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ة         د      تزاید االھتمام بتحقیق التكامل بین القضایا البیئ اه العدی ي جذب انتب  واألداء التنظیمي ف
رة،         من أصحاب  ثالث األخی ود ال دار العق ى م ة عل ارات البیئی  المصالح المھتمین بالقضایا واالعتب

ق ممارسات       ي وتطبی ي تبن ال ال ات االعم د من منظم ع العدی ا دف صنیع الخضراء و مم ل  الت تكام
سین الب    كال التح د اش ضراء كأح د الخ سلة التوری ي   إدارة سل ات والت ة بالعملی ادرة متعلق ي كمب یئ

ة   ة بالبیئ ضایا المتعلق ة الق ات لمواجھ ن المنظم د م ا العدی ذا تتبناھ ي  ، ولھ ة ال ذه الدراس دف ھ تھ
دي  ي م رف عل ات  التع ق ممارس ة تطبی ضراء و  أھمی صنیع الخ ل الت د  تكام سلة التوری إدارة سل

ة والمعاصرة     الخضراء   ة الحدیث ا یع ،باعتبارھم من  االنظم ذه الممارسات من       وم ق ھ سھ تطبی ك
ي  اثار ھامة ونافعة للمنظمة    ة ف ق         متمثل الیف تحقی یض تك ت تخف س الوق ي نف وب وف یض العی  تخف

ي      وث البیئ ة والتل م       ،ذلك، والحد من استنزاف الموارد الطبیعی دف ت ذا الھ ول لھ ي سبیل الوص  وف
ق       أثیر تطبی ي ت رف عل روض للتع شرة ف ویر ع ات تط ضراء  ممارس صنیع الخ ي األداء الت عل

ى    إدارة سلسلة التورید الخضراء كمتغیر وسیط  تكامل  في ظل وجود    المستدام   اد عل م االعتم ، وت
الل           ة، ومن خ رض الدراس ي تخدم غ ة الت ات األولی ع البیان ث لجم ا الباح قائمة استقصاء طورھ

لوب تح     تخدام أس ة، وباس رات الدراس اییس متغی ات مق ن ثب د م م التأك ا ت اخ الف اس كرونب ل مقی لی
أثیر ایجابي       analysispath المسار  ود ت ي وج ة ال  تم اختبار فروض الدراسة، وتوصلت الدراس

ر    علي األداء المستدام   التصنیع الخضراء   لممارسات   ب متغی ا یلع في الشركات محل الدراسة، كم
ل  ین تكام ة ب ل للعالق یط الكام ضراء دور الوس د الخ سلة التوری ات إدارة سل صنیع  ممارس الت
ي  .  االداء االقتصادي المستدامء و الخضرا ین  وسیط جزئ ة ب التصنیع الخضراء    ممارسات  للعالق

ستدام و اعي الم ر. االداء االجتم یط وغی ین  وس ة ب ات للعالق ضراء و  ممارس صنیع الخ االداء الت
 .البیئي المستدام

  ات ضراء،ممارس صنیع الخ ل  الت د  تكام سلة التوری إدارة سل
  .الداء المستداما، الخضراء

– 

د               اه العدی ي جذب انتب ة واألداء التنظیمي ف تزاید االھتمام بتحقیق التكامل بین القضایا البیئ
رة ،    من     أصحاب المصالح المھتمین بالقضایا و االعتبارات البیئیة علي مدار العقود الثالث األخی

ر      ت عوامل تغی ث دفع اخحی ة   المن وارد الطبیعی ن     واستنزاف الم د م ود العدی ي جھ وث البیئ  والتل
ق ممارسات      ل   التصنیع الخضراء و  منظمات االعمال الي تبني و تطبی د   تكام سلة التوری إدارة سل
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ن      د م ا العدی ي تتبناھ ات والت ة بالعملی ادرة متعلق ي كمب سین البیئ كال التح د اش ضراء كأح الخ
ق مث        ودي تطبی ث ی ة حی ة بالبیئ ة القضایا المتعلق ل   المنظمات لمواجھ ي تقلی ذه الممارسات ال ل ھ

ي و       وث البیئ ذلك الحد من التل الف، وك د والت اءة ت الفاق سین الكف ة  ح  ,Wang &Dai) التكالیفی
2018 ; Rao & Holt ,2015 ; Sarkis &Lai, 2008)  

ا         لقد اتجھت ممارسات المنظمات في العشر سنوات األخیرة إلى تصمیم وتخطیط عملیاتھ
دیم منتجات    وأنشطتھا حول كیفیة تحقیق ا     ي تق لمتطلبات البیئیة وتلبیة مطالب أصحاب المصالح ف

ق االستدامة          ة لتحقی ة البیئ ة حمای ة وثقاف ارات البیئی صدیقة للبیئة وممارسة أنشطة موجھة باالعتب
ع   ا الواس  ,Kim & Lee ; 2012 ; Soda et al. , 2015; Yu &Ramanathan) بمفھومھ

2015; Li et al., 2016; Hong et al., 2017)  
سھم     معو  تزاید حدة المنافسة التي یشھدھا عالم األعمال اآلن أصبحت االعتبارات البیئیة ت

ین                 وازن ب ق الت ق تحقی ال من منطل ي مجال األعم سیة ف شكیل إطار التناف ي إعادة ت بشكل فعال ف
ع  ة المجتم اظرغب ال   للحف ات األعم ى منظم ین عل ذي یتع صادي ال دور االقت ة وال ى البیئ  عل

ة    االض الیف الخاص ة والتك افع المجتمعی  Maruthi. (طالع بھ، أي على ضوء المفاضلة بین المن
and Rashmi, 2015.( 

شآت         ا من دار بھ ي ت ة الت ر الطریق وینادي الكثیر من الكتاب المھتمین بالبیئة بضرورة تغیی
ي      یمكناألعمال بحیث    را جذریا ف ر من    تسمیتھا بالطرق الصدیقة للبیئة ، ویتطلب ذلك تغیی الكثی

یئة،            ة س ة من حال ة البیئی ا وصلت إلی سبب فیم ت ال ي كان رامج واالستراتیجیات التصنیعیة الت الب
ة              ل استخدام الطاق اج وتقلی اء اإلنت ات أثن ل االنبعاث ي تقلی ائم عل دخل التصنیع األخضر الق د م ویع

د             ة  من الم ة الصدیقة للبیئ ة لقضایا   واستھالك المدخالت أثناء اإلنتاج واستخدام الطاق اخل الداعم
ا           ین أدائھ وازن ب ق الت دة لتحقی التنمیة المستدامة وفي تقس الوقت معزز للشركات التي تسعى جاھ

ا    Sarkis et al., 2010 ; Ortasالبیئي واالجتماعي واالقتصادي وتحسین الكفاءة التنظیمیة لھ
et al, 2014 ; Rehman et al., 2016).(  

ق الممار  ي تطبی اح ف د النج ھ   ویع ي تواج تراتیجیة الت دیات االس ن التح ضراء م ات الخ س
م           حیثمنظمات األعمال    ة استجابة اھ ى درج ذه الممارسات یتوقف عل ذا الفكر أو ھ  أن نجاح ھ

ة              ذه األطراف من ناحی داف ھ ق أھ ك لتحقی وردین والعمالء، وذل أطراف سلسلة التورید وھم الم
 Sarkis et al., 2010 ; Ortas et)  . أخرىوأیضا لتحسین األداء المستدام للمنظمة من ناحیة

al, 2014 ; Shafique et al ,2017 ; Wang &Dai,2018 ; Kaliani Sundram et 
al., 2018)   

 

ستدامة            ة الم ق التنمی ي تحقی ة و دور المنظمات ف ارات البیئی ام باالعتب تشكل قضیة االھتم
ث       في مصر أحد االتجاھات المتزایدة األھ   د حی ة شدیدة التعقی ة و دولی ة محلی میة الیوم في ظل بیئ

یتزاید دور ضغوط أصحاب المصالح لدفع المنظمات المصریة إلى مراعاة االشتراطات البیئیة و        
ة  و       تقدیم منتجات صدیقة البیئة و االلتزام بالقوانین و القواعد الحكومیة الصادرة عن وزارة البیئ

صناع   تراطات وزارة ال ضا اش ل دور      أی زو و تفعی ھادات األی ى ش ات عل صول المنظم ي ح ة ف
واق       صریة لألس ات الم ول المنتج تراطات دخ د و اش تجابة لقواع ضا اس ة و أی ات البیئی الممارس
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ة   ستویات  ،الدولی زام بم ى االلت ال عل ات األعم ر منظم شریعات تجب وانین وت دة ق درت ع ا ص كم
انون حم   ا ق ة، ومنھ ودة البیئی اییر الج ن مع ددة م م  مح صري رق ة الم ة البیئ سنة ) ٤(ای ، ١٩٩٤ل

سنة  ة ل ھ التنفیذی ة ،   (١٩٩٥ والئحت وزارة البیئ سنوي ل ر ال  ) ٢٠١٦التقری
(eg.gov.eeaa.www ).  

ضراء        ات الخ واق بالمنتج ي األس د ف ام المتزای ة واالھتم وارد الطبیعی درة الم ع ن ا دف كم
ى ال  ة عل ع      للمحافظ ضراء م صنیع الخ ات الت ال ممارس ات االعم ي منظم رورة تبن ى ض ة إل بیئ

دماتھا      ا وخ شغیلیة ومنتجاتھ ا الت ي لعملیاتھ ضمین البیئ ن   (Ghosh, 2017)الت ِل م د ك  ، یؤك
)Sendroiu & Roman, (2007 أنھ على مر العصور كانت أنشطة منشآت األعمال توجھ في 

ل     األساس إلى تعظیم منافع المالك أو لتو    اج بأق و اإلنت الیف  اللید األرباح وبالتالي كان الھدف ھ تك
والبیع بأعلى األسعار، وھذا االتجاه أدى بالطبع إلى زیادة النفایات الصناعیة والكثیر من أضرار        
ر      التلوث سواء على اإلنسان أو الحیوان أو النبات، وزاد تفاقم المشكلة نتیجة الزیادة السریعة وغی

ة دون مراعاة    المقننة في األنشط   وارد الطبیعی ال   حق ة الصناعیة والتي قامت باستھالك الم  األجی
ة ل      . القادمة في ھذه الموارد    ة البیئ و االقتصادي وحمای ى أن النم  إذا ا یتعارض نوتشیر الدراسة إل

وم        ا لمفھ ال، فوفق ة األعم ي بیئ ویره ف م تط ستدامة وت ة الم وم التنمی ار مفھ ةأخذ في االعتب  التنمی
ستدا ن مة الم ستخدم     نح امي ی صاد ن ة القت ي حاج باع   ك  ف ورة إلش ا المتط ائل التكنولوجی  ل وس

الرغم من    .كن دون المجازفة بعدم قدرة البیئة على الوفاء بھذا في المستقبللالحاجات الحالیة و وب
ة،     سئولیة االجتماعی ة والم إلدارة البیئی تراتیجي ل د االس ة البع ال ألھمی ات األعم إدراك منظم

ًا من               واتجاھھا دًا ھام ة بن ة البیئی ة بالحمای ة المرتبط ار التكلف ة واعتب إلدارة البیئی  إلى تكوین نظم ل
ا    بنود الموازنة إال أن كثیرًا من المراقبین المالیین مازالوا ینظرون إلى استدامة الشركات على أنھ

ود ال         ة الجھ ة إلدارة ورقاب ي األدوات المنظم ص ف ود نق ى وج افة إل ف، باإلض د مكل ة قی رامی
   .(Zingales & Hockerts, 2003)لالستدامة 

ائج      ھ نت د من   الومن خالل استعراض االدبیات البحثیة في ھذا المجال وما توصلت الی عدی
ت        بوجودالدراسات   ي ربط ي الدراسات الت ین   ندرة نسبیة ف أثیر ممارسات التصنیع االخضر     ب ت

ة        دول النامی ي ال ة ف ستدام وبصفة خاص  ,.Zhan et al., 2018; Rehman et al)واألداء الم
2016; Abdul-Rashid et al., 2017)،  ري ا ی صغیرة    كم شركات ال دیري ال م م معظ

سبًیا         والمتوسطة في البلدان النامیة أن ممارسات التصنیع االخضر غامضة ویصعب ممارستھا ن
)Zhan et al., 2018  .(         ربط ممار ي ال ة ف وة بحثی اك فج ث ان ھن درك الباح ا ی سات  ومن ھن

زال              وم التخضیر ال ی ث ان مفھ ة حی دول النامی ي ال ة ف ستدام، خاص التصنیع األخضر واألداء الم
الم           دان الع ي بل ستدام ف دة للتصنیع االخضر واألداء الم ة المتزای رغم من األھمی ى ال ھ عل ي بدأت ف

  .المتقدم
وذج ال       تحاوللذلك   ویر نم ة وتط ار   تلك الدراسة العمل على سد الفجوة من خالل تنمی ختب

ة        وتحلیل ومعرفة    ى درج د الخضراء عل سلة التوری تأثیر ممارسات التصنیع األخضر وتكامل سل
  .   في الشركات الصناعیة في مصراستدامة األداء 

  : التالینینلذلك تكمن مشكلة الدراسة في محاولة اإلجابة على التساؤل
ق      -١ ي األداء ال    ھل یوجد تأثیر لتطبی ستدام  ممارسات التصنیع األخضر عل شركات   م ي ال ف

 مصریة؟الالصناعیة 



 

 ٤١٢  
 

 
  

 
 

 سلسلة التورید الخضراءتكامل إدارة  لممارسات التصنیع األخضر علي ھل یوجد تأثیر -٢
ل    -٣ أثیر لتكام د ت ل یوج ستدام    ھ ى األداء الم ضراء عل د الخ سلة التوری شركات  سل ي ال ف

 مصریة؟الالصناعیة 
ر وس  سلسلة التورید الخضراء  ھل یوجد تأثیر لتكامل    -٤ ق     كمتغی ین تطبی ة ب ى العالق یط عل

 مصریة؟الفي الشركات الصناعیة ممارسات التصنیع األخضر واألداء المستدام 

–: 

ق                أثیر تطبی ل ت ة وتحلی ي دراس ة ف ذه الدراس رئیس لھ صنیع    یكمن الھدف ال ات الت ممارس
  .  في مصرالعاملة في قطاع المنظمات الصناعیة للشركات األداء المستدام االخضر على

  : ویمكن تقسیم ھذا الھدف إلى األھداف الفرعیة التالیة

ق  -١ أثیر تطبی د ت ات  تحدی ضر ممارس صنیع االخ ات الت ى  ممارس ستدام عل ي األداء الم ف
  . قطاع المنظمات الصناعیة في مصر

أثیر ممارسات    -٢ د ت ي   تحدی ضر عل ات التصنیع األخ لممارس د  تكام سلة التوری  إدارة سل
 .الخضراء

د  -٣ لحدی أثیر تكام ضراء  ت د الخ سلة التوری ى  إدارة سل ستدام  عل اع األداء الم ي قط ف
  . المنظمات الصناعیة في مصر

ین         تحدید تأثیر تكامل   -٤ ة ب ى العالق ر وسیط عل د الخضراء كمتغی ممارسات    سلسلة التوری
  .   في قطاع المنظمات الصناعیة في مصرواألداء المستدام  التصنیع االخضر

  

  :تبرز أھمیة الدراسة في ضوء مساھمتھا المتوقعة من الناحیتین األكادیمیة والتطبیقیة كما یلي

  : من الناحیة األكادیمیة-
ستوي         -ا  إن مجال ھذه الدراسة من المجاالت الھامة والحدیثة المثارة في الوقت الراھن على الم

ة      العالمي واإلقلیمي والمحلي نظرا لآلثار الضارة للمن         اة الطبیعی ى الحی صناعیة عل ظمات ال
  .لإلنسان والموارد الطبیعیة

د ممارسات     -ب ت تحدی ي تناول اث والدراسات الت درة األبح صنیع االخضر  ن ي  الت ا عل وأثارھ
  .تحسین األداء المستدام في المنظمات المصریة

  .ساھم ھذه الدراسة في فتح المجال لدراسات مستقبلیة على ضوء نتائجھات س-ج

  :ن الناحیة التطبیقیة م-
اتھم                 -ا ة ادارة منظم ى كیفی صناعیة عل دیري المنظمات ال ساعدة م ي م ة ف تساھم الدراسة الحالی

ضل ل       ة األف ق المعرف الل تحقی ن خ ك م ي، وذل ور بیئ الل منط ن خ ات م صنیع ممارس الت
  .التي یمكن أن تساعدھم علي تحسین األداء في منظماتھم االخضر
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شركات         ساھم ھذه الدراسة ف   تس -ب ي ال دیرین ف ي تمكن الم ي تقدیم مجموعة من التوصیات الت
ات       ى ممارس رف عل ن التع صر م ي م صناعي ف اع ال ي القط ة ف ضر العامل صنیع االخ  الت

ودة أداء           سین ج الیف وتح یض التك األكثر تأثیر على األداء، األمر الذي یكون من شأنھ تخف
  .العملیات وتحسین درجة التوجھ بالعمیل

– 

  :االخضرتطبیق التصنیع ممارسات مفھوم و: ١ – ٥
  :االخضرمفھوم التصنیع  -

ك       االخضر لقد تعددت وتباینت تعاریف التصنیع    ود ذل ة ویع ات النظر المختلف ًا لوجھ  وفق
ث    تھ، حی تم بدراس ن یھ اختالف م ھ ب ر إلی تالف النظ ى اخ ى إل ة األول رف  بالدرج  Balanیع

ي انھ استراتیجیة متكاملة للوقایة البیئیة تركز في المقام األول علي    األخضر عل التصنیع   (2008)
ة        ي نھای ات ف تخلص من النفای منع التلوث من المصدر بدال من معالجة االنبعاثات والمخلفات و ال

ا  Zhou et al (2013)   ، اما التصنیعدورة  ادي      التصنیع     فعرف ق لمب ھ تطبی ي ان األخضر عل
ة والح    وارد               الحمایة البیئی ة والم وفیر الطاق ات وت اج للحد من النفای شطة اإلنت ة ألن ي الطاق اظ عل ف
ة ، اما والتقلیل من التلوث  United Nations Environment Programme  (2013) دراس

ي        ة ف ة المتكامل ة البیئی ستمر الستراتیجیة الوقای ق الم ھ التطبی ي ان صنیع األخضر عل فأشارت للت
د     سان          العملیات والمنتجات والخ ي االن ا عل ل اخطارھ ا االقتصادیة وتقلی ادة كفاءتھ مات بھدف زی

شیر    ة ، وی اج        al et Ghazilla )2015(والبیئ اءة اإلنت ى كف ودي إل ي ان التصنیع األخضر ی  ال
دًال     ات ب نتیجة استخدام أقل للطاقة والمیاه، وانخفاض تكالیف المواد الخام بسبب إعادة تدویر النفای

ال     من شراء المواد الخ    الیف االمتث اض تك ام، وانخفاض نفقات السالمة البیئیة والمھنیة نتیجة انخف
ي        ر البیئ اض األث ة انخف ة نتیج التنظیمي والمسؤولیات المحتملة، وتحسین الصورة الذھنیة للمنظم

ة         ت دراس ر تناول ور، واخی ل الجمھ سلبي من قب  تعریف التصنیع   Ramayah et al (2016)ال
ة على أنھا تبني  االخضر ا تتضمن    ،  ممارسات التصنیع التي لیس لھا اثار سلبیة على البیئ ا إنھ كم

ة          التكامل الواعي لمبادرات اإلدارة البیئیة خالل دورة حیاة المنتج وتغطي قضایا التصنیع الحرج
ة         دویر ، ومكافح ادة الت تخدام وإع ادة االس ل إلع وى قاب ضراء بمحت ات الخ صمیم المنتج ل ت مث

ة البی  وث وحمای ات،    التل ي وإدارة النفای ي البیئ ال التنظیم ة ، واالمتث صنیع    ئ ي ان الت د عل  ویؤك
ق    ز التطبی ل       ،األخضر یھدف لوضع الحمایة البیئة في حی ي ك ة ف وانین البیئی ق الق زام بتطبی  وااللت

 . خطوة من اإلنتاج

 :االخضر ممارسات تطبیق فلسفة التصنیع -
ضراء    صنیع الخ ات الت ل ممارس ع) GMP(تتمث ي من ل ف ضمن تقلی ذي یت وث ال  التل

واد الخام     ة والم اتاستخدام الطاق دویر     والنفای ذلك إعادة ت تخدام المنتجات وك صلبة وإعادة اس  ال
ة،                  ة الصدیقة للبیئ واد المتجددة، والطاق المیاه، تشمل الممارسات الخضراء األخرى استخدام الم

ا یت     وظفین فیم دریب الم ات، وت صمیم المنتجات والعملی ى  وإعادة ت راف عل ق بممارسات اإلش عل
 & Mitra and Datta, 2014  ; Ghazilla et al, 2015 ; Roy )     المنتجات   

Khastagir, 2016)         سین األداء ة وتح ة البیئ ة وحمای ب المالی ى المكاس ؤثر عل دورھا ت   والتي ب
 . البیئي، تحقیق الكفاءة التنظیمیة للمنظمة 
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د   ى أن أسالیب وأدوات التصنیع االخضر     ) Jermsittiparsert et al, 2020(ویؤك عل
شمل          ي وت ا البیئ ة توجھھ ادة درج ى زی : ھي مجموعة األسالیب واألدوات التي تساعد المنظمة عل

م                دویر، وإعادة االستخدام ویوضح جدول رق یض، إعادة الصنع، إعادة الت ك  ) ١(إعادة التخف تل
 :األسالیب واالدوات

  

 صنیع االخضرأسالیب وأدوات الت) ١(جدول رقم 

  ادة إع
شركة   Reduction   التخفیض ل ال ة داخ ود المبذول شیر للجھ وت

 .لتقلیل الفاقد والنفایات

 إعادة الصنع Remanufacturing     وتشیر لعملیة إعادة الصنع وإعادة تشكیل
 .واستخدام المكونات إلنتاج منتج آخر

 إعادة التدویر Recycling    ل  وتعني إعادة استخدام مخلفات المواد مث
 .الورق والزجاج والبالستیك

  ادة إع
دون  ) النفایات(وتشیر إلدخال المخلفات     Reuse  االستخدام ب

 .تغییر في إنتاج منتجات جدیدة

 :الخضراء تكامل ادارة سلسلة التورید: ٢ – ٥ 
شغیلیة      خضراء   لتكامل إدارة سلسلة التورید ال     الیف الت یض التك ي تخف أھمیة استراتیجیة ف

ادة القی  ة ألصحاب المصالح    وزی ادرة      (Han et al., 2013)م ال ق ون منظمات األعم  ولكي تك
ق   ى تحقی دافھاعل وم      أھ ا أن تق ًا علیھ بح لزام سوق أص ي ال اء ف ن البق ا م ة تمكنھ اءة وفاعلی  بكف

وردین، العمالء، فضًال عن          ع الم بمجموعة من الممارسات القائمة على الشراكة االستراتیجیة م
ددة الوظائف    بینھملتدفق المستمر تبادل المعلومات وا   ، باإلضافة إلى االعتماد على فرق العمل متع

وردین   ،  بھدف تعزیز اإلدارة الفعالة لسلسلة التورید ل مع الم شركات   فمن خالل التكام   یمكن لل
اءات التصنیع     ,.Chatbi, et alأن تطلب أو تشتري المدخالت البیئیة أو المواد الخام لتعزیز كف

2013;Vachon & Klasson, 2006; Zhu et al. 2012)  ًضا ل مع      ، و أی من خالل التكام
ى مالحظات العمالء واقتراحاتھم لتصمیم منتجات          العمالء اد عل  یمكن لشركات التصنیع االعتم

 . (Kaliani Sundram et al., 2018; Chen et al., 2012)  صدیقة للبیئة

 :خضراءإدارة سلسلة التورید ال مفاھیم -
إدارة      ب   إدارة سلسلة التورید الخضراء Zhu et al (2005   (عرف ق ب ا یتعل ا كل م انھ

ات التصمیم            وردین و عملی شراء األخضر من الم تدفق األنشطة اللوجستیة الخضراء بدایة من ال
اء           ى االنتھ ة حت دیقة البیئ ات ص ائي بمنتج ستھلك النھ وال للم ضر وص صنیع األخ ضر الت األخ

ات و       بأنشطة اللوجستیات العك   تخلص من النفای ات ال ستھلكین و إدارة عملی سیة او المرتدة من الم
  . مخلفات اإلنتاج 
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ا كال من      ا عرفھ ي تتضمن       Yeh & Chuang  (2011) كم ك الممارسات الت ا تل بأنھ
سیة        زة تناف ق می ة و تحقی دیقة للبیئ ات ص اج منتج وردین إلنت ع الم سیق م اون و التن ق التع تحقی

ة  ة أ  ،للمنظم ا      kim et al ) (2011خرى عرف   من ناحی د الخضراء بأنھ سلة التوری   إدارة سل
وارد        مجموعة من الممارسات التي تھدف إلى ضبط و دعم األداء البیئي من خالل تخصیص الم

ا    ،. و أیضا إعادة تعریف مسؤولیات المنظمة بیئیا،المالیة و المادیة  Andic et  في حین عرفھ
al (2012) ة     بأنھا عملیة تخفی ى البیئ د عل سلة التوری  ،ض واستبعاد التأثیرات السلبیة ألنشطة سل

ق أصحاب المصالح       Hoejmose (2012)    اما  ة بتحقی ا الممارسات المتوجھ   فقد عرفھا بأنھ
من خالل التعاون بین المنظمات عبر سلسة التورید لتحسین أبعاد التنمیة المستدامة واألداء البیئي     

ة واالداء االقتصادي للم  رى  ،نظم سلة   Gonzalez-Bento et al , (2016) وی  أن إدارة سل
ق           ة و تطبی سلة القیم ة لسل التورید الخضراء تمثل مدخل كلى یدمج بین األبعاد الداخلیة و الخارجی

ات   ،ممارسات متوجھة بالبیئة و الوعى البیئي تھدف إلى تقلیل الفاقد و التالف        ى عملی  و تشجع عل
  .  دون التأثیر على أداء ھذه المنظماتاهلمشترإعادة التدویر للمواد ا

ي         Soda et al (2015)وأكد  ر بیئ د الخضراء تعكس تفكی سلة التوری ى أن إدارة سل  عل
د الخامات والتصنیع    ،مندمج مع ممارسات إدارة سلسلة التورید وتشمل تصمیم المنتجات       وتوری

ي   سي ف داد العك ةواإلم تجنھای اة المن ة أخ ، دورة حی ن ناحی سلة   م بعض أن إدارة سل رى ال رى ی
ى             ة عل ساعد المنظم د أداة ت التورید الخضراء ھي فلسلفة تنظیمیة توفر میزة تنافسیة للمنظمة وتع

وارد          ث     ،التمركز من منظور استراتیجي قائم على حسن استخدام الم د بحی سلة التوری شكیل سل وت
سین   الیف وتح یض التك دف تخف ضا بھ ا وأی ة بیئی سلة متكامل ون سل ضغوط  تك تجابة ل ة اس  الخدم

 & Simpson et al., 2007 ; Sarks et al., 2010 ; Jayaram)    . أصحاب المصالح  
Avittathur, 2015 ;           Schrettle et al., 2014)  

د ال      سلة التوری ي إدارة سل د النجاح ف ھ      خضراء ویع ي تواج  من التحدیات االستراتیجیة الت
اح ھ   ث أن نج ال حی ین    منظمات األعم ل ب ى إحداث التكام ف عل ة یتوق ذه الممارس ذا الفكر أو ھ

ل          الموردینأطراف السلسلة وھم     ذه األطراف مث داف ھ ق أھ ك لتحقی  والمصنعین والعمالء، وذل
 (Liu et al., 2013) .أھداف النمو واألھداف المالیة خاصة في األجل الطویل

  :األداء المستدام: ٣ – ٥
أثی ة لت صلة النھائی شیر للمح ًي  وی ستدام، واألداء البیئ اعي الم ل األداء االجتم ر تكام

ي       المستدام، واألداء االقتصادي المستدام، والمساعدة على تحقیق أھداف المنظمة والتي تتمحور ف
ة     ة، واالجتماعی داف االقتصادیة، البیئی  ;Zhu et al., 2012; Green et al.2012) األھ

Junquera et al.2012; Hami et al., 2015; Rehman et al., 2016; Abdul-
Rashid et al., 2017)   

ستدام-   اعي الم حیة،    : األداء االجتم ل ص ة عم ق بیئ ي خل ة ف سؤولیة المنظم ي م ل ف و بتمث  ھ
شریة،   وارد الب ة الم اعي، وتنمی زام االجتم شاركة وااللت ة، الم سالمة المھنی اییر ال وفیر مع وت

    والتعلیم والتدریب

 ھو بتمثل في خفض التكالیف التنظیمیة، وتعزیز حصص السوق، :المستدام األداء االقتصادي - 
     .والعائد على األصول، وتحسین الدخل، واألرباح
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 ھو بتمثل في مدي قدرة المنظمة على االستخدام الفعال لموارد الطاقة، : األداء البیئًي المستدام- 
  .الخطرةوانخفاض االنبعاثات، وتباطؤ استھالك المواد الضارة أو 

– 

سین االداء         د أن تح ات، نج اج والعملی إدارة اإلنت ة ب ات المتعلق ة األدبی د مراجع عن
ب     ا یتطل ة، مم ي للمنظم سین األداء البیئ یلة لتح احثین كوس ن الب ر م ام كبی ي باھتم ستدام حظ الم

ي ف          ستوى األداء البیئ سین م ي تح سھم ف ات الدراسة عن الممارسات التي ت ونظرًا ألن  . ي المنظم
ي     التصنیع األخضر وإدارة سلسلة التورید الخضراء  ممارسات   ات الت تعد من األسالیب والمنھجی

ة     ي للمنظم ستوى األداء البیئ سن من م ي       . تح ة الت دد من الدراسات التجریبی اول ع تم تن سوف ی ف
ات   ین ممارس ة ب ت العالق د الخ   تناول سلة التوری ضر وإدارة سل صنیع األخ  ضراء واالداء الت

  .المستدام
 للتعرف على تأثیر العالقة بین ممارسات إدارة  et al ,Afum )2020(ھدفت دراسة     

ي       االخضر  سلسلة التورید الخضراء وممارسات التصنیع       شركات الصغیرة والمتوسطة ف ي ال ف
ع           م توزی ى عدد من المنظ     ١٧٨غانا على درجة استدامة اداء الشركة، ت ة استقصاء عل ات   قائم م

ة            ة، وتوصلت الدراس ي عدة مجاالت تصنیعیة مختلف باستخدام أسلوب   التصنیعیة والتي تعمل ف
 ممارسات التصنیع االخضر إلى أن  ) PLSSEM(المربعات الصغرى ونمذجة المعادلة الھیكلیة      

د الخضراء        سین األداء      و ممارسات إدارة سلسلة التوری ي تح شكل إیجابي ف ساھموا ب ستدام،   ی الم
ا تلع  د الخضراء  كم سلة التوری صنیع  ب ممارسات إدارة سل ات الت ین ممارس ة ب یط للعالق  دو وس

  .و درجة استدامة اداء الشركةاالخضر 
ت          ا حاول ةet al Alzoubi )2020(كم سلة     دراس ین استراتیجیات سل ة ب العالق

ات التناف     والتعاونالتورید المستدامة  ى األولوی ا عل د وتأثیرھ ى    سیة في سلسلة التوری التطبیق عل ب
ى عدد            ة عل ت الدراس ي االردن، وأجری عدد من الشركات العاملة في مجال الصناعات الدوائیة ف

ة،  ) ٢٣( ة أردنی ركة أدوی ل     ش ة داخ شراكة والتعاونی ة ال ى أن درج ة إل ائج الدراس لت نت وتوص
ى  ،  األولویات التنافسیة سلسلة التورید تؤثر تأثیرًا إیجابیًا على تدعیم وتعزیز   وأكدت الدراسیة عل
 سلسلة امتدادمن خالل تبادل المعلومات على أھمیة توسیع درجة التعاون مع الموردین والعمالء        

  . التنافسیة في الشركات محل الدراسة لتدعیم القدرةالتورید

ة   دفت دراس أثیر ممارسات إدارة          Ozigbo (2020)   ھ ي من ت ق التجریب ى التحقی  إل
أثیر          امالمستدسلسلة التورید    ًضا ت ة أی ت الدراس ة، استعرض ات التصنیع النیجیری ى أداء منظم  عل

ات  تباقیةالممارس ات      االس ل بیان ن تحلی ستدامة، م د الم سلة التوری ذ إدارة سل ي تنفی ددة ف  والمتج
ة،     ل الدراس شركات مح ن ال ا م م جمعھ ي ت سح الت ات    الم ن الممارس ال م ائج أن ك شفت النت تك

ي ت     ى إدارة          االستباقیة والمتجددة ف ام عل أثیر إیجابي وھ ا ت ستدامة لھ د الم سلة التوری ذ إدارة سل نفی
ات التصنیع             ام المنظم ة قی ى أھمی ة عل سلسلة التورید المستدامة، من الناحیة العملیة اكدت الدراس

ي تخدمھا،      واق الت ات االس ین طلب ة     النیجیریة على التعلم كیفیة التنسیق ب را اوصیت الدراس وأخی
د       بأھمیة التركی  سلة التوری ز علي الممارسات االستباقیة لما لھا من تأثیر كبیر علي تدعیم إدارة سل

 .المستدامة
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ة    ى تأثیر   التعرف   Jin & Baah)٢٠١٩(كما استھدفت دراس سلة  ادارة استدامة  عل  سل
زة           ود المی ي ظل وج صینیة ف ستیة ال التورید على اداء المنظمات العاملة في قطاع الخدمات اللوج

دد    التناف ى ع ة عل ت الدراس یط، وأجری ر وس اع    ) ١٩٠(سیة كمتغی ال قط ي مج ة ف ركة عامل ش
ستیة   ى أن    . الخدمات اللوج ة إل ائج الدراس أثیرًا   ادارة استدامة وتوصلت نت ؤثر ت د ی سلة التوری  سل

ى   ًا عل ت ال     إیجابی ك أثبت ى ذل افة إل ي، باإلض سیة واألداء التنظیم زة التناف ةالمی زة  دراس  ان المی
سیة   .  أیًضا تؤثر بشكل كبیر على األداء التنظیمي  التنافسیة زة التناف ر وسیط  كما ان المی ا  كمتغی  لھ

  .في الشركات محل الدراسة وعالقة األداء التنظیمي SSCMتأثیر غیر مباشر على 
ة      ي حین استھدفت دراس ل     et al Errassafi )2019(ف ر تكام ى أث  إلدارة للتعرف عل

ى اداء األداء د عل سلة التوری شغیليسل صناعیة  ال الت داخلي شركات ال ل ال یط للتكام أثیر الوس والت
ة   واألداء التشغیلي الخارجيعلى العالقة بین التكامل      شركة صناعیة   ) ٧٥( وشملت عینة الدراس

ستوى       ر لم ین العمالء    عاملة في المغرب، وأظھرت نتائج الدراسة إلى وجود تأثیر كبی التكامل ب
ل ال  داخلي وتكام ل ال شغیلي والتكام ي األداء الت ابي عل شكل إیج وردین و ب ل  م شركات مح ي ال  ف

شغیلي ، كما ان وجھ  التكامل    الدراسة  الداخلي  یتوسط العالقة بین التكامل مع العمالء واألداء الت
وردین       علي الرغم من عدم وجود عالقة بین التكامل    ع الم ین التكامل م ر وسیط ب الداخلي  كمتغی

 .واألداء التشغیلي
ا  ة كم دفت دراس د  Omar et al (2019( ھ سلة التوری ین إدارة سل ة ب ار العالق  اختب

في ظل  ،) CSR(واالستدامة من منظور المسؤولیة االجتماعیة للشركات ) GSCM(الخضراء 
د الخضراء              سلة التوری ین  إدارة سل ر وسیط ب ي كمتغی واألداء ) GSCM(وجود عدم التأكد البیئ

م            المستدام ، أجریت الدراسة ع    ان وت ة عم ي مملك از ف نفط والغ ي قطاع ال ة ف شركات العامل ى ال ل
شامل لممارسات إدارة          SEM-PLSتحلیل النتائج باستخدام      ذ ال ى أن التنفی ة إل  وتوصلت الدراس

شركات      ل ال ي ك ة لتبن ستدام كنتیج سین الم ي تح ابي ف شكل إیج اھم ب ضراء س د الخ سلة التوری سل
ین أطراف إدارة      مفھوم األداء المستدام كھدف رئیسي،       اون والتكامل ب وأكدت على ضرورة التع

سلة            ق إدارة سل ا ان تطبی ة، كم ادرات اإلدارة البیئی اجح لمب ذ الن ضمان التنفی د، ل سلة التوری سل
 .التورید الخضراء یتطلب التكامل بین أطراف إدارة سلسلة التورید لتحقیق األداء المستدام

د     التعرet al (2018)  Kangوحاولت دراسة سلة التوری ) SCI(ف على دور تكامل سل
ستدامة    سین ممارسات االدارة الم ي تح ى   ) SMPs(ف ة عل ت الدراس ركة ٩٣١واألداء وأجری  ش
ة       ة مختلف ة       . تصنیع، تعمل في صناعات دولی ة المعادل ة باستخدام أسلوب نمذج وتوصلت الدراس

ین تكا         ) SEM(الھیكلیة   أثیر ایجابي ب ة ذات ت اك عالق ى ھن ى ان إل د    إل سلة التوری تكامل  (مل سل
ستدامة     )  تكامل العمالء    –الموردین   سین ممارسات االدارة الم ي تح دت  ) SMPs(ف واألداء وأك

ستدام          األداء الم ا ب ا وإیجابًی أي (النتائج ان تحسین ممارسات االدارة المستدامة ترتبط ارتباًطا وثیًق
زیز األداء البیئي واالجتماعي بشكل  وتعمل كمكمالت لتع  ) األداء االقتصادي والبیئي واالجتماعي   

 .مشترك
ة      ا استھدفت دراس أثیر بعض ممارسات       Younis et al. (2016)  كم دى ت ار م اختب

ة           صناعیة بدول ى المنظمات ال ا عل إدارة سلسلة الشراء الخضراء على األداء الكلى للمنظمة تطبیق
ة وال     ع     اإلمارات، حیث حددت تلك الممارسات بالتصمیم صدیق البیئ اون م د األخضر والتع توری

ي         اد األداء ف ا حددت أبع سي كم العمالء والموردین وأنشطة اللوجستیات الخضراء والتورید العك
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اعي    ي واالجتم شغیلي واالقتصادي والبیئ ات إدارة   . األداء الت ة أن ممارس ائج الدراس وأظھرت نت
ؤثر مم       ث ت ى األداء حی شراء االخضر    سلسلة التورید الخضراء تؤثر بطرق مختلفة عل ارسات ال

ستیات          ؤثر ممارسات اللوج ا ت شغیلي بینم سین األداء الت والتعاون مع الموردین والعمالء على تح
ى          ضر عل شراء األخ ات ال ؤثر ممارس ا ت اعي كم سین األداء االجتم ى تح سي عل داد العك واإلم

رة        ة مباش ود عالق ة لوج ل الدراس م تتوص ن ل ة، لك صادي للمنظم سین األداء االقت ك تح لتل
 .الممارسات على األداء البیئي

ة      ت دراس رى تناول ة أخ ین       Kirchoff et al. (2016)من ناحی ة ب ي العالق ا ھ م
ھ         ة التوج ى المنظم ي ظل تبن ة ف سین أداء المنظم د الخضراء وتح سلة التوری ممارسات إدارة سل

ائج           د أظھرت نت سیة، وق ي استجابة للضغوط التناف ھ البیئ دمج   االستراتیجي والتوج ة أن ال الدراس
ى أداء      ا عل ؤثر إیجابی د ی سلة التوری ات إدارة سل تراتیجي لعملی ھ االس ي والتوج ھ البیئ ین التوج ب
اء            ة إرض ي وفعالی ز البیئ ة والتمیی اءة التكلف ي كف ة مؤشرات االداء ف د حددت الدراس ة وق المنظم

 ممارسات إدارة سلسلة العمالء، كما اكدت علي إن إحداث التوازن بین طاقات وإمكانیات كال من  
   .التورید الخضراء والتوجھ البیئي یعد ضرورة للتكیف مع التغیرات في بیئة االعمال

ة        سابقة ركزت دراس ة ال س اتجاه الدراس   Gonzalez-Bent et al  ,( 2016)و في نف
ي                وردین  ف ع الم ة األجل م ات طویل اء عالق  على تحلیل و اختبار دور التكامل االستراتیجي و بن

ضر        شراء األخ ة أن إدارة ال ائج الدراس رت نت ث أظھ ضر ، حی شراء األخ ات ال سین ممارس تح
ة        تؤدى إلى تحسین أداء وظیفة الشراء خاصة عند بناء و تفعیل عالقات تحالف استراتیجیة طویل
ق ممارسات              ا تطبی شراء األخضر بأنھ ة ممارسات ال ت الدراس د عرف وردین ، و ق األجل مع الم

دویر             متوجھة بالبیئ  ات إعادة الت شجع عملی الف و ت د و الت ل الفاق ى تقلی دف إل ي تھ ة و الوعى البیئ
  .  دون التأثیر على أداء ھذه الموارداهللمواد المشتر

ة      ائج دراس دت نت ي حین ای وردین والعمالء       et al Abidin )2016 (ف أثیر تكامل الم ت
ى      داخل سلسلة التورید على األداء البیئي المستدام، حیث أظھ    ت عل ي أجری ة الت ائج الدراس رت نت

زو    ١٠٧عدد   ھادة االی أثیر إیجابي    ١٤٠٠٠ شركة صناعیة في مالیزیا حاصلة على ش اك ت  ان ھن
ة               ساعد عملی ث ت ستدام، حی ي الم ى األداء البیئ لتكامل الموردین والعمالء داخل سلسلة التورید عل

ی   ة ب اییر البیئی داف والمع ات واألھ ادل المعلوم شاركة وتب حاب الم راف اص ة واالط ن المنظم
ي              ر البیئ الیف األث ل من تك ا یق ات الخضراء مم سیق العملی ي تن المصالح داخل سلسلة التورید عل

  . وتحسین صحة العاملین والمجتمع
ت  ا حاول ھ  Edward et al (2016) كم شراكة والتوج ة ال أثیر درج ى ت رف عل  التع

ر وسیط       بالعمیل داخل سلسلة التورید على األداء التشغیلي  ة كمتغی ر المرون ود متغی ، في ظل وج
ى عدد         ة عل ) ٧٢٥(بالتطبیق على عدد من الشركات الخدمیة في مجال االغذیة، وأجریت الدراس

سلة            ة داخل سل شراكة والتعاونی ة ال ى أن درج مدیر في تلك الشركات، وتوصلت نتائج الدراسة إل
ار ا  ودة، وابتك ى الج ًا عل أثیرًا إیجابی ؤثر ت د ت ات  التوری ة طلب رعة مقابل ن س ن م ا تمك تج، كم لمن

  .العمیل، وقصر دورة الطلب في الشركات محل الدراسة

ة     ا  ھدفت دراس أثیر ممارسات التصنیع      Hamia et al ,( 2016)كم ي ت  التعرق عل
ستدام   ى أداء االستدامة   ) SMP(الم ة      ) SP(عل ا، وحدد الدراس ي مالیزی ركات التصنیع ف ین ش ب

ة    ممارسات التصنیع الم   املین       ( ستدام الداخلی ات الع اءة االقتصادیة ،عالق اج األنظف، الكف ) اإلنت
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ة   ات        ( والخارجی صناعیة، العالق ات ال ستھلكین، العالق ات  الم وردین، عالق ات الم عالق
ة،           ،)المجتمعیة ة واالجتماعی ت  الركائز الثالث لالستدامة  في االستدامة االقتصادیة والبیئی  وأجری

ى أن ممارسات التصنیع         ) ١٥٠(الدراسة على عدد     ة إل ائج الدراس شركة صناعیة ، وتوصلت نت
ؤثر       المستدام الداخلیة والخارجیة لھا تأثیر إیجابي علي      ي حین ت ة، ف ة واالجتماعی االستدامة البیئی

ي    عیف عل أثیر ض ة ت ستدام الداخلی صنیع الم ات الت ا  ممارس صادیة ام تدامة االقت ات  االس ممارس
  .االستدامة االقتصادیةارجیة فلیس لھا أي تأثیر التصنیع المستدام الخ

ة  ا دراس ین  Villanueva-Ponce et al , (2015)أم ة  ب ل العالق ت بتحلی د قام  فق
ارات             وردین لالشتراطات و االعتب ق الم ممارسات إدارة سلسلة التورید الخضراء و تبنى و تطبی

ق ن  دى تحقی ة و م ن ناحی ة م ة البیئ زامھم بحمای ة و الت ي و البیئی ي األداء البیئ ة ف ائج إیجابی ت
ة            ائج الدراس سیك ،  و أظھرت نت صناعیة بالمك ى المنظمات ال ق عل االقتصادي للمنظمات التطبی
ث         ة حی ائج إیجابی ت نت ان المنظمات التي ألزمت الموردین بالمعاییر و االشتراطات البیئیة قد حقق

ودة        ؤدى لضمان ج مان     أن التزام الموردین بالمعاییر البیئیة ی الي ض  المدخالت و الخامات و بالت
ة   دیقة البیئ ات ص دیم منتج ب أن    . تق ي یج ة الت صائص البیئی ة الخ ة مجموع ددت الدراس د ح وق

 األخضر والحصول على شھادات األیزو والتحكم في التصمیمتتوافر في المورد عند تقییمھ وھي    
  .طاقة والمراجعة البیئیةالتلوث وأنشطة التدویر والتخلص من الفاقد وتخفیض استھالك ال

ة     ذلك استھدفت دراس ات       Soda et al (2015)ك ق المنظم ى وتطبی دى تبن استطالع م
د من           الھندیة لممارسات سلسلة التورید الخضراء، حیث أظھرت نتائج الدراسة وجود اتجاه متزای

ات البیئ    بحت الممارس ث أص ضراء حی د الخ سلة التوری ات سل ة لممارس ات الھندی ل المنظم ة قب ی
تراتیجیات         ى المنظمات اس ب ان تتبن ث یج ات حی ار لضمان نجاح المنظم ست اختی ضرورة ولی
وجي              ق التكنول د الخضراء وتطبی شطة التوری ل أن صناعیة مث ات ال ي مجال العملی ة ف صدیقة للبیئ

 .األخضر وأنشطة اللوجستیات الخضراء
ة كال من       ت دراس ذلك تناول ع   Dubey & Ali (2015)ك  ممارسات   محددات و دواف

ى    د وھ سلة التوری ى أداء سل ا عل ضر و تأثیرھ صنیع األخ ة و  : الت ودة الكلی ات إدارة الج ممارس
وجي األخضر       العالقات مع الموردین و البحوث و التطویر و االنتاج الرشیق وممارسات التكنول
ر            ى ان أكث ة إل ائج الدراس لت نت د ، و توص صناعیة بالھن ات ال ى المنظم ة عل ت الدراس و طبق
ة        محددات و دوافع ممارسات األخضر تأثیرا على أداء سلسلة التورید ھي ممارسات الجودة الكلی

  .و البحوث و التطویر

ة كال من      ت دراس   Gualandris & Kalchschmidt , (2014)من ناحیة أخرى تناول
ى ممارسات إدارة      سلة  تأثیر ضغوط العمالء و الضغوط االبتكاریة في البیئة التنافسیة على تبن سل

ات    إدارة  بالعملی ق ب ا یتعل ة فیم ضراء خاص ات الخ ور الممارس ن منظ ستدامة م د الم التوری
دف          ة الخضراء بھ ى أن الممارسات الداخلی ة إل الخضراء او المستدامة ، و توصلت نتائج الدراس
ؤثر      االستدامة تؤدى لإلسراع بتبني الممارسات الخارجیة التي تستھدف إرضاء العمالء و أیضا ت

ة استجابة             إ سین المنتجات و تصمیم منتجات صدیقة للبیئ ة لتح ود االبتكاری یجابیا على تبنى الجھ
  .لضغوط العمالء نحو حمایة البیئة و تحقیق االستدامة

ر   Ramayah et al (2013)أما دراسة  ى أث ق ممارسات    والتي ھدفت التعرف عل  تطبی
شركا    التصنیع   صناعیة الصغیرة  االخضر على االداء التصنیعي في قطاع ال ي   والمتوسطة  ت ال ف
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ة  شركة ٥٤٤ الدراسة على    وأجریت مالیزیا ة    مالیزی ائج   .  تعمل في صناعات مختلف وتوصلت نت
أثیر إیجابي       ود ت اج من دورة        الدراسة إلى وج ز واإلنت ي التجھی ي مرحلت للممارسات الخضراء ف

ات لت       سین العملی ع تح صنیع، م ى أداء الت ر عل شكل كبی صنیع ب اة الت صلبة  حی ات ال ل النفای قلی
  .االخضرباعتبارھا أفضل ممارسات التصنیع 

د الحظ     التصنیع الخضراء ووبعد مراجعة األدبیات االخیرة في مجال   سلة التوری إدارة سل
ات   ط الممارس ذلك رب ضراء وك د الخ سلة التوری وع إدارة سل د بموض اه متزای ود اتج ث وج الباح

ادة   . اد البیئیة وتأثیرھا على تحسین أداء المنظمةالتصنیعیة وإدارة سلسلة التورید باألبع     وأیضا زی
ور             ة ظھ ة بالتبعی ب علی ذي ترت موال وال ر ش االھتمام بقضایا التنمیة المستدامة وھو المفھوم األكث
ة دور الممارسات               دوره بدراس تم ب ذي یھ ستدام وال سلة االداء الم و سل مل وھ اتجاه بحثي أخر أش

ة      التصنیعیة وإدارة سلسلة التو وارد البیئی ق استدامة الم ي تحقی د ف  ;Hami et al., 2015)   .ری
Rehman et al., 2016; Abdul-Rashid et al., 2017).  

ات     ین ممارس ربط ب ة ال ة لمحاول ة الحالی سعي الدراس بق ت ا س ى م سًا عل صنیع وتأسی  الت
ل    د  الخضراء وتكام سلة التوری ى ت      إدارة سل نھم عل ربط بی ار ال ة اث ة    الخضراء ودراس ق درج حقی

  .استدامة األداء

: 

دة            ى ع اد عل ة باالعتم رح للدارس وذج المقت اء النم م بن ات ت ة األدبی ى مراجع اًء عل وبن
)Ramanathan & Yu  ; 2015, . Soda et al ; 2020,  et al ,Afum ,:  دراسات وھي 

2015 ; Villanueva-Ponce  et al. , 2015 ;Li et al , 2016 ; Kirchoff et al , 
2016 ;  Lo & Shiah , 2016 ;Feng & Wong , 2016 ; Dubey et al. , 2017)      

ث من         ة وتأسیسًا على ما سبق یتكون النموذج المقترح للبح ستقل     ثالث ر الم رات وھي المتغی  متغی
سلة    والمتغیر الوسیط ویعكس  تكامل إدارة    التصنیع االخضر،الذي یعكس ممارسات تطبیق   سل

 .التورید الخضراء وأخیرا المتغیر التابع ویتمثل في األداء المستدام

 النموذج المقترح للدراسة) ١(ویوضح الشكل رقم 



 

 ٤٢١  
 

––  

 
 

– 

ھا         م استخالص ي ت ة والت رح للدراس وذج المقت ي النم ة ف ات المفترض ك العالق ى تل اًء عل بن
سابقة، وانطالق       ات ال ائج الدراس ى نت تنادًا إل یاغة      اس ن ص ھ، یمك ة وأھداف شكلة الدراس ن م ا م

ھ، وھي           مجموعة من الفروض التي یمكن اختبارھا لإلجابة على تساؤالت الدراسة وتحقیق أھداف
  :على النحو التالي

رض األول ؤثر :الف ع أن ت ن المتوق ات  م ى االداء  ممارس ا عل أثیرا ایجابی ضر ت صنیع االخ  الت
 .االقتصادي المستدام

اني   رض الث ؤثر   م :الف ع أن ت ات ن المتوق ى االداء     ممارس ا عل أثیرا ایجابی  التصنیع االخضر ت
  .االجتماعي المستدام

ث   رض الثال ؤثر   :الف ع أن ت ى االداء     التصنیع االخضر  ممارسات   من المتوق ا عل أثیرا ایجابی ت
  .البیئي المستدام

ؤثر      :الفرض الرابع  ع أن ت ا    التصنیع االخضر  ممارسات   من المتوق أثیرا ایجابی ى ت ل    عل تكام
  .إدارة سلسلة التورید الخضراء

امس  رض الخ ؤثر:الف ع أن ی ن المتوق ضراء  م د الخ سلة التوری ل إدارة سل ا  تكام أثیرا ایجابی ت
  .على االداء االقتصادي المستدام

سادس  رض ال ؤثر:الف ع أن ی ن المتوق ضراء  م د الخ سلة التوری ل إدارة سل ا  تكام أثیرا ایجابی ت
  .المستدامعلى االداء االجتماعي 

ى   تكامل إدارة سلسلة التورید الخضراء  من المتوقع أن یؤثر   :الفرض السابع   تأثیرا ایجابیا عل
  .االداء البیئي المستدام

ى     تكامل إدارة سلسلة التورید الخضراء  من المتوقع أن یؤثر   الفرض الثامن  ر وسیط عل كمتغی
ین   ة ب اتالعالق ا عل   ممارس أثیرا ایجابی ضر ت صنیع االخ صادي  الت ى االداء االقت

  . المستدام
ؤثر     :الفرض التاسع  ع أن ی د الخضراء       المتوق سلة التوری ى     تكامل إدارة سل ر وسیط عل كمتغی

ین   ة ب اتالعالق اعي     ممارس ى االداء االجتم ا عل أثیرا ایجابی ضر ت صنیع االخ  الت
  .المستدام

ؤثر   :الفرض العاشر  ع أن ی د الخضراء      المتوق سلة التوری ى    ك تكامل إدارة سل ر وسیط عل متغی
  .المستدام  التصنیع االخضر تأثیرا ایجابیا على االداء البیئيممارساتالعالقة بین 

– 

ن           ة م ى ثالث ة إل رات الدراس صنیف متغی ن ت ة یمك رح للدراس وذج المقت ى النم اًء عل بن
  :المتغیرات وھي

  .خضر التصنیع اال ویتمثل في ممارسات: المتغیرات المستقلة– ١
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  . وتتمثل في تكامل إدارة سلسلة التورید الخضراء:المتغیرات الوسیطة -٢
  .االداء المستدامویتمثل في :  المتغیرات التابعة– ٣ 

– 

  :ھدف الدراسة التطبیقیة: ١ – ١٠
تنادًا إل       تقاقھا اس ث باش ائج  تھدف الدراسة التطبیقیة إلى اختبار الفروض التي قام الباح ى نت

 التصنیع األخضر   الدراسات السابقة في الشق النظري من الدراسة، وذلك لتحدید تأثیر ممارسات    
ستدام  إدارة سلسلة التورید الخضراء على    و ي       االداء الم صناعیة ف شركات ال ي شركات قطاع ال ف

  .مصر

  :منھج الدراسة: ٢ – ١٠
نھج الوصفي ا          ى الم ث عل د الباح ى وصف     لتحقیق أھداف الدراسة اعتم ائم عل ي الق لتحلیل

ى         ول إل سیرھا والوص ة وتف ات المجمع ل البیان ة، وتحلی روض الدراس ار ف اھرة، واختب الظ
د ممارسات        د الخضراء     التصنیع األخضر و  االستنتاجات التي تسھم في تحدی سلة التوری إدارة سل

  .االداء المستدامعلى 

  :وقد استخدم الدراسة نوعین من المصادر لجمع البیانات ھما
االت        : مصادر ثانویة  – ب ورساالت ومق  وذلك من خالل مراجعة األدبیات المنشورة من كت

  .وبحوث ودوریات تتعلق بموضوع الدراسة
ة – صادر أولی ة         : م ات األولی ع البیان لوب لجم صاء كأس ة االستق ى قائم ث عل د الباح  اعتم

  .والمعلومات المطلوبة الختبار فروض الدراسة

  :دم في جمع البیاناتاألسلوب المستخ: ٣ – ١٠
ة الشخصیة بصورة محددة            ھ بالمقابل ع تدعیم ة االستقصاء م استخدم الباحث أسلوب قائم
ا        د یراھ سارات ق ى أي استف رد عل دف ال تالمھا بھ وائم أو اس سلیم الق د ت ك عن راض وذل األغ

  : ماوقد اشتملت قائمة االستقصاء على قسمین ھ. المستقصي منھم الزمة لإلجابة على االستقصاء
وافر ممارسات    ) ٦(یتضمن  : القسم األول   التصنیع االخضر   فقرة تھدف إلى قیاس مدى ت

رات تكامل إدارة   ) ١٠(یتضمن : ، القسم الثاني  )٦ – ١(وھي الفقرات    فقرة تھدف إلى قیاس متغی
ى   ) ١٤(یتضمن : ، القسم الثالث)١٦ – ٧( وھي الفقرات ،سلسلة التورید الخضراء  دف إل فقرة تھ

رات قیاس مت  ستدام   غی رات      االداء الم رات       ) ٣٠ – ١٧( وھي الفق اس متغی ي قی اد ف م االعتم د ت وق
وقد استخدم الباحث في   )et al,Omar ; 2020,  et alAfum  ,2019  (الدراسة على دراسة 

شیر    ث ی اط، حی س نق ن خم ون م رت المك اس لیك ئلة مقی ع األس ى  ) ١(جمی ق عل ر مواف ى غی إل
شاركین      إلى مواف ) ٥(اإلطالق، و    ة الم ھولة إجاب ق تمامًا، وذلك لضمان اتساق األسئلة ومن ثم س

 .علیھا



 

 ٤٢٣  
 

––  

 
 

  :مجتمع وعینة الدراسة: ٤ – ١٠
ى صناعات یمكن       یتكون مجتمع الدراسة من مجموعة المنظمات الصناعیة التي تنتمي إل

ال ،أن یتسبب نشاطھا في تلویث البیئة      ث  وسیعتمد الباحث على أسلوب الحصر الشامل لشركات ث
لة  رة والحاص كندریة، والبحی ناعیة باإلس ات ص زوقطاع ھادة ای ى ش م ،١٤٠٠٠ عل د أھ ي تع  وھ

ة والصناعات      : القطاعات الصناعیة بالمحافظة ھي   ة والبتروكیماوی قطاعات الصناعات الكیمیائی
سنوي   ( شركة  ٧٠ والبالغ عددھا  النسیجیة والمالبس الصناعات الغذائیة والمشروبات    ر ال التقری

  .( eg.gov.eeaa.www)) ٢٠١٦ البیئة ،لوزارة
د   د اعتم ثوق شركات     الباح ك ال ة من تل سیطة لمجموع شوائیة الب ة الع لوب العین ى أس  عل

ة   ع الدراس ة لمجتم صناعیة الممثل م    ،ال ة رق ة باستخدام المعادل ة الدراس د حجم عین م تحدی ) ١( وت
  ):٢٠٠٩إدریس، (التالیة 

 ÷            

ة    م العین د ان حج ة نج ق المعادل ركة، ٧٠وبتطبی دیري     ش ي م ة ف دة المعاین ت وح وتمثل
شركات محل     ومدیري اإلدارة البیئیة  المصانع   ي ال ومدیري إدارة سلسلة التورید بتلك الشركات ف

ع     ث بتجمی ام الباح ة  ١٥٧الدراسة، ولقد ق م استبعاد عدد     قائم سبب عدم    23 استقصاء وت ة ب  قائم
صائي   ل اإلح صالحة للتحلی وائم ال دد الق ون ع ذلك یك ا، وب ة ١٣٤اكتمالھ سبة ردود قائم ك بن  وذل

  %٨٥صحیحة بلغت 

  :أسالیب التحلیل االحصائي للبیانات: ٥-١٠
ة من األس    spss.2)٢ (باالستعانة بالبرنامج االحصائي الیب  قام الباحث باستخدام مجموع

ك     ل تل ة وتتمث ة الدراس راد عین ات اف ن إجاب ا م م جمعھ ي ت ات الت ل البیان ك لتحلی صائیة وذل اإلح
  :األسالیب فیما یلي

ك          -١ اري وذل راف المعی سابي، واالنح ط الح ل الوس في مث صاء الوص الیب اإلح ض أس بع
  .بغرض توصیف متغیرات الدراسة

ا     -٢ اخ الف ار كرونب س  (Cronbach’s alphaاختب د االت رات     لتحدی اییس متغی داخلي لمق اق ال
ى             اد عل تم االعتم ة ف اییس الدراس ا الصدق التطابقي لمق ة االستقصاء، ام ي قائم ة ف الدراس

 .التحلیل العاملي وذلك إلیجاد متوسط التباین المفسر

 . لتحلیل العالقات داخل النموذج  analysis path تم استخدام تحلیل المسار   -٣

  :اختبار ثبات مقایس وصدق مقایس متغیرات الدراسة: ٦-١٠
 :اختبار ثبات المقاییس: ١- ٦-١٠



 

 ٤٢٤  
 

 
  

 
 

  
م         ي الجدول رق رات       ) 2(وتشیر البیانات الواردة ف اییس المتغی ا لمق ل الف یم معام ي ان ق ال

وھذا یشیر الي تمتع مقایس متغیرات الدراسة بدرجة من  . ٠٫٨٧٩، ٠٫٦٣٤الدراسة تتراوح بین   
  (Fornell and Larcker, 1981) ٠٫٦٠لك طالما ان معامالت الثبات أكبر من الثبات وذ



 

 ٤٢٥  
 

––  

 
 

 :اختبار صدق المقاییس: -٢ – ٦ –١٠
ة           ة الخاص اھیم النظری اس المف ي قی ستخدمة ف اییس الم دق المق ة ص د درج م تحدی     ت

دول     ى الج النظر إل اییر ب ى المع تنادا إل ة اس ل ع ) 2(بالدراس امالت التحمی ع مع د أن جمی ى نج ل
) ١(، یوضح الجدول ٠٫٠٠١= وتتمتع بمستوى معنوي مرتفع عند ألفا ) ٠٫٦(العوامل تزید عن 

  0.909 ،0.679أن قیم معامالت التحمیل تتراوح من 
سر    این المف  (Average Variance Extracted)وأیضًا یظھر الجدول أن متوسط التب

(AVE)     تلك القیم مالئمة تمامًا حیث تتجاوز  وُتعد ٠٫٥ تزید جمیع القیم الخاصة بالمتغیرات عن
ل والركز    ٠٫٥ ا یخص   . (Fornell and Larcker, 1981) والتي اقترحھا كًال من فورنی وفیم

م        ي الجدول رق ین ف ع الجذر التربیعي لمتوسط      ) 3(فحص الصدق التمایزي وكما ھو مب م وض ت
امالت     التباین المفسر في الخالیا القطریة لمصفوفة االرتباط، وكانت جمیع   ر من مع یم أكب ھذه الق

  . االرتباط بین أي متغیرین، وھذا یدل على تمتعھا بدرجة عالیة من الصدق التمایزي

  
  
  



 

 ٤٢٦  
 

 
  

 
 

  عامالت االرتباط والصدق التمایزيم) ٣(جدول رقم 

  
ممارسات 
التصنیع 
 االخضر

تكامل 
إدارة 

سلسلة 
 التورید

األداء 
  االقتصادي
 المستدام

األداء 
  البیئي
المستدا

 م

اء األد
  االجتماعي
 المستدام

     .773 ممارسات التصنیع االخضر
    .752 **717. تكامل إدارة سلسلة التورید 

   .853 **548. **528. األداء االقتصادي المستدام
  .839 **637. **578. **610. األداء البیئي المستدام

 .841 **661. **588. **630. **618. األداء االجتماعي المستدام
   ٠٫٠١ معامالت االرتباط عند مستوى معنویة أقل من  .**

  :توصیف مفردات الدراسة– ٨ –١٠
اج            دیري إدارة اإلنت نھم من م تم في ھذا الجزء القیام بمقابالت شخصیة مع المستقصي م

م             . ورؤساء األقسام اإلنتاجیة   د ت ة االستقصاء، وق نھم بملء قائم ام المستقصي م ى قی باإلضافة إل
ق ممارسات        التركی ة لتطبی اد الالزم د     ز على بعض األبع ى    التصنیع الخالي من الفاق ا عل وتأثیرھ

ة  م  . أداء المنظم دول رق ح الج راف  ) 4(ویوض ط واالنح ذلك المتوس اد أو العوامل، وك ذه األبع ھ
 .المعیاري لكًال منھما

 توصیف متغیرات الدراسة) ٤(جدول رقم 

  االنحراف المعیاري الوسط المتغیرات

 0.75053 4.1327  ارسات التصنیع األخضرمم

 0.76514 4.0672 تكامل سلسلة التورید الخضراء

 0.84485 3.9299  المستداماألداء االقتصادي

 0.78418 3.9860   المستداماألداء البیئي

 0.76001 4.0573  المستداماألداء االجتماعي

 :نھا ما یليیتضح م) 4(وبالنظر الي النتائج الواردة في الجدول رقم 
یم           )١( ت ق ث تراوح ة، حی ع الدراس المتغیرات موض ة ب اھیم المتعلق ت متوسطات المف تقارب

 ). 3.9299(، و)4.1327(تلك المتوسطات الخاصة بھذه المفاھیم ما بین 
ة،      )٢( ع الدراس المتغیرات موض ة ب اھیم المتعلق ة للمف ات المعیاری ضا االنحراف ت أی تقارب

ات ال     یم االنحراف وحظ ان ق ث ل ین       حی ا ب ت م د تراوح اھیم ق ذه المف ة بھ ة الخاص معیاری
ي      ) 0.75053 ٣(، )0.84485( شاركین ف راد الم ي اراء االف مما یشیر الي اختالف ف

 .الدراسة حول تلك المفاھیم كان محدودا بشكل نسبي



 

 ٤٢٧  
 

––  

 
 

  : تحلیل النموذج الھیكلي– ٤ – ٦ – ١٠
ة   ق العام ودة التوفی یس ج م تأس ار  (Overall Goodness of Fit)ت تخدام اختب باس

، ویقیم االختبار مدى مالئمة النموذج المفترض من حیث قدرتھ (Chi – Square)" مربع كاي"
ار   . في البیانات(Covariance)على تفسیر التباینات والتغایرات  اي  "ونظرًا لمیل اختب ع ك " مرب

ل     ة أخرى مث ًا  NFI, CFI, GFIإلى أن یكون حساسًا لحجم العینة، تم تبني مؤشرات مالئم  جنب
ار   ع اختب ب م ى جن أي "إل ع ك م  ". مرب شكل رق ح ال رح   ) ٢(ویوض ة المقت وذج الدراس ائج نم نت

  .نتائج تحلیل النموذج الھیكلي) ٤(وكما یوضح جدول رقم ) معامالت االنحدار(

  
 نتائج تحلیل نموذج الدراسة المقترح): ٢(الشكل رقم 

  ياألول) معامالت المسار(نتائج النموذج البنائي 
مؤشرات جودة النموذج المبدئي) ٤(جدول   

RMR RMSEA GFI CFI NFI  درجة
 الحریة

كأي 
 المؤشر تربیع

 القیمة 64.75 3 0.89 0.89 0.85 0.38 0.066

القیمة  ---- ---- 0.90 0.90 0.90 0.08 0.04
 المعیاریة

م     دول رق ائج ج ن نت ضح م رح    ) ٤(یت ائي المقت وذج البن ل النم ائج تحلی ة بنت  الخاص
د  ) ٠٫٩٠(وھي اقل من  )٠٫٨٩( حیث بلغت (GFI)مؤشر جودة التوافق انخفاض قیمة والتي تع

وذج              ع النم رح لیتطابق م وذج المقت دیل النم ب تع ذا یتطل رح وھ وذج المقت قیمة مالئمة لقبول النم
المیداني وھذا ما تعكسھ مؤشرات التحسین المقترحة من تحلیل النموذج البنائي، ولذلك تم إضافة      

  : قتي التأثیر التالیةعال

 .األداء البیئي المستدام> ----األداء االجتماعي المستدام  .١



 

 ٤٢٨  
 

 
  

 
 

 األداء االقتصادي المستدام> ----األداء البیئي المستدام  .٢
ا یوضح   ) معامالت االنحدار(نتائج نموذج الدراسة المعدل ) ٣(ویوضح الشكل رقم    وكم

  نتائج تحلیل النموذج الھیكلي) 4(جدول رقم 

  

  نتائج تحلیل نموذج الدراسة المعدل): ٣(شكل رقم ال
  نتائج النموذج بعد التعدیل معامالت المسار



 

 ٤٢٩  
 

––  

 
 

  )ت(معامالت 
ع        ) ٥(یتضح من نتائج جدول رقم    دل ان جمی ائي المع وذج البن ل النم ائج تحلی ة بنت الخاص

 (GFI)مؤشر جودة التوافق مؤشرات قیم الحكم علي النموذج المعدل تعد مقبولة حیث بلغت قیمة    
ارن  )٠٫٩٩(حیث بلغت   ت  (CFI)، ومؤشر التوافق المق اري    )٠٫٩٩( بلغ ق المعی ، مؤشر التواف

(NFI)   ٠٫٩٩( بلغت(     الجذر التربیعي للتوافق ،(RMR) بلغت )وھذا یعكس ضرورة   )٠٫١٥ ،
  قبول النموذج البنائي المعدل 

مؤشرات جودة النموذج بعد التحسین) ٥(جدول   

RMR RMSEA GFI CFI NFI جة در
 الحریة

كأي 
 المؤشر تربیع

 القیمة 5.56 1 0.99 0.99 0.99 0.07 0.15

القیمة  ---- ---- 0.90 0.90 0.90 0.08 0.04
 المعیاریة

  
 نتائج اختبار الفروض السبعة األولى) ٦(جدول رقم 

مستوى   القرار
  المعنویة

قیمة 
إحصائیة 

 ت

معامل 
 الفرض العالقة المسار

ضر    0.73 12.79 ٠٫٠٠٠ قبول صنیع األخ ات الت األداء > ----ممارس
 االقتصادي المستدام 

 ١ف

ضر    0.63 9.79 ٠٫٠٠٠ قبول صنیع األخ ات الت األداء > ----ممارس
 االجتماعي المستدام

 ٢ف

ضر    0.64 9.58 ٠٫٠٠٠ قبول صنیع األخ ات الت ي > ----ممارس األداء البیئ
 المستدام

 ٣ف

صنی  0.73 12.79 ٠٫٠٠٠ قبول ات الت ضر   ممارس ل إدارة  > ----ع األخ تكام
 سلسلة التورید

 ٤ف

د     0.24 2.48 ٠٫٠٠٠ قبول سلة التوری ل إدارة سل األداء > ----تكام
 االقتصادي المستدام

 ٥ف

د     0.38 4.51 ٠٫٠٠٠ قبول سلة التوری ل إدارة سل األداء > ----تكام
 االجتماعي  المستدام

 ٦ف

سلة التور 0.13 1.5 0.21 رفض ل إدارة سل د  تكام ي > ----ی األداء البیئ
 المستدام

 ٧ف

  



 

 ٤٣٠  
 

 
  

 
 

 نتائج اختبار فروض الوسیط) ٧(جدول رقم 
 األثر االجمالي األثر المباشر األثر غیر المباشر

 التعلیق  القرار
 المعامل ت المعنویة المعامل ت المعنویة المعامل ت المعنویة

 الفرض

 ٨ف 0.73 12.79 0.00 0.11 1.07 0.72 --- ---  --- وسیط كامل قبول

 ٩ف 0.63 9.79 0.00 0.35 4.04 0.000 0.28 4.25 0.00 وسیط جزئي قبول

 ١٠ف 0.64 9.58 0.00 0.27 3.04 0.000 0.37 1.489 0.19 لیس وسیط رفض

  
 العالقات المقترحة بناء على مؤشرات التحسین) ٨(جدول رقم 

مستوى 
 م العالقة معامل المسار ت المعنویة

األداء البیئي المستدام> ----األداء االجتماعي المستدام  0.43 5.52 0.000  ١ 

األداء االقتصادي المستدام> ----األداء البیئي المستدام  0.49 5.86 0.000  ٢ 

 

رض األول ؤثر :الف ع أن ت ن المتوق ات  م ى   ممارس ا عل أثیرا ایجابی ضر ت صنیع االخ  الت
ي جدول       . في الشركات محل الدراسة   قتصادي المستدام   االداء اال  واردة ف ائج ال ین من النت ) ٦(یتب

ة ت  ، ٠٫٧٣بعد تعدیل النموذج بلغت  أن قیمة معامل المسار بین المتغیرین   وھي  ١٢٫٧٩= وقیم
ل من        ول الفرض األول      ٠٫٠٠٠عالقة موجبة ومعنویة عند مستوى معنویة أق سر قب ا یف ذا م  وھ

ى   التصنیع االخضر  غیر ممارساتبوجود تأثیر لمت  صادي المستدام   عل شركات   األداء االقت ي ال ف
  :بعض الدراسات السابقة في ھذا المجالنتائج  تلك النتیجة مع محل الدراسة وتتفق

 (Afum, et, 2020; Hamia et al, 2016, Ramayah et al, 2013) 

شركات   بانویمكن تفسیر ذلك     اج    بالممارسات الخضراء ی    اھتمام ال اءة اإلنت ى كف ودي إل
دًال     ات ب نتیجة استخدام أقل للطاقة والمیاه، وانخفاض تكالیف المواد الخام بسبب إعادة تدویر النفای
ال         الیف االمتث اض تك من شراء المواد الخام، وانخفاض نفقات السالمة البیئیة والمھنیة نتیجة انخف

ي      التنظیمي والمسؤولیات المحتملة، وتحسین الصورة الذھن  ر البیئ اض األث ة انخف ة نتیج یة للمنظم
سین األداء            ة، وتح م تعظیم القیم ل ومن ث ادة رضا العمی السلبي من قبل العمالء مما یعزز من زی

  .، والعائد على األصول، وتحسین الدخل، والربحیة.السوقي للمنظمة

اني رض الث ؤثر:الف ع أن ت ن المتوق ات  م ا ع ممارس أثیرا ایجابی ضر ت صنیع االخ ى  الت ل
ة  االداء االجتماعي المستدام   ي جدول       .  في الشركات محل الدراس واردة ف ائج ال ین من النت ) ٦(یتب

ت     أن قیمة معامل المسار بین المتغیرین   وذج بلغ دیل النم ة ت  ، ٠٫٦٣بعد تع  وھي  9.79= وقیم
اني       ٠٫٠٠٠عالقة موجبة ومعنویة عند مستوى معنویة أقل من       ول الفرض الث سر قب ا یف ذا م  وھ

ى   التصنیع االخضر    جود تأثیر لمتغیر ممارسات    بو ستدام  عل اعي الم شركات   االداء االجتم ي ال  ف
  :بعض الدراسات السابقة في ھذا المجالنتائج  وتتفق تلك النتیجة مع .محل الدراسة
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 ( Afum, et, 2020 ; Maruthi,. and Rashmi, 2015) 
ل      التصنیع سات رمابمویمكن تفسیر ذلك بان اھتمام الشركات    ي العم دفعھم ال  األخضر ی

اعي،             زام االجتم شاركة وااللت ة، الم سالمة المھنی اییر ال وفیر مع ة عمل صحیة، وت ق بیئ ى خل عل
  وتنمیة الموارد البشریة، والتعلیم والتدریب

ث رض الثال ؤثر :الف ع أن ت ن المتوق ات  م ضرممارس صنیع االخ ى    الت ا عل أثیرا ایجابی ت
ستدام   ي الم شر  االداء البیئ ي ال ة   ف ي جدول        .كات محل الدراس واردة ف ائج ال ین من النت أن ) ٦(یتب

رین  ین المتغی سار ب ل الم ة معام ت   قیم وذج بلغ دیل النم د تع ة ت ، ٠٫٦٤بع ي9.58= وقیم   وھ
ث     ٠٫٠٠٠عالقة موجبة ومعنویة، عند مستوي معنویة أقل من   ول الفرض الثال سر قب  وھذا ما یف

ى   خضر  التصنیع االبوجود تأثیر لمتغیر ممارسات   ستدام  عل ي الم شركات محل    االداء البیئ ي ال  ف
  :بعض الدراسات السابقة في ھذا المجالنتائج وتتفق تلك النتیجة مع  .الدراسة

(Mitra & Datta, 2014; Ghazilla et al, 2015; Roy & Khastagir, 2016)    
شركات ب     ساعد     ویمكن تفسیر ذلك بان اھتمام ال ي   ممارسات التصنیع الخضراء ت ي ف عل

ل  وث وتقلی ع التل تخداممن ات   اس تخدام المنتج ادة اس صلبة وإع ات ال ام والنفای واد الخ ة والم  الطاق
واد المتجددة،                شمل الممارسات الخضراء األخرى استخدام الم وكذلك إعادة تدویر للمواد، كما ت

ؤثر ع   دورھا ت ي ب ات، والت ات والعملی صمیم المنتج ادة ت ة، وإع صدیقة للبیئ ة ال ة والطاق ى حمای ل
 . تحقیق الكفاءة التنظیمیة للمنظمة البیئة وتحسین األداء البیئي،

ع رض الراب ؤثر:الف ع أن ت ن المتوق ات  م ضرممارس صنیع االخ ى  الت ا عل أثیرا ایجابی  ت
ة         شركات محل الدراس ي ال ي       .تكامل إدارة سلسلة التورید الخضراء ف واردة ف ائج ال ین من النت یتب

رین  أن قیمة معامل   ) ٦(جدول   ین المتغی ت      المسار ب وذج بلغ دیل النم د تع ة ت  ٠٫٧٣بع = ، وقیم
ل من      12.79 ول     ٠٫٠٠٠ وھي عالقة موجبة ومعنویة، عند مستوي معنویة أق سر قب ا یف ذا م  وھ

د      التصنیع االخضر الفرض الرابع بوجود تأثیر لمتغیر ممارسات      سلة التوری على تكامل إدارة سل
ع     .الخضراء في الشركات محل الدراسة   ة م ك النتیج ائج  وتتفق تل ي     نت سابقة ف بعض الدراسات ال

ذا المجال   ) Rehman et al ;2016, Hamia et al ; 2020,  et alAfum . ,2016 ;:ھ
Kaliani Sundram et al., 2018; Chen et al., 2012)   

ان  ك ب سیر ذل ن تف ات ویمك ى ممارس ساعد عل ضر ت صنیع األخ تبعاد   الت یض واس تخف
س أثیرات ال ة، الت ى البیئ د عل سلة التوری شطة سل ن   لبیة ألن وردین یمك ع الم ل م الل التكام ن خ  فم

ًضا           اءات التصنیع، وأی ز كف للشركات أن تطلب أو تشتري المدخالت البیئیة أو المواد الخام لتعزی
الء     ات العم ى مالحظ اد عل صنیع االعتم شركات الت ن ل الء یمك ع العم ل م الل التكام ن خ م

  . نتجات صدیقة للبیئةواقتراحاتھم لتصمیم م

امس  رض الخ ؤثر  :الف ع أن ی ن المتوق ضراء    م د الخ سلة التوری ل إدارة سل أثیرا  تكام ت
ي       . في الشركات محل الدراسةایجابیا على االداء االقتصادي المستدام    واردة ف ائج ال ین من النت یتب

رین    ) ٦(جدول   ین المتغی ت      أن قیمة معامل المسار ب وذج بلغ دیل النم د تع ة ت  ، ٠٫٢٤بع = وقیم
ل من          ٢٫٤٨ ة أق ستوي معنوی د م ول     ٠٫٠٠٠ وھي عالقة موجبة ومعنویة، عن سر قب ا یف ذا م  وھ

ضراء         د الخ سلة التوری ل إدارة سل ر تكام أثیر لمتغی ود ت امس بوج رض الخ ى   الف االداء عل
     . في الشركات محل الدراسةاالقتصادي المستدام
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 :سابقة في ھذا المجالبعض الدراسات النتائج وتتفق تلك النتیجة مع 
(Ozigbo, 2020;Baah &Jin 2019;  Gonzalez-Bento et al, 2016; Yeh & 

Chuang ,2011)      
شركات   ام ال ان اھتم ك ب سیر ذل ن تف تباقیة  ویمك ات االس اع الممارس ى اتب ل عل بالعم

سلة    ذ إدارة سل ي تنفی ددة ف دوالمتج ى إدا   التوری ام عل ابي وھ أثیر إیج ا ت ستدامة لھ سلة  الم رة سل
ادة رضا          تدعم وتعزز   والتي التورید المستدامة  ر للعمالء، زی ة أكب ق قیم  األولویات التنافسیة، خل

  .العمیل ومن ثم تعظیم القیمة، وتحسین األداء السوقي للمنظمة
سادس  رض ال ؤثر  :الف ع أن ی ن المتوق ضراء    م د الخ سلة التوری ل إدارة سل أثیرا  تكام ت
   .المستدام في الشركات محل الدراسةعي ایجابیا على االداء االجتما

رین  ) ٦(یتبین من النتائج الواردة في جدول     ین المتغی دیل    أن قیمة معامل المسار ب د تع بع
ل     4.51= وقیمة ت   ،  ٠٫٣٨النموذج بلغت    ة أق ستوي معنوی  وھي عالقة موجبة ومعنویة، عند م

د    وھذا ما یفسر قبول الفرض السادس بوجود تأثیر لمتغی     ٠٫٠٠١من   سلة التوری ر تكامل إدارة سل
ى  الخضراء  ستدام عل اعي الم ة  االداء االجتم شركات محل الدراس ي ال ع   .  ف ة م ك النتیج ق تل وتتف

   :بعض الدراسات السابقة في ھذا المجالنتائج 

 (Kang et al, 2018; Younis et al, 2016; Hamia et al  , 2016 ;  
Gualandris & Kalchschmidt, 2014) 

شركات         ویمكن   ام ال ان اھتم ك ب ى  تفسیر ذل وردین والعمالء     بالعمل عل ق تكامل الم  تحقی
ة        اییر البیئی داف والمع داخل سلسلة التورید حیث تساعد عملیة المشاركة وتبادل المعلومات واألھ
ات الخضراء             سیق العملی ى تن د عل سلة التوری بین المنظمة واالطراف اصحاب المصالح داخل سل

  .  األثر البیئي وتحسین صحة العاملین والمجتمعمما یقل من تكالیف
ا    تكامل إدارة سلسلة التورید الخضراء   من المتوقع أن یؤثر    :الفرض السابع  أثیرا ایجابی ت

ي جدول     .   في الشركات محل الدراسة   على االداء البیئي المستدام    واردة ف ائج ال ) ٦(یتبین من النت
رین        ین المتغی د ت  أن قیمة معامل المسار ب ت    بع وذج بلغ دیل النم ة ت  ، ٠٫١٣ع  وھي  ١٫٥= وقیم

ة        ستوي معنوی ود        ٠٫٢١عالقة غیر معنویة، عند م سابع بوج سر رفض الفرض ال ا یف ذا م  وھ
ى   ضراء عل د الخ سلة التوری ل إدارة سل ر تكام أثیر لمتغی ستدامت ي الم شركات   االداء البیئ ي ال  ف

  .محل الدراسة
ت      ویمكن تفسیر ذلك بان إدارة سلسلة الت    ون اھتم د تك ة ق ورید في الشركات محل الدراس

سیق ال    ى تن ل عل ا بالعم ن اھتمامھ ر م شركة أكث شغیلیة لل ات الت ي بالعملی شكل أساس ع تب ل م كام
ھ  بالمعاییر واالشتراطات البیئیة وذلك نظرا لحداثھ  الموردین لضمان االلتزام  مفھوم التخضیر وان

ا  غم من األھمیة المتزایدة لھ في الدول المتقدمةال یزال في بدأتھ في الدول النامیة على الر    وھذا م
  ) et alAfum  ,2020(یتفق مع دراسة 

ر وسیط    تكامل إدارة سلسلة التورید الخضراء  من المتوقع أن یؤثر    الفرض الثامن  كمتغی
ستدام       ممارساتعلى العالقة بین    ى االداء االقتصادي الم ا عل أثیرا ایجابی ي   التصنیع االخضر ت  ف

واردة      ) ٧(یتبین من النتائج الواردة في جدول       .كات محل الدراسة  الشر ائج ال ین من النت ث یتب حی
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ى   التصنیع االخضر  ان األثر االجمالي لممارسات   ) ٧(في جدول    ستدام   عل  االداء االقتصادي الم
ة،   ١٢٫٧٩= ، وقیمة ت ٠٫٧٣بلغت قیمة معامل المسار بین المتغیرین بلغت       ة معنوی  وھي عالق

ل           ٠٫٠٠٠توي معنویة أقل من     عند مس  ود تكام ي ظل وج رین ف نفس المتغی ر المباشر ل ا األث  بینم
ھ      ة ت  ٠١١إدارة سلسلة التورید الخضراء بلغت قیمت ة،     ١٫٠٧= ، وقیم ر معنوی ة غی  وھي عالق

ل من        د الخضراء        ٠٫٧٢عند مستوي معنویة أق سلة التوری ر تكامل إدارة سل ي ان متغی ذا یعن  وھ
  .وسیط كامل

ؤثر     :التاسعالفرض   ع أن ی د الخضراء        المتوق سلة التوری ر وسیط    تكامل إدارة سل كمتغی
ستدام         ممارساتعلى العالقة بین     اعي الم ى االداء االجتم ا عل أثیرا ایجابی ي   التصنیع االخضر ت  ف

ي جدول        .الشركات محل الدراسة   واردة ف ائج ال ین من النت الي لممارسات   ) 7(یتب ر االجم  ان األث
ت    االداء االجتماعي المستدام  على   االخضرالتصنیع   رین بلغ ین المتغی  بلغت قیمة معامل المسار ب

ر   ٠٫٠٠٠ وھي عالقة معنویة، عند مستوي معنویة أقل من   ٩٫٧٩= ، وقیمة ت    ٠٫٦٣ ا األث  بینم
، ٠٫٣٥المباشر لنفس المتغیرین في ظل وجود تكامل إدارة سلسلة التورید الخضراء بلغت  قیمتھ      

ة ت  ن        و٤٫٠٤= وقیم ل م ة أق ستوي معنوی د م ة، عن ة معنوی ي عالق ر  ٠٫٠٠٠ھ ر غی  ، األث
، ٠٫٢٨المباشر لنفس المتغیرین في ظل وجود تكامل إدارة سلسلة التورید الخضراء بلغت  قیمتھ      

ل من      ٤٫٢٥= وقیمة ت    ة أق ستوي معنوی د م ي ان   ٠٫٠٠٠ وھي عالقة معنویة، عن ذا یعن  ،  وھ
ل من   متغیر تكامل إدارة سلسلة التورید       ٠٫٠٠٠الخضراء وسیط جزئي ، عند مستوي معنویة أق

ي      وھذا ما یفسر قبول الفرض التاسع بان متغیر تكامل إدارة سلسلة التورید الخضراء وسیط جزئ
 ،  

ؤثر    :الفرض العاشر  ع أن ی د الخضراء      المتوق سلة التوری ر وسیط    تكامل إدارة سل كمتغی
ین    ة ب ى العالق اتعل أث  ممارس ضر ت صنیع االخ ي   الت ى االداء البیئ ا عل ستدام  یرا ایجابی ي الم ف

ي جدول        .الشركات محل الدراسة  واردة ف ائج ال ین من النت الي لممارسات   ) ٧(یتب ر االجم  ان األث
ضر صنیع االخ ى الت ي عل ستدام  االداء البیئ ت   الم رین بلغ ین المتغی سار ب ل الم ة معام ت قیم بلغ

ر   ٠٫٠٠٠توي معنویة أقل من  وھي عالقة معنویة، عند مس  ٩٫٥٨= ، وقیمة ت    ٠٫٦٤ ا األث  بینم
، ٠٫٢٧المباشر لنفس المتغیرین في ظل وجود تكامل إدارة سلسلة التورید الخضراء بلغت  قیمتھ      

ة ت  ن       ٣٫٠٤= وقیم ل م ة أق ستوي معنوی د م ة، عن ة معنوی ي عالق ر  ٠٫٠٠٠ وھ ر غی  ، األث
، ٠٫٣٧ الخضراء بلغت  قیمتھ المباشر لنفس المتغیرین في ظل وجود تكامل إدارة سلسلة التورید     

ة ت  ة  ١٫٤٨٩= وقیم ستوي معنوی د م ة، عن ر معنوی ة  غی ي عالق ي ان ٠٫١٩ وھ ذا یعن  ،  وھ
ات         ین ممارس ة ب یط  للعالق د وس ضراء ال یع د الخ سلة التوری ل إدارة سل ر تكام صنیع  متغی  الت

   ، وھذا ما یفسر رفض الفرض العاشرالمستدام االداء البیئي على االخضر

  ت التحسین المقترحة من قبل النموذج المعدلعالقا
ى األداء      -١ ستدام عل اعي الم ر األداء االجتم صائیة لمتغی ة إح ابي ذو دالل أثیر ایج د ت یوج

ي جدول      یتبین :البیئي المستدام في الشركات محل الدراسة واردة ف ائج ال أن ) ٨( من النت
رین ین المتغی سار ب ل الم ة معام ت  قیم وذج بلغ دیل النم د تع ة ت ٠٫٤٣بع  5.52= ، وقیم

ل من          ة أق ستوي معنوی د م ة، عن ة ومعنوی ول     ٠٫٠٠0وھي عالقة موجب سر قب ا یف ذا م  وھ
ستدام             ي الم ى األداء البیئ ستدام عل اعي الم ر األداء االجتم أثیر لمتغی الفرض القائل بوجود ت

     في الشركات محل الدراسة وھوما اكدتھ نتائج العدید من الدراسات
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(Simpson et al., 2007 ; Sarks et al., 2010 ; Jayaram & Avittathur, 
2015 ;           Schrettle et al., 2014) 

ي      ضرورة تبن شركات ب ى ال صالح عل حاب الم غوط أص أثیر ض ك بت سیر ذل ن تف  ویمك
د                 ل الفاق ى تقلی دف إل ي تھ ي الت وعي البیئ ة ال ع ترسیخ ثقاف ة وم ة بالبیئ وتطبیق ممارسات متوجھ

الف شتر   ،والت واد الم دویر للم ادة الت ات إع ى عملی شجع عل ذه  اه وت ى أداء ھ أثیر عل  دون الت
ا        مع   المنظمات، ة بیئی سلة متكامل ون سل ث تك د بحی حسن استخدام الموارد، وتشكیل سلسلة التوری

  في الشركات محل الدراسة  وأیضا بھدف تخفیض التكالیف وتحسین الخدمة

د -٢ صائیة یوج ة إح ابي ذو دالل أثیر ایج صادي   ت ى األداء االقت ستدام عل ي الم ر األداء البیئ  لمتغی
دول       : المستدام في الشركات محل الدراسة   ي ج واردة ف ائج ال ن النت ین م ل   ) ٨(یتب ة معام أن قیم

ت           وذج بلغ دیل النم د تع رین بع ة ت  0.49المسار بین المتغی ة    5.86= ، وقیم ة موجب  وھي عالق
أثیر          ٠٫٠٠٠ومعنویة، عند مستوي معنویة أقل من   ل بوجود ت ول الفرض القائ سر قب ا یف ذا م وھ

ا        لمتغیر األداء البیئي المستدام على األداء االقتصادي المستدام في الشركات محل الدراسة وھوم
    ) اكدتھ نتائج العدید من الدراسات

Sarkis et al., 2010 ; Ortas et al, 2014 ; Rehman et al., 2016)( 
اء     ر  ویمكن تفسیر ذلك بأھمیة دو     ات أثن ل االنبعاث مدخل التصنیع األخضر القائم على تقلی

ة        ة الصدیقة للبیئ اج واستخدام الطاق اإلنتاج وتقلیل استخدام الطاقة واستھالك المدخالت أثناء اإلنت
 . الشركات محل الدراسةمما یحسن من االداء االقتصادي وتحسین الكفاءة التنظیمیة في

  

ا   وء م سیر         في ض ث من تف ھ الباح ا قدم ى م اًء عل ة الحالي، بن ائج الدراس ھ نت شفت عن  ك
ا  یات وھم ن التوص وعین م دم بن الي ان یتق ث الح ن للبح ة یمك ائج الدراس شة لنت یات : ومناق توص

  .تطبیقیة، توصیات لبحوث مستقبلیة

 :التوصیات التطبیقیة: ١-١١
ة إحصائیة        - ١ ة ذات دالل ق   أظھرت نتائج الدراسة وجود عالق ین تطبی ة ب  ممارسات  موجب

ث بضرورة           ذلك یوصي الباح ستدام، ل د من ضرورة    التصنیع االخضر واألداء الم التأك
تراتیجیات    ع االس اعي ووض ي واالجتم سین األداء البیئ ى تح ل عل ة والعم ام بالبیئ االھتم

ضر،    صنیع األخ تراتیجیات الت بة كاس ضراء المناس ضراء  الخ د الخ سلة التوری   إدارة سل
  . األولویات التنافسیة للمنظمةعلى سلم

ق       - ٢ ین تطبی ة ب  ممارسات   أظھرت نتائج الدراسة وجود عالقة ذات داللة إحصائیة موجب
ي   ذلك یوص ضراء ل د الخ سلة التوری ل إدارة سل ات تكام ضر، وممارس صنیع االخ الت
سین األداء الحالي           ك الممارسات لتح ین تل ق التكامل ب ى تحقی الباحث بضرورة العمل عل

  .ظمة لما لھا من اثار إیجابیةللمن
ي ان         -٣ ة ال ى      التصنیع االخضر  ممارسات اكدت نتائج الدراس ط عل شركات فق ساعد ال  ال ت

سین        ي وتح ز البیئ ق التمی ي تحقی ًضا ف ساعد أی رة ولكن ت ب اقتصادیة مباش ق مكاس تحقی
  .نوعیة الحیاة لكل من األعضاء التنظیمیین والمجتمع التي تعمل داخلھ الشركات
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ضراء  أظھرت  -٤ د الخ سلة التوری ل إدارة سل ر تكام أثیر لمتغی ود ت دم وج ة ع ائج الدراس  نت
ث بضرورة        االداء البیئي المستدام على   ذلك یوصي الباح ة ول شركات محل الدراس  في ال

ضمان      وردین ل ع الم ل م سیق والتكام ق التن ى تحقی ل عل شركات بالعم دیري ال ام م اھتم
  . ة فیما یتعلق بتوفیر المدخالت صدیقة البیئةبالمعاییر واالشتراطات البیئی االلتزام

  :التوصیات لبحوث مستقبلیة: ٢-١١
ى قطاعات صناعیة محددة            -١ ة عل رات الدراس ار متغی ى اختب اقتصرت الدراسة الحالیة عل

زل      ناعة الغ ة وص صناعات الغذائی ات ال ي قطاع رة وھ كندریة والبحی ة اإلس ي محافظ ف
صناعات     اھزة وال س الج سیج والمالب صلب    والن د وال ة والحدی ة والبتروكیماوی الكیمیائی

ة                ة الحالی رات الدراس ار متغی تم اختب أن ی ة ب ة الحالی ذلك توصي الدراس رول ل وقطاع البت
شكل           شابھ ب ھ االختالف والت ى أوج ى یمكن التعرف عل على قطاعات صناعیة أخرى حت

  .لیةیمكن من تعمیم النتائج ثم مقارنة تلك النتائج مع نتائج الدراسة الحا
اس            -٢ د قی ة عن اییس االتجاھی وعیة والمق اییس الموض توصي الدراسة باستخدام كل من المق

  .المتغیرات لزیادة دقة قیاس المتغیرات
یقترح الباحث أن تقوم الدراسات المستقبلیة بدراسة مجموعة من العوامل المادیة كالھیكل   -٣

سوق  ات ال شركة ومتطلب م ال ل حج سیاقیة مث ل ال ي والعوام شركة التنظیم تراتیجیة ال ، اس
وذج            ي النم ق ف ودة التواف ة ج ادة درج ك لزی ة وذل ة الحالی رات الدراس افة لمتغی باإلض

 .الحالي
ادة          -٤ ك لزی ات وذل توصي الدراسة الحالیة باالعتماد على أكثر من مستجیب عند جمع البیان

 .دقة البیانات
ة، عل      -٥ ة الحالی ة للدراس ات مماثل راء دراس ة إج ة الحالی ي الدراس در  توص شمل ق ى أن ت

م         ن الحج ى م د األدن ع الح ب م صناعیة یتناس شآت ال ن المن سبیًا م ر ن دد أكب ان ع اإلمك
ة        ن معالج سر م ا یی صائیًا، مم رح إح وذج المقت رات النم ات متغی ل بیان وب لتحلی المطل

 .البیانات على مستوى القطاعات الصناعیة كل على حدة دون اختصارھا
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Abstract: 
The growing interest in achieving integration between 

environmental issues and organizational performance has attracted the 
attention of many stakeholders interested in environmental issues over 
the last three decades, which has prompted many business organizations 
to adopt and apply green manufacturing practices and integrate green 
supply chain management as one of the forms of environmental 
improvement as an operational initiative. Which is adopted by many 
organizations to face issues related to the environment, and for this 
reason this study aims to identify the extent of the importance of 
applying green manufacturing practices and integrating green supply 
chain management as they are modern and contemporary systems, and 
what the application of these practices reflects in terms of the important 
and beneficial effects of the organization represented in reducing defects 
and the same Time to reduce the costs of achieving this, reduce the 
depletion of natural resources and environmental pollution, and in order 
to reach this goal ten assumptions have been developed to identify the 
impact of applying green manufacturing practices on sustainable 
performance in the presence of green supply chain management 
integration as an intermediate variable, and a survey Questionnaire 
developed  by The researcher to collect primary data that serve the 
purpose of the study. 

 Based on Cronbach Alfa Index has confirmed the reliability of the 
variables measurements,  and by using the path analysis method, the 
study hypotheses were tested, and the study concluded that there is a 
positive effect of green manufacturing practices on the sustainable 
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performance of the companies under study, & the green supply chain 
management integration variable plays the role of the full mediator 
Between green manufacturing practices and sustainable economic 
performance, A partial mediator of the relationship between green 
manufacturing practices and sustainable social performance & the 
mediator of the relationship between green manufacturing practices and 
sustainable environmental performance. 
Keywords: green manufacturing practices, green supply chain 

management integration, sustainable performance 
 


