للمستھلكین، وھو ما ساعد على خفض التكلفة، وزیادة أرباحھا بصورة 

ویمكن القول بأن التغیرات التي طرأت على بیئة ). Tatarczak, 2018, p.127(ملحوظة 
ل بشكل كبیر خالل العقدین الماضیین، أجبرت الشركات على إعادة تنظیم االستراتیجیات األعما

الخاصة بھا، ولذلك تمت االستعانة بشركات تجاریة جدیدة عملت على توفیر الكفاءة 
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االستراتیجیة والمعرفیة التي تسھم في إحداث نوع من التكامل في سلسلة التوریدات، وتقدیم 
 .(Bragança, 2009, p3)ء بما یسھم في زیادة والئھم لتلك الشركات مزایا عدیدة للعمال

ومن ثم توجھت الشركات التي ترغب في تعظیم القیمة المستدامة لدى العمالء إلى تطویر 
ذاتھا، عبر اتباع مجموعة من الخطوات التي تتمثل في نقل بضائعھا إلى العمالء عن طریق 

، والتي تسھم في األساس في إنقاذ مخزون الشركات غیر االعتماد على لوجستیات الطرف الرابع
خاصة في (Carrus, 2015, p 91) الُمباع؛ حیث یتم إعادة تدویر المنتجات المتبقیة مرة أخرى

ظل زیادة تعقید األسواق، والحاجة إلى معرفة المعلومات الخاصة باآلثار االجتماعیة والبیئیة 
التي بات لھا دور في الحكم على الشركات وتقییم عملھا وغیرھا من مستلزمات عملیة االستدامة 

  ).٣١٥، ص٢٠١٦قندیل، (
فمصطلح التنمیة المستدامة والنتائج المترتبة علیھ أصبح من العناصر الضروریة للحكم 
على كفاءة الشركات، خاصة بعد األزمات المالیة واالنھیارات االقتصادیة والتغیرات المناخیة 

وقد أوضحت األمم المتحدة في ). ٧، ص ٢٠١٥ملیجي، (ي الفترة األخیرة التي شھدھا العالم ف
 على ضرورة تعزیز الممارسات االجتماعیة والبیئة ٢٠١٥وثیقتھا للتنمیة المستدامة عام 

، وبذلك لم تعد )United Nations, 2015, p.2(المستدامة والنمو االقتصادي في وقت واحد 
ى تعظیم الربح االقتصادي فحسب، بل اتجھت لإلفصاح عن الشركات تستند في بناء سمعتھا عل

المعلومات الخاصة بھا بھدف تحسین صورتھا وتعزیز مكانتھا في المجتمع، عن طریق 
إفصاحھا عن ممارساتھا المختلفة التي تدعم قیم التنمیة المستدامة على المدى القریب والبعید 

)Izzo, Ciaburri& Tiscini, 2020, p2 .(ھم في تعظیم القیمة لدى العمالء وذلك والتي تس
جودة اإلدارة، وھیاكل حوكمة : (عن طریق اتباع عدد من المعاییر النوعیة وغیر المالیة، مثل

الشركة، والسمعة، وإدارة رأس المال البشري، وعالقات الشركة بأصحاب المصلحة، وحمایة 
بحیث یقصد ھنا بالقیمة  ).Lo and Shu, 2007, P.345() االجتماعیةالبیئة، والمسؤولیة 

 ما یحصل علیھ العمیل، وذلك نتیجة لعملیة التبادل التجاري في مقابل السعر المستدامة للعمیل
الذي یدفعھ، فھي تعبر عن إجمالي المنفعة، مع طرح التكلفة التي یتحملھا العمیل أثناء اتخاذ قرار 

ئي للشركة، من طاقة وتلوث ومخلفات، بل الشراء، فال یقصد بالقیمة المستدامة تحسین األداء البی
األداء المتوازن والمتزامن لألعمال في شتى أبعاد األداء مثل البعد البیئي واألخالقي والمالي 

، لذلك یتسع مفھوم القیمة المستدامة للعمیل لیمتد خارج )٣٩٧، ص ٢٠١٩حدوي، (واالجتماعي
  ،)Singh, 2011, p.57(األعمال، من أجل أن یتضمن أنشطة سلسلة التجھیز 

 التعرف على األثار المترتبة على استخدام أنشطة ومن ھنا تستھدف الدراسة الحالیة
شركات الطرف الرابع على تعظیم القیمة المستدامة لدى العمیل، بحیث تكمن تساؤالت البحث 

م ما أثر استخدام أنشطة شركات الطرف الرابع على تعظی: في اإلجابة على تساؤل رئیسي وھو
  : القیمة المستدامة لدى العمیل؟، والذي یتفرع عنھ عدد من التساؤالت الفرعیة وھي

ما العناصر المؤثرة على األبعاد اللوجستیة لشركات الطرف الرابع وفقًا للعمالء عینة  -
 ؟)النقل، التخزین، التورید، جودة الخدمات(الدراسة 

المنفعة (مة المستدامة لدى العمیل ما تأثیر أنشطة شركات الطرف الرابع على تعظیم القی -
 ؟)االقتصادیة، المنفعة السیكواجتماعیة، التضحیة
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ولإلجابة على التساؤالت أعاله، فإن البحث الحالي یھدف إلى تحدید وفحص التأثیر 
المباشر وغیر المباشر ألنشطة التي تعتمد علیھا شركات الطرف الرابع على تعظیم القیمة 

  .المستدامة للعمیل
 

 

  الطرف الرابع) لوجستیات(استراتیجیات : المحور األول
  .الدراسات الخاصة بوصف وتحلیل لوجستیات الطرف الرابع

ناقشت الكثیر من الدراسات العلمیة لوجستیات الطرف الرابع في ظل التكنولوجیا 
 Schramm and)تلفة ومتنوعة، حیث استھدفت دراسة الحدیثة، وذلك من خالل نواحي مخ

et.al, 2019) التعرف على التطورات الحالیة والمستقبلیة للخدمات اللوجستیة لشركات الطرف 
الرابع في المستقبل، واعتمدت الدراسة على المنھج االستكشافي المختلط في المقابالت مع 

ذلك من أجل التعرف على الجوانب الشركات، حیث تم توزیع استبیان عبر اإلنترنت، و
المستقبلیة في شركات الطرف الرابع من قبل الشركات العابرة للقارات، وخلصت نتائج الدراسة 
إلى وجود اتجاه واضح في الشركات یتخطى مجرد تنظیم عملیة نقل البضائع من خالل 

طفرات التكنولوجیة اإلنترنت، والتوجھ نحو التوسع في المزید من األنشطة، ویساعد في ذلك ال
 Fulconis and)وقد اتفقت دراسة . الحالیة التي تزید من أھمیة لوجستیات الطرف الراعب

Paché, 2018) مع ھدف الدراسة حیث سعت لوصف وتحلیل الواقع اإلداري لشركات الطرف 
الرابع، ومراقبة خدمات الطرف الرابع ومدى تطورھا خالل العقود الثالثة الماضیة، وخلصت 
نتائج الدراسة إلى أن الكثیر من الشركات عملت على االستعانة بمصادر خارجیة من أجل إدارة 

، وتم (LSPs)عملیات النقل واإلمداد لموردین متخصصین یقومون بتقدیم الخدمات اللوجستیة 
وصف ذلك الواقع اإلداري وتحلیلھ على نطاق واسع في الدراسات الخاصة باإلدارة 

تسویق وإدارة اللوجستیات، وأكدت نتائج الدراسة أنھ خالل الفترة الماضیة قام االستراتیجیة وال
بتغییر جذري في صناعة الخدمات " الطرف الرابع"جیل جدید یسمى مقدمو الخدمات اللوجستیة 

اللوجستیة، حیث قاموا بتقدیم خدمة لوجستیة كاملة دون امتالك األصول المادیة التي تتمثل في 
ائل النقل وغیرھا، وبذلك استطاعوا التحول إلى منسقین داخل سالسل التورید المستودعات ووس

  . بشكل تدریجي

 إلى التعرف على الوظائف (Skender and et.al, 2017)بینما سعت دراسة 
والخدمات التي تقدمھا شركات الطرف الرابع وأھمیتھا، وخلصت نتائج الدراسة الحالیة إلى 

ع عملت على وجود أداء متمیز بین الصناعات، وذلك بما تتمتع وجود أن شركات الطرف الراب
 ,Carrus)بھ من خدمات لوجستیة تقوم بتقدیمھا ضمن سلسلة تورید الشركة، وقامت دراسة 

 بالتعرف على الدور الذي تقوم بھ شركات الطرف الرابع، وأكدت نتائج الدراسة الحالیة (2015
 المعلومات عن طریق العمالء، وھو ما یؤدي بالطبع على تمكن شركات الطرف الرابع من تبادل

  .إلى تحقیق عالقات تعاونیة في األداء
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 على التعرف على تصنیف لوجستیات الطرف (Saglietto, 2013)وعملت دراسة 
الرابع على مدار عدة سنوات، كما استھدفت الدراسة الحالیة التعرف على كیفیة تمییز مجتمع 

 الرابع، كما استھدفت الدراسة الحالیة تحلیل كامل لمجتمع الطرف الخدمات اللوجستیة للطرف
الرابع وفقا لدراسة تجریبیة على كافة مقدمي الخدمات اللوجستیة العاملین في فرنسا، وذلك من 

 والبیانات المستخرجة من مواقع DIANEباالعتماد على البیانات الواردة في قاعدة بیانات 
مثلت منھجیة الدراسة الحالیة في كونھا تمثیلیة وقابلة للتكرار وقابلة الویب التجاریة المحددة، وت

للتحویل إلى دول أخرى،  وأكدت نتائج الدراسة الحالیة أن استعانة الشركات بمصادر خارجیة 
لتحقیق وظائف لوجستیة ألنواع مختلفة من مقدمي الخدمات اللوجستیة شيء محوري في تنظیم 

 التعرف على الخدمات التي (Kjellberg, 2011)تھدفت دراسة األسواق والشركات، كما اس
تقدمھا شركات الطرف الرابع في الفترة األخیرة، وخلصت نتائج الدراسة الحالیة إلى وجود 
تنافس كبیر بین شركات الطرف الرابع، وقد ساعد في ذلك تكنولوجیا المعلومات وتقدمھا، والتي 

فع فاتورة الشحن إلكترونیا أیضا، واعتمدت الدراسة عمل على شراء البضائع إلكترونیا، ود
الحالیة على منھجیة دراسة الحالة، وذلك من أجل التعرف على طرق التسعیر التي تعتمد علیھا 

 ,Nowodziński)شركات الطرف الرابع من أجل تسعیر منتجاتھا، وقد استھدفت دراسة 
لطرف الرابع، كما استھدفت الدراسة  التعرف على األبعاد االستراتیجیة للوجستیات ا(2010

الحالیة التعرف على أھمیة استراتیجیة شركات الطرف الرابع، كما عملت الدراسة الحالیة على 
استعراض االتجاھات الحدیثة في اللوجستیات واالستراتیجیات التي تتبعھا الشركات، وخلصت 

ت مستمرة في مجال الخدمات نتائج الدراسة الحالیة إلى وجود تطورات كبیرة حدثت وال زال
اللوجستیة، خاصة في ظل الدقة المتناھیة التي باتت تمیز شركات الطرف الرابع، خاصة في ظل 
التقنیات المبتكرة في مجاالت التتبع واالتصال والمسح الضوئي، وھو ما جعل الشراكات 

  .المستھلكوالتعاون اللوجستي فعال بشكل أكبر من حیث انخفاض التكلفة التي تقع على 

  .الدراسات الخاصة بالمزایا التي تقدمھا لوجستیات الطرف الرابع
أشارت العدید من الدراسات إلى وجود كثیر من المزایا التي تتمتع بھا شركات الطرف، 

، "العمالء المتعاملین مع شركات الطرف الرابع"سواء على المستوى الداخلي، أو الخارجي 
على وجود عدة ممیزات لشركات  (Schramm and et.al, 2019)حیث أكدت نتائج دراسة 

الطرف الرابع، والتي تتمثل في وجود قرب في العالقات بین شركات الطرف الرابع وعمالئھم، 
األمر الذي یؤدي بشكل كبیر إلى وجود تخفیضات كبیرة في التكلفة المباشرة، ویعمل على وجود 

ابع والعمالء، وذلك عن طریق عملیات تطور كبیر في العالقات بین شركات الطرف الر
 مع نتائج (Carrus, 2015)التخطیط والتحلیل المتقدمة بفضل التكنولوجیا، واتفقت دراسة 

الدراسة السابقة، حیث أشارت نتائج تلك الدراسة على أنھ من ضمن ممیزات شركات الطرف 
لومات والمعرفة وجعلھا الرابع زیادة سرعة الشركات في توصیل المنتجات، وزیادة مرونة المع

أكثر كفاءة، وھو ما حقق أرباح وعوائد أعلى لجمیع أعضاء سلسلة التورید، وقد أدى ذلك إلى 
الحد من أخطاء االتصال، وتسھیل تبادل المعرفة المعلوماتیة، وزیادة التكامل بین المورد 

مة للعمالء عبر والمشتري، وھو ما انعكس على تقدیم مزیدا من االبتكار في الخدمات المقد
  .العالم
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 مع الدراسات السابقة من حیث ھدفھا الذي تمثل في (Jia, 2014)واتفقت دراسة 
التعرف على مزایا شركات الطرف الرابع خاصة في ظل مستوى الثقة بین العمالء، وخلصت 

د نتائج الدراسة إلى أن شركات الطرف الرابع تتمتع بفعالیة كبیرة وسرعة فائقة، وھو ما یساع
على وجود موثوقیة كبیرة لدى العمیل، باإلضافة إلى خفض التكلفة وھو ما یمثل میزة إضافیة 
في شركات الطرف الرابع، وتعمل شركات الطرف الرابع وفقا لإلمكانیات المتاحة على تحسین 
الخدمات التي تقوم بتقدیمھا لعمالئھا بشكل مستمر، كما أكدت نتائج الدراسة الحالیة أن 

ات الطرف الرابع تساھم في تحقیق القدرة التنافسیة المستدامة بین شركات التصنیع لوجستی
من المشاركین في االستبیان یفضلون التعامل % ٩٧والخدمات، وأكدت نتائج الدراسة الحالیة أن 

 موظف فیما أكثر، وكان مشارك واحد فقط ھو من فضل التعامل ١٠٠٠مع الشركات التي لدیھا 
 موظف، واستنتجت الدراسة الحالیة أن جمیع المشاركین تقریبا ٥٠ من أقل من مع شركة تتألف

 والتي تتمثل DACHیرغبون في التعامل مع الشركات متعددة الجنسیات الموجودة في منطقة 
مع نتائج الدراسة السابقة،  (Saglietto, 2013)في سویسرا وألمانیا والنمسا، وقد اتفقت دراسة 

راسة الحالیة أن ممیزات استراتیجیات الطرف الرابع تتمثل في االعتراف حیث أكدت نتائج الد
بالخبرة والسمعة التي تعتمد على ثالثة مفاھیم رئیسیة تتمثل في الحیاد، وضمان شامل، 
وإمكانیات قویة لرأس المال البشري في خدمة العمالء، وأكدت الدراسة الحالیة أن الحیاد في 

نھا تكون قانونیة ومستقلة من الجانب التنظیمي، وبالتالي تقوم على شركات الطرف الرابع تعني أ
إنشاء شراكات خارجیة، كما أكدت نتائج الدراسة الحالیة أن شركات الطرف الرابع ملیئة 
باإلبداع بمعنى أنھا في بحث مستمر عن مفاھیم تنظیمیة جدیدة بھدف إیجاد أسواق جدیدة 

  .وعمالء جدد لھا
 التعرف على مزایا االعتماد على (Nowodziński, 2010)ة فیما استھدفت دراس

استراتیجیات الطرف الرابع، واستعراض االتجاھات الحدیثة في اللوجستیات واالستراتیجیات 
التي تتبعھا الشركات، وأكدت نتائج الدراسة على أن االعتماد على تقنیة الطرف الرابع یؤدي 

 خاصة في ظل التعقیدات اإلضافیة الناتجة عن لتوفیر رضا أكبر للعمالء، ومنافسة أكبر
الجمارك، حیث توفر تلك االستراتیجیات الجدیدة تسھیل وتسریع تدفق البضائع للمستھلكین في 
األسواق البعیدة، ولذلك یعتبر االستفادة من الخدمات اللوجستیة للطرف الرابع أمر ضروري 

سة الحالیة على ضرورة بذل المزید من وفعال لنجاح جھد التسویق العالمي، كما أكدت الدرا
 التعرف على (Bragança, 2009)الجھد لتحقیق تكامل وتعاون أفضل، وقد واستھدفت دراسة 

تأثیر المزایا اللوجیستیة على ثالث شركات سویدیة تعتبر من شركات الطرف الرابع، وخلصت 
ع من حیث خفض التكلفة فیما نتائج الدراسة الحالیة إلى األھمیة الكبیرة لشركات الطرف الراب

یخص حیازة مخزون البضائع، وھو ما أثر على الخدمات المقدمة للعمالء من حیث تحسین 
  .الخدمة النھائیة المقدمة للعمالء، باإلضافة إلى خفض تكلفتھا

 مع الدراسات السابقة من حیث األھداف (Gattorna, 2004)كما اتفقت دراسة 
اسة التعرف على مزایا الخدمات اللوجستیة المقدمة للعمالء والنتائج، حیث استھدفت الدر

واستخداماتھا في المستقبل،  وأكدت نتائج الدراسة على وجود عدد من المزایا في شركات 
الطرف الرابع والتي تتمثل في تحقیق التعاون وتحقیق أبعاد التحالفات االستراتیجیة، باإلضافة 

من المشاركین في % ٩٠شركات، كما أكدت نتائج الدراسة أن إلى تحقیق التكامل والتعاون بین ال
االستبیان الخاص بالدراسة كانوا راضین أو راضین جدا عن خدمات شركات الطرف الرابع، 
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وإتاحة التكنولوجیا سلسلة تورید تكنولوجیة في صالح العمیل، والتي تعمل على خفض التكلفة، 
م من االستعانة بمصادر خارجیة ناجحة، وأن معیار وتحسین الكفاءة التشغیلیة، وذلك على الرغ

األداء الرئیسي یتمثل في تحقیق مستویات عالیة من الرضا، وھو ما استطاعت شركات الطرف 
الرابع تحقیقھ، وأن المسافات البعیدة بین العمالء والموردین باتت مسألة غیر مھمة، لكن یظل 

ة أمام شركات الطرف الرابع التي تنمو بسرعة تعیین موظفین ذوي كفاءة وخبرة تعّد أكبر عقب
 أشار إلى وجود مزایا وعوامل ساعدت على تسھیل (Al-Murgan, 2003)وفي دراسة . كبیرة

استخدام لوجستیات الطرف الرابع، وأكدت الدراسة الحالیة على أن التعاون بین الشركات، ھو ما 
  .یخدم العمالء النھائیین بشكل كبیر

  . بالمخاطر المحتملة لشركات الطرف الرابعالدراسات الخاصة
أشارت العدید من الدراسات العلمیة إلى وجود عدد من المخاطر التي یمكن أن تتعرض 
لھا شركات الطرف الرابع، وذلك نتیجة للتعامالت اإللكترونیة التي تتمتع بھا تعامالت شركات 

ھمیة معالجة المخاطر التي إلى أ ) (Cosentino, 2020الطرف الرابع، حیث أشارت دراسة 
یمكن أن تواجھھا شركات الطرف الرابع، حیث أكدت الدراسة على ضرورة إدارة مخاطر 
البائعین التي تتعلق بفحص البائعین والشركات والموردین من أجل التأكد من استیفاء شروط 

د الرقمي  إلى أن االقتصا(Crane, 2019)معینة لضمان سالمة سلسلة التورید، وأكدت دراسة 
ساعد بشكل كبیر في ظھور شركات الطرف الرابع، وذلك على الرغم من وجود المزید من 

  .المخاطر اإللكترونیة اإلضافیة
 إلى ضرورة االنتباه للمخاطر اإللكترونیة التي یمكن (Ghent, 2016) وأكدت دراسة 

 ,Denisa)ت دراسة أن تتعرض لھا شركات الطرف الرابع والعمالء المتعاملین معھا، واستھدف
 تحلیل استخدام خدمات لوجستیة من قبل شركات التصنیع، وخلصت الدراسة الحالیة إلى (2015

ضرورة االستعانة بمصادر خارجیة لوجستیة والنظر فیھا بشكل جدي من أجل زیادة الكفاءة 
  .اللوجستیة

  تأثیر الشركات على التنمیة المستدامة : المحور الثاني
  تنمیة المستدامة على الشركاتأھمیة عملیة ال

أشارت عدة دراسات إلى أھمیة عملیة التنمیة المستدامة في تقدم الشركات وزیادة 
على وجود عالقة قویة بین صناعات الفئة ) Oláh et.al, 2020(ربحھا، حیث أكدت دراسة 

ى البیئة؛ وأن لھذه الرابعة والتي تعني استخدام التكنولوجیا من أجل اإلنتاج الفعال وبین التأثیر عل
الشركات تأثیر سلبي على التنمیة المستدامة بسبب ما یصدر عنھا من ملوثات للبیئة، ونفایات، 
واالستخدام المكثف للمواد الخام والطاقة، وأن ھناك توجھ ضعیف نحو تحقیق االستدامة في ھذا 

  . النمط من الشركات
ات للتنمیة المستدامة على على وجود تأثیر) ٢٠١٩عثمان، (بینما أشارت دراسة 

الشركات في الكثیر من األبعاد مثل البعد االجتماعي واالقتصادي والبیئي، وبالتالي التأثیر على 
مع الدراسة السابقة، حیث أكدت على ) ٢٠١٩ابن الطیب، (المجتمع ككل، واتفقت دراسة 

یة تتسم بطول األمد، مساھمة تطبیق التنمیة المستدامة في خلق ثروة مستدامة بعوائد اقتصاد
باإلضافة إلى تأثیر التنمیة المستدامة على تحفیز النمو، وكذلك إتاحة وخلق فرص عمل لمواطني 
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مع الدراسات السابقة، حیث أشارت إلى ) ٢٠١٩عزت، (كما اتفقت دراسة . المنطقة في المستقبل
بیئي، كما أكدت الدراسة أھمیة التنمیة المستدامة في تأثیرھا وانعكاسھا على عملیة التدقیق ال

  .الحالیة أن التدقیق البیئي ینعكس إیجابیا على عملیة التنمیة المستدامة
مع الدراسات السابقة، حیث أشارت إلى تأثیر ) ٢٠١٨التومي، (واتفقت دراسة 

االستدامة في تعمیق المعارف البیئیة في أوساط الشركات الصناعیة، كما أكدت على وجود 
تراتیجیة حقیقة لتعمیم المعارف البیئیة وتحفیزھا للمشاركة والمساھمة في حمایة االعتماد على اس

البیئیة، كما أكدت الدراسة أن التنمیة المستدامة من شأنھا تلبیة احتیاجات الحاضر والمستقبل 
مع الدراسات السابقة، حیث إن جودة التقاریر المالیة تساھم ) ٢٠١٨علي، (معا، واتفقت نتائج 

د القرارات االستثماریة، وھو ما یؤدي على تحقیق التنمیة المستدامة، كما أن مصداقیة في ترشی
مع ) ٢٠١٧محمد، (واتفقت دراسة . المعلومات تساعد في تفادي مخاطر قرارات االستثمار

الدراسات السابقة من حیث تأثیر التنمیة المستدامة اإلیجابي على البعد االقتصادي والتنمیة 
 تھدف التنمیة المستدامة إلى التحول السریع في القاعدة التكنولوجیة للمجتمعات البشریة، حیث

على أن التنمیة ) Beck& Buddemeier, 2015(كذلك األمر نفسھ بالنسبة لدراسة . الصناعیة
المستدامة للشركات من أھم العناصر التي یجب أن یتم التركیز علیھا وأنھا واتفقت دراسة 

الدراسات السابقة، حیث أكدت على أھمیة التنمیة المستدامة في تحقیق مع ) ٢٠١٢البركي، (
زیادة اإلنتاج المادي، وھو ما یتوافق مع رؤیة اإلسالم في تطبیق العلم الصحیح النافع الغیر 

   .مضر بالمجتمع والبیئة

  تأثیر التنمیة المستدامة على العمالء وتأثیر خصائص الشركات على التنمیة المستدامة
رت العدید من الدراسات العلمیة على أھمیة التنمیة المستدامة في تحقیق النفع على أشا

إلى أن الشركات قد تھمل في عدة أحیان ) Mihajlovi´c, 2020(العمالء، حیث أشارت دراسة 
تطبیق ضوابط التنمیة المستدامة خالل الممارسة العملیة لألنشطة الخاصة بھا، ومن ھنا فإنھ 

عمل على الحد من األثر السلبي لعدم تطبیق معاییر االستدامة، وفرض عقوبات یجب أن یتم ال
قانونیة على السلوك غیر المستدام وغیر المسؤول اجتماعًیا للشركات من خالل تطبیق قواعد 
قانون المستھلك بشأن حظر الممارسات التجاریة غیر العادلة التي تسيء للمستھلك، وأشارت 

إلى أھمیة التنمیة المستدامة التي یتم االعتماد علیھا في مصاید  (Debora, 2020)دراسة 
األسماك، حیث أكدت الدراسة أن التنمیة المستدامة ساعدت في زیادة القدرة التنافسیة وإحداث 
تنمیة اقتصادیة في المصاید، كما عملت على ضمات االلتزام بمستویات استدامة بیئیة واجتماعیة 

  . جیدة
فقد قدمت صورة مختلفة تمامًا مع ) Tian, Hung& Frumkin, 2020(أما دراسة 

الدراسة السابقة حیث أشارت إلى أن الشركات تعتمد بصورة كبیرة على عناصر التنمیة 
المستدامة والمسئولیة االجتماعیة من أجل كسب والء العمالء، وأن ھناك آثار مختلفة لممارسات 

ك الشرائي للمستھلكین، والتي تتمثل في االعتماد على المسئولیة االجتماعیة للشركات على السلو
عجاس، (وأكدت على ھذا األمر دراسة . التقنیات لقیادة السلوك الشرائي، وكثب ثقة العمالء

حیث أكدت على احتضان الكثیر من الشركات الجزائریة لسیاسات التنمیة المستدامة، ) ٢٠١٨
، وشكل من أشكال الممارسة الحدیثة لإلدارة وذلك العتبارھا جزء من المسؤولیة االجتماعیة

  .والتي تعود بالنفع على أصحاب المصلحة والعمالء على حد سواء
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على أن قیاس المنشأة لمدى التزامھا اتجاه المجتمع ) ٢٠١٨أحمد، (كما أشارت دراسة 
تنمیة  إلى أن ال(Alfnes, 2017)واإلفصاح عنھا یساھم في استدامة التنمیة، وقد أشارت دراسة 

المستدامة عملت على جذب الجمھور للتعامل مع الشركة عینة الدراسة التي تعتمد في سیاستھا 
على التنمیة المستدامة، وعمل ذلك على المزید من التنمیة في اقتصاد الشركة، كما أكدت نتائج 

یة، واتفقت الدراسة الحالیة على أن القیاس المحاسبي لألنشطة االقتصادي یساھم في استدامة التنم
مع الدراسة السابقة، حیث أكدت على وجود عالقة موجبة بین ) ٢٠١٥ملیجي، (نتائج دراسة 

مستوى ممارسات التنمیة المستدامة وربحیة الشركة، كما أكدت نتائج الدراسة الحالیة على وجود 
.  محاسبیةتأثیر إیجابي لإلفصاح المحاسبي عن ممارسات التنمیة المستدامة على جودة األرباح ال

مع الدراسات السابقة؛ حیث أشارت إلى عدم اعتماد الشركة ) ٢٠١٨أبو النجا، (واختلفت دراسة 
السعودیة محل الدراسة على التنمیة المستدامة، حیث لم تقم تلك الشركة بدمج االستدامة في 

لى مع ما سبق بشكل نسبي حیث أكدت ع) ٢٠١٦قندیل، (ممارساتھا التجاریة، واتفقت دراسة 
عدم وجود تأثیر معنوي لمستوى ربحیة الشركة على اإلفصاح عن االستدامة، واتفقت دراسة 

مع الدراسات السابقة حیث أشارت إلى عدم وجود تأثیر في شركات ) ٢٠١٩القرعان، (
  .المراجعة على تحقیق التنمیة البیئیة المستدامة

ارسات الشركات والتي كما استھدفت عدد من الدراسات العلمیة على التعرف على مم
التعرف على تأثیر ) ٢٠١٨األذینة، (تؤثر على تحقیق التنمیة المستدامة، حیث استھدفت دراسة 

خصائص الشركات على التنمیة المستدامة، وخلصت الدراسة الحالیة إلى وجود عالقة دالة 
تقاللیة إحصائیة بین خصائص مجلس إدارة الشركة مثل استقاللیة المجلس وحجم المجلس واس

مع ) ٢٠١٨الخطیب، (لجنة التدقیق وافصاحات االستدامة في الشركات الكویتیة، واتفقت دراسة 
الدراسة السابقة، حیث أشارت على وجود أثر للتوجھ الریادي الذي تتبناه الشركات في تحقیق 

المیزة التنمیة المستدامة، كما أكدت النتائج وجود أثر للتوجھ الریادي بأبعاده المجتمعة في 
التنافسیة بأبعادھا الكثیرة، وذلك عن طریق التنمیة المستدامة متضمنة أبعادھا جمیعا، وتتفق 

مع الدراسات السابقة، حیث ترى عدم التزام الشركات في سوریا ) ٢٠١٥إسماعیل، (دراسة 
ث محل الدراسة بالتنمیة المستدامة، وأرجعت الدراسة سبب ذلك نتیجة عدم تضمین تكالیف التلو

البیئي للمشاریع الجدیدة، وأشارت الدراسة أنھ في حال وجود تحسن في شروط البیئة في سوریا، 
فإن ذلك سیؤدي إلى تراجع في جمیع المؤشرات االقتصادیة، وذلك نتیجة لرغبة المستثمرین في 

ة  أنھ االعتماد على التنمیة المستدام(Haung, 2013)عدم دفع التكالیف البیئیة، وترى دراسة 
یخلق قدر كبیر من االتساق في أداء المسؤولیة االجتماعیة للشركات، كما أشارت الدراسة أن 

  .عدد موظفي الشركة لھ عالقة كبیرة بأداء المسؤولیة االجتماعیة للشركات

عن الدراسات السابقة، والتي ترى التزام األعمال ) ٢٠١٨الشعباني، (وتختلف دراسة 
یئي، والتنمیة المستدامة، سواء عن طریق مراجعة االلتزام البیئي أو المصریة بمراجعة البعید الب

عن طریق مراجعة نظم اإلدارة البیئیة، كما یتم تطبیق التنمیة المستدامة بشكل نسبي ال یصل 
  . للدرجة الكاملة

  )المنفعة االقتصادیة، المنفعة السیكواجتماعیة، التضحیة(طریقة تعظیم قیمة العمیل في 
التعرف على قیاس لقیمة الزبون، وذلك من خالل ) ٢٠١٧فیحان، (راسة استھدفت د

التعرف على تسویق العالقة، وخلصت نتائج الدراسة الحالیة إلى إنھ یمكن حساب مقدار القیمة 
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التي یمكن أن تتحقق للشركة من خاللھا، عن طریق التعرف على تكلفة كسب العمالء، والتي 
د الزبائن ذوي القیمة، وكذلك التعرف على عدد الزبائن ذو یمكن من خاللھا التعرف على عد

المدى الطویل، والذي یتم تحقیق أعلى قیمة من خاللھم، وذلك من أجل احتساب الكلف والعوائد، 
  .وكذلك الوصول إلى األرباح المتراكمة والصافیة

لك  التعرف على فئة القیمة للعمیل، وذ(Wiechoczek, 2016)بینما استھدفت دراسة 
بالنسبة للمنتجات عالیة التقنیة، وخلصت الدراسة الحالیة إلى إن القیمة المقدمة للمشترین تتسم 
بتنوع وتعدد األبعاد بشكل متزاید، وھو ما یعمل على تعقید عملیة إنشاء تلك القیمة من قبل 

    .نسبة للعمیلالشركات المصنعة لھا، كما خلصت نتائج الدراسة الحالیة إلى أھمیة تحقیق القیمة بال

التعرف على العوامل التي یمكن من ) ٢٠١٦أحمد ومحمد، (في حین استھدفت دراسة 
خاللھا أن تنجح الشركات الخدمیة الحدیثة، وخلصت نتائج الدراسة الحالیة إلى إن المستھلك بات 

ئج یدفع أكبر قدر من المال بھدف الحصول على أكبر منفعة یمكن الحصول علیھا، كما أكدت نتا
الدراسة إلى إن والء العمیل تجاه الشركة بات ھدف رئیسي تستھدف الشركة تحقیقھ بشكل 

  .مستمر، ومن بین المداخل الرئیسیة للوصول لوالء المستھلك ھو القیمة المدركة
 التعرف على المھام التسویقیة في إنشاء القیمة (Kumar, 2016)كما استھدفت دراسة 

 یتم إیصالھم للوالء والرضا ومن ثّم الربحیة، وخلصت نتائج الدراسة المستدامة للعمالء، حتى أن
الحالیة إلى إنھ یجب إنشاء قیمة متصورة للعمالء یتم من خاللھا تحقیق النجاح للشركة، كذلك 
ضرورة دمج عناصر المزیج التسویقي من أجل إعطاء العمالء قیمة عن طریق عدد من األشكال 

دامة للشركة، لذلك یجب أن یتم قیاس تلك القیمة وإدارتھا من قبل المتنوعة مثل القیمة المست
  .الشركة

 التعرف على أھمیة قیمة العمیل باعتباره (McFarlane, 2013)واستھدفت دراسة 
استراتیجیة خاصة بممارسة األعمال التجاریة في القرن الحادي والعشرین، وخلصت الدراسة 

 استراتیجیین، كما أكدت نتائج الدراسة الحالیة على إن خدمة الحالیة إلى إن العمالء بمثابة شركاء
العمالء تعمل على خلق القیمة في تطویر المنافسة، وھو ما یشیر إلى األھمیة االستراتیجیة لقیمة 
العمیل بشكل كبیر، كما أكدت نتائج الدراسة إلى إن فھم قیمة العمیل لیس مجرد مسعى قصیر 

ة یتم من خاللھا ممارسة األعمال التجاریة، ویتم من خاللھا فھم المدى أو تكتیك، بل ھو وسیل
  .دینامیكیات محركات قیمة األعمال

 إلى التعرف على كیفیة خلق قیمة للعمالء من (Shanker, 2012)كما استھدفت دراسة 
أجل تحقیق المزید من اإلیرادات للشركة، وخلصت نتائج الدراسة الحالیة إلى إن خلق أبعاد لقیمة 
العمالء تعمل على توفیر إطار عمل یتم من خاللھ مساعدة المدیریة ورواد األعمال والمشاریع 
على خلق قیمة، وذلك بالنسبة للشركات التي تدر إیرادات وأرباح من األصول ذات المصادر 

  .المفتوحة

التعرف على نواتج ومحددات قیمة العمیل في ) ٢٠١٢أحمد، (في حین استھدفت دراسة 
لتلیفون المحمول، وخلصت نتائج الدراسة الحالیة إلى إنھ ال یوجد داللة بین اتجاھات قطاع ا

عمالء الھواتف المحمولة نتیجة لخصائصھم الدمیجرافیة، وذلك في إدراكھم للقیمة، كما أكدت 
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الدراسة على وجود اختالف لھ داللة إحصائیة بین اتجاھات عمالء الدراسة نحو الوالء للعالمة 
  .ة باختالف كل من السن والنوعالتجاری

التعرف على أھمیة خلق القیمة المستدامة ) (Singh, 2011دراسة كما استھدفت 
للعمل، والحفاظ علیھا أكبر وقت ممكن بھدف االحتفاظ بالعمیل، وخلصت الدراسة الحالیة إنھ في 

نافع مادیة حال نجاح الشركة في بناء عالقة طیبة بالعمالء، فإن ذلك سیعمل على تحقیق م
للشركة، ویعمل على ضمان استمرار الربح، باإلضافة إلى ضمان ازدھار وبقاء الشركة، كما 
أكدت الدراسة على إن العكس سیعمل على فشل النشاط التجاري في الحفاظ على العمالء 

  .واستمرار جذبھم

 التعرف على طریقة تعظیم قیمة (Graf and Maas, 2008)واستھدفت دراسة 
، وخلصت الدراسة إلى إن مفھوم القیمة یعد أحد العناصر الرئیسیة الخاصة بنظریة العمیل

التسویق، حیث تعد تعظیم قیمة العمیل شرط رئیسي یمكن من خاللھ إنجاح أي شركة، لذلك یجب 
  .أن تقوم الشركة بتفسیر قیمة العمیل

نات التي تتسم التعرف على طریقة تحلیل البیا) ٢٠٠٨أبو وردة، (كما استھدفت دراسة 
بالتداخل من أجل تعظیم القیمة للعمیل، وخلصت نتائج الدراسة الحالیة إلى إن السمات 
الدیموجرافیة من أبرز العوامل الرئیسیة والھامة التي یمكن من خاللھا تفسیر نسب التحسینات 

من التي تقدر مزیج القیمة لمجموعة من مستخدمي خدمات الھواتف المحمولة في مصر، وذلك 
أجل التوصل إلى القیمة العظمى، كما تتمثل أبرز نواحي القصور في مزیج القیمة في المنفعة 

  .الوظیفیة ومنفعة التعامالت، والتكالیف النقدیة والغیر نقدیة كذلك
 

  : من العرض السابق للدراسات السابقة یمكن للباحث إبداء المالحظات األتیة

 الدراسات السابقة على وجود مزایا لشركات الطرف الرابع خاصة في ظل مستوى اتفقت - ١
الثقة بین العمالء، حیث اتفقت الدراسات السابقة على إن شركات الطرف الرابع تتمتع 
بفعالیة كبیرة وسرعة فائقة، وھو ما یساعد على وجود موثوقیة كبیرة لدى العمیل، كما 

ایا الخدمات اللوجستیة المقدمة للعمالء واستخداماتھا في أشارت الدراسات السابقة إلى مز
المستقبل، وأكدت نتائج الدراسات على وجود عدد من المزایا في شركات الطرف الرابع 

 .والتي تتمثل في تحقیق التعاون وتحقیق أبعاد التحالفات االستراتیجیة
مكن أن تتعرض لھا واتفقت الدراسات السابقة كذلك على وجود عدد من المخاطر التي ی - ٢

شركات الطرف الرابع، وذلك نتیجة للتعامالت اإللكترونیة التي تتمتع بھا تعامالت 
 .شركات الطرف الرابع

كما اتفقت الدراسات السابقة على إلى أھمیة عملیة التنمیة المستدامة في تقدم الشركات  - ٣
بیئیة في أوساط وزیادة ربحھا، باإلضافة إلى تأثیر االستدامة في تعمیق المعارف ال

الشركات الصناعیة، كما أشارت العدید من الدراسات العلمیة على أھمیة التنمیة 
  .المستدامة في تحقیق النفع على العمالء
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  :الفجوة بین الدراسات السابقة والدراسة الحالیة
من خالل استعراض الدراسات السابقة اتضح أن التركیز بھا ینصب على مزایا التنمیة  -١

ة سواء على البیئة أو على نجاح الشركة ذاتھا التي تطبق التنمیة المستدامة، وكذلك المستدام
 .مزایا الشركات التي تعتمد على التنمیة المستدامة بالنسبة للعمالء

كذلك نجد أن الدراسات السابقة ركزت على أھمیة األنشطة اللوجستیة في تحقیق التنمیة  -٢
 تنجم عن االعتماد على التنمیة المستدامة المستدامة، والتعرف على المخاطر التي

واألنشطة اللوجستیة في الشركات المختلفة، وقد تجاھلت العدید من الدراسات التعرف على 
 .التنمیة المستدامة من وجھة نظر العمالء أنفسھم

ویالحظ ندرة الدراسات العربیة التي تناولت التنمیة المستدامة في الشركات والشركات  -٣
 .كذلك ندرة الدراسات المصریة التي تناولت ذلك األمرالعربیة، و

وقد أوصت الدراسات السابقة بوجود حاجة ملحة إلجراء العدید من الدراسات في مجال  -٤
التنمیة المستدامة، للتعرف على اآلثار السلبیة التي تنجم عن االعتماد علیھا سواء بالنسبة 

 .للشركة أو العمالء
ول بأن البحث الحالي جاء لیغطي جانب لم یسبق أن غطتھ وبناء على ما سبق یمكن الق -٥

الدراسات السابقة وھو التعرف على أثر استخدام أنشطة شركات الطرف الرابع على 
تعظیم القیمة المستدامة للعمیل في مصر بالتطبیق على عمالء الھایبر ماركت؛ خاصة وأنھ 

دول العربیة بصورتھا الحالیة لم یسبق تطبیق مثل ھذه الدراسة في مصر أو في أي من ال
 .على حد علم الباحثة

  مراجعة األدبیات: ثانیًا
  : Fourth-Party Logistics (PL 4)الطرف الرابع ) لوجستیات(شركات   -  أ

تكامل اللوجستیات، والتي تعمل على تجمیع یشیر مفھوم شركات الطرف الرابع إلى 
لشركات األخرى، وذلك من أجل بناء القدرات والموارد والتكنولوجیا في شركة محددة وفي ا

وتصمیم وتشغیل حلول شاملة خاصة بسالسل التورید، حیث إن تلك الصناعة ال تزال في 
بدایتھا، وفي الوقت الحالي یجري العمل بھا في كافة بقاع العالم، لذلك فإن وظیفتھا وتعریفھا 

قل، وتعرف استراتیجیات یوجد بھ العدید من االلتباسات، حتى للمختصین في مجال صناعة الن
الطرف الرابع بشكل عام أنھا التكامل الذي یقوم بتجمیع القدرات والتكنولوجیا والموارد في 
شركة محددة، وذلك من أجل تصمیم حلول سلسلة التورید من أجل تجنب حدوث تضارب في 

  ).٥٨، ص ٢٠١٤شعیب، (المصالح 
 إدارة سلسلة الصناعات التي  بكونھا شركات تعمل علىوتعرف شركات الطرف الرابع

، وھي بذلك تتفوق على )Skender, et.al, 2017, p.96(تنتجھا بشكل كامل ومركزي 
شركات الطرف الثالث، وتعتمد على التكنولوجیا في إمداداتھا، كما تعتمد على متخصصین في 

 الرابع ، وتعمل شركات الطرف)Nejib, 2020, p.64(إدارتھا لسلسلة اإلمدادات الخاصة بھا 
على تحقیق خدمات ال تستطع شركات الطرف الثالث القیام بھا بمفردھا، ولذلك یمكن اعتبار 
شركات الطرف الرابع أفضل الشركات التي یمكن أن یتم التعامل معھا، حیث إنھا تتمیز عن 

ت شركات الطرف الثالث في الصناعة واإلدارة وبالتالي تعمل على التقلیل من قیمة سلسلة إمدادا
  .(Kutlu, 2007, p13)شركات الطرف الثالث 
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كما یتم تعریف شركات الطرف الرابع كونھا شركات تعمل على توصیل المنتجات من 
المصدر للمستھلك بشكل مباشر، وھي بذلك تختلف عن شركات الطرف الثالث، حیث تتخصص 

السلع، حیث یتم شركات الطرف الرابع في لعب كافة األدوار المركزیة والرئیسیة في إدارة 
التعاون بین الشركات المختلفة من أجل أداء المھام المطلوب منھا للمستھلك، وتتسم شركات 

 .(Khan, 2019, p16)الطرف الرابع بقدر كبیر من المرونة، وانخفاض التكالیف الخاصة بھا 
 عن وتتسم شركات الطرف الرابع بقدر كبیر من الكفاءة، وتختلف خطط شركات الطرف الرابع

 &Klierشركات الطرف الثالث، سواء في مستوى التعاون أو طریقة اإلدارة وغیرھا من المھام 
Rubenstein, 2008, p192) .( وعرفھا كل منSaglietto& Cezanneعلى أنھا  :

الشركات التي تستخدم لوجستیات متعددة ومتنوعة في شركتھا، حیث تعتمد على أكثر من ثالث 
وھي شركات . Saglietto& Cezanne, 2017, p225)( لمواردھا لوجستیات في إدارتھا

 &Saglietto(تقوم باالستعانة بمتخصصین لتحقیق التعاون بین جمیع أجزاء الشركة 
Cezanne, 2015, p.461.(  

وتعتمد ھذه الشركات في إمداداتھا على المزید من اللوجستیات، حیث یتم التركیز على 
 مھمة ومتمیزة لسلسلة اإلمدادات، ویتطلب ذلك العدید من قدرة الشركة على إضافة أنشطة

المتطلبات الرئیسیة لتحقیق ذلك، كما یتطلب ذلك مھارات مخصصة وماھرة للغایة، حیث تقوم 
  ..(Jensen, 2010, p372)شركات الطرف الرابع بمجموعة معقدة ومختلفة من األنشطة 

  :طبیعة األنشطة التي تقوم بھا شركات الطرف الرابع  - ب
األنشطة : یوجد عدد من األنشطة التي یمكن أن تقوم بھا شركات الطرف الرابع مثل

االقتصادیة عبر اإلنترنت، والتي أصبحت مھمة للغایة نتیجة للتحول المذھل في استخدام 
اإلنترنت في المعامالت التجاریة بین جمیع المشاركین في السوق مثل تجار التجزئة والموردین 

، حیث استطاع اإلنترنت الوصول إلى كافة أنحاء )Hingley, et.al, 2011, p.3(والموزعین
العالم، وھو ما نتج عنھ انخفاض أسعار الشراء، ووجود فرص إضافیة لتحقیق مبیعات جدیدة، 

 ,Win, 2008(كما تمكنت شركات الطرف الرابع من فتح قنوات تسویقیة جدیدة للمستھلكین 
P.675(لبضائع المعادة من المصنعین والموزعین أو تجار التجزئة، ، كذلك تمكنت من إدارة ا

وقد أتاح ذلك دقة شدیدة في أوقات التسلیم، وخفض مستویات المخزون، ووجود تقنیات مبتكرة 
 ,Nowodziński)تضمن وجود كفاءة ودقة في التدفق الفعال للسلع، وانخفاض التكالیف 

2010, p 120).  

  : شركات الطرف األول حتى الطرف الرابع المراحل التي مرت بھا أنشطة-ج
 مرت الشركات بمجموعة من المراحل وصوًال إلى الطرف الرابع والتي من بینھا

Ciemcioch, 2018) (:  
أجھزة "وھي الشركات التي تتولى عملیة توصیل المنتج مثل : شركات الطرف األول .١

   .إلى محل األجھزة للبیع" الحاسوب
وسیلة "ي باختصار االعتماد على شاحنة توصیل وتعن :شركات الطرف الثاني .٢

إلى محل " أجھزة الحاسوب"المنتج مثل " المواصالت سواء بریة أو جویة أو بحریة
  .األجھزة للبیع
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لشركة التوزیع " أجھزة الحاسوب"وبھا یتم توصیل المنتج مثل : شركات الطرف الثالث .٣
والتي تقوم " یة أو جویة أو بحریةوسیلة المواصالت سواء بر"التي تقوم بإیصالھ للشاحنة 

 .بتوصیلھا إلى محل األجھزة للبیع
أجھزة "وتعني باختصار شركة عالمیة تقوم بتوصیل المنتج مثل : شركات الطرف الرابع .٤

وسیلة المواصالت سواء بریة أو "لشركة التوزیع التي تقوم بإیصالھ للشاحنة " الحاسوب
   .ى محل األجھزة للبیعوالتي تقوم بتوصیلھا إل" جویة أو بحریة

  :دـ العوامل االستراتیجیة التي تمیز شركات الطرف الرابع
 یوجد عدد من العوامل االستراتیجیة التي تمنح میزة تنافسیة لشركات الطرف الرابع

والتي تتمثل في كونھا تسمح لإلدارة العلیا بالتركیز على الكفاءات الرئیسیة، كذلك التقلیل من 
مبذولین في الخدمات اللوجستیة، كما تقوم بتحسین خدمة العمالء، وبناء القدرة الجھد والوقت ال

التنافسیة، باإلضافة إلى تقلیل المخاطر، مع وجود إدارة متعددة یتم من خاللھا معالجة مقدمي 
 تستطیع شركات الطرف الرابع ومن الجانب الماليالخدمات اللوجستیة من قبل شركة واحدة، 

لتشغیلیة ورأس المال العامل والثابت، كذلك التقلیل من متطلبات رأس المال، تخفیض التكلفة ا
وبالنسبة والتقلیل من تكالیف سلسلة التورید، كما تتمكن من خفض الخصوم وزیادة اإلیرادات، 

، تتمكن شركات الطرف الرابع من المراقبة المستمرة والتحسین المستمر لمستوى الخدمة
لشركة وتخفیض التكالیف، باإلضافة إلى قیاس عملیات سلسلة التورید لسلسلة التورید وأداء ا

المختلفة مقابل الشركات العالمیة، كما تتمكن تلك الشركات من إعادة تقییم مستوى الخدمة 
واإلنجازات التي وصلت لھا الشركة، كما تتمكن من تطویر الخبرات األساسیة المقدمة في جمیع 

، فتستطیع تلك الشركات بناء كیان جدید یسھل ة للعوامل التشغیلیةوبالنسبالخدمات اللوجستیة، 
من خاللھ القضاء على العالقات الصناعیة القدیمة، كما یمكن إنشاء بیئة عمل أكثر مرونة، كما 
تتمكن تلك الشركات من إنشاء ثقافة جدیدة للشركة، كما یمكنھا تبسیط بیئة العالقات الصناعیة 

(Nowodziński, 2010, p 116).  

   تعظیم القیمة المستدامة للعمیل -ه
، خاصة بعد تعرضھ للكثیر من مر مفھوم القیمة المستدامة بمراحل تنمویة متعددة

االنتقادات، والتي جعلتھ یتبلور في الشكل الحالي، والذي بات مواكبًا لمتطلبات البیئة العالمیة 
ن تلبیة االحتیاجات اإلنسانیة الرئیسیة، المعقدة، بعدما أصبح یضم عدد من الضوابط التي تمكنھ م

وكذلك دمج التنمیة البیئیة واالجتماعیة، وتحقیق المساواة، والحفاظ على البیئة، وتحقیق التنوع 
الثقافي، وقد ساھمت تلك التعریفات في تنفیذ تلك المبادئ بین الكثیر من الشركات الدولیة، حیث 

ق أھداف األمم المتحدة اإلنمائیة لأللفیة الثانیة، والتي ینظر إلى مفھوم القیمة المستدامة عن طری
تركز على حالة عالمیة معقدة مثل النمو السكاني والفقر والجوع وعدم االستقرار 

   .(Klarin, 2018, p87)السیاسي

 تمثل قیمة التدفق الكلي لمشتریات العمالء التي ویقصد بالقیمة المستدامة للعمیل
لمستمر مع شركات العمل، كما تعرف القیمة المستدامة بكونھا القیمة تحدث عن طریق تعاملھم ا

الصافیة الراھنة للربح الذي ستحققھ الشركة على متوسط العمالء الجدد أثناء عدد من األعوام، 
فھي مجموع العوائد التي تحصل علیھا الشركة من الزبائن مقسومة على مجموع النفقات للحیاة 

كلیة لخدمات البیع واكتساب العمالء مع أخذ القیمة الزمنیة للنقود في كاملة بعد خصم الكلف ال
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االعتبار، كما یقصد بھا عملیة قیاس لمستویات األرباح التي تأتي من العمالء خالل دورة حیاتھ 
الكاملة، كما أنھا تمثل الربح المحتمل من العمالء في المستقبل الذي تتعامل معھم الشركة بشكل 

  ).Trivedi; Trivedi, & Goswami, 2018, p.188(مستمر
فھى تتمثل في أن تؤدي الشركة العدید من المساھمات التي  customer valueأما قیمة العمیل 

 customer أما القیمة لدى العمیل ).٢٠١٢أحمد، (العمالء یكون لھا قیمة وداللة یدركھا 
equity ر، ومن ثّم فمن الضروري أن فھي تتباین وفقًا لقیمة المنتج وتختلف من عمیل آلخ

تجري المؤسسة دراسات من أجل التعرف عن القیمة التي یقوم العمیل بالبحث عنھا في المنتجات 
  ).١٣٢، ص٢٠١٣ھواري، (ویعمل على تحقیقھا بھدف الحصول على والئھ 

وتتمثل تضحیات مدركة یمكن للعمیل أن یدركھا مثل التكالیف المادیة وتكالیف الوقت، 
لیف النفسیة، وكذلك تكالیف الطاقة، كما تمثل قیمة العمیل منافع یستطیع إدراكھا مثل والتكا

مواصفات المنتج وخدمات ما بعد البیع باإلضافة إلى العالقات مع العمالء وكذلك جودة المنتج 
  )٢٠١٢أحمد، (

  
من یقصد بھا اعتماد اإلدارة على أسالیب یتم : وتعظیم القیمة المستدامة لدى العمیل

خاللھا الوصول إلى أھداف اجتماعیة وبیئیة واقتصادیة بطریقة متزامنة، ومن قّم ال تتحقق سوى 
السعد ومنھل (بتحقیق عالقة متوازنة بین المقاییس االجتماعیة والبیئیة واالقتصادیة معا 

  ).٣٣٩، ص٢٠١٢والعبادي، 
یلة المدى  في إطار المسؤولیة االجتماعیة طوویظھر مفھوم القیمة المستدامة

للشركات، حیث تستفید الشركات من القیمة المستدامة بشكل متزاید، ففي خالل األعوام الماضیة، 
بذل الباحثون جھد كبیر ومضاعف من أجل تطویر نماذج لتحقیق القیمة المستدامة آلثارھا 

ویقترح ریتشاردسون ملخص حول مفھوم القیمة ). ٢٠١٨األسرج، (اإلیجابیة على الشركات 
  :(Evans, 2017, p209)لمستدامة للشركات كما یليا

عرض القیمة المستدامة في مقابل الحصول على رضا العمیل المستھدف، وذلك في ظل  -
 .المیزة التنافسیة المقدمة من قبل الشركة التي تحقق القیمة المستدامة



 

 ١٩٣  
 

––  

 
 

مھا، وكذلك تقدیم یدور مفھوم القیمة المستدامة حول نظام إنشاء القیمة المستدامة وطریقة تقدی -
سلسلة القیمة المستدامة المطلوبة من خالل تطویر األصول والعملیات والموارد والعملیات 

 .ووضع الشركة وسط المنافسین
كما یدور مفھوم القیمة المستدامة حول نظام تحصیل القیمة المستدامة، بمعنى كیفیة جني  -

 .الل تنفیذ نموذج القیمة المستدامةاألموال من الشركة التي تحقق القیمة المستدامة من خ

   طرق تعظیم القیمة المستدامة - و
تعتبر االستدامة أمر ضروري من أجل خلق قیم مستدامة وإیجابیة على المدى الطویل 
في نظام الشركة، ویتطلب تعظیم القیمة المستدامة لدى الشركات خلق أنظمة تقوم تفكیر مستدام، 

لیة الستدامة الشركات، وبالتالي یتم تطویر القیمة المستدامة وذلك بھدف تعظیم القیمة اإلجما
للشركات باستخدام مناھج شركة للتفكیر حول القیمة المستدامة المتاحة، وفي ھذا الصدد یوجد 

 ,Evans, 2017) الكثیر من الوسائل التي یمكن االعتماد علیھا لتعظیم سبل التنمیة المستدامة
p207)   

جھ الشركات نحو االستدامة وتعظیمھا والتي تتمثل في التحسین یوجد نموذج مبتكر لتو
، )الكفاءة البیئیة، وتحقیق الكفاءة، والقیام بنفس األشیاء بشكل أفضل(التشغیلي للشركات مثل 

فتح أسواق جدیدة، توفیر خدمات ومنتجات جدیدة أو : (باإلضافة إلى التحول المؤسسي مثل
، والعمل كذلك على بناء )طریق القیام بأنشطة وأشیاء جدیدةنماذج أعمال، كذلك فعل الخیر عن 

قیم التغییر االجتماعي، تحسین الخدمات والمنتجات واألعمال (النظم والقیم في الشركة مثل 
  ). ٣٩٨، ص ٢٠١٩حدوى، ) (الجدیدة

 تعزیز قیم األخالق والمسئولیة االجتماعیة كما یمكن تعظیم القیمة المستدامة من خالل
 Balmer, Fukukawa)ت، حیث یساعد ذلك في تعزیز القیمة المستدامة وتعظیمھا للشركا

and R. Gray, 2007, P 1-2). حیث إن القیمة المستدامة تعمل على رفع أداء الشركة التي ،
تقوم بتطبیقھا، حیث تساعد المسؤولیة االجتماعیة التي ھي إحدى العناصر الرئیسیة للقیمة 

 .(Angus- Leppan, Metcalf L, 2010, P2)   المستدامة 
وتشیر الدراسات إلى إن الشركات التي تتبع نھج التنمیة المستدامة تعمل على تحقیق 
میزة تنافسیة مستدامة بغض النظر عن الدافع لذلك، وھو ما یصب في مصلحة العمالء من حیث 

 من تحمل المسؤولیة تسعیر السلع وتقییمھا، وذلك من خالل توفیر السلع بشكل أمن بھ قدر كبیر
  .(Mcwilliams, 2011, P 1480)االجتماعیة 

  انعكاسات تحقیق القیمة المستدامة على العمالء. د
إن أفضل وسیلة لتعظیم القیمة المستدامة ھو بناء میزة تنافسیة مستدامة، ویكون ذلك عن 

نعكاسات القیمة وتتمثل اطریق فھم حاجات العمالء المتجددة، والعمل باستمرار على تلبیتھا، 
 في بناء عالقات دائمة وناجحة بشكل كبیر مع العمالء، وذلك لیس أمرا المستدامة على العمیل

یسیرا، بل یجب أن یتم دمج رغبات العمالء، وحاجاتھم المستمرة في صمیم أعمال الشركة، 
لعمالء، والتي ویوجد عدد من االنعكاسات اإلیجابیة التي تدعو الشركة لتحقیق القیمة المستدامة ل

تتمثل في التعرف على كیفیة التعامل مع العمالء وإشباع رغباتھم واحتیاجاتھم، حیث ینعكس ذلك 
في تحقیق القیمة المستدامة على العمالء من خالل الحفاظ علیھم، وعكس ذلك سیعمل على 
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تنفق تسرب العمالء من الشركة، وكذلك التعرف على االحتیاجات المادیة للشركة التي سوف 
على الجھود التي ستحقق إبداعیة العملیة التسویقیة، باإلضافة إلى مساھمة الشركة في زیادة حجم 
مبیعاتھا وحساب مقدار الحوافز التي سیتم تقدیمھا للموظفین من أجل تشجیعھم على العمل 
بطریقة أفضل، والعمل كذلك على قیاس ربحیة أنشطة الشركات، كذلك اتخاذ أحسن القرارات 

حدوي، (ول األنشطة التي تقوم الشركة فیھا بإنفاق أموالھا لمساندتھا في االحتفاظ بالعمالء ح
  ).٣٩٨، ص ٢٠١٩

وتشیر الدراسات إلى إن تعظیم القیمة المستدامة یعمل على خدمة عمالء الشركة بشكل 
مباشر، وذلك من خالل خفض التكلفة على عمالء الشركة، وذلك من منطلق التزام الشركة 

المسؤولیة االجتماعیة، باإلضافة إلى ارتفاع األداء المالي واالجتماعي للشركة، وھو ما یساعد ب
  .(Callan and Thomas, 2011, P322)الشركة على تقدیم خدمة أفضل لعمالئھا 

   الربط بین األنشطة اللوجستیة واالستدامة-ي
حیث تساعد في الحصول ، تلعب القیمة المستدامة دورًا كبیرًا في األنشطة اللوجستیة

على الخدمات والمنتجات بشكل یشبع رغبات العمالء، حیث تعتبر القیمة المستدامة عامل تمكین 
جوھري للنمو التجاري، والتبادل التجاري في حقل االقتصاد، حیث تعتبر القیمة المستدامة ذات 

 والتخطیط والتحكم فائدة كبیرة في إدارة اللوجستیات، وذلك عن طریق إدارة عملیة التنفیذ
الفعال، في مقابل التكلفة القلیلة التي تتحملھا الشركات، في ظل تخزین المواد الخام، كما ساعدت 
التطورات التكنولوجیة الحالیة على تحقیق أھداف القیمة المستدامة، وذلك من خالل تقلیل التكلفة 

ثوقیة أنظمة الشحن ونقل الركاب على العمیل، وزیادة الربح بالنسبة للشركة، وتحسین كفاءة ومو
في ذات الوقت، وقد اكتسبت اآلثار البیئیة اعتراف كبیر وواسع في ظل انتشار قیم االستدامة، 
خاصة في المناطق الحضریة، وھو ما ساعد على حدوث تطبیقات للخدمات اللوجستیة بشكل 

ئة، وبالتالي ظھر مفھوم إیجابي، والذي ساعد في زیادة كفاءة وسائل النقل وجعلھا صدیقة للبی
اللوجستیات الخضراء، وبذلك عملت القیمة المستدامة على تطویر األنشطة اللوجستیة وجعلھا 

  .(Kumar, 2015, p7)أكثر كفاءة، وصدیقة للبیئة في ذات الوقت 
وتشیر الدراسات إلى إن اعتماد الشركات على األنشطة اللوجستیة في الصناعة 

ساعد على تحقیق التنمیة المستدامة في المجتمع، وھو ما ینعكس على  تالشركاتالمستخدمة في 
  .(Song, 2002, P2062)جودة المنتجات ورفع قیمتھا 

 

بجدوى تطبیق واستخدام الشركات  في ظل التوجھات البحثیة الحدیثة أوصت الدراسات
إلى أھمیة تطبیق ) Mihajlovi´c, 2020(ألنشطة الطرف الرابع حیث أشارت دراسة 

لوجستیات الطرف الرابع لما لھا من تأثیرات إیجابیة على عنصر االستدامة البیئیة، وأنھ یجب 
 فیما أكدت .(Debora, 2020)العمل على تطبیقھا لزیادة القدرة التنافسیة للشركات وفقًا لدراسة 

ھور شركات الطرف إلى أن االقتصاد الرقمي ساعد بشكل كبیر في ظ) Crane, 2019(دراسة 
إلى أن الشركات الكبیرة ومتعددة ) Oláh et.al, 2020(بینما أشارت دراسة . الرابع وانتشارھا

الجنسیات لھا تأثیرات سلبیة على التنمیة المستدامة بسبب ما یصدر عنھا من ملوثات للبیئة، 
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 نحو تحقیق ونفایات، مع االستخدام المكثف للمواد الخام والطاقة، وأن ھناك توجھ ضعیف
  . االستدامة في ھذا النمط من الشركات

كذلك حذرت عدة دراسات من االعتماد على استراتیجیات الطرف الرابع في الشركات 
لما ینتج عنھا من خطورة فیما یتعلق بجانب الدفع اإللكتروني ومن بین ھذه الدراسات دراسة كل 

  .(Denisa, 2015) و (Ghent, 2016(من 
دراسة دراسات على أھمیة تعظیم القیمة لدى العمیل والتي من بینھا فیما أكدت عدة 

والتي أكدوا من ) Wiechoczek, 2016(، و)٢٠١٦أحمد ومحمد، (، و)٢٠١٧فیحان، (
خاللھا على تعقید عملیة تعظیم القیمة لدى العمالء، وأن والء العمیل تجاه الشركة بات ھدف 

 ومن بین المداخل الرئیسیة للوصول لوالء رئیسي تستھدف الشركة تحقیقھ بشكل مستمر،
  .المستھلك ھو القیمة المدركة

وفي ضوء ما سبق من نتائج وتوصیات، واستكماًال للبحوث والدراسات العلمیة السابقة 
في مجال شركات الطرف الرابع وتعظیم القیمة المستدامة للعمیل، قامت الباحثة بإجراء دراسة 

 مفردة ٤٠دقیق لمشكلة البحث، والتي تمثلت في عینة میسرة من استطالعیة تستھدف التحدید ال
من إجمالي عینة الدراسة % ١٠من المتعاملین مع قطاع الھایبر ماركت إلكترونیًا بواقع 

  :وتكونت الدراسة االستطالعیة من عدد من التساؤالت وذلك كما یلي. المیدانیة
 ترونیًا؟ما أكثر محال الھایبر ماركت التي تتعامل معھا إلك .١
إلى أي مدى ھذه المحال ذات جدوى في عملیات الشراء عن الشراء التقلیدي من األسواق  .٢

 والمحال التجاریة؟
 إلى أي مدى تفضل تجربة الشراء من الھایبر ماركت وتنوي تكرارھا فیما بعد؟ .٣
 إلى أي مدى تعمل ھذه الشركات على تطبیق معاییر للمحافظة على البیئة؟ .٤
   ماركت تتمتع بالثقة والمصداقیة في التعامالت المادیة؟ھل محال الھایبر .٥

: وبعد الحصول على نتائج الدراسة االستطالعیة إلكترونیًا من خالل الرابط التالي
)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScS1gwmI8W6AlxpXqFnw
ab78CLLqMLcLcm9_xRAlROoF_tHcw/viewform?usp=sf_link( تم تحلیل ،

  :یانات والوصول لعدد من النتائج والتي من بینھاالب
في مقدمة محال الھایبر ماركت ) كارفور، ومترو، وھایبر وان وخیر زمان: (جاء كل من -

 .التي یقبل علیھا عینة الدراسة على التوالي
من عینة الدراسة أن محال الھایبر ماركت تعّد ذات جدوى في عملیة % ٤٧٫٥وأشار  -

أنھا إلى حد ما مجدیة، فیما أشارت ربع عینة الدراسة إلى أنھا % ٢٧٫٥ الشراء، بینما أشار
 .لیست مجدیة بالقدر الكافي

من عینة الدراسة إلى أنھم یفضلون التعامل مع محال الھایبر ماركت % ٥٥كذلك أشار  -
من عینة الدراسة أنھم % ٣٥دائمًا وأنھم ینون تكرار ھذه التجربة مرة أخرى بینما أشار 

فقط إلى أن المجال التجاریة غیر مفضلة % ١٠مع ھذه العبارة إلى حد ما فیما أشار متفقین 
 .لھم بعد تجربتھم األولى لھا وأنھم ال ینون التعامل معھا إلكترونیًا مرة أخرى
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من عینة الدراسة إلى أن محل الھایبر ماركت تطبق معاییر لحمایة البیئة % ٤٢٫٥وأشار  -
إلى أنھم % ٢٥ عینة الدراسة أنھا تطبقھا أحیانًا، بینما أشار من% ٣٢٫٥أحیانًا فیما أشار 

األمر الذي یدل على رؤیتھم السلبیة لطریقة تعامل ھذه الشركات على . یطبقونھا نادرًا
 .المستوى البیئي

من عینة الدراسة أن محال الھایبر ماركت تتمتع بالثقة والمصداقیة % ٣٧٫٥كذلك أشار  -
إلى انعدام المصداقیة والثقة % ٣٠ إلى الخیار أحیانًا، فیما أشار %٣٢٫٥لدیھم، بینما أشار 

  .في التعامالت مع محال الھایبر ماركت بطریقة إلكترونیة
وفى ضوء ما أسفرت عنھ الدراسة االستطالعیة سابقة الذكر من نتائج، یمكن تحدید 

قھا محال الھایبر عدم توافق طبیعة لوجستیات الطرف الرابع التي تطب" في مشكلة ھذا البحث
، األمر الذي یحد من "ماركت في مصر مع ما یعمل على تعظیم القیمة المستدامة لدى العمیل

توسع ھذه المجال بالقدر الكافي في مصر على الرغم من حاجة المجتمع المصري لھذه الخدمات 
طبیق في الوقت الحالي خاصو في ظل انتشار جائحة كورونا التي أجبرت كافة الدول على ت

ومن ثم فإنھ ینبغي دراسة أثر استخدام أنشطة شركات . استراتیجیات ولوجستیات الطرف الرابع
الطرف الرابع على تعظیم القیمة المستدامة للعمیل بالتطبیق على عمالء الھایبر ماركت في 
مصر للتعرف على جوانب القصور بھا والطرق التي یمكن من خاللھا تخطي العقبات الحالیة 

  . تواجھ تعظیم القیمة المستدامة لدى العمالءالتي
 

تنبع أھمیة الدراسة الحالیة من زاویتین األولى أھمیة نظریة والثانیة أھمیة تطبیقیة، 
  :وذلك كما یلي

  :  األھمیة من الناحیة النظریة
ا              ز علیھ تم التركی ي ی اھیم الت ع من المف ستیات الطرف الراب وم لوج ت   أصبح مفھ ي الوق  ف

ة            اییر الخاص ق المع ى تطبی الحالي في الدراسات األجنبیة، وتعمل شركات عدیدة داخل مصر عل
ع             ستیات الطرف الراب ق لوج ة تطبی ى أھمی د الدراسات عل ع تأكی ة م بھا في الوقت الحالي، خاص

الثاني أو وأھمیة االنتقال إلیھا بعد التركیز ولفترة طویلة على العمل بلوجستیات الطرف األول أو      
ط ث فق ة   .  الثال ر دراس ذا األم ار لھ د أش زات  ) Saglietto, 2013(وق ر أن ممی ث ذك حی

اھیم          ة مف ى ثالث د عل ي تعتم سمعة الت الخبرة وال استراتیجیات الطرف الرابع تتمثل في االعتراف ب
ال   رأس الم ة ل ات قوی امل، وإمكانی مان ش اد، وض ي الحی ل ف سیة تتمث ة . رئی ودراس

)Nowodziński, 2010 (      وفیر ؤدي لت ع ی ة الطرف الراب التي أكدت على أن االعتماد على تقنی
كذلك  .رضا أكبر للعمالء، ومنافسة أكبر خاصة في ظل التعقیدات اإلضافیة الناتجة عن الجمارك       

د   ) Carrus, 2015(األمر نفسھ بالنسبة لدراسة  ع تزی حیث أشارت إلى أن شركات الطرف الراب
ت عن طریق العمالء، وھو ما یؤدي بالطبع إلى تحقیق عالقات تعاونیة  من فرص تبادل المعلوما   

ة        ) Jia, 2014(ودراسة . في األداء ع بفعالی ع تتمت ى أن شركات الطرف الراب ى إل التي أكدت عل
ھ    . كبیرة وسرعة فائقة، وھو ما یساعد على وجود موثوقیة كبیرة لدى العمیل   إن التوج ا ف ومن ھن

  .جیات أصبح ضرورة حتمیة في الوقت الحالينحو تطبیق ھذه االستراتی
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ة         یم القیم الیب تعظ ى أس رف عل ي التع ة ف ذه الدراس ة لھ ة النظری ل األھمی ذلك تتمث ك
وارد                 ى م ا اإلیجابي عل ع تأثیرھ ة م ذا العصر خاص ات ھ ّد من متطلب المستدامة للعمیل والتي تع

ذا ا     واطنین، وأشار لھ ة   الدولة وقدرتھا على الوفاء باحتیاجات الم  &Tian, Hung(ألمر دراس
Frumkin, 2020 (      سب ة من أجل ك سئولیة االجتماعی حیث أوضحت أن التنمیة المستدامة والم

ة   .والء العمالء أصبحا من متطلبات العصر الحالي  ي أوضحت أن   ) Crane, 2019(ودراس الت
ق أ            سعي لتحقی ع، وال ور شركات الطرف الراب ي ظھ ر ف شكل كبی فضل  االقتصاد الرقمي ساعد ب

  .خدمات لكسب والء العمیل
  : األھمیة من الناحیة التطبیقیة

ر                 ًا عب ت إلكترونی ایبر مارك املین شركات الھ ة من المتع تم تطبیق ھذه الدراسة على عین
تراتیجیات     ن اس م م ذي یعظ ر ال رى األم ة الكب ال التجاری ذه المح ة بھ میة الخاص الصفحات الرس

وفیر معلومات یمكن أن     ومن ثم فإنھ. الطرف الرابع لدى العمیل  ة ت  من شأن نتائج الدراسة الحالی
ھا               دى انعكاس ع وم ول استراتیجیات الطرف الراب شركات ح ذه ال ة إلدارة ھ ة عالی تكون ذات قیم

ق         . على تعظیم القیمة المستدامة لدى العمالء      ھ تحقی ي تواج ة الت ى الصعوبات الحالی والتعرف عل
ب   ى جان ة، إل تراتیجیات بفاعلی ذه االس ذه   ھ ي ھ رار ف صانعي الق یات ل ن التوص دد م روج بع الخ

ي              ة ف ذا القطاع الخدمي شدید األھمی ة داخل ھ الشركات بما یسھم في تحقیق أفضل استفادة ممكن
  . الوقت الحالي

 

  : سعت ھذه الدراسة إلى تحقیق األھداف التالیة
  .في قطاع الھایبر ماركت في مصرتحدید مدى توافر متطلبات لوجستیات الطرف الرابع  -١
اع      -٢ الء قط دى عم ستدامة ل ة الم ى القیم ع عل رف الراب ستیات الط ق لوج أثیر تطبی د ت  تحدی

 . الھایبر ماركت في مصر
ي             -٣ ت ف ایبر مارك ي قطاع الھ ع ف ستیات الطرف الراب ق لوج ھ تطبی تحدید العقبات التي تواج

  .مصر من وجھة نظر العمالء
یات   - ٤ دد من التوص ر     الخروج بع ل عب ستدامة للعمی ة الم ا تعظیم القیم ن من خاللھ ي یمك  الت

  . تطویر استخدام أنشطة شركات الطرف الرابع
 

  :ینطلق البحث الحالي من فرض رئیسي وھو
یؤثر استخدام الشركات للوجستیات الطرف الرابع تأثیر إیجابي على تعظیم القیمة "

  "المستدامة للعمیل
  :رع عن ھذا الفرض الرئیسي عدد من الفروض الفرعیة، وذلك كما یليویتف

توجد عالقة بین استخدام الشركات للوجستیات الطرف الرابع والمنفعة : الفرض الفرعي األول
  االقتصادیة للعمیل

إلى أھمیة معالجة المخاطر التي یمكن أن تواجھھا ) (Cosentino, 2020أشارت دراسة 
، حیث أكدت الدراسة على ضرورة إدارة مخاطر البائعین التي تتعلق شركات الطرف الرابع

بفحص البائعین والشركات والموردین من أجل التأكد من استیفاء شروط معینة لضمان سالمة 
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 (Bragança, 2009(دراسة كما أكدت . سلسلة التورید بما یحقق المنفعة االقتصادیة للعمیل
ابع من حیث خفض التكلفة فیما یخص حیازة مخزون األھمیة الكبیرة لشركات الطرف الر

البضائع، وھو ما یؤثر على الخدمات المقدمة للعمالء من حیث تحسین الخدمة النھائیة، 
 ,Skender and et.al)أما فیما یتعلق بالتورید فقد أشارت دراسة . باإلضافة إلى خفض تكلفتھا

متمیز بین الصناعات، وذلك بما تتمتع  أن شركات الطرف الرابع عملت على وجود أداء (2017
بھ من خدمات لوجستیة تقوم بتقدیمھا ضمن سلسلة تورید الشركة مما یؤثر على العمیل من 

 فھذه (Carrus, 2015)كذلك أثرت على إنفاق العمیل وفق ما قدمتھ دراسة . الناحیة االقتصادیة
سلة التورید، كما تسھل من الشركات تعمل على تحقیق أرباح وعوائد أعلى لجمیع أعضاء سل

وبناء على ما سبق . عملیة تبادل المعرفة المعلوماتیة، وزیادة التكامل بین المورد والمشتري
  :یمكن صیاغة الفرض كما یلي

H1 :إیجابي معنوي على المنفعة  یؤثر استخدام الشركات للوجستیات الطرف الرابع تأثیر
  االقتصادیة للعمیل
ؤثر استخدام الشركات للوجستیات الطرف الرابع على المنفعة ی :الفرض الفرعي الثاني

  السیكواجتماعیة للعمیل
على وجود تأثیرات التباع الشركات ألسالیب للتنمیة ) ٢٠١٩عثمان، (أشارت دراسة 

أكدت على ) ٢٠١٩ابن الطیب، (المستدامة على البعد االجتماعي واالقتصادي والبیئي، ودراسة 
. المستدامة في خلق ثروة مستدامة بعوائد اقتصادیة تتسم بطول األمدمساھمة تطبیق التنمیة 

إلى أن مصداقیة المعلومات تساعد في تفادي مخاطر اتخاذ ) ٢٠١٨علي، (وأشارت دراسة 
  ).٢٠١٧محمد، (القرار 

أكدت على أن شركات الطرف ) Tian, Hung& Frumkin, 2020(أما دراسة 
الء، وأن ھناك آثار مختلفة لممارسات المسئولیة الرابع تعمل على أجل كسب والء العم

وفي دراسة . االجتماعیة للشركات على السلوك الشرائي للمستھلكین، وكثب ثقة العمالء
(Alfnes, 2017)ودراسة .  فقد أشارت لعنصر النیة باالستمرار مع الشركة(Jia, 2014) 

التي تقوم بتقدیمھا لعمالئھا أشارت إلى أن شركات الطرف الرابع تعمل على تحسین الخدمات 
من األفراد یفضلون التعامل مع الشركات التي تطبق استراتیجیات % ٩٧بشكل مستمر، وأن 

وبناء على ما سبق یمكن . الطرف الرابع األمر الذي یشیر إلى المنفعة السیكواجتماعیة لھا
  :صیاغة الفرض كما یلي

H2 :إیجابي معنوي على المنفعة  بع تأثیریؤثر استخدام الشركات للوجستیات الطرف الرا
 السیكواجتماعیة للعمیل

یؤثر استخدام الشركات للوجستیات الطرف الرابع على التضحیة لدى  :الفرض الفرعي الثالث
  للعمیل

 أشار إلى وجود اتجاه واضح في (Schramm and et.al, 2019)نجد أنھ في دراسة 
ع من خالل اإلنترنت، والتوجھ نحو التوسع في الشركات یتخطى مجرد تنظیم عملیة نقل البضائ

 Fulconis and)وقد اتفقت دراسة . المزید من األنشطة للحد من عنصر التضحیة لدى العمیل
Paché, 2018) أن الكثیر من الشركات عملت على االستعانة بمصادر خارجیة من أجل إدارة 

. (LSPs)لخدمات اللوجستیة عملیات النقل واإلمداد لموردین متخصصین یقومون بتقدیم ا
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 ,Schramm and et.al(دراسة واألمر ذاتھ فیما یتعلق بتقلیل الوقت والذي أشارت لھ 
 حیث أكدوا على وجود قرب في (Kjellberg, 2011)، و  (Carrus, 2015)، و(2019

العالقات بین شركات الطرف الرابع وعمالئھم، األمر الذي یؤدي بشكل كبیر إلى وجود 
  :وبناء على ما سبق یمكن صیاغة الفرض كما یلي. ت كبیرة في التكلفة المباشرةتخفیضا

H3 :سلبي معنوي على التضحیة لدى  یؤثر استخدام الشركات للوجستیات الطرف الرابع تأثیر
  للعمیل

H  

  یمة العمیلق                                                                                            
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

  اإلطار المفاھیمي لمتغیرات الدراسة ) ١(شكل رقم 
  من إعداد الباحثة

 

 طریقة البحث
  :مجتمع البحث وعینة البحث

یتمثل مجتمع البحث في عمالء الھایبر ماركت في مصر، وتم االعتماد على عینة میسرة 
:  باستخدام استمارات جوجل عبر الرابط التاليلمجتمع الدراسة بالتطبیق عبر اإلنترنت

(forms/com.google.docs://https) أما عن حجم العینة المستخدمة فقد تم تحدیدھا ،
  :باستخدام المعادلة األتیة

N= z2 

  اللوجستیة األبعاد

 النقل

  التخزین

 التورید

جودة الخدمات 
  تجاتوالمن

 التضحیة

المنفعة 
  السیكواجتماعیة

 المنفعة االقتصادیة 



 

 ٢٠٠  
 

 
  

 
 

  :  حیث إن
  N =شرة آالف فردًا عدد أفراد عینة مجتمع یزید عن ع.  

Z = ٩٥ عند درجة الثقة ١٫٩٦مقدار االنحراف عن المتوسط القیاسي المعتاد.%  
P = ٥٠نسبة احتمال توافر خصائص المجتمع في العینة وھي تساوي.%  

  %.٥نسبة الخطأ المسموح بھا في النتائج وھي تساوي = ∑
 . مفردة تقریبًا٤٠٠ =٣٨٤٫١٦= وبالتعویض في المعادلة السابقة یتبین أن حجم العینة 

 عبر جوجل ٢٠٢٠-٦- ٢٠ إلى ٢٠٢٠-٥-٢٠وقد تم تطبیق الدراسة خالل الفترة من 
  .فورمز

 

عبارة للقیاس ) ٥٨(قامت الباحثة بتصمیم قائمة استقصاء احتوت في البدایة على 
 بناء على توصیات السادة متغیرات الدراسة، وبعد اجراء مجموعة من التعدیالت علیھا

  : علىالمحكمین ولرفع نسبة الثبات بھا استقرت أبعاد االستمارة 

  :  األبعاد اللوجستیة-١
عبارة باالعتماد على مقیاس تم إعداده بواسطة الباحثة ) ٢٤(واعتمدت الباحثة على 

 التي من بینھاباالعتماد على عدد من المقاییس الموجودة في األدبیات المستخدمة في الدراسة و
 Gunasekaran ,et(وكذلك )   Lambert& Burduroglu, 2000(مقیاس كل من 

al,2001  (في تحدید المتغیر المستقل للدراسة والمتمثل في :  

 من االستبیان وتدور أسئلتھ حول أسالیب النقل التي ) ٦ -١(ویضم البنود من : مقیاس النقل
تعریفھا  ویمكن .ھا مع تعظیم القیمة المستدامةتتبعھا شركات الھایبر ماركت ومدى اتفاق

على أنھا حركة السلع بفاعلیة لتعزیز عملیة القیمة المضافة ف كافة األنشطة المرتبطة 
الحاج (بالخدمات اللوجستیة، بھدف جعل المنتجات الواردة ذات درجة عالیة من اإلفادة 

 ).٥، ص٢٠١٦وعلي، 
 من االستبیان وتدور أسئلتھ حول طرق ) ١٣ -٧( ویضم البنود من :مقیاس التخزین

 .التخزین التي تتبعھا شركات الھایبر ماركت في مصر ومدى تأثیرھا على جودة الخدمات
تعرف عملیة التخزین بأنھا الطریقة التي یتم بھا االحتفاظ بمواد الغذاء لمدة معینة من 

ون في الوقت والمكان الزمن والتي تبدأ من وقت التصنیع أو الشراء حتى یستلمھا المشتر
 ).١١٨، ص٢٠١٩السعایدة والساعد، (المالئم لذلك 

 وتدور حول األسالیب التي تتبعھا شركات ) ٢٠ -١٤( ویضم البنود من :مقیاس التورید
وھي . الھایبر ماركت في مصر ومدى انعكاسھا على تعظیم القیمة المستدامة لدى العمیل

نتجة في المكان والوقت المناسب وتكون مطابقة العملیة المسؤولة عن توفیر الموارد الم
 ).١٠، ص٢٠١٣حوا، (للمواصفات العلمیة 
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 وتدور حول مدى رضاء العمالء عن ) ٢٤- ٢١(ویضم البنود من : مقیاس جودة الخدمات
وتعرف بأنھا . الخدمات المقدمة إلیھم ومدى انعكاسھا على تعظیم القیمة المستدامة للعمیل

استیفاء كافة المتطلبات التي یتوقعھا العمالء في المنتج، والتي البد أن تكون خالیة من 
 ).٤٤، ص٢٠١٩، حیاه(العیوب والنقائص وتكون متطابقة للمواصفات التقنیة 

  :  مقیاس تعظیم القیمة المستدامة للعمیل-٢
عبارة وذلك بالرجوع إلى عدة دراسات مقیاس تم اعداده بواسطة ) ٢٧(وتم قیاسھا بعدد 

، )٢٠٠٨أبو وردة، (الباحثة باالعتماد على عدد من الدراسات والتي من بینھا دراسة كل من 
لقیاس ) Chaudhuri&Holbrook,2001(و) Ailawadi, Neslin& Geden, 2001(و

المنفعة االقتصادیة، والمنفعة : (تعظیم القیمة المستدامة لدى العمیل والتي تتمثل في
خاصة وأنھ بعد مراجعة األدبیات تبین أن ھناك العدید من المفاھیم ). السیكواجتماعیة، والتضحیة

وردتھا الدراسات لذلك األخرى التي یمكن أن تندرج تحت ھذه التصنیفات الرئیسیة، والتي أ
  : وتم توزیعھا كاالتي. استقرت الباحثة على وضعھا وفق ھذا التصنیف لكونھ األشمل

 وتدور حول ما یعرف بمنفعة ) ٣٨-٢٨(ویضم البنود من : مقیاس المنفعة االقتصادیة
االستحواذ؛ وھي تشیر إلى صافي المكاسب التي یمكن أن یتم العثور علیھا نتیجة امتالك 

ومنفعة الصفقة؛ ). ١١، ص ٢٠٠٨أبو وردة، (ة أو االستحواذ على السلعة أو الخدمة السلع
وھي تعني المتعة أو اإلشباع النفسي الذي یحدث نتیجة العثور على عدد من المزایا المادیة 

والمنفعة االقتصادیة ھي المنفعة التي ). ١٢، ص ٢٠٠٨أبو وردة، (الشراء أثناء " المالیة"
میل من المنتج الذي یحصل علیھ أو من الخدمة المقدمة إلیھ في حال یحصل علیھا الع

، ٢٠١٨محمد، (شرائھ أو امتالكھ، ومدى تحقیق ھذه الخدمات لألھداف المطلوبة منھا 
 ).١٠ص

 وتدور حول اإلحساس ) ٤٩ -٣٩(ویضم البنود من : مقیاس المنفعة السیكو اجتماعیة
وھي المنفعة التي ترتبط بكافة ). ١١، ص٢٠٠٨أبو وردة، (بالجوانب الرمزیة للمنتج 

النواحي العاطفیة للمستھلك أو العمیل، مثل الترفیھ والتعبیر عن الذات واالستكشاف 
 ).٧٦٥، ص٢٠١٩الغمري، (وإشباع الحاجات 

 تعرف التضحیة بكونھا التكالیف سواء ) ٦٠ -٥٠( ویضم البنود من :مقیاس التضحیة
وھي األشیاء التي ). ١١، ص٢٠٠٨أبو وردة، ( نقدیة كانت تكالیف غیر نقدیة أو تكالیف

یقوم العمیل بالتنازل عنھا رغبة في حصولھ على المنتج، وقد تكون التضحیة مالیة كأسعار 
غریب، (البضاعة المقتناه، أو غیر مالیة مثل التضحیة بالوقت أو التفكیر أو البحث 

 ).٧٣٦، ص٢٠٢٠
رونباخ للصدق والثبات، ویعرض الجدول رقم وأخیر قامت الباحثة بحساب معامل ألفا ك

 .معامل الثبات ألداة الدراسة) ١(

  :ثبات االستقصاء
یتضح أن قیم معامالت الثبات مقبولة لجمیع متغیرات ) ٢(وباستعراض الجدول رقم 

الدراسة، حیث تضمنت قائمة االستمارة على سبعة أبعاد وكل بعد یتكون من أكثر من عبارة، 
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 وھو ما یشیر إلى درجة عالیة من (0.6.99) ككلامالت الثبات لالستبیان وتراوحت قیم مع
 یعتبر 0.60 إلى 0.50وذلك باعتبار أن معامل ألفا الذي یتراوح ما بین . االعتمادیة على المقیاس

  ).٤٢٣: ٢٠٠٧إدریس، (ومقبوًال كافیًا 

  اختبار الثبات لالستمارة) ١(جدول رقم 
Reliability Statistics  

Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on 
Standardized Items N of Items 

.680 .699 51 

  :الترجمة العكسیة
نظرًا لالعتماد على عدد من العبارات باالعتماد على المقاییس المستخدمة في الدراسات 

من صحة األجنبیة، قامت الباحثة باتباع أسلوب الترجمة العكسیة لعبارات المقیاس للتأكد 
  .الترجمة، وضمان عدم اإلخالل بالمعنى األصلي لعبارات المقاییس المستخدمة

  :تحلیل البیانات: ثامنًا
  الخصائص الدیموغرافیة لعینة البحث: أوًال

  الخصائص الدیموغرافیة لعینة البحث) ٢(دول رقم ج
  %  ك  فئات المتغیر  المتغیر

  النوع  ٤٣٫٥  ١٧٤  ذكر 
  ٥٦٫٥  ٢٢٦  أنثى

  ٢٥٫٧  ١٠٣   سنة٢٠أقل من 
  ٣٨  ١٥٢   سنة٤٠ سنة إلى أقل من ٢٠من 
  ٣٠٫٣  ١٢١   سنة٦٠ سنة ألقل من ٤٠من 

  العمر

  ٦  ٢٤   سنة٦٠أكثر من 
  ٨٫٥  ٣٤  بدون عمل

  ٢٩٫٢  ١١٧  طالب
  ٢٢٫٢  ٨٩  عمل حكومي
  ٢٨٫٣  ١١٣  عمل خاص

  ٩  ٣٦  ربة منزل

  الوظیفة

  ٢٫٨  ١١  متقاعد
  ١٫٨  ٧  أقل من متوسط

  ١٦  ٦٤  متوسط
  ٦٣  ٢٥٢  جامعي

  المؤھل

  ١٩٫٢  ٧٧  دراسات علیا
  ٨٫٥  ٣٤   جنیة١٠٠٠أقل من 

  ٣١٫٨  ١٢٧   جنیة٥٠٠٠ ألقل من ١٠٠٠من 
  ٣٣  ١٣٢   جنیة١٠٠٠٠ جنیة ألقل من ٥٠٠٠من 

  مستوى الدخل

  ٢٦٫٧  ١٠٧   جنیة١٠٠٠٠أكثر من 
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ت أعلى من نسبة یتضح من الجدول السابق أن نسبة اإلناث داخل عینة الدراسة جاء
 سنة إلى أقل ٢٠، وأن غالبیة عینة الدراسة تقع في الفئة العمریة من %٥٦٫٥الذكور حیث بلغت 

%. ٣٠٫٣ سنة بنسبة ٦٠ سنة ألقل من ٤٠، تلتھا الفئة العمریة من %٣٨ سنة بنسبة ٤٠من 
% ٢٨٫٣من عینة الدراسة من الطالب، تالھا % ٢٩٫٢كذلك اتضح من خالل عینة الدراسة أن 

من عینة الدراسة من العاملین في القطاع الخاص، بینما شكلت نسبة العاملین في القطاع 
من عینة الدراسة من الحاصلین على % ٦٣أما عن المؤھل الدراسي فقد %. ٢٢٫٢الحكومي 

بینما % ١٩٫٢التعلیم الجامعي، وفي المرتبة الثانیة الحاصلین على الدراسات العلیا بنسبة بلغت 
وھي نسبة منخفضة للغایة تشیر إلى % ١٫٨بة الحاصلین على مؤھل أقل من متوسط كانت نس

أما عن مستوى الدخل فقد جاءت أغلب عینة الدراسة . ارتفاع المستوى التعلیمي لعینة الدراسة
، تالھا من %٣٣بنسبة بلغت "  جنیة١٠٠٠٠ جنیة ألقل من ٥٠٠٠" ممن یتراوح دخلھم بین 

، فیما %٣١٫٨بنسبة بلغت "  جنیة٥٠٠٠ ألقل من ١٠٠٠"ما بین یحصلون على دخل یتراوح 
ومن ثم تعزز ھذه . أالف جنیة١٠من عینة الدراسة ممن یزید مستوى دخلھم عن % ٢٦٫٧جاء 

  .النتائج درجة الثقة في عینة الدراسة

  :تحلیل ومناقشة اختبارات الفروض: تاسعًا
األبعاد اللوجستیة لشركات : ما     تمثلت متغیرات الدراسة في متغیرین رئیسین وھ

ومتغیر ) النقل، التخزین، التورید، جودة الخدمات: (الطرف الراعب وتتضمن أربعة أبعاد، وھي
المنفعة االقتصادیة، والمنفعة : (تابع وھو القیمة المستدامة للعمیل، وتتضمن ثالثة أبعاد وھي

 عن طریق جوجل فورم، ویمكن وبعد تطبیق الدراسة إلكترونیًا) السیكواجتماعیة، والتضحیة
  :توضیح نتائج التحلیل الوصفي لمتغیرات الدراسة كما یلي

 بعض المؤشرات العامة المرتبطة بقیاس لوجستیات الطرف الرابع وأبعاده: أوًال
أظھرت نتائج الدراسة المیدانیة بعض المؤشرات العامة المرتبطة بقیاس لوجستیات 

لى عمالء الھایبر ماركت، وسوف تتناول الباحثة التحلیل الطرف الرابع في مصر بالتطبیق ع
 : التفصیلي لكل بعد من األبعاد كًال على حده كالتالي
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   النقل-١

 استجابات مفردات مجتمع الدراسة حول بعد النقل) ٢(جدول رقم 
 اإلجمالي

الوسط   العبارات
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

األھمیة 
 الترتیب النسبیة

از ق ھ    یمت صر بامتالك ي م ت ف اع الھایبرمارك ط
ًا        ل وفق ال النق على القدرة على المنافسة في مج

 .للجودة
٣  ٩٫٨١ ٧٨٧٥٠. ٢٫٤٢٠ 

ة        صر بطبیع ي م ت ف ایبر مارك اع الھ تم قط یھ
ل     العالقات التجاریة مع العمالء إلنشاء شبكة نق

 .متكاملة من الخدمات اللوجیستیة
١ ٧٫٥٤ ٨٩٤٨٦. ٢٫٢١٥ 

ا  اع الھ د قط ى   یعتم صر عل ي م ت ف یبر مارك
ات      ة احتیاج ل تلبی ن أج ل م ل متكام طول نق أس

  .العمالء بجودة ممتازة
٤ ٩٫٩٩ ٩٥٢٣٧. ٢٫٠٥٢ 

ین      صر بع ي م ت ف ایبر مارك اع الھ ذ قط یأخ
ة تطویر       ل مواكب االعتبار عند إدارة خدمات النق
دیم   د تق ل عن د والتفاع ال النق ي مج ودة ف الج

 . الخدمات للعمیل

٦ ١١٫٠٨ ٥٣٧٥٦. ٢٫٧٢٧ 

إدارة     صر ب ي م ت ف ایبر مارك اع الھ وم قط یق
ي    ل ف دمات النق دیم خ ل تق ن أج ل م ائل النق وس

 .وقت مناسب
٢ ٩٫٣٤ ٦٥٠٩٦. ٢٫٧١٧ 

ى     صر عل ي م ت ف ایبر مارك اع الھ د قط یعتم
ل    ن أج ة م ائل التكنولوجی دث الوس تخدام أح اس

 .تقلیل الوقت الالزم إلنجاز عملیات النقل
٥ ١٠٫٢٨ ٦١٨٧٩. ٢٫٧٠٧ 

   ٩٫٦٧٢ ٧٤٠٣.  ٢٫٤٧٣ متوسط العام لبعد النقلال

  تصاعدیًاتم ترتیب األھمیة وفقا لألھمیة النسبیة  *

  SPSS .برنامج من إعداد الباحثة من واقع مخرجات: المصدر 
استجابات عینة الدراسة حول بعد النقل، ووفقًا لقیاس مدى ) ٢( یوضح الجدول رقم 

أن مستوى إدراك المبحوثین یتسـم بدرجة تمیل إلى الحیادیة إدراك المبحوثین لمتغیر النقل نتبین 
ومعامل اختالف بلغ ) ٧٤٠٣(.وانحراف معیاري قدره ) ٢٫٤٧٣(وذلك بمتوسط حسابي قدره 

یھتم قطاع الھایبر ماركت في (، ونجد أن أعلى العبارات اتفاقا علیھا ھي العبارة )٩٫٦٧٢(
) نشاء شبكة نقل متكاملة من الخدمات اللوجیستیةمصر بطبیعة العالقات التجاریة مع العمالء إل

یأخذ قطاع الھایبر ماركت في (وأقل العبارات اتفاقا علیھا ھي العبارة ) ٧٫٥٤(بأھمیة نسبیة 
مصر بعین االعتبار عند إدارة خدمات النقل مواكبة تطویر الجودة في مجال النقد والتفاعل عند 

بأھمیة ) ع توفر في الفاقد وتقلل استخدام المادة الخامتقدیم الخدمات للعمیل لدینا برامج تصنی
  ).١١٫٠٨(نسبیة 

ة   ذه الدراس ائج ھ ق نت ة  وتتف ع دراس ان، ( م د،  ( و،)٢٠١٧فیح د ومحم ، )٢٠١٦أحم
ق  ) McFarlane, 2013(، و )Kumar, 2016(و والتي أشارت إلى العالقة اإلیجابیة بین تطبی
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ي     االستراتیجیات الحدیثة وقیمة العمیل باعتب    ة ف ال التجاری ة األعم اره استراتیجیة خاصة بممارس
شرین   رن الحادي والع ة       . الق ى المنفع ل عل د النق ر لبع أثیر مباش ود ت ى وج ة إل ارت دراس ا أش كم

ي خفض           سھم ف ورة ت ستیات المتط ع للوج االقتصادیة للعمالء، وأن تطبیق شركات الطرف الراب
ن   ر ی ذا األم ضائع وأن ھ ل الب ص نق ا یخ ة فیم ة  التكلف ة المقدم ة النھائی سین الخدم ى تح عكس عل

  .للعمالء
ق              ا یتعل ع فیم شركات الستراتیجیات الطرف الراب ر الستخدام ال اك أث حیث أتضح أن ھن

  بالنقل على تعظیم المنفعة االقتصادیة خاصة فیما یتعلق 
ؤثر      ضوء السابقة في ویمكن تفسیر النتائج     د ت ي ق  كون النقل من بین أكثر العناصر الت

ال عنصر       بال ة إھم ي حال ا، فف سلب أو باإلیجاب على أنشطة الشركة وجودة الخدمات الخاصة بھ
وء               ؤثر س د ی ا ق رة، كم النقل واالعتماد على جھات غیر مسؤولة تظھر ھناك تلفیات بصورة كبی

  .النقل على تراجع العمالء عن اتخاذ قرار بالشراء مرة أخرى
   التخزین-٢

  التخزین مجتمع الدراسة حول بعد استجابات مفردات) ٣ (جدول رقم
  التخزین

 العبارات االجمالي
الوسط  

 الحسابي
االنحراف 
 المعیاري

األھمیة 
 الترتیب النسبیة

ات           ایبر ماركت في مصر المعلوم یستعمل قطاع الھ
سرعة         سم بال ات التخزین بطرق تت في تخطیط عملی

 .والدقة من أجل تقدیم الجودة
٣ ٩٫٦٨ ٦٩٥٦٧. ٢٫٤٥٢ 

تار قطاع الھایبر ماركت في مصر مواقع التخزین یخ
ى          ا یعمل عل ة البضائع وبم ع طبیع شكل یتناسب م ب

 .الحفاظ على سالمتھا وصالحیتھا
٢ ٨٫٨٦ ٦٨٤٠٦. ١٫٨٨٥ 

رص    صر الف ي م ت ف ایبر مارك اع الھ ستغل قط ی
شطة     ودة أن سین ج ل تح ن أج امھم م ة أم المتاح

 .التخزین وإدارة أعمالھا
٨٫٢١ ٦٤١١١. ٢٫٤٩٧  

 ١ 

شروط       صر ال ي م ت ف ایبر مارك اع الھ وفر قط ی
زین   بة للتخ ة  (المناس ة، ورطوب اءة، وتھوی .. إض

 ).إلخ
١٠٫٩١ ٤٦٦٥٢. ٢٫٧٧٠  

 ٦ 

د    یعتمد قطاع الھایبر ماركت على اتباع أسالیب تعتم
الء      ات للعم وفیر المعلوم سجالت لت دیث ال ى تح عل

 وتقدیم الخدمات بشكل سریع
١٠٫٨٧ ٦٩٩٢٨. ٢٫٣٣٥  

 ٥ 

و  ادة النظر        یق ایبر ماركت في مصر بإع م قطاع الھ
ق        ن أجل تحقی شكل دوري م في الموارد والمعدات ب

 .السرعة واألمان في تنفیذ عملیات التخزین
٤ ١٠٫٨٣ ٦١٧٢٩. ٢٫٥٧٠ 

  ٩٫٨٩٣٣ ٦٣٤٠. ٢٫٤١٨  المتوسط العام للبعد

  تصاعدیًاتم ترتیب األھمیة وفقا لألھمیة النسبیة  *

   SPSS .برنامج باحثة من واقع مخرجاتمن إعداد ال: المصدر 
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م    دول رق ح الج صر        ) ٣(یوض اد عن ى أبع وثین عل ة المبح دى موافق اس م ا لقی ھ وفق أن
دره     سابي ق ط ح ك بمتوس ة وذل ى الحیادی ل إل م تمی ة بھ تجابات الخاص ین أن االس زین تب التخ

  ).٦٣٤٠(.ومعامل اختالف بلغ ) ٠٫٥٥(وانحراف معیاري قدره ) ٢٫٤١٨(
ي مصر     (أعلى العبارات اتفاقا علیھا ھي العبارة ووجد ان   ت ف ایبر مارك یستغل قطاع الھ

ا    زین وإدارة أعمالھ شطة التخ ودة أن سین ج ل تح ن أج امھم م ة أم رص المتاح سبیة ) الف ة ن بأھمی
ل) ٦٤١١١(. ارة     وأق ي العب ا ھ ا علیھ ارات اتفاق صر      ( العب ي م ت ف ایبر مارك اع الھ وفر قط ی

  ).٤٦٦٥٢(.بأھمیة نسبیة ) إلخ.. إضاءة، وتھویة، ورطوبة(الشروط المناسبة للتخزین 
ى أن التخزین    ) Bragança, 2009 (دراسة وتتفق نتائج ھذه الدراسة مع التي أشارت إل

ة كل من            دى العمالء ودراس ستدامة ل ة الم ى تعظیم القیم ، )Skender et.al, 2017(یعمل عل
تأثیر للخدمات اللوجستیة التي تقدمھا حیث أظھرت ھذه الدراسات وجود ) Saglietto, 2013(و

  .شركات الطرف الرابع عملت على وجود أداء متمیز لدى العمیل
ل            ا مكم ل فكل منھم وتجدر اإلشارة إلى أن عنصر التخزین ال یقل أھمیة عن عنصر النق
سلب     نعكس بال لألخر فوصول البضائع في حالة جیدة وعدم الحرص على تخزینھا بصورة جیدة ی

ي تظھر         على المن  شركات الت ع ال تجات وبالتالي یتراجع العمالء من دون أدنى شك عن التعامل م
ذا العنصر تھمل عنصر            حالة من اإلھمال في تخزین البضائع، كذلك الشركات التي ال تراعي ھ

  .االستدامة ومراعاة البیئة مما یحد من فرص استمرارھا خالل السنوات المقبلة

   التورید-٣
ستوى إدراك     ) ٤ (یوضح الجدول رقم   مدى إدراك المبحوثین لبعد التورید حیث تبین أن م

دره     سابي ق ط ح ك بمتوس ة وذل ى الحیادی ل إل ة تمی سـم بدرج وثین یت راف ) ٢٫٤١٥٨(المبح وانح
  .األھمیةویأتي ھذا البعد في المرتبة الثانیة في () ومعامل اختالف بلغ ) ٦٣٧٨(.معیارى قدره 

ارة      ووجد ان أعلى العبارات إتفا     ا ھي العب ا علیھ ة      (ق داف المحقق املین باألھ تم إعالم الع ی
دینا    ( علیھا ھي العبارة   اتفاقا العبارات   وأقل) ٢٧٫٣٨(بأھمیة نسبیة   ) واالنجازات وافز ل نظام الح

  ).٣٠٫٤٩(بأھمیة نسبیة ) األخضر المطلوبةیشجعنا على الشراء 



 

 ٢٠٧  
 

––  

 
 

  التوریداستجابات مفردات مجتمع الدراسة حول بعد) ٤(جدول رقم 
  التورید

 االجمالي

الوسط  العبارات
الحساب

 ي

االنحراف 
 المعیارى

األھمیة *
  الترتیب  النسبیة

یستجیب قطاع الھایبر ماركت في مصر للمتغیرات 
ال     ى ادخ ل عل الء وتعم ن العم ة م المتوقع

 التحسینات التي تتالءم مع خدمات التورید
٥ ١١٫١٤ ٤٨٤١١. ٢٫٧٨٥٠ 

ایبر   اع الھ دد قط د  یح الیب توری ت أس  مارك
ل    إلكترونیة محسنة من أجل تقدیم عقود تورید بأق

 تكلفة وأقل وقت
١١٫٢٢ ٤٧١٧٣. ٢٫٨٠٥٠  

 ٦ 

دفق          ى ت ایبر ماركت في مصر عل یعتمد قطاع الھ
ة    ى أنظم اد عل الء باالعتم ین العم ات ب المعلوم

 تورید إلكترونیة من أجل تسھیل أوامر التورید
٨٫٤٩ ٧٤٧٥٩. ٢٫١٢٢٥  

 ٣ 

ى   یعت صر عل ي م ت ف ایبر مارك اع الھ د قط م
د الخاصة        االتصاالت اإللكترونیة في أنظمة التوری

 بھا لخفض الدورة الزمنیة للتورید
١٠٫٦٨ ٥٨٤٧٧. ٢٫٦٧٠٠  

 ٤ 

ال         ى إدخ یسعى قطاع الھایبر ماركت في مصر عل
اد    ة لالبتع د الداخلی شطة التوری ي أن سینات ف تح

 .المخزون العالي
٨٫٠٤ ٧١٤٩٧. ٢٫٠١٠٠  

 ١ 

ق           د وف ایبر ماركت أنظمة توری یستخدم قطاع الھ
 ٢ ٨٫٤١ ٨٢٣٨٣. ٢٫١٠٢٥ حاجتھ

   ٩٫٦٦٣٣ ٦٣٧٨. ٢٫٤١٥٨ المتوسط العام للبعد

  تصاعدیًا تم ترتیب األھمیة وفقا لألھمیة النسبیة  *

  SPSS .برنامج من إعداد الباحثة من واقع مخرجات: المصدر
راتیجیات شركات الطرف الرابع فیما یتعلق وتتفق ھذه النتائج فیما یتعلق بتوظیف است

بالتورید وانعكاسھا على تعظیم القیمة المستدامة لدى العمالء حیث أشارت دراسة 
)Cosentino, 2020 ( إلى أھمیة معالجة المخاطر التي یمكن أن تواجھھا شركات الطرف

 معینة لضمان سالمة الرابع، المتعلق بإدارة مخاطر البائعین من أجل التأكد من استیفاء شروط
  . سلسلة التورید مؤكدًا على أن عدم الوفاء بھذا األمر یؤثر على والء وثقة العمالء

ویجب التأكید على أن بعد التوریدات من األبعاد التي یجب أخذھا بعین االعتبار ألنھا ھي 
 ھذه الخطوة الخطوة النھائیة التي یتم من خاللھا توصیل المنتج للعمیل، وبالتالي في حال فشل

فإن ھذا یعني فشل كافة الخطوات السابقة بل فشل المنظومة بأكملھا، لذلك یجب العنایة بھذه 
  .الخطوة



 

 ٢٠٨  
 

 
  

 
 

  جودة الخدمات -٤

مدى إدراك المبحوثین لبعد جودة الخدمات، وقد تبین أن مستوى ) ٥(یوضح الجدول رقم 
) ٢٫١٤٨٣( حسابي قدره إدراك المبحوثین یتسـم بدرجة تمیل الى الحیادیة وذلك بمتوسط

  ).٨٫٥٩٣٣(ومعامل اختالف بلغ ) ٦٩٧٠(.وانحراف معیاري قدره 

یقوم قطاع الھایبر ماركت بتطبیق (ووجد ان أعلى العبارات اتفاقا علیھا ھي العبارة 
بأھمیة نسبیة ) أسالیب تمكنھ من معالجة شكاوى العمالء واألخ باقتراحاتھم بفاعلیة وشفافیة

یعتمد قطاع الھایبر ماركت على مجموعة من (ارات اتفاقا علیھا ھي العبارة وأقل العب) ٦٫٦٣(
  ).١٠٫٣٨(بأھمیة نسبیة ) اإلجراءات التي یتم من خاللھا قیاس جودة الخدمات المقدمة للعمالء

  استجابات مفردات مجتمع الدراسة حول بعد جودة الخدمات )٥(جدول رقم 
 جودة الخدمات

 االجمالي
الوسط  العبارات

 الحسابي
االنحراف 
 المعیارى

میة األھ*
  الترتیب  النسبیة

یتفاعل موظفو قطاع الھایبر ماركت مع احتیاجات 
العمالء من أجل تطویر الخدمات التي یتم تقدیمھا 

 .لھم
٤ ٩٫١٧ ٥٣١٦٥. ٢٫٢٩٢٥ 

یقوم قطاع الھایبر ماركت بتطبیق أسالیب تمكنھ من 
تھم بفاعلیة معالجة شكاوى العمالء واألخ باقتراحا

 وشفافیة 
٦٫٦٣ ٦٧١٨١. ١٫٦٥٧٥  

 ١ 

یقدم قطاع الھایبر ماركت خدماتھ بالصورة 
  ٧٫٣٢ ٦١٨١١. ١٫٨٣٠٠ الصحیحة من أول مرة 

 ٢ 

یعتمد قطاع الھایبر ماركت على مجموعة من 
اإلجراءات التي یتم من خاللھا قیاس جودة الخدمات 

 المقدمة للعمالء
١٠٫٣٨ ٧٨٥٨٢. ٢٫٥٩٥٠  

 ٦ 

ع قطاع الھایبر ماركت بالقدرة على تقدیم یتمت
  ٨٫٥٥ ٨١٨٧٠. ٢٫١٣٧٥ خدمات تخلو من األخطاء

 ٣ 

یتم تعدیل اإلجراءات التي ال تتسم بالجودة بصورة 
 ٥ ٩٫٥١ ٧٥٥٩٢. ٢٫٣٧٧٥ مستمرة في قطاع الھایبر ماركت

  ٨٫٥٩٣٣ ٦٩٧٠. ٢٫١٤٨٣ المتوسط العام للبعد

  لنسبیة تصاعدیًا   تم ترتیب األھمیة وفقا لألھمیة ا*

                                                                        SPSS .برنامج من إعداد الباحثة من واقع مخرجات: المصدر  
وتجدر اإلشارة إلى أن جودة الخدمات من العناصر التي تسھم بصورة كبیرة في ترسیخ 

ف الدول، حیث نجد أن ھناك توجھ عالمي نحو شركات الطرف الرابع في مصر وفي مختل
تطویر الخدمات عبر تفعیل سالسل اإلمدادات والتوریدات التي تراعي االستدامة البیئیة والتي 
سبق وأن أجرت الباحثة علیھا دراسة والتي اتضح من خاللھا األثر الكبیر التباع ھذه السالسل 

  .اعاتھا لعنصر البیئةالمتطورة والثقافة التنظیمیة داخل الشركات ومر

  



 

 ٢٠٩  
 

––  

 
 

 بعض المؤشرات العامة المرتبطة بقیاس قیمة العمیل المستدامة وابعاده: ثانیا
أظھرت نتائج الدراسة المیدانیة بعض المؤشرات العامة المرتبطة بقیاس تعظیم القیمة 

ده المستدامة للعمیل، وسوف تتناول الباحثة التحلیل التفصیلي لكل بعد من االبعاد كًال على ح
  : كالتالي

   المنفعة االقتصادیة-١
مدى إدراك المبحوثین لمتغیر المنفعة االقتصادیة، تبین أن ) ٦(یوضح الجدول رقم 

مستوى إدراك المبحوثین یتسـم بدرجة تمیل إلى الحیادیة وذلك بمتوسط حسابي قدره 
  ).٩٫٩٥٢٢(ومعامل اختالف بلغ ) ٦١٦٥(.وانحراف معیاري قدره ) ٢٫٤٨٨١(

تغطي خدمات الھایبر ماركت العدید من (ن أعلى العبارات اتفاقا علیھا ھي العبارة ووجد ا
ال یوجد بطء ( العبارات اتفاقا علیھا ھي العبارة وأقل) ٨٫٦٣(بأھمیة نسبیة ) المناطق الجغرافیة

  ). ١١٫٣٢(بأھمیة نسبیة ) في االستجابة لخدمات العالء

 اسة حول بعد المنفعة االقتصادیةاستجابات مفردات مجتمع الدر )٦(جدول رقم 
  المنفعة االقتصادیة

 االجمالي

الوسط  
الحساب

 ي

االنحراف 
 المعیاري

األھمیة *
  الترتیب  النسبیة

دیم عروض             ایبر ماركت في مصر بتق یقوم قطاع الھ
 ٧ ١٠٫٣٠ ٦٧٨٦٢. ٢٫٥٧٥٠ مناسبة بصورة دوریة

اطق    ن المن د م ت العدی ایبر مارك دمات الھ ي خ تغط
 ١ ٨٫٦٣ ٧٨٦٩٢. ٢٫١٥٧٥ افیةالجغر

 ٩ ١١٫٣٢ ٤١٤١٦. ٢٫٨٣٠٠ ال یوجد بطء في االستجابة لخدمات العالء
د        ان واح ن مك ات م ة الطلب ى كاف صول عل ن الح یمك

  ٩٫٨٨ ٥٧٤٣٩. ٢٫٤٧٠٠ وبسھولة
 ٥ 

ایبر            ن قطاع الھ ا م تم الحصول علیھ ي ی المنتجات الت
  ١٠٫٨٣ ٤٩٧٥٦. ٢٫٧٠٧٥ ماركت دائمًا جیدة وبتاریخ تصنیع حدیث

 ٨ 

س       دة بعك سلعة الواح ات لل ن المارك د م وافر العدی تت
  ٩٫٨٢ ٦٤٧٣٢. ٢٫٤٥٥٠ محال السوبر ماركت أو الماركت

 ٤ 

یتم الحصول على تخفیضات عند شراء عدد من السلع 
  ٩٫٣٠ ٧٢٥٠٤. ٢٫٣٢٥٠ في فاتورة واحدة

 ٢ 

ن       ت ع ایبر مارك ع الھ الل موق ن خ سوق م ن الت یمك
 ٦ ١٠٫١٦ ٥٧٣٧٨. ٢٫٥٤٠٠ ون الحاجة للخروج من المنزلطریق اإلنترنت من د

ي        ة األسعار ف یم المنتجات ومقارن ان تقی أصبح باإلمك
 ٣ ٩٫٣٣ ٦٥٠٣٩. ٢٫٣٣٢٥ حالة التسوق من الموقع اإللكتروني للھایبر ماركت

  ٩٫٩٥٢٢ ٦١٦٥. ٢٫٤٨٨١ المتوسط العام للبعد

    تم ترتیب األھمیة وفقا لألھمیة النسبیة تصاعدیًا *
               SPSS .برنامج من إعداد الباحثة من واقع مخرجات: المصدر 



 

 ٢١٠  
 

 
  

 
 

  اتفقت نتائج الدراسة الحالیة في التأثیر اإلیجابي الستخدام استراتیجیات الطرف الرابع 
كذلك اتفقت . خفض تكلفتھا) Bragança, 2009(على المنفعة المادیة لدى العمالء مع دراسة 

یتعلق بتأثیر استراتیجیات الطرف الرابع السلبیة على التضحیة المادیة مع نتائج الدراسة فیما 
التي ) Jia, 2014(، ودراسة )Schramm et.al, 2019(بینھا عدد من الدراسات والتي من 

  .أشارت إلى أن خفض التكلفة یمثل میزة إضافیة في شركات الطرف الرابع
  المنفعة السیكواجتماعیة -٢

ین   ) ٧(من الجدول رقم     سیكواجتماعیة تب نتبین أنھ وفقًا إلدراك المبحوثین لبعد المنفعة ال
دره         سابي ق ط ح ك بمتوس ة وذل ى الحیادی ل ال ة تمی سـم بدرج وثین یت ستوى إدراك المبح أن م

دره   ) ٢٫٠٣٩٢( اري ق راف معی غ   ) ٧٩٠٦(.وانح تالف بل ل اخ د ان  . )٨٫١٥٦٧(ومعام ووج
ارة     ي العب ا ھ ا علیھ ارات إتفاق ى العب ى    (أعل ة عل ى البیئ اظ عل ة بالحف ع إرشادات خاص تم وض ی

تم توصیل المنتجات    (وأقل العبارات إتفاقا علیھا ھي العبارة     ) ٦٫٠٤(بأھمیة نسبیة   .) المنتجات ی
  ).١٠٫٢٧(بأھمیة نسبیة .) من خالل وسیلة مواصالت صدیقة للبیئة

  واجتماعیةاستجابات مفردات مجتمع الدراسة حول بعد المنفعة السیك )٧(جدول رقم 
 المنفعة السیكواجتماعیة

  العبارات االجمالي
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

األھمیة *
  الترتیب  النسبیة

 ٨ 9.86 55637. 2.4650 یتم استخدام مواد صدیقة للبیئة في تغلیف المنتجات
یتم توصیل المنتجات من خالل وسیلة مواصالت 

 .صدیقة للبیئة
2.5675 .56679 10.27 ٩ 

یتم وضع إرشادات خاصة بالحفاظ على البیئة على 
 .المنتجات

1.5100 .69722 6.04 ١ 

یتم استخدام عبوات تغلیف یمكن إعادة استخدامھا 
 .من قبل المستھلك مرة أخرى

1.9925 .70618 7.97 
 

٥ 

یتم تجمیع الطلبات في سلة التسوق وارسالھا للعمیل 
تجات على دفعات مرة واحدة مما یقلل من ارسال المن

 .ویحافظ على البیئة واستھالك الوقود

1.8650 .74037 7.46 
 

٤ 

یراعي قطاع الھایبر ماركت وضع تقییم للمنتج من 
 .أجل بیان مدى جودتھ للعمیل وبیان مصداقیتھ

2.2575 1.65470 9.03 
 

٦ 

یعتمد قطاع الھایبر ماركت على وسائل دفع متنوعة 
 .ق من خاللھامما یجعل العمیل یفضل التسو

1.6800 .76751 6.72 
 

٢ 

 6.75 69358. 1.6875 .یتم تسویق المنتجات بشكل مشوق
 

٣ 

یتم عرض كافة التفاصیل عن المنتج المعروض مما 
 یرغب العمیل في الشراء

2.3275 .73252 9.31 ٧ 

  8.1567 7906. 2.0392 المتوسط العام للبعد

  یة تصاعدیًا تم ترتیب األھمیة وفقا لألھمیة النسب *

    SPSS .برنامج من إعداد الباحثة من واقع مخرجات: المصدر



 

 ٢١١  
 

––  

 
 

فیما اتفقت نتائج الدراسة مع عدد من الدراسات السابقة حول أسالیب تعظیم قیمة العمیل 
أن یظل تعیین موظفین ذوي كفاءة  (Gattorna, 2004) السیكواجتماعیة حیث اشارت دراسة

ات الطرف الرابع التي تنمو بسرعة كبیرة، وأن لھا تأثیر كبیر وخبرة تعّد أكبر عقبة أمام شرك
ودراسة . على العنصر العاطفي لدى العمیل وعن مدى رضائھ بالتعامل مع الشركة مرة أخرى

 ,Denisa) ، فیما أكدت دراسة (Ghent, 2016)، و(Crane, 2019)كل حیث أشارا إلى 
 . جدي من أجل زیادة الكفاءة اللوجستیةعلى ضرورة االستعانة بمصادر خارجیة بشكل (2015

   بعد التضحیة-٣
ح م   یوض دول رق ین أن       ) ٨( الج ضحیة تب د الت وثین لبع دى إدراك المبح اس م ا لقی ووفق

دره          سابي ق ط ح ك بمتوس ة وذل ى الحیادی ل ال ة تمی سـم بدرج وثین یت ستوى إدراك المبح م
  ).٨٫٤٤١١(ومعامل اختالف بلغ ) ٧١٧٢(.وانحراف معیاري قدره ) ٢٫١١٠٣(

  استجابات مفردات مجتمع الدراسة حول بعد جودة الخدمات )٨(جدول رقم 
 االجمالي

الوسط   العبارات
 الحسابي

االنحراف 
 المعیارى

األھمیة *
 الترتیب النسبیة

وال     ات ط ى المنتج بة عل روض مناس ل ع تم عم ی
 ٩ ٩٫٧٨ ٦٥٤٢٥. ٢٫٤٤٥٠ .السنة

ي    ات ف ى المنتج بة عل روض مناس ل ع تم عم ی
 ٤ ٧٫٧٤ ٧٥٣١٢. ١٫٩٣٥٠ .المواسم

یتم تجمیع الطلبات في سلة التسوق وارسالھا للعمیل 
 ٨ ٩٫٥٩ ٧٣٨٨٢. ٢٫٣٩٧٥ مرة واحدة مما یقلل من تكالیف الشحن

 ٦ ٩٫١٦ ٦٣٣٩٦. ٢٫٢٩٠٠ .یوجد التزام في مواعید استالم المنتجات
ت       ت الوق ابر مارك ة بالھی صفحات الخاص ل ال تقل

 ٧ ٩٫٤٨ ٦٥٨٩٣. ٢٫٣٧٠٠ لفعليالضائع في التسوق ا

دیم             ور تق ا ف ي ال أرغب بھ یتم استبدال المنتجات الت
 ٢ ٧٫١٤ ٧٦٥٠١. ١٫٧٨٥٠ طلب استرجاع

ن        ث ع ود للبح ت والمجھ ن الوق ر م اج للكثی ال أحت
 ٥ ٨٫٨٩ ٧٤٤٥٧. ٢٫٢٢٢٥ السلع

ت        ایبر مارك ي الھ ي ف ي أو اإللكترون سوق الفعل الت
ف الفعلیة أو القسم منظم حیث یمكن التنقل بین الرفو

 إلكترونیا بسھولة
٣ ٧٫٢٣ ٧٧٩٠٨. ١٫٨٠٧٥ 

 ١ ٦٫٩٦ ٧٢٧١٣. ١٫٧٤٠٠ الشراء بسرعة وفقًا للمزایا التي أحصل علیھا
  ٨٫٤٤١١ ٧١٧٢. ٢٫١١٠٣ المتوسط العام للبعد

  تم ترتیب األھمیة وفقا لألھمیة النسبیة تصاعدیًا   *

   SPSS .برنامج من إعداد الباحثة من واقع مخرجات: المصدر
الشراء بسرعة وفقًا للمزایا التي أحصل  ( أعلى العبارات إتفاقا علیھا ھي العبارة   أنووجد  

ارة     اتفاقا العبارات   وأقل) ٦٫٩٦( نسبیة   بأھمیة) علیھا تم عمل عروض مناسبة     ( علیھا ھي العب ی
  ).٩٫٧٨(بأھمیة نسبیة ) على المنتجات طوال السنة
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ة       ذه الدراس ع عدد من الدراسات           واتفقت نتائج ھ ة م ائج الدراس ت نت ا اتفق ة فیم ع دراس م
ة        ث اشارت دراس سیكواجتماعیة حی ل ال ة العمی الیب تعظیم قیم ول أس سابقة ح  ,Gattorna(ال

ودة    ) 2004 ن ج الء ع اء العم دى رض ى م ر عل اس كبی ا انعك رف لھ ستیات الط ق لوج أن تطبی
شكل   على ضرورة) Denisa, 2015(فیما أكدت دراسة . الخدمات ة ب  االستعانة بمصادر خارجی

  .جدي من أجل زیادة الكفاءة اللوجستیة

  :اختبار العالقات الواردة بنموذج الدراسة
شركات  "توجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائیة    : " الفرض األول  توجد عالقة بین استخدام ال

  ".للوجستیات الطرف الرابع والمنفعة االقتصادیة للعمیل
ع     في ھذا الجزء تم  ستیات الطرف الراب ین لوج  اختبار صحة الفرض األول في الدراسة ب

ستقل  ( ر م ة االقتصادیة     ) كمتغی اد والمنفع اس متوسطات األبع د قی ابع (بع ر الت تخدام )المتغی ، باس
  :االنحدار المتعدد، ویتضح ذلك من خالل الجدول التالي

والمتغیر ) ت الطرف الرابعلوجستیا(االنحدار المتعدد بین المتغیرات المستقلة ) ٩(جدول 
 )المنفعة االقتصادیة(التابع 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the 
Estimate 

1 .621a .386 .380 .25030 
a. Predictors: (Constant),  متوسطات البعد ، "جودة الخدمات"متوسطات البعد الرابع

 "التورید"متوسطات البعد الثالث، "التخزین"ت البعد الثاني متوسطا، "النقل"األول
b. Dependent Variable: المنفعة االقتصادیة"متوسطات البعد الخامس 

  : للتعرف على مستوى التأثیر كما یليANOVAوتم االعتماد على اختبار 

  )١٠(جدول رقم 
ANOVAa 

Model Sum of 
Squares df Mean 

Square F Sig. 

Regression 15.567 4 3.892 62.120 .000b 

Residual 24.746 395 .063   1 

Total 40.313 399    

a. Dependent Variable: المنفعة االقتصادیة"متوسطات البعد الخامس 

b. Predictors: (Constant),  متوسطات البعد +، "جودة الخدمات"متوسطات البعد الرابع
 "التورید"متوسطات البعد الثالث، "التخزین"عد الثاني متوسطات الب، "النقل"األول



 

 ٢١٣  
 

––  

 
 

م     ستیات الطرف        ) ٩(ویتضح من بیانات الجدول رق اد لوج ین أبع اط ب ة ارتب ود عالق وج
ودة الخدمات      (الرابع   د، ج ل، التخزین، التوری ة االقتصادیة  (، و)النق ة،    )المنفع ة الدراس ین عین ، ب

ة إحصائیًا لجم       اط دال ة      وقد كانت عالقة االرتب ستوى معنوی د م اد عن ع األبع وللتعرف  ). ٠٫٠١(ی
  :على حجم تأثیر األبعاد یمكن النظر إلى مستوى التأثیر من خالل الجدول التالي

 )١١(جدول رقم 
Coefficientsa 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients Model 

B Std. Error Beta 
t Sig. 

(Constant) .615 .146  4.218 .000 
 426. 797. 032. 036. 028.  "النقل"متوسطات البعد األول
 000. 3.708 152. 041. 153. "التخزین"متوسطات البعد الثاني 
 000. 6.403 265. 041. 263. "التورید"متوسطات البعد الثالث

1 

جودة "متوسطات البعد الرابع 
 000. 11.036 447. 034. 372. "الخدمات

a. Dependent Variable: المنفعة االقتصادیة"متوسطات البعد الخامس 

ة    یم قیم ى تعظ ح عل ر واض ا أث ان لھ اد ك ة األبع ین أن كاف سابق نتب دول ال الل الج ن خ م
" التخزین، والتورید، وجودة الخدمات"، وبالتالي كل من "النقل"االستدامة لدى العمیل فیما عدى      

وھو ما یعني صحة الفرض األول . قیمة االستدامة لدى العمیلكان لھا تأثیر جوھري على تعظیم 
  .جزئیًا

اني   وي          : ": الفرض الث ابي معن أثیر إیج ع ت رف الراب شركات للوجستیات الط تخدام ال ؤثر اس ی
  ".على المنفعة السیكواجتماعیة للعمیل

رف     ستیات الط ین لوج ة ب ي الدراس رض األول ف حة الف ار ص م اختب زء ت ذا الج ي ھ     ف
ع الرا ستقل (ب ر م صادیة    ) كمتغی ة االقت اد والمنفع طات األبع اس متوس د قی ابع (بع ر الت ، )المتغی

  :باستخدام االنحدار المتعدد، ویتضح ذلك من خالل الجدول التالي

والمتغیر ) لوجستیات الطرف الرابع(االنحدار المتعدد بین المتغیرات المستقلة ) ١٢(جدول 
 )المنفعة السیكواجتماعیة(التابع 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the 
Estimate 

1 .177a .031 .022 .34271 

a. Predictors: (Constant),  النقل"متوسطات البعد األول، "جودة الخدمات"متوسطات البعد الرابع" ،
 "دالتوری"متوسطات البعد الثالث، "التخزین"متوسطات البعد الثاني 

b. Dependent Variable:  المنفعة السیكواجتماعیة"متوسطات البعد السادس" 

 



 

 ٢١٤  
 

 
  

 
 

من خالل الجدول السابق نتبین أن عالقة ارتباطیة بین متغیرات الدراسة والتي یمكن أن 
  :نتبین طبیعتھا من خالل الجدول التالي

 )١٣(جدول رقم 
ANOVAa 

Model Sum of 
Squares df Mean 

Square F Sig. 
Regression 1.500 4 .375 3.193 .013b 
Residual 46.393 395 .117   

1 

Total 47.893 399    
a. Dependent Variable:  المنفعة السیكواجتماعیة"متوسطات البعد السادس" 

b. Predictors: (Constant),  متوسطات البعد ، "جودة الخدمات"متوسطات البعد الرابع
 "التورید"متوسطات البعد الثالث، "التخزین"وسطات البعد الثاني مت، "النقل"األول

م  دول رق ات الج ن بیان ضح م ة ) ١٤(ویت ةF= 3.193أن قیم ستوى الدالل ن  013. وم م
 :خالل الجدول التالي

 )١٤(جدول رقم 
Coefficientsa 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients Model 

B Std. 
Error Beta 

t Sig. 

(Constant) 1.719 .200  8.609 .000 
متوسطات البعد 

 574. 563.- 028.- 049. 028.- "النقل"األول

متوسطات البعد الثاني 
 738. 335.- 017.- 056. 019.- "التخزین"

متوسطات البعد 
 000. 3.527 183. 056. 198. "التورید"الثالث

1 

متوسطات البعد الرابع 
 647. 458.- 023.- 046. 021.- "الخدماتجودة "

a. Dependent Variable:  المنفعة السیكواجتماعیة"متوسطات البعد السادس" 

ة             د المنفع ى بع أثیر عل ا الت اب عنھ اد غ ة األبع ین أن كاف سابق نتب دول ال الل الج ن خ م
د         دا بع ا ع د "السیكواجتماعیة فیم رض األول جزئی      ". التوری ي صحة الف ا یعن و م ھ ال  .ًاوھ  أي أن

ع    رف الراب ستیات الط اد لوج ین أبع اط ب ة ارتب ود عالق دمات (توج ودة الخ زین، ج ل، التخ ، )النق
  .، بین عینة الدراسة)المنفعة السیكواجتماعیة(و
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  یؤثر استخدام الشركات للوجستیات الطرف الرابع على التضحیة لدى للعمیل: الفرض الثالث
لفرض الثالث في الدراسة بین لوجستیات الطرف     في ھذا الجزء تم اختبار صحة ا

، باستخدام االنحدار المتعدد، ویتضح ذلك )المتغیر التابع(وبعد التضحیة ) كمتغیر مستقل(الرابع 
  :من خالل الجدول التالي

والمتغیر ) لوجستیات الطرف الرابع(االنحدار المتعدد بین المتغیرات المستقلة ) ١٥(جدول 
 )التضحیة(التابع 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the 
Estimate 

1 .124a .015 .005 .32410 

a. Predictors: (Constant),  النقل"متوسطات البعد األول، "جودة الخدمات"متوسطات البعد الرابع" ،
 "التورید"متوسطات البعد الثالث، "التخزین"متوسطات البعد الثاني 

b. Dependent Variable:  التضحیة"متوسطات البعد السابع" 

 للمتغیرات من ANOVAوللتعرف على طبیعة التأثیر یمكن مالحظة النتائج الخاصة بتحلیل 
  :خالل الجدول التالي

 )١٦(جدول رقم 
ANOVAa 

Model Sum of 
Squares df Mean 

Square F Sig. 

Regression 15.567 4 3.892 62.120 .000b 

Residual 24.746 395 .063   

1 

Total 40.313 399    

a. Dependent Variable: المنفعة االقتصادیة"متوسطات البعد الخامس 

b. Predictors: (Constant),  النقل"متوسطات البعد األول، "جودة الخدمات"متوسطات البعد الرابع" ،
 "التورید"البعد الثالثمتوسطات ، "التخزین"متوسطات البعد الثاني 

ستیات الطرف    ) ١٧(ویتضح من بیانات الجدول رقم   اد لوج وجود عالقة ارتباط بین أبع
ع  دمات   (الراب ودة الخ د، ج زین، التوری ل، التخ ضحیة(، و)النق أثیر   ). الت م ت ى حج رف عل وللتع

 :األبعاد یمكن النظر إلى مستوى التأثیر من خالل الجدول التالي
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 )١٧(جدول رقم 
Coefficientsa 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

Model 

B 
Std. 

Error Beta 

t Sig. 

(Constant) 2.092 .189  11.081 .000 

متوسطات البعد 
 590. 539. 027. 046. 025. "النقل"األول

متوسطات البعد الثاني 
 078. 1.766- 092.- 053. 094.- "التخزین"

متوسطات البعد 
 052. 1.948 102. 053. 104. "التورید"الثالث

1 

متوسطات البعد الرابع 
 486. 697.- 036.- 044. 030.- "جودة الخدمات"

a. Dependent Variable:  التضحیة"متوسطات البعد السابع" 

ى تعظیم ق                   ر واضح عل ا أث م یكن لھ اد ل ة األبع ین أن كاف سابق نتب ة  من خالل الجدول ال یم
ل أن    . االستدامة لدى العمیل   ث القائ رض الثال شركات     "وھو ما یعني رفض الف تخدام ال ؤثر اس ی

أي أنھ ال یوجد تأثیر مباشر بین استخدام " للوجستیات الطرف الرابع على التضحیة لدى للعمیل   
 .لوجستیات الطرف الرابع والتضحیة لدى العمیل

 

ض السابق لنتائج الدراسة المیدانیة اتضح وجود تأثیر معنوي إیجابي من خالل العر
النقل، التخزین، (مباشر ألبعاد استخدام استراتیجیة شركات الطرف الرابع بأبعاده الخمس 

على تعظیم القیمة المستدامة لدى العمیل بأبعادھا الثالث ) التورید، جودة الخدمات والمنتجات
   ).قتصادیة، والمنفعة السیكواجتماعیة، والتضحیةالمنفعة اال(المتمثلة في 

وقد أكدت عدة دراسات على العالقة اإلیجابیة بین لوجستیات الطرف الرابع وتعظیم قیمة 
 ,Kumar(، و )٢٠١٦أحمد ومحمد، (، و) ٢٠١٧فیحان، (دراسة العمیل والتي من بینھا 

 باعتباره استراتیجیة خاصة التعرف على أھمیة قیمة العمیل) McFarlane, 2013(، و )2016
  .بممارسة األعمال التجاریة في القرن الحادي والعشرین

حیث أتضح أن ھناك أثر الستخدام الشركات الستراتیجیات الطرف الرابع فیما یتعلق 
على تعظیم المنفعة االقتصادیة والسیكواجتماعیة لدى العمیل، واتفقت نتائج ھذه الدراسة  بالنقل

التي أكدت على األھمیة الكبیرى لشركات الطرف الرابع ) Bragança, 2009(مع نتائج دراسة 
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من حیث خفض التكلفة فیما یخص نقل البضائع وأن ھذا األمر ینعكس على تحسین الخدمة 
  . النھائیة المقدمة للعمالء

 على تعظیم القیمة التخزینكذلك اتفقت نتائج الدراسة الحالیة فیما یتعلق بانعكاس 
والتي أشارت إلى أن تطبیق لوجستیان  )Bragança, 2009(دراسة ة لدى العمالء مع المستدام

  خفض التكلفة فیما یخص حیازة مخزون البضائع، الطرف الرابع تعمل على
 في التأثیر اإلیجابي الستخدام استراتیجیات الطرف كذلك اتفقت نتائج الدراسة الحالیة

  . خفض تكلفتھا(Bragança, 2009) مع دراسة  لدى العمالءالمنفعة المادیةالرابع على 
 فیما یتعلق بتوظیف استراتیجیات شركات الطرف بینما اختلفت نتائج الدراسة الحالیة

 وانعكاسھا على تعظیم القیمة المستدامة لدى العمالء حیث أشارت بالتوریدالرابع فیما یتعلق 
 یمكن أن تواجھھا شركات إلى أھمیة معالجة المخاطر التي) Cosentino, 2020(دراسة 

الطرف الرابع، المتعلق بإدارة مخاطر البائعین من أجل التأكد من استیفاء شروط معینة لضمان 
في . سالمة سلسلة التورید مؤكدًا على أن عدم الوفاء بھذا األمر یؤثر على والء وثقة العمالء

 ,Saglietto(، و)Skender et.al, 2017(حین اتفقت نتائج الدراسة مع دراسة كل من 
حیث أكدا على أن شركات الطرف الرابع عملت على وجود أداء متمیز لدى العمیل، ) 2013

  .وذلك بما تتمتع بھ من خدمات لوجستیة تقوم بتقدیمھا ضمن سلسلة تورید الشركة
كذلك اتفقت نتائج الدراسة فیما یتعلق بتأثیر استراتیجیات الطرف الرابع السلبیة على 

والتي ) Schramm et.al, 2019( مع عدد من الدراسات والتي من بینھامادیةالتضحیة ال
أشارت إلى وجود قرب في العالقات بین شركات الطرف الرابع وعمالئھم، األمر الذي یؤدي 

التي أشارت ) Jia, 2014(بشكل كبیر إلى وجود تخفیضات كبیرة في التكلفة المباشرة، ودراسة 
یزة إضافیة في شركات الطرف الرابع، كما اتفقت مع دراسة كل من إلى أن خفض التكلفة یمثل م

)Kjellberg, 2011(و ،)Nowodziński, 2010  ( حیث أشارا إلى أن شراء البضائع
إلكترونیا، ودفع فاتورة الشحن إلكترونیا أیضا، یسھل تطبیق معاییر التسعیر التي تعتمد علیھا 

ھا، وھو ما جعل الشراكات والتعاون اللوجستي شركات الطرف الرابع من أجل تسعیر منتجات
  .فعال بشكل أكبر من حیث انخفاض التكلفة التي تقع على العمیل

 Oláh( مع دراسة باالستدامة البیئیة فیما یتعلق بینما اختلفت نتائج الدراسة الحالیة
et.al, 2020( و ،)Debora, 2020 ( سلبي حیث ألشارا إلى أن الشركات العمالقة بھا تأثیر

على التنمیة المستدامة بسبب ما یصدر عنھا من ملوثات للبیئة، ونفایات، واالستخدام المكثف 
. للمواد الخام والطاقة، وأن ھناك توجھ ضعیف نحو تحقیق االستدامة في ھذا النمط من الشركات

، )٢٠١٩عثمان، (فیما اتفقت نتائج الدراسة مع عدد كبیر من الدراسات والتي من بینھا دراسة 
محمد، (، و)٢٠١٨علي، (، و)٢٠١٨التومي، (، و)٢٠١٩عزت، (، و)٢٠١٩ابن الطیب، (و

حیث اتفقا على أن شركات الطرف الرابع تعمل على تحقیق أبعاد التنمیة المستدامة مثل ) ٢٠١٧
البعد االجتماعي واالقتصادي والبیئي؛ خاصة وأن مصداقیة المعلومات تساعد في تفادي مخاطر 

  . ستثمار في ھذا النوع من الشركاتقرارات اال

فیما اتفقت نتائج الدراسة مع عدد من الدراسات السابقة حول أسالیب تعظیم قیمة العمیل 
أن یظل تعیین موظفین ذوي كفاءة ) Gattorna, 2004(السیكواجتماعیة حیث اشارت دراسة 
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یرة، وأن لھا تأثیر كبیر وخبرة تعّد أكبر عقبة أمام شركات الطرف الرابع التي تنمو بسرعة كب
ودراسة . على العنصر العاطفي لدى العمیل وعن مدى رضائھ بالتعامل مع الشركة مرة أخرى

حیث أشارا إلى ضرورة العمل على الحد من ) Ghent, 2016(، و)Crane, 2019(كل من 
على ضرورة ) Denisa, 2015(المخاطر اإللكترونیة لھذه الشركات، فیما أكدت دراسة 

  .ستعانة بمصادر خارجیة بشكل جدي من أجل زیادة الكفاءة اللوجستیةاال
 

في ضوء ما تم التوصل إلیھ من نتائج، فإن الباحثة توصي ببعض التوصیات التي من 
شأنھا أن تساھم في تحسین استخدام استراتیجیات شركات الطرف الرابع وما یترتب عنھا من 

لدى العمیل سواء بالتطبیق على قطاع الھایبر ماركت في مصر أو على غیره من تعظیم القیمة 
  :القطاعات حدیثة العھد بتوظیف استراتیجیات الطرف الرابع، وذلك كما یلي

  :التوصیات من الناحیة العلمیة
أھمیة إجراء المزید من الدراسات النظریة من أجل تقدیم مساھمة تعمل على فھم  -

 والتعرف على قراراتھم وسلوكیاتھم الشرائیة بشكل أفضل، وھو ما احتیاجات العمالء،
سیساعد على تطویر قراراتھم اإلداریة بشكل أفضل، وذلك عن طریق تطبیق المزید من 

 . الدراسات في المستقبل على المتعاملین مع شركات الطرف الرابع
ھ، كذلك من ضرورة حساب معدل التضحیة الذي یتعرض لھ العمیل والعمل على تحسین -

المھم أن یتم التعرف على الجوانب السلوكیة للعمیل، من أجل استخدام ھذه البیانات في 
وضع استراتیجیة تسھم في بناء عالقة طیبة بین العالمة التجاریة والعمیل، وبالتالي 

 .ضمان بناء سیناریو تنافسي

 :التوصیات العملیة
رابع في كافة الشركات العاملة في توصي الدراسة بأھمیة تطبیق لوجستیات الطرف ال -

مصر بما یعمل على تحقیق أفضل استفادة ممكنة من الممیزات التي تتمتع بھا ھذه 
الشركات، خاصة في ظل مراعاة ھذه الشركات لضوابط التنمیة المستدامة بصورة 
كبیرة، واعتمادھا على تكنولوجیا المعلومات بصورة موسعة بعكس ما تقوم بھ الشركات 

 .لیدیةالتق
كذلك من الضروري الحفاظ على رضاء العمالء، وذلك حتى یتمتع العمالء بالوالء تجاه  -

الشركات، وذلك من خالل سعي تلك الشركات على تلبیة توقعاتھم من األجل االحتفاظ 
 .بھم على المدى الطویل

لتي كما توصي الدراسة الحالیة بضرورة تطبیق المزید من الحلول والتقنیات المتطورة ا -
 .تعمل على تحقیق قیمة للعمالء بشكل أكبر، خاصة بالنسبة لمنتجات التكنولوجیا الفائقة

كما توصي الدراسة بضرورة دراسة تأثیر احتیاجات العمیل وتكالیف العمالء على القیمة  -
 .المتصورة للمنتجات، وذلك من أجل إضفاء ممیزات ملموسة وغیر ملموسة للمنتج

لعمالء من قبل الجھات المسؤولة عن تقییم أداء الشركات ضرورة البحث عن قیمة ا -
 .وجودة الخدمات المقدمة، وذلك من أجل التعرف على نقاط القیمة التي یھتم بھا العمالء
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كما توصي الدراسة بأھمیة استفادة الشركات من تعظیم القیمة للعمیل، حیث تعتبر أداة  -
یعمل على دعم القدرة التنافسیة، جوھریة تعمل على تطویر وتحسین األداء، وھو ما 

وخاصة بعد أن تحولت غالبیة شركات األعمال من فلسفة خاصة بالتوجھ بالتسویق إلى 
أخرى موجھ بالقیمة للعمیل، إلى جانب التركیز على أھمیة الحرص على التعامل مع 

من العمیل بطریقة تجعل العمیل یشعر بالرضا وإمكانیة اعتماد العمیل على تلك الشركة 
 .أجل تلبیة احتیاجاتھ بشكل جید ومرضى

كذلك من الضروري االعتماد على استراتیجیة القیمة المدركة، وذلك من أجل بناء عالقة  -
أقوى بین الشركة والعمالء العمیلین بشكل جید ومرضي، ویعمل على تحقیق المزید من 

  .األرباح للشركات

  .محددات الدراسة ومقترحات لبحوث مستقبلیة
ت تلك الدراسة على عدد من شركات الھایبر ماركت العاملة في مصر، وتقترح اقتصر

الباحثة تطبیق تلك الدراسة على مختلف أنماط الشركات العاملة في مصر خاصة العاملة في 
مجال تقدیم الخدمات اللوجستیة لألفراد، وذلك نظرا للحاجة الكبیرة لتطبیق لوجستیات الطرف 

واقع في مختلف دول العالم بل وتطور األمر في الوقت الحالي إلى الرابع التي أصبحت أمر 
الحدیث عن لوجستیات الطرف الخامس بل والسادس في الدول األجنبیة بما یشتمل علیھ ھذا 

  .األمر من تعظیم لقیمة العمیل وتحقیق أفضل مستوى ممكن من االستدامة البیئیة

طبیقھا في الفترة التي سبقت كورونا كما تتمثل محددات البحث الحالي في كونھا تم ت
وامتد جمع البیانات في بدایة األزمة لذلك من الضروري أن یتم إعادة تطبیق الدراسة في الوقت 
الحالي الذي زاد فیھ اعتماد األفراد على قطاع الھایبر ماركت بصورة كبیرة وغیره من 

ترازیة التي فرضتھا الدول على القطاعات الخدمیة والغذائیة بفضل اإلجراءات الوقائیة واالح
األفراد والتي من بینھا مصر والتي زادت من اعتمادیة األفراد على الشراء عبر اإلنترنت أو 

  .باستخدام الھاتف النقال

كذلك تم جمع العینة إلكترونیًا من دون مراعاة ضوابط التقسیم المنتظم لعینة الدراسة على 
تى یمكن تعمیم نتائج الدراسة غیر أن العینة جاءت متنوعة كافة نسب متساویة من أفراد العینة ح

على الرغم مما سبق، إال أن یمكن اجراء الدراسة الحالیة بدراسة حصصیة للتعرف على الفروق 
  .بین شرائح المجتمع
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  المراجع العربیة  -  أ
ركة دولفین  ش-  واقع ممارسة االستدامة في الشركات العالمیة )٢٠١٩ (عليابن الطیب،  -

  .٤، ع١١، مج جامعة الجلفة،وأبحاثمجلة دراسات  أنموذجا،للطاقة المحدودة 
 :التجاریةإطار مقترح لدمج االستدامة في الممارسات ) ٢٠١٨ (أبو النجا، حیاة محمد -

مجلة مركز صالح عبد ااهللا  السعودیة،دراسة میدانیة على شركات على شركات األعمال 
  . جامعة االزھر،االسالميكامل لالقتصاد 

استخدام أسلوب تحلیل البیانات المتداخلة لتعظیم ) ٢٠٠٨(أبو وردة، شیرین حامد محمد  -
مجلة دراسة تطبیقیة على مستخدمي خدمات التلیفون المحمول في مصر، : القیمة للعمیل

  .١، ع٣٠، جامعة الزقازیق، كلیة التجارة، مجالبحوث التجاریة
مبادئ المسؤولیة االجتماعیة للشركات في اإلسالم، ) ٢٠١٨(األجرس، حسن عبد المطلب  -

  .مركز أبحاث فقھ المعامالت اإلسالمیة، جامعة كاي
: أثر قیاس واإلفصاح المحاسبي في استدامة التنمیة) ٢٠١٨(أحمد، صدام عبد اهللا علي  -

دراسة میدانیة على عینة من الشركات الصناعیة السودانیة، رسالة ماجستیر، جامعة أم 
  .ان اإلسالمیةدرم

دراسة تطبیقیة : تحلیل محددات ونواتج قیمة العمیل) ٢٠١٢(أحمد، علي أحمد عبد القادر  -
، جامعة المنوفیة، كلیة رسالة دكتوراهعلى عمالء قطاع التلیفون المحمول في مصر، 

  .التجارة
یة دراسة تطبیق: تحلیل محددات ونواتج قیمة العمیل) ٢٠١٢(أحمد، علي أحمد عبد القادر  -

 جامعة المنوفیة، كلیة رسالة دكتوراه،على عمالء قطاع التلیفون المحمول في مصر، 
 .التجارة

فاعلیة القیمة المدركة في تحقیق العمیل في سوق ) ٢٠١٦(، زیدان ومحمدأحمد، محمودي  -
بحث ، - GSM DJEZZYحالة شركة أوراسكوم تلیكوم الجزائر -خدمة الھاتف النقال 
  .١٥، ع لدراسات االجتماعیة واإلنسانیةمنشور باألكادیمیة ل

أثر خصائص حوكمة الشركات على مستوى افصاحات ) ٢٠١٨(األذینة، عمر سالم  -
  .، جامعة آل البیترسالة ماجستیر، )دلیل من الكویت(االستدامة 

سوریة : دور االستثمارات في تحقیق التنمیة المستدامة) ٢٠١٥(إسماعیل، معتصم محمد  -
  .، قسم االقتصاد، كلیة االقتصاد، جامعة دمشقكتوراهرسالة دأنموذجا، 

، مجلة االقتصاد والتجارةلتنمیة المستدامة، ا) ٢٠١٢ ( محمد عليمعبد الرحیالبركي،  -
  .٢، عجامعة الزیتونة

تقدیر أثر مساھمة الوعي البیئي على العالقة بین ) ٢٠١٨( عمران حعبد الفتاالتومي،  -
، ع مجلة جامعة الزیتونةئي وتحقیق التنمیة المستدامة، اإلفصاح المحاسبي عن االداء البی

٢٨.  
أثر أبعاد اإلدارة ). ٢٠١٦(الحاج، الصدیق موسى مصطفى وعلي، الطاھر أحمد محمد  -

مجلة العلوم اللوجستیة في تحسین جودة الخدمات دراسة حالة بنك النیل األزرق المشرق، 
  . كلیة الدراسات التجاریة، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجیا،االقتصادیة
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دور الزخم االستراتیجي في تحقیق القیمة ) ٢٠١٩ (وآخرونحداوي، أمیرة ھاتف  -
الكلیة مجلة المستدامة للزبون دراسة تطبیقیة في مصرف الرافدین في النجف االشرف، 

  .٥٤، جامعة الفرات األوسط التقنیة، عالتقنیة
 اللوجستیة في رضا العمالء دراسة حالة أثر اإلدارة). ٢٠١٣(حوا، فھد إبراھیم جورج  -

، األردن، جامعة الشرق األوسط، رسالة ماجستیر الینز، إنترناشیونالعلى شركة باسیفیك 
  .كلیة األعمال

دور اللوجستیات في تطویر الموانئ البحریة دراسة مقارنة بین ). ٢٠١٩(حیاه، رصاع  -
وھران، كلیة العلوم االقتصادیة ، جامعة رسالة دكتوراهمیناء روتردام ومیناء وھران، 

  .والتجاریة وعلوم التسییر
أثر التوجھ الریادي في إستراتیجیات المیزة التنافسیة ) ٢٠١٨(الخطیب، محمد حسني  -

دراسة حالة شركات االتصاالت في األردن، : باستخدام التنمیة المستدامة كمتغیر وسیط
  .، جامعة مؤتةرسالة دكتوراة

أثر اإلدارة اللوجستیة على جودة ). ٢٠١٩(لغني والساعد، رشاد محمد السعایدة، لینا عبد ا -
مجلة الجامعة الخدمات التي تقدمھا أقسام التغذیة في المستشفیات الخاصة األردنیة، 

، كلیة إدارة األعمال، جامعة عمان اإلسالمیة للدراسات االقتصادیة واإلداریة األردن
  .العربیة

مدخل (بطاقة العالمات المتوازنة ) ٢٠١٧(لعبادي، ھاشم السعد، مسلم ومنھل، محمد، وا -
  .دار الكتب العلمیة: ، بیروت)لإلدارة المستدامة

دور مراجعة البعد البیئي في دعم تقاریر التنمیة ) ٢٠١٨(الشعباني، منى محمد علي  -
، ، رسالة ماجستیرالمستدامة دراسة استكشافیة في منشآت األعمال في البیئة المصریة

  .ة العربیة السعودیة، جامعة الجوف، كلیة العلوم اإلداریة واإلنسانیةالمملك
 اإلدارة :تطبیقيمنظور : إدارة المستشفیات) ٢٠١٤(شعیب، محمد عبد المنعم  -

،  والمفاھیموالمصطلحات التعریفات :المشكالت حل :الصحیة اللوجستیات :المعاصرة
  .دار المنھل للنشر والتوزیع: األردن

 إطار تبني المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة) ٢٠١٩ (زعبد العزیأحمد عثمان، محمد  -
IFRS  وتقاریر األعمال المتكاملة ونظم الحوكمة والمسئولیة االجتماعیة الفعالة ألغراض

  .٣٨، ع مجلة رماح للبحوث والدراساتاستدامة الشركات وأسواق المال، 
ة كمدخل أساسي لتجسید التنمیة المسؤولیة االجتماعیة للشرك) ٢٠١٨(عجاس، سھام  -

مجلة روافد للدراسات واألبحاث دراسة تحلیلیة سوسیولوجیة، : المستدامة إزاء العاملین
  .٢، ع٢، مجالعلمیة في العلوم االجتماعیة واإلنسانیة

انعكاس تطبیق التدقیق البیئي على تحقیق عملیة ) ٢٠١٩(عزت، ریزان صالح الدین  -
 في عینة من الشركات الصناعیة في إقلیم كوردستان العراق، دراسة: التنمیة المستدامة

  .٢٦، ع١١، جامعة األنبار، مجمجلة جامعة األنبار للعلوم االقتصادیة واإلداریة
أثر جودة المعلومات المحاسبیة على قرارات ) ٢٠١٨ (علي، مصطفى نجم البشاري -

دانیة على الشركات  دراسة می:المستدامةالمستثمرین في ظل تطبیق محاسبة التنمیة 
، ١١، جامعة النیلین، مجمجلة الدراسات العلیاالمدرجة بسوق الخرطوم لألوراق المالیة، 

  .٤١ع 
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دور إدارة معرفة العمالء في تعظیم القیمة المدركة ). ٢٠٢٠( محمد عبد اهللاغریب، أمیرة  -
المجلة ر، للعمیل دراسة میدانیة على الشركات المقدمة للخدمات الھاتف المحمول في مص

 جامعة قناه السویس، كلیة التجارة باإلسماعیلیة، مجلد العلمیة للدراسات التجاریة والبیئیة
 .١، ع١١

التكلفة المستھدفة وكایزن كآلیة لتعزیز القیمة ). ٢٠١٩(الغمري، مروي یوسف أحمد  -
 للدراسات المجلة العلمیةالمدركة للعمیل، جامعة قناة السویس، كلیة التجارة، االسماعیلیة، 

  .٢، ع١٠، مجلد التجاریة والبیئیة
مجلة قیاس قیمة الزبون استنادا الى مفھوم تسویق العالقة، ) ٢٠١٧(فیحان، إیثار  -

  .٤، ع الدراسات المالیة والمصرفیة
قیاس مدى االستفادة من تطبیقات المعیار الدولي ) ٢٠١٩ (قرعان، عاھد إبراھیم بایرال -

المجلة ، ة المستدامة بالتطبیق على دیوان المحاسبة األردني في تحقیق التنمیة البینی٢٥٠
  .١، ع١٠، جامعة قناة السویس، مج العلمیة للدراسات التجاریة والبیئیة

مدى إفصاح الشركات المدرجة لسوق األوراق المالیة ) ٢٠١٦(قندیل، یاسر سعید  -
مجلة البحوث ة، دراسة تطبیقی: السعودیة عن التنمیة المستدامة ومحددات ذلك اإلفصاح

  .٢، كلیة التجارة، جامعة طنطا، عالمحاسبیة
جودة خدمة الموقع االلكتروني وآثرھا على القیمة المقدمة ). ٢٠١٨(محمد، آمنة أبو النجا  -

دراسة تطبیقیة على عمالء المواقع االلكترونیة لشركات : للعمیل ورضا ووالء العمیل
مجلة كلیة التجارة للبحوث السكندریة، االتصاالت المصریة، كلیة التجارة، جامعة ا

  .٥٥، العدد األول، مجلد العلمیة
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The effect of using the activities of the fourth party companies on 
maximizing the sustainable value of the customer: an applied study 

on hypermarket customers 
 
Abstract: 

This study aims to examine the effect of (4 PL) Fourth-Party 
Logistics via Value Added Services. This study was Applied on 
hypermarket customers in Egypt. Data were collected from 400 person. 
Path analysis was employed to test the research hypotheses using SPSS. 
The study findings found that the use of the activities of the fourth-party 
companies in its various dimensions (transportation, storage, supply and 
quality of services) positively affected Value-Added Services especially 
(economic benefit and psychological benefit), while it does not affect the 
sacrifice dimension. 

Key words: Fourth-Party Logistics, Value Added Services, hypermarket 
customers,  

 


