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داء  استھدفت الدراسة معرفة العالقة بین ممارسات إدارة سلسلة التورید المستدامة واأل
المستدام للمنظمة عند توسیط التسویق المستدام، وذلك بالتطبیق على شركات تصنیع المواد 

 ٤٠٠ُأجریت الدراسة على عینة قوامھا . الغذائیة في المنطقة الصناعیة بمدینة دمیاط الجدیدة
وباستخدام معادلة . مفردة من مدیري التسویق والمشتریات والمخازن بالشركات موضع الدراسة

 في اختبار العالقة بین متغیرات الدراسة تبین وجود عالقة ارتباط AMOSالبناء الھیكلیة 
معنوي إیجابي بین ممارسات إدارة سلسلة التورید المستدامة واألداء المستدام لشركات تصنیع 
المواد الغذائیة موضع التطبیق والتسویق المستدام، كما أوضحت نتائج التحلیل اإلحصائي وجود 

یر معنوي ایجابي لممارسات إدارة سلسلة التورید المستدامة على كل من التسویق المستدام تأث
واألداء المستدام للمنظمة، إضافة إلى وجود تأثیر معنوي ایجابي للتسویق المستدام على األداء 

وأخیرًا توصلت الدراسة إلى أن التسویق المستدام یتوسط العالقة بین . المستدام للمنظمة
وفي ضوء ما أسفرت عنھ . سات إدارة سلسلة التورید المستدامة واألداء المستدام للمنظمةممار

الدراسة من نتائج؛ ُأقترحت مجموعة من التوصیات التي یمكن أن تسھم في دعم وتعزیز دور 
كل من سلسلة التورید المستدامة والتسویق المستدام في االرتقاء بمستوى األداء التنظیمي 

  .المستدام
   ممارسات إدارة سلسلة التورید، التسویق المستدام، األداء

  .التنظیمي المستدام
 

لم یعد تحقیق المنظمة للربحیة والحصول على أكبر الحصص السوقیة من أھم األھداف 
التي تسعى لبلوغھا فحسب، والسیما بسبب تواجدھا في بیئة تتسم بالتقلب وعدم االستقرار، 

ضافة إلى وجودھا ضمن بیئة تنافسیة یسعى كل طرف فیھا إلى تحقیق الریادة والتمیز على إ
حساب غیره من المنظمات، بل تعدى األمر ذلك لیكون من بین أھدافھا تحقیق التمیز التنافسي 
عن طریق اتباع طرق وأسالیب تحقق أھدافھا مع األخذ بعین االعتبار سبل المحافظة على 

ئة التي تنشط فیھا، وھو ما أضحى في عصرنا الحالي مرتبط بتطبیق وتحقیق المجتمع والبی
مفاھیم التنمیة المستدامة التي كان ظھورھا سبب وھدف لتحقیق التنمیة بأبعادھا الثالث  

حیث یشیر تقریر األمم المتحدة إلى أن االحتباس الحراري، . االقتصادیة، واالجتماعیة، والبیئیة
ًدا مستقبلًیا، أصبح اآلن خطًرا مباشًرا وأن لدى اإلنسان ما یزید قلیًال على الذي كان یمثل تھدی

وأن منظمات ). Davenport., 2018(عقد من الزمن للحصول على نظام للتحكم في المناخ 
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األعمال یجب أن تتحمل المزید من المسؤولیة عن بصمتھا اإلیكولوجیة الضخمة، وعلى الرغم 
المیة ھي مساھم رئیس في مشكلة وجود نظام اقتصادي یتخطى حدود من أن سالسل التورید الع

النظام الطبیعي، فإنھ من المفارقات أن منظمات سلسلة التورید لدیھا أیًضا إمكانات كبیرة لتكون 
). Matthews et al., 2016(مركًزا لمعظم التغییرات الالزمة لتعزیز استدامة نظمنا البیئیة 

 المنظمات أصبح یشكل مصدر قلق متزاید على البیئة، مما یؤدي إلى فمما ال شك فیھ أن تأثیر
تزاید المطالبة بتطبیق الممارسات المستدامة التي تلبي االحتیاجات البیئیة واالقتصادیة 

  ). Abdullah et al., 2015; Hussain et al., 2018(واالجتماعیة 
 الیوم، نظًرا للتدھور البیئي، باتت إذن االستدامة مشكلة ملحة بالنسبة لمعظم المنظمات
 أو إدارة سلسلة ISO 14001وقد حفزت ھذه الظاھرة العدید من المنظمات على تبني ممارسات 

 بھدف التخفیف من GSCM (Green Supply Chain Management(التورید الخضراء 
لعدید من المنظمات كما بدأت ا. األثر البیئي السلبي الناتج عن أنظمة اإلنتاج غیر المسؤولة بیئًیا

 CSR( Corporate Social Responsibilities(ممارسات المسؤولیة االجتماعیة للشركات 
) SSCM(لتلبیة احتیاجات المجتمع المحیط، ویمكن القول إن إدارة سلسلة التورید المستدامة 

Sustainable Supply Chain Management تمثل عملیة مزج ألھداف كل من المسؤولیة 
، والتي بدورھا تساعد GSCM وإدارة سلسلة التورید الخضراء CSRجتماعیة للشركات اال

  ). Das, 2017(المنظمات على تحقیق أھدافھا االقتصادیة واالجتماعیة والبیئیة 
ومن ھنا اتجھت الكثیر من منظمات األعمال في العقد األخیر إلى تبنى ممارسات سلسلة 

ھتمام المتزاید بقضایا االستدامة من منظور بیئي واقتصادي التورید المستدامة وذلك نظرًا لال
واجتماعي وأیضا تزاید تبنى المنظمات لفلسفة المسؤولیة االجتماعیة وتضمینھا كأحد آلیات 
تحقیق المیزة التنافسیة للمنظمة من خالل ما تحققھ تلك الممارسات من تحسین ألداء المنظمة من 

، فقد (Liebertruth,2017;Chen et al.,2017)االجتماعیة الناحیة االقتصادیة والبیئیة و
أظھرت نتائج الدراسات المعنیة بالتطویر اإلداري تركیز المنظمات على إدارة سلسلة التورید 
المستدامة بغرض مواكبة التغیرات البیئیة المتزایدة وتحسین األداء التنظیمي والحصول على 

كما كشفت نتائج الدراسات أن اإلدارة الفعالة لسلسلة . یةالمزید من حصة السوق والمیزة التنافس
تحسن من مستویات األداء، ورضا العمالء، وتحقیق المیزة ) Vafaei et al.,2019(التورید 

كما تحولت إدارة سلسلة التورید لتكون  .التنافسیة، بسبب تأثیرھا اإلیجابي على الموارد البشریة
م في التكالیف وتعزیز األداء االقتصادي عند مواجھة السوق واحدة من الوسائل الرئیسیة للتحك

األكثر تنافسیة، ولذلك أطلقت الشركات العالمیة الرائدة بالفعل جمیع أنواع ممارسات إدارة 
حیث تأكد لھذه الشركات أنھ ومن خالل . سلسلة التورید المستدامة لتحسین مزایاھا المستدامة

مكن للشركات خفض التكلفة وتعزیز إدارة المخاطر فقط، ولكن إنشاء سلسلة إمداد مستدامة، ال ی
 ).Hong et al.,2019(یمكن أیًضا استكشاف مصادر دخل جدیدة وزیادة قیمة العالمة التجاریة 

تزایدت األبحاث المھتمة بعالقة ممارسات إدارة سلسلة التورید المستدامة بأداء المنظمة 
اجتماعیة وبیئیة من خالل دراسة وتحلیل تطور األدوار المستدام اعتمادا على مقاییس مالیة و

االستراتیجیة التي تمارسھا إدارة سلسلة التورید داخل منظومة االستراتیجیات الوظیفیة للمنظمة، 
 ,Hong & Guo)استجابة لضغوط أصحاب المصالح في المجتمع 

2019;Govindan,2018)ن أطراف سلسلة ، وزادت تبعا لذلك ممارسات التعاون والتكامل بی
التورید وأھمھم الموردون والعمالء والموزعون في شكل شراكات استراتیجیة طویلة األجل 
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تستھدف الحفاظ على البیئة وتحقیق تطلعات العمالء في الحصول على منتجات نظیفة ذات تأثیر 
 Das, 2017; Chand etسلبى محدود على البیئة مع تحقیق الربحیة المعقولة للمنظمة 

al.,2018)( وذلك من خالل دراسة ما یمكن أن تحققھ المنظمة من تحسن في النتائج المالیة ،
والبیئیة، وأیضا ما تحققھ من بناء سمعة مجتمعیة إیجابیة تتمكن من خاللھا أن تحقق القبول 

باتت إذن جمیع . والرضا المجتمعي سواء من العمالء أو من الجمھور العام في المجتمع
ببذل المزید من الجھد في موازنة أدائھا االقتصادي واالجتماعي " ملزمة"ن المنظمات اآل

 ,.Ayuso et al(والبیئي، خاصة تلك التي تعاني من ضغوط مجتمعیة وتنافسیة وتنظیمیة 
 Haffar( ، ویعتبر تحقیق ھذا التوازن تحدیًا صعبًا ومثیرًا للجدل في كثیر من الحاالت )2014

& Searcy, 2017.( 
قضایا سلسلة التورید المستدامة والتي تھتم بدراسة دور إدارة سلسلة التورید في وتعد 

تحقیق استدامة الموارد البیئیة ھي محل تركیز الدراسات السابقة المتعلقة بموضوع المسؤولیة 
االجتماعیة لمنظمات االعمال وأیضا قضایا اإلنتاج األخضر وعالقتھا بمفاھیم وممارسات سلسلة 

مما یؤكد تزاید ). Dubey et al., 2017; Yildiz & Sezen, 2019. (لخضراءالتورید ا
االھتمام بقضایا االستدامة وانعكاسھا على ممارسات سلسلة التورید وكذلك االتجاه نحو ربط 

 .ممارسات إدارة سلسلة التورید المستدامة بأبعاد األداء المستدام
نشطة التسویقیة من أجل تحقیق ولكون المنظمات في العصر الراھن تعتمد على األ

أھدافھا في المحافظة على نشاطھا ونموھا بشكل مضطرد، وكون النشاط التسویقي ینظر إلیھ 
كعنصر فعال ومؤثر على العمالء وجمیع األطراف التي تتعامل معھا المنظمة من حیث 

ة على التواجد سلوكیاتھم وتوجھاتھم الشرائیة، فھو یعتبر بمثابة األداة التي تساعد المنظم
والتوسع السیما في ظل بیئة تتسم بعدم االستقرار، باإلضافة إلى تطور المفھوم التسویقي بدایة 
من مرحلة المفھوم االنتاجي للتسویق وصوًال لمرحلة التوجھ االجتماعي للتسویق أو ما یعرف 

 والذي یدفع المنظمة بالتسویق االجتماعي القائم على المسؤولیة االجتماعیة واألخالقیة للتسویق،
إلى ضرورة اتخاذ القرار التسویقي الذي یأخذ بعین االعتبار حاجات ورغبات العمالء ومتطلبات 

أي أن التوجھ الحدیث للتسویق یسعى لتحقیق الرضا للعمیل، الربحیة . المنظمة في الوقت نفسھ
بیئي واالقتصادي وحیث أن أبعاد االستدامة تشمل البعد ال. للمنظمة، والرفاھیة للمجتمع

واالجتماعي، لذلك یأتي دور التسویق المستدام لیمزج بین التسویق بمختلف جوانبھ وأبعاد 
  .االستدامة

 
) SSCM(تزاید االھتمام في السنوات األخیرة بمفھوم إدارة سلسلة التورید المستدامة 

Sustainable Supply Chain Managementبتنامي االتجاھات العالمیة ، وذلك تزامنا 
باالھتمام بقضایا البیئة ودور منظمات االعمال في تحقیق التنمیة المستدامة لسالسل التورید 

ففي الوقت الذي تأكد فیھ أن تلك المنظمات ھي المساھم الرئیس في المشاكل البیئیة ، . العالمیة
ون مركزًا لمعظم التغییرات الالزمة وجد كذلك أن نفس المنظمات لدیھا أیًضا إمكانات كبیرة لتك

، وخاصة مع اتساع درجة استجابة ) Matthews.,et al., 2016(لتعزیز استدامة نظمنا البیئیة 
تلك المنظمات للضغوط الداخلیة والخارجیة من قبل أصحاب المصالح والمھتمین بالقضایا 

ضمن نسق التنمیة التي تتبناه واالعتبارات البیئیة والذین یسعوا جاھدین لدمجھا وبشكل أساسي 
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وقد انعكس ذلك على ممارسات إدارة ) Dubeyet al., 2017 .(المنظمات والدول المختلفة
  .سلسلة التورید المستدامة في المنظمات واستراتیجیات أعمالھا لكي تفي بتلك المتطلبات

، ومن ھنا توسعت المنظمات في تطبیق ممارسات إدارة سلسلة التورید المستدامة
وشكلت تلك الممارسات دافعًا للعدید من الباحثین على دراسة تأثیر  ممارسات إدارة سلسلة 
التورید المستدامة على أداء المنظمات المستدام، وحیث أن الدراسات التي طبقت كان للدول 
المتقدمة فیھا النصیب األكبر مع ندرة الدراسات التي اھتمت بالبیئة المصریة، باإلضافة إلى 

این نتائج الدراسات السابقة فیما یتعلق بتأثیر ممارسات إدارة سلسلة التورید المستدامة على تب
أداء المنظمات المستدام، حیث أشارت بعض الدراسات إلى وجود عالقة ایجابیة بین ممارسات 

 Hong et al., 2018; Fang and(إدارة سلسلة التورید المستدامة وأداء المنظمات 
Zhang,2018 (  وفي حین أشارت بعض الدراسات األخرى إلى عدم وجود عالقة ذات داللة

، )Lee et al., 2012(احصائیة بین ممارسات إدارة سلسلة التورید المستدامة وأداء المنظمات 
بینما أكدت بعض الدراسات وجود مزیج من العالقات االیجابیة والسلبیة  بین ممارسات إدارة 

، ومن ھنا )Laosirihongthong et al., 2013(وأداء المنظماتسلسلة التورید المستدامة 
یظھر التباین في نتائج الدراسات السابقة فیما یتعلق بتأثیر ممارسات إدارة سلسلة التورید 

  . المستدامة على أداء المنظمات المستدام
  : وتأسیسًا على ما سبق، یمكن صیاغة مشكلة البحث في التساؤل الرئیسي التالي

ر التسویق المستدام في العالقة بین ممارسات إدارة سلسلة التورید المستدام وأداء ما دو
  المنظمات المستدام؟

  :ویتفرع عن ھذا التساؤل مجموعة من التساؤالت الفرعیة التالیة
 ما طبیعة العالقة بین ممارسات إدارة سلسلة التورید المستدام واألداء التنظیمي المستدام؟ -١
  بین ممارسات إدارة سلسلة التورید المستدام والتسویق المستدام؟ما طبیعة العالقة -٢
 ما طبیعة العالقة بین التسویق المستدام واألداء التنظیمي المستدام؟ -٣
ھل تتغیر العالقة بین ممارسات إدارة سلسلة التورید المستدام واألداء التنظیمي المستدام  -٤

 لمسار المباشر لھذه العالقة؟ في ا- كمتغیر وسیط-نتیجة وجود التسویق المستدام
 

  :تسعى الدراسة الحالیة إلى محاولة تحقیق األھداف التالیة
التعرف على طبیعة العالقة بین ممارسات إدارة سلسلة التورید المستدام وأداء المنظمة  -١

 .المستدام بأبعاده الثالث البیئي واالقتصادي واالجتماعي
 العالقة بین ممارسات إدارة سلسلة التورید المستدام والتسویق التعرف على طبیعة -٢

 .المستدام
التعرف على طبیعة العالقة بین التسویق المستدام وأداء المنظمة المستدام بأبعاده الثالث  -٣

 .البیئي واالقتصادي واالجتماعي
إدارة دراسة الدور الوسیط للتسویق المستدام في مسار العالقة المباشرة بین ممارسات  -٤

سلسلة التورید المستدام وأداء المنظمة المستدام بأبعاده الثالث البیئي واالقتصادي 
 .واالجتماعي
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اختبار النموذج المقترح لتأثیر ممارسات إدارة سلسلة التورید المستدام على األداء  -٥
 .المستدام للمنظمات في حالة توسیط التسویق المستدام

یات التي یمكن لمتخذي القرار االسترشاد بھا المساھمة بتقدیم مجموعة من التوص -٦
 .لتحسین األداء المستدام للمنظمات بأبعاده الثالث البیئي واالقتصادي واالجتماعي

 

  :تستمد الدراسة أھمیتھا العلمیة والتطبیقیة على النحو التالي
 :األھمیة العلمیة )١(

 التي اھتمت بدراسة وبحث -م الباحثة في حدود عل–بسبب ندرة الدراسات العربیة 
العالقة بین ممارسات إدارة سلسلة التورید المستدامة والتسویق المستدام ودورھم في أداء 
المنظمات، على الرغم من أھمیة المفاھیم في ظل زیادة حدة التنافسیة في بیئة األعمال، وتنامي 

مات االعمال في تحقیق التنمیة المستدامة االتجاھات العالمیة باالھتمام بقضایا البیئة ودور منظ
من خالل سالسل التورید، ویمكن تحدید أھمیة الدراسة على المستوى العلمي واألكادیمي في 

  :اآلتي
       ات التعرف على أھمیة ممارسات إدارة سلسلة التورید المستدامة في تحقیق أداء المنظم

  .المستدام
      ي    تعد االستدامة من المداخل األكثر حداثة في ة البیئ اده الثالث  تحقیق أداء المنظمات بأبع

  .واالقتصادي واالجتماعي
        ك ستدامة، وذل د الم سلة التوری وم إدارة سل رة بمفھ سنوات األخی ي ال ام ف د االھتم تزای

ي            ال ف ة ودور منظمات االعم ام بقضایا البیئ ة باالھتم امي االتجاھات العالمی ا بتن تزامن
  .ل تناول تلك الموضوعات ھو تأصیل ھام لھاتحقیق التنمیة المستدامة، مما یجع

 :األھمیة التطبیقیة )٢(
      تسعى الدراسة على المستوى التطبیقي إلى التعرف على درجة ممارسة المنظمات 
العاملة في قطاع الصناعات الغذائیة لممارسات إدارة سلسلة التورید المستدامة، ومدى توافر فكر 

لقائمین على إدارة ذلك القطاع ببیانات ومعلومات تظھر الدور التسویق المستدام، ومن ثم تزوید ا
الذي تلعبھ تلك الممارسات في تحقیق األداء بأبعاده الثالث االقتصادي واالجتماعي والبیئي وبما 

ومن ھنا . یتوافق مع التوجھات العالمیة، وبما یحقق منفعة مباشرة للجھة االداریة محل التطبیق
زیادة وعي القائمین على إدارة المنظمة بأھمیة استدامة سلسلة التورید، تساعد ھذه الدراسة في 

  .وتقدیم التوصیات التي تمكنھا من تعزیز التسویق المستدام وأداء المنظمة المستدام
وحیث أن الشركات العاملة في مجال الغذاء تسعى لتحقیق مركزًا رائدًا، وھو أمر بالغ 

ة والمنافسة الشرسة التي یشھدھا ھذا السوق اآلن، ولھذا الصعوبة وذلك في ظل الضغوط الشدید
السبب یجب أن تقوم الشركات بإتباع خطة استراتیجیة تساعدھا على التنبؤ واالستعداد للمتغیرات 

عالوة على ذلك تكتمل المنظومة بحصول ھذه الشركات على . الدائمة والسریعة للسوق الغذائي
والمتوافقة بیئیا من خالل تبني فكر االستدامة في سلسلة معظم الشھادات المعتمدة عالمیًا، 

وسوف یساعد ھذا البحث . التورید، وبما یعظم من األداء االقتصادي واالجتماعي والبیئي لھا
على توجیھ نظر المسئولین بشركات الصناعات الغذائیة إلى الجوانب التي یجب تطویرھا 
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یقي الذي تسھم من خاللھ ممارسات إدارة سلسلة بخصوص سیاسات االستدامة وإبراز البعد التطب
  .التورید التي تتبني االستدامة في تعزیز أداء الشركات محل الدراسة بأبعاده الثالث

  :اإلطار النظري والدراسات السابقة لمتغیرات الدراسة: رابعا
 : سلسلة التورید المستدام )١(

   :یتم تناول ھذا المتغیر من خالل التعرض للنقاط التالیة
 :مفھوم سلسلة التورید المستدام  - أ

تعددت المصطلحات التي أطلقھا الباحثون حول ظاھرة إدارة سلسلة التورید المستدامة ، 
مثل سلسلة التورید الخضراء، سلسلة االمداد البیئي، سلسلة التورید المتكاملة، وسلسلة التورید 

فقد اتضح أن إدارة سلسلة التورید األخالقیة، وعلى الرغم من كل ھذه االختالفات في المسمیات، 
المستدامة ھي امتداد لسلسلة التورید الخضراء من خالل توسیع البعد البیئي و االقتصادي 
واالجتماعي، كما اشتركت جمیع المصطلحات في محاولة معالجة المخاوف البیئیة واالجتماعیة 

، ) Olugu et al .,2017.( یةمن خالل إدارة سلسلة التورید، مع الحفاظ على الفوائد االقتصاد
وتم طرح شروًطا بدیلة لدمج االستدامة في األنشطة اإلداریة في المنظمات مثل مسؤولیة سلسلة 
التورید ، الشراء المسؤول اجتماعًیا  ، والمشتریات المستدامة، ومع ذلك فإن المفھوم األكثر 

" دارة سلسلة التورید المستدامةإ"شیوًعا الذي یستخدمھ المؤلفون والمدیرون على حد سواء ھو 
)SSCM .( حیث تركز معظم األدبیات في المقام األول على القضایا البیئیة، ناھیك عن القضایا

ومع تزاید وتیرة المشاكل البیئیة . االجتماعیة والبعد االقتصادي والتجاري في نموذج االستدامة
 غیر كافیة، كأساس لتحدید مصادر واالجتماعیة، فقد أصبحت نماذج سلسلة التورید التقلیدیة

 ;Ageron et al., 2012; Grimm et al., 2014. (تحقیق األھداف التنافسیة المستدامة
Hofmann et al., 2018; Wong et al., 2018 .( وعلى عكس نموذج سلسلة التورید

ة لعملیات اإلنتاج التقلیدیة، تأخذ سلسلة التورید المستدامة في االعتبار اآلثار االجتماعیة والبیئی
وبعبارة أخرى، فإن نموذج ). Marshall et al. ،2015(وتدفق السلع عبر سلسلة التورید 

سلسلة التورید المستدامة ھو مجموعة من مبادرات سلسلة التورید التي تھدف إلى الحد من 
ر وكفاءة التأثیر البیئي وتحسین الحالة االجتماعیة لمختلف أطراف السلسلة، مع تعزیز االبتكا

   ).Stindt el al.,2016(الموارد والسمعة وحصة السوق للمنظمات المختلفة 
وعلى الرغم من عدم وجود إجماع شامل حول تعریف اإلدارة المستدامة لسلسلة التورید 
فقد اجتذبت تلك الممارسات اھتمام الباحثین والممارسین خالل العشر سنوات األخیرة، حیث 

 لألعمال التوافق داخل المنظمة أثناء تلبیة احتیاجات أصحاب المصلحة یتطلب النموذج الجدید
وزیادة الربحیة والقدرة التنافسیة، وزیادة الكفاءة البیئیة والمساءلة االجتماعیة لسلسلة التورید في 

  ) Zhu et al.,2013. (ذات الوقت
تحكم في  إدارة سلسلة التورید بأنھا التخطیط والChen et al., 2013)(حیث عرف 

تدفق المواد والمعلومات وكذلك األنشطة اللوجستیة لیس فقط داخلیا داخل المنظمة، ولكن أیضا 
الذي أشار إلى ان إدارة ) Morali ,2013( واتفق مع ما سبق تعریف. خارجیا بین المنظمات

یتم سلسلة التورید المستدامة ھي التي تتضمن الممارسات الداخلیة والخارجیة للمنظمات التي 
استخدامھا لجعل سلسلة التورید داخل المنظمات أكثر استدامة فیما یتعلق باألبعاد الثالثة 

حیث تعرف إدارة سلسة التورید ) Hong et al., 2018(وھذا ما أكدتھ دراسة  . لالستدامة
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المستدامة بأنھا الممارسات الداخلیة والخارجیة للمنظمة التي یتم ممارستھا من اجل جعل سلسلة 
  .التورید أكثر استدامة من حیث مراعاة أبعاد االستدامة الثالثة البیئیة والمجتمعیة واالقتصادیة

إدارة سلسلة التورید المستدامة ) Seuring & Muller, 2008(في حین عرف كال من 
بأنھا عملیة إدارة تدفق المواد الخام والمعلومات واألموال وكذلك التعاون بین المنظمات عبر 

 التورید وذلك بھدف تحقیق األھداف االقتصادیة والبیئیة والمجتمعیة النابعة من متطلبات سلسلة
: سلسلة التورید المستدامة بأنھا) Dubey et al., 2017(العمالء وأصحاب المصالح، وعرف 

فلسفة تنظیمیة تدمج االبعاد البیئیة داخل شبكة سلسلة التورید التقلیدیة والتي تتضمن أنشطة 
أیضا عرف كال من . ید واللوجستیات والتصنیع والتوزیع وإعادة التشغیل وإعادة التدویرالتور

)Carter & Easton, 2011 ( سلسلة التورید المستدامة بأنھا عملیة دمج استراتیجي لتحقیق
األھداف المجتمعیة والبیئیة واالقتصادیة من خالل عملیة تنسیق منظمة للعملیات بھدف تحسین 

  .ل األجل للمنظمة سواء للمنظمة نفسھا أو لسلسة توریدھا ككلاألداء طوی
شبكة من المنظمات "أن إدارة سلسلة التورید ھي ) Christopher,2016(كما أكد 

المتصلة والمترابطة التي تعمل بشكل متبادل وتعاوني للتحكم في تدفق المواد والمعلومات 
بأنھا ) Lambert,2017(، وأضاف "لنھائیینوإدارتھا وتحسینھا من الموردین إلى المستخدمین ا

أداة إدارة استراتیجیة تستخدم لتعزیز رضا العمالء بشكل عام، والتي تھدف إلى تحسین الربحیة 
باختصار، تحتضن إدارة سلسلة التورید تكامل جمیع عملیات . والقدرة التنافسیة للمؤسسات

  .األعمال الرئیسیة عبر سلسلة التورید
أن تعریفات سلسلة التورید المستدامة ركزت على عملیة التوازن بین ونخلص مما سبق 

  .االبعاد االجتماعیة واالقتصادیة والبیئیة وذلك عبر عملیات سلسلة التورید
  : ممارسات إدارة سلسلة التورید المستدامة  -  ب

تولي المنظمات اھتماما متزایدا في ممارسات إدارة سلسلة التورید المستدامة، وخاصة 
یتعلق بالموردین والعمالء، فضال عن العملیات التشغیلیة الداخلیة، وبالتالي تتسع مجال تلك فیما 

الممارسات لتشمل البیئیة الخارجیة والداخلیة للمنظمة، وبالتالي تعتبر ممارسات إدارة سلسلة 
 باإلضافة التورید المستدامة وسیلة لإلدارة االستراتیجیة الفعالة لتحسین األداء البیئي للمنظمات،

). Hassan, et al., 2016(إلى تحسین أھداف أداء االستدامة األخرى االجتماعیة واالقتصادیة 
ومن ھنا یمكن القول إن ممارسات إدارة سلسلة التورید المستدامة لیست مجرد أداة لتقلیل اآلثار 

 لتعزیز المنافع البیئیة للمنتجات والعملیات إلى الحد األدنى، ولكنھا أیًضا استراتیجیة ھامة
ویمكن أن نستنتج، من االدبیات الحالیة أن . االقتصادیة باإلضافة إلى تعظیم الرفاھیة االجتماعیة

الممارسات الصدیقة للبیئة تظھر بشكل عام أداء اجتماعًیا مناسبا، مثل اكتساب والء العمالء 
  . (De Giovanni, 2012)وتحسین صورة المنظمة 

ین بتوصیف ممارسات إدارة سلسلة التورید المستدامة في السنوات وقد بدأ اھتمام الباحث
 ,Gimenez, et al., 2012; Wolf, 2014;Bon)األخیرة، حیث أشارت بعض الدراسات 

 أن ممارسات إدارة سلسلة التورید المستدامة تشتمل على ممارسات داخلیة وأخرى (2018
 تتضمن مشاركة مباشرة من الموردین أو خارجیة، الممارسات الداخلیة تتضمن األنشطة التي ال

العمالء، والتي یمكن إدارتھا وتنفیذھا وتشمل مجاالت مثل اإلدارة البیئیة الداخلیة، والتصمیم 
أما الممارسات الخارجیة تتضمن ممارسات اإلدارة التي تحتاج إلى تعاون جزئي . البیئي
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 والشراء األخضر والخدمات ومعامالت مع الموردین والعمالء من حیث تعاونھم البیئي
فقد قدمت تصنیفًا كامًال لتلك الممارسات، ) Dubey et al., 2017(أما دراسة . اللوجستیة

وقسمتھا إلى ممارسات ملموسة أو مادیة وتشمل عملیات التصنیع المرن وممارسات إدارة 
من ناحیة أخرى الجودة الشاملة وإدارة العالقات مع العمالء وممارسات اللوجستیات الخضراء، 

تشمل الممارسات غیر الملموسة أو غیر المادیة، ممارسات اإلدارة العلیا ومدى التزامھا بتحقیق 
أبعاد االستدامة ودرجة مشاركة المرؤوسین وإدارة العالقات مع العمالء، وأخیرا إدارة فرق 

   .العمل
ورید عملیتین متمیزتین لسلسلة الت) Zhu et al,2013(في حین حددت دراسة 

اإلدارة المستدامة للعملیات وإدارة التورید المستدامة، حیث تتكون اإلدارة : المستدامة وھي
المستدامة للعملیات من األنشطة البیئیة واالجتماعیة األساسیة التي ُتستخدم عادًة بدون مشاركة 

شمل مباشرة من الموردین، مثل التصمیم االقتصادي وإجراءات الصحة والسالمة، في حین ت
إدارة التورید المستدامة األنشطة المتعلقة بالمعامالت مع الموردین مثل التقییم والتعاون المستدام 

مجموعة كبیرة من ) Fritz et al., 2017(كذلك حددت دراسة . والطویل األمد مع الموردین
ت أبعاد ممارسات إدارة سلسلة التورید المستدامة مثل ممارسات التصنیع األخضر وممارسا

ترشید استھالك الطاقة والحد من التلوث وممارسات المسؤولیة االجتماعیة للمنظمة وممارسات 
إدارة العالقات مع الموردین والعمالء وأنشطة التدریب الموجھة للموظفین لتحسین القدرة على 

ممارسات إدارة سلسلة ) Beske et al.,2014(كما حددت دراسة . ممارسة أنشطة االستدامة
ید المستدامة في التوجھ االستراتیجي، واستمراریة سلسلة التورید والتعاون وإدارة المخاطر التور

فإن أھم ممارسات إدارة ) Pauraj et al., 2017(ووفقا لدراسة . واالستباقیة من أجل االستدامة
عملیات التصمیم المستدام : سلسة التورید المستدامة تتمثل في أربع ممارسات أساسیة ھي

تجات وعملیات التصمیم المستدام للعملیات وأنشطة التعاون لتحقیق استدامة كل من جانبي للمن
بتصنیف ممارسات ) Hong et al., 2018(العرض والطلب، من ناحیة أخرى اھتمت دراسة 

إدارة سلسلة التورید المستدامة من منظور القدرات والكفاءات اإلداریة وأھمھا ممارسات تحقیق 
ة عبر سلسلة التورید وممارسات التعلم عبر سلسلة التورید بین شركاء االعمال، التعاون والثق

والتوجھ االستراتیجي داخل سلسلة التورید وإدارة الخطر داخل سلسلة التورید لضمان 
استمراریة عملیات سلسلة التورید والتي تتفاعل بدورھا مع اإلمكانیات المادیة والبشریة لسلسلة 

  .التورید
، والتي )Yali.et al.,2018(ة التصنیف لسلسلة التورید المستدامة التي قدمھا أما طریق

  :تبنتھا الباحثة فتشمل ما یلي
 یركز الشراء المستدام لسلسلة التورید على التعاون مع الموردین بھدف :الشراء المستدام 

منتجات التي تطویر المنتجات البیئیة المستدامة، حیث یشیر الشراء المستدام إلى المواد وال
یتم شراؤھا من الموردین وتحقق االھداف البیئیة للمنظمة وتعمل على الحد من النفایات أو 
اعادة االستخدام، والحد من االسراف في استخدام الموارد باإلضافة لعدم اھمال المعاییر 

 Namagembm et(التقلیدیة مثل التكلفة والجودة والتسلیم في االوقات المحددة 
al.,2018, Zhu et al.,2008,.( 
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 یشیر التوزیع المستدام لسلسلة التورید إلى وضع النقل ألي منتجات أو : التوزیع المستدام
خدمات من الموردین إلى الشركات المصنعة والعمالء، بھدف تقلیل اآلثار السلبیة على 

 .البیئة
 ج المنتجات یتطلب تصمیم سلسلة التورید المستدامة أن یتم إنتا: التصمیم المستدام

المصممة من قبل الشركات المصنعة بأقل قدر ممكن من المواد والطاقة بأقل قدر ممكن من 
حیث . باإلضافة إلى استخدام مواد غیر ضارة. أجل الراحة في االستعادة وإعادة التدویر

ر یشیر التصمیم المستدام إلى االجراءات التي یتم اتخاذھا أثناء تطویر المنتج للحد من اآلثا
البیئیة خالل دورة حیاة المنتج بدایة من الحصول على المادة الخام والتصنیع واستخدام 
المنتج وحتى یتم التخلص من المنتج في نھایة دورة حیاتھ، مع عدم اھمال المعاییر األخرى 

 .)Luthra et al., 2016(مثل الجودة واألداء والتكلفة 
 األصول إلى عائد من خالل استرداد القیمة ھو طریقة لتحویل فائض: استرداد االستثمار 

غیر المستخدمة وبیع األصول الفائضة عن احتیاجات التشغیل، والحد من مساحة التخزین 
ویتم ذلك من خالل قیام المنظمة باالستخدام االستراتیجي . من خالل إعادة التدویر الفعال

على قیمة أكبر من المواد إلعادة التدویر وإعادة البیع والتقنیات التي تھدف للحصول 
 ).Zhu et al., 2013(والمنتجات الفائضة من أجل الحد من التكالیف وتعظیم العائد منھا 

  )(Digalwar, 2020 : محددات تنفیذ سلسلة التورید المستدامة-ج
  :تتمثل أھم العوامل المؤثرة على تنفیذ وتطبیق سلسلة التورید المستدامة فیما یلي

 یكشف مستوى الوعي لدى المستھلكین مرحلة أو مسار الجانب : ءمستوى وعي العمال
وفیما یتعلق باالستدامة كان لقیاس . النفسي للمستھلك فیما یتعلق بالمعلومات واإلدراك

مستوى وعي العمالء أھمیة كبیرة للمنظمة ومھامھا التسویقیة، حیث أن المنظمة بحاجة 
 یفھمون الحاجة إلى االستدامة وفوائدھا إلى تحمل المسؤولیة األكبر لجعل المستھلكین

)Ahmad & BashiR,2014 .(  
 كلمة االستدامة، والتي تشیر تدریجًیا إلى مزیج من الفوائد البیئیة : الفوائد االقتصادیة

، ومن المؤكد أن الجانب )Carter & Rogers,2008(واالجتماعیة واالقتصادیة 
امل االقتصادیة في النماذج الحالیة إلدارة االقتصادي یجب االھتمام بھ، وأن اھمال العو

 .سلسلة التورید المستدامة سیشكل حاجًزا أمام النجاح االقتصادي طویل األجل للمنظمة
 تساعد إدارة سلسلة التورید المستدامة على تحسین : تحسین صورة العالمة التجاریة

مالء، لذلك قامت صورة العالمة التجاریة للمنظمة والتأثیر على مجموعة أوسع من الع
العدید من المنظمات بدعم صورة عالمتھا التجاریة من خالل تطبیق الممارسات المستدامة 

 Pui-Yan( في سلسلة التورید الخاصة بھا ISO 14000لسلسلة التورید، مثل تبني معیار 
& Choi, 2012).  

 غیر العدید نظًرا للتشجیع من العمیل أو أصحاب المصلحة الخارجیین، ت: ضغوط العمالء
من المنظمات ممارساتھا التقلیدیة وتنفذ جوانب االستدامة، ویختلف تأثیر أصحاب 

  .المصلحة من عمیل إلى آخر اعتماًدا على الترابط بین العمیل والمنظمة
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 ثبت أن إنشاء سلسلة تورید مستدامة ھو استراتیجیة تشغیلیة : القدرة التنافسیة للمنظمة
حیث یعد إدارة سلسلة التورید المستدامة حافًزا لتولید میزة للبحث عن میزة اقتصادیة، 

  .تنافسیة مستدامة محتملة بین المنظمات من خالل التعاون في القضایا البیئیة واالجتماعیة
 دفع تغیر المناخ الشدید الحكومات إلى سن قوانین بشأن : التشریعات والقوانین الحكومیة

ت والصناعات، حیث تعد األسالیب العملیة لالمتثال اآلثار البیئیة واالجتماعیة للمنظما
القانوني للتشریعات المتعلقة بالمناخ ھي أكثر قیمة من الناحیة االقتصادیة للمنظمات 
والمجتمعات، وغالًبا ما ینطوي اإلنتاج واالستھالك المستدامان على مشاركة الحكومة 

ى الشركات المصنعة لتصبح أكثر لتصحیح التكالیف وتقدیم الھیاكل التنظیمیة للتأثیر عل
  ).Luna-Reyes et al., 2014(كفاءة بیئیا 

 تھدف إدارة سلسلة التورید : ارتفاع تكالیف التخلص من المواد والمنتجات الخطرة
) تلوث المیاه والھواء والتربة(أو تقلیل اآلثار البیئیة الضارة / المستدامة إلى الحد من

والسلع غیر المكتملة حتى السلع النھائیة، ) طاقة والمنتجاتمثل المواد وال(وفقدان الموارد 
  . حیث تتطلب المبادرات البیئیة تكالیف واستثمارات ضخمة

 أصبح المدیرون أكثر وعیًا بأن التلوث ینبع من : ممارسات إدارة الموارد البشریة
كبیر على االستخدام غیر الفعال للمواد واألصول البشریة، ویعتمد نجاح المنظمة إلى حد 

دور وتقنیات إدارة الموارد البشریة، فالتدریب المناسب للعاملین حول مختلف جوانب 
  .االستدامة یسھم في تنفیذ إدارة سلسلة التورید المستدامة في المنظمة

 االدارة العلیا لھا تأثیر كبیر على األداء التنظیمي، ونظًرا ألن : التزام اإلدارة العلیا
التورید المستدامة تتطلب الكثیر من االستثمار، فیجب أن تكون ممارسة إدارة سلسلة 

  . اإلدارة العلیا جاھزة دائًما لتنفیذ إدارة سلسلة التورید المستدامة
 تعتبر مشاركة الموردین والعمالء : مشاركة الموردین والعمالء في الممارسات الخضراء

وھو أمر یصعب تحقیقھ بشكل أمًرا ضرورًیا بشكل استثنائي في تحقیق األھداف البیئیة 
  .فعال دون المشاركة العمیقة لشركاء سلسلة التورید

 إن وجود نظام فعال للمعلومات یعتبر أمرا حاسما لسلسلة التورید : توافر المعلومات
المستدامة، فامتالك العمالء لمعلومات غیر مكتملة حول البیئة والتأثیرات االجتماعیة یسبب 

  . یمھم للعناصر التي اعتمدوا علیھا في اتخاذ قرارات الشراءمشاكل للعمالء عند تقی
 أصبحت السیاسة الصدیقة : سیاسة المنظمة الداعمة إلدارة سلسلة التورید المستدامة

مع التزاید ). Bhardwaj,2016(للبیئة استراتیجیة اقتصادیة للشركات للبقاء في األسواق 
  .نبعاثات الغازات المضرة بالبیئةالمستمر في االتجاه للحد من آثار الكربون وا

 تمارس المنظمات غیر الحكومیة دوًرا أساسًیا في تحقیق : ضغوط المنظمات غیر الحكومیة
مصداقیة األعمال والضغط لتطبیق ممارسة االستدامة في المنظمات والتأثیر بشكل واضح 

  .في دورة حیاة المنتج
 یمكن تصنیف عامل االستدامة : دامةدور العاملین في تبني إدارة سلسلة التورید المست

األخالقي من خالل المشاركة المجتمعیة، وعالقات الموظفین، وممارسات إدارة األعمال، 



 

 ٨٤٦  
 

 
  

 
 

وتعد معرفة العاملین حول إدارة سلسلة التورید المستدامة وحرصھم على تنفیذھا دائما 
  .عامل حاسم لتطبیق إدارة سلسلة التورید المستدامة في المنظمة

 أصبحت المنظمات تدرك وتدیر المخاطر المتعلقة بعدم كفایة : موارد الطبیعیةندرة ال
األصول الطبیعیة المستخدمة في عملیات االنتاج واالستھالك، وبالتالي بدأت المنظمات 
تتكیف بشكل أكثر كفاءة مع انخفاض الموارد المتاحة في الطبیعة، لجعلھا أكثر استدامة 

  ). Carter & Rogers,2008(اقتصادًیا 
 یجب أن یشتمل الھیكل التنظیمي للمنظمات على : نقل التكنولوجیا إلى الموردین والعمالء

إدارة للبحث والتطویر، تقوم بتطویر تقنیات جدیدة تتعلق بممارسات إدارة سلسلة التورید 
المستدامة، نظًرا ألن جمیع موردي وعمالء المنظمة لیسوا حریصین مالیًا على استثمار 

ل في أعمال البحث والتطویر، لذا یجب على المنظمات الكبیرة نقل التكنولوجیا إلى األموا
 .موردیھا وعمالئھا لدعم إدارة سلسلة التورید المستدامة

  :التسویق المستدام)  ٢(
  : یتم تناول ھذا المتغیر من خالل التعرض للنقاط التالیة

  :مفھوم التسویق المستدام  -  أ
قت الحالي العدید من التحدیات، وخاصة تزاید حدة المنافسة،      تواجھ المنظمات في الو

بجانب تزاید الوعي البیئي للعمالء والتغییر المستمر في احتیاجاتھم، االمر الذي یدفع تلك 
المنظمات إلى محاولة اشباع تلك الحاجات وإعادة النظر بمسؤولیاتھا في ممارسة االنشطة 

یة أكبر في استراتیجیاتھا التسویقیة، ومن ھنا بدأ االھتمام التسویقیة، واعطاء البعد البیئي أھم
بنوع جدید من التسویق، أال وھو التسویق المستدام والذي یتوافق مع أھداف التنمیة المستدامة، 

وقد تطور مفھوم التسویق . ویتعامل مع منتجات صدیقة للبیئة وغیر ضارة بالمجتمع والبیئة
 بالقضایا البیئیة، وایمان المنظمات بأن ھناك من العمالء من المستدام، بسبب زیادة االھتمام

وأشار . یرغب في شراء منتجات ال تلحق اضرارا بالبیئة حتى لو اضطروا للدفع مقابلھا
)Catoiu , 2012 ( بأن التسویق المستدام من الموضوعات الحدیثة، كونھ یركز على االستخدام

ھدف تقدیم منتجات ذات قیمة عالیة للعمالء، واالطراف االمثل للموارد التي تمتلكھا المنظمة ب
واتفق مع . االخرى ذات العالقة مع االخذ بنظر االعتبار القضایا البیئیة االجتماعیة طویلة األجل

، في تعبیرھما عن التسویق )(Belz&Peattie, 2009;Emery, 2012ھذا الطرح كل من 
وسیحل محل التسویق التقلیدي، ویؤدي الى تحقیق المستدام بانھ یمثل نظرة جدیدة في التسویق، 

  . التنمیة المستدامة
         مع تنامي الوعي البیئي للمجتمعات على كل المستویات ظھر مفھوم التسویق 

والذي یمكن تعریفھ على أنھ فلسفة تسویقیة تھدف إلى )  (Meler &Dragan, 2014المستدام 
االھتمام بمعدالت األمان في المنتجات، واعادة استخدام تقدیم منتجات مسؤولة بیًئیا من خالل 

المخلفات، وتحسین أنظمة رقابة التلوث، وإعادة النظر في طرق استغالل الطاقة واستخدام كل 
حیث یعرف . ذلك  لدعم المیزة التنافسیة للمنظمات، ومن ثم العمل على زیادة مبیعاتھا وأرباحھا

)Arnould &Press, 2017 (لمستدام بأنھ ذلك المفھوم التسویقي الذي یعد وبشكل التسویق ا
مالكین (نموذجي العملیة التنظیمیة الداخلیة والموارد التي تخلق القیمة ألصحاب المصلحة 

وأكد أن للتسویق المستدام أھمیة قصوى، واشار فیھ الى أن تبني ). إلخ. وشركاء وموظفین
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كاسب كثیرة، منھا الوصول لقمة الھرم التنافسي، المنظمات لھذا المفھوم سیعود علیھا بمنافع وم
بل ویتیح لھا الفرصة لقیادة السوق مع تزاید االھتمام باألمور البیئیة في التسویق بشكل عام، 
فتبني المنظمة لفلسفة التسویق المستدام ستجعلھا متوافقة مع توقعات العمالء الذین تتعامل معھم، 

  .بیئیا واضحاوخاصة اولئك الذین یمتلكون توجھا 
بكونھ تعھد ) Dragan, 2014(    ومن المفاھیم المھمة للتسویق المستدام ھو ما قدمھ 

المنظمة بممارسة االعمال المسؤولة بیئیًا واجتماعیًا واقتصادیًا وبشكل یلبي حاجات العمالء 
كما یعرف التسویق المستدام في األدب . ورغباتھم، وتطویر عالقات طویلة األجل معھم

لتسویقي بأنھ عملیة تخطیط وتنفیذ ورقابة تطویر المنتجات وتسعیرھا وترویجھا وتوزیعھا ا
إشباع حاجات العمالء؛ تحقیق األھداف التنظیمیة؛ مالئمة : بأسلوب یتوافق مع المعاییر التالیة

خذ ومن ھنا فإن التسویق المستدام ھو شكل من أشكال التسویق التي تأ. العملیة للنظم اإلیكولوجیة
في االعتبار قضایا التنمیة المستدامة، حیث یستجیب التسویق إلى طلب السوق آخذا في االعتبار 
أھداف التنمیة المستدامة، من خالل المساھمة الفعلیة للمنتجات والخدمات في تحقیق، ومراعاة 

  .أھداف وقیود التنمیة المستدامة
، حول مفھوم )Reutlinger & Janina, 2012(    ومن خالل عرض افكار كل من 

التسویق المستدام، یؤكدان أن التسویق المستدام منھج شامل یھدف الى تلبیة متطلبات العمالء، 
والحفاظ على القضایا االجتماعیة واالقتصادیة والبیئیة، وتحقیق ربح بطریقة مسؤولة، ولكي 

. ء وأنماط استھالكھمیتحقق النجاح للتسویق المستدام یتطلب االمر إعادة النظر بسلوك العمال
أن الوصول إلى تحقیق التسویق المستدام یتطلب النظر إلى ) (Yidan & Heck, 2013ویعتقد

التسویق األخضر والتسویق االجتماعي وذلك تحت مظلة المسؤولیة : توجھین أساسین ھما
  . االجتماعیة للمنظمة

  : أبعاد التسویق المستدام  - ب
ویق المستدام یمكن القول بأن الھدف الرئیسي لھ ھو        من خالل التعرض لمفھوم التس

مساھمتھ في تحقیق التنمیة المستدامة وذلك من خالل إیجاد نوع من التوازن والتناسق بین 
االھداف االقتصادیة، واالجتماعیة والبیئیة، وذلك في ظل وجود مجموعة من الدوافع الرئیسة 

دة وتنوع التشریعات المتصلة بالتلوث وحمایة زیا: لتبني المنظمات للتسویق المستدام أھمھا
البیئة؛ الندرة النسبیة للموارد الطبیعیة وتكالیفھا المتزایدة؛ التغیرات في اتجاھات واالنماط 
االستھالكیة للعمالء، وزیادة التوجھ البیئي ؛ زیادة وعي أصحاب المصالح بالمسؤولیة 

یمكن القول إذن . بني االستراتیجیات المستدامةاالجتماعیة ؛ وضرورة تحقیق المیزة التنافسیة لت
البعد، (أن للتسویق المستدام ثالث أبعاد رئیسیة وھي مشتقة من أبعاد التنمیة المستدامة الثالثة 

، لذلك فإن التسویق المستدام ھدفھ ودوره الحقیقي یبرز من )االجتماعي، االقتصادي والبیئي
التسویق االجتماعي :  مفاھیم تسویقیة حدیثة أال وھيخالل تبني نفس األبعاد السابقة لكن وفق

   :والتسویق األخضر، والتسویق المسؤول كما یلي
یھتم التسویق المستدام بالبیئة الداخلیة ): فلسفة التسویق االجتماعي: (البعد االجتماعي -١

والخارجیة للمنظمة، حیث ینصب اھتمامھ على أحوال وظروف العاملین بالمنظمة، من 
لتركیز على ظروف العمل في المنظمة بما یضمن سالمة وصحة العاملین خالل خالل ا

أما فیما یتعلق بالمجتمع المحیط بالمنظمة . تأدیة عملھم وتحقیق العدالة والمساواة بینھم
وتؤثر فیھ، فیھتم التسویق المستدام بالحد من اآلثار السلبیة وتعظیم االیجابیات المتوقعة 
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ي أسالیب متطورة وصدیقة للبیئة تحد من أشكال التلوث المختلفة، منھا، بالعمل على تبن
 ,Kotler)وتبنى العدید من البرامج والخطط التي تحقق المسؤولیة االجتماعیة، فقد أشار 

 للتسویق االجتماعي كونھ یمثل محاولة جادة لتنفیذ البرامج االجتماعیة التسویقیة (2004
مة فقط، بل یھدف إلى التأثیر على السلوك االجتماعي فھدفھ لیس موجھا لتسویق سلعة أو خد

ومن ھنا یتجلى . للجھات المستفیدة منھ ویھدف لتحسین الظروف الحیاتیة دون أي مقابل
دور التسویق في البعد االجتماعي للتنمیة المستدامة من خالل ما یظھره من احترام لحقوق 

 والطفل والبیئة، والسعي لدعم اإلنسان في جمیع المجاالت بما في ذلك حقوق المرأة
المنظمات العاملة في المجتمع، فھو ال یسعى فقط إلى تحقیق أھداف المؤسسات، وإنما إلى 
تحقیق رفاھیة المجتمع وسعادتھ من خالل االھتمام بمشاكل المجتمع وتقلیل آثارھا وخاصة 

اكل المستھلكین، عن فیما یتعلق بنوعیة الحیاة، تقدیم المنتج األفضل، مواجھة البطالة ومش
طریق تعظیم المسؤولیة االجتماعیة واعتبارھا المعیار األساسي في أداء المنظمة المستدام، 

ویواجھ بذلك التسویق االجتماعي تحدي . وبما یحقق البعد االجتماعي للتنمیة المستدامة
لتسویقیة وھذا األمر أدى بھ إلى استھداف حمالتھ ا .كسب دعم المستھلكین لسیاسة المنظمة

المستھلكین وتشجیع عندھم السلوك المسؤول، باإلضافة إلى محاولة دمج المسؤولیة 
وبذلك، تحتاج المنظمة إلى التزام متبادل . االجتماعیة في عروض منتجاتھا أو خدماتھا

  .لعمالئھا حتى تكون ممارساتھا فعالة وحقیقة
تسویق المنتجات : األخضر، بأنھیتمثل التسویق ): فلسفة التسویق األخضر: (البعد البیئي -٢

الصدیقة للبیئة واآلمنة، وأن تتضمن عدد من األنشطة المختلفة التي تتمثل في تعدیل المنتج، 
تغییرطریقة اإلنتاج، تغییر طریقة وأسالیب التعبئة والتغلیف وتعدیل وتطویر أسالیب 

البیئیة وتبني مبادئ  فقد أدى تنامي االھتمام باالعتبارات (Reutlinger, 2012). الترویج
التسویق األخضر إلى التأثیر على مواقف واتجاھات المستھلكین وقیمھم وسلوك الشراء 
لدیھم والمرتبط بسلع وخدمات معینة، األمر الذي أوجب على المسوقین فھم المضامین 
 المتعلقة بھذه المستجدات من اجل تقدیم منتجات أكثر تكیفا مع االعتبارات البیئیة ومبادئ
التسویق البیئي، لذلك یستمد التسویق األخضر مفھومھ وأبعاده من مقاصد التنمیة المستدامة، 
بحث یتضح ذلك من االستجابات التسویقیة المناسبة لالعتبارات البیئیة المتمثلة في ضرورة 
التخلص من استخدام المواد الكیماویة التي تدخل في بعض الصناعات، باإلضافة إلى 

اء المنتجات المصنوعة من أخشاب الغابات االستوائیة ومصادرالطاقة التحول عن شر
المضرة للبیئة إلى مصادر الطاقة المتجددة مثل الریاح، وھو ما یشیر إلیھ التسویق األخضر 
الذي یھدف إلى مقاطعة المنتجات التي تؤدي إلى تھدید حیاة المستھلك واآلخرین وخاصة 

موسا للبیئة سواء خالل تصنیعھا أو استخدامھا، ومن الصحیة منھا، والتي تحدث ضررا مل
ھنا یتضح لنا بأن البعد البیئي للتسویق المستدام ھنا یتبلور حول دورة الحیاة الخاصة بالمنتج 
ككل، فالتأثیر األكبر على البیئة یمكن أن یكون إما أثناء مرحلة اإلنتاج أو االستھالك أو 

خذ في االعتبار كل من الموارد، واستخدام الطاقة مرحلة طرح المنتج في السوق، ویتم األ
والمواد خالل عملیة اإلنتاج، والنفایات، والتعبئة والتغلیف وكذلك التوزیع، بھدف الحصول 
على أقل تأثیر ممكن على البیئة في كل المراحل، وعلى الرغم من ذلك فإن مسؤولیة 

س تأثیر المنتج على البیئة خالل المؤسسة ال تنتھي عقب شراء المنتج، فمن المھم أن نقی
 .فترة استخدامھ وكذلك في أیة دورة من دورات حیاتھ وإذا ما كان یمكن إعادة تصنیعھ أم ال
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یعبر مضمون التسویق المسؤول عن تحقیق ): فلسفة التسویق المسؤول: (البعد االقتصادي -٣
مجموعة العملیات البعد االقتصادي للتسویق المستدام حیث یعرف التسویق المسؤول بأنھ 

ویشیر البعد االقتصادي إلى أن تحقیق . التي تھدف إلى تطویر وتعزیز مسؤولیة المنظمات
األرباح یعد من بین أھم أھداف أي منظمة، ولجعل العمل المستدام اقتصادیا یجب أن 
یستخدم الموارد بطریقة تسمح للعمل بأن یدار باستمراریة ویحقق ربحا في الوقت ذاتھ، 

تكمن مھمة المنظمة ورؤیتھا المستدامة في تدعیم التسویق المستدام بحیث تصبح بحیث 
عملیة تصمیم وإنتاج وتوصیل المنتج مستدام لیس مسؤولیة قطاع التسویق فحسب ولكن 

 ).Arnould &Press, 2017(األمر یتطلب التكامل والتعاون بین كل قطاعات المنظمة 
بحیث ینظر ، بادل بین التسویق المستدام والتنمیة المستدامة          ومن ھنا فإن الترابط المت

، للتنمیة المستدامة على أنھا مفھوم ثالثي األبعاد یشیر إلى االستدامة االقتصادیة
كما تھدف ، وذلك كلھ من أجل تحقیق الترابط الكامل بینھما، واالجتماعیة والجودة البیئیة

كونھ یعبر عن عالقة مستدامة  , لمستدامالدراسة إلى ضرورة تفعیل مفھوم التسویق ا
ومن خالل الدراسة تم التوصل ، باإلضافة للبیئة الطبیعیة واالجتماعیة، ومربحة مع العمالء

إلى أن التسویق المستدام ویمكن أن یساھم في التنمیة المستدامة لیس فقط من خالل 
نفیذ سیاسات واستراتیجیات الممارسة الیومیة للتقلیل من األثر البیئي، بل أیضا من خالل ت

  .جدیدة لتعزیز مفھوم أوسع للنمو المستدام باعتباره جزءا أساسیا من الكیانات االقتصادیة
  :األداء المستدام)  ٣(

مما ال شك فیھ أن تأثیر المنظمات على البیئة ھو مصدر قلق متزاید، مما یؤدي إلى 
 البیئیة واالقتصادیة واالحتیاجات االجتماعیة المطالبة بالممارسات المستدامة التي تلبي المتطلبات

)Hussain, et al., 2018 .( في الواقع، أصبحت جمیع المنظمات ملزمة ببذل المزید من الجھد
لموازنة أدائھا االقتصادي واالجتماعي والبیئي، خاصًة تلك التي تعاني من ضغوط مجتمعیة 

 George et(حدیا صعبا في بعض الحاالت وتنافسیة وتنظیمیة حیث یعتبر تحقیق ھذا التوازن ت
al. ،2015 ؛Haffar and Searcy ،2017 .( وتواجھ المنظمات في العصر الحالي تحدیا

یتمثل في كیفیة تحقیق األداء المستدام، وذلك بعد أن كان یتمثل ھدف المنظمات التقلیدیة في خلق 
ظمات أخرى غیر تقلیدیة أن الغرض قیمة قصیرة األجل وتحقیق المصلحة الذاتیة، بینما تعتقد من

من أعمالھا التجاریة ھي خدمة المجتمع، ولكن ھناك أرضیة مشتركة وھي التركیز على القیمة 
التي یمكن أن یضیفھا األداء المستدام ألعمال المنظمة على المجتمع ومساھمتھ في الجوانب 

  .الثالثة البیئیة واالقتصادیة واالجتماعیة
 :دام وأھمیتھمفھوم األداء المست  -  أ

       یعد األداء المستدام مفھوم شدید الصعوبة من حیث التعریف والقیاس حیث ال یوجد تعریف 
تم االتفاق علیھ على الرغم من وجود العدید من الدراسات والبحوث في مجال األداء المستدام، 

 المصلحة حیث یعد األداء من المفاھیم متعددة األبعاد وتعتمد على ظروف السوق وأصحاب
وقد عرفھا البعض بأنھا الطریقة التي . والضغوط الداخلیة والخارجیة التي تتعرض لھا المنظمة

تخلق بھا المنظمة قیمة لمساھمیھا والمجتمع من خالل تعظیم اإلیجابیات والحد من اآلثار السلبیة 
 في حین أكد .)Holtzblatt & Tschakert, 2011(للقضایا البیئیة واالجتماعیة واالقتصادیة 

)Searcy, 2012 ( أن األداء المستدام ھو العملیات اإلداریة في المنظمة) التخطیط والتنظیم
  .في إدارة األنشطة البیئیة واالقتصادیة واالجتماعیة على األجل القصیر والطویل) واإلشراف



 

 ٨٥٠  
 

 
  

 
 

قق حالة      وخالل الفترة الحالیة یتم النظر لالستدامة على أنھا أمر البد منھ حیث یح 
التكامل بین األبعاد الثالثة لالستدامة وجمیع القرارات واالجراءات التي تتخذ یومیًا من قبل 
المنظمات من أجل القیام باألعمال من ناحیة، ومن ناحیة أخرى یدخل المنظمات في مرحلة 

جتماعیة جدیدة تتمثل بالكیفیة التي تتحول من خاللھا إلى كیانات تصب في المصلحة البیئیة واال
  .)٢٠١٧القریشي،  (واالقتصادیة مع الحفاظ على أصحاب المصلحة في آن واحد

       وتتعدد الفوائد المتحققة من وراء تبني مفھوم األداء المستدام،  كونھ  یساعد المنظمة 
على التنبؤ بالمخرجات المحتملة للنشاط ، وتمكنھا من التعامل مع المشاكل المحتمل أن تقف 

ام تحقیق أھداف المنظمة، باإلضافة إلى أنھ یولد رؤیة واضحة وشاملة لدى المنظمة عن عائقا أم
 Miller et.(طبیعة األعمال والمنتجات والخدمات، ومدى تأثیرھا في الوقت الحالي والمستقبلي

al., 2011 (إلى ذلك أن األداء المســتدام یســھم فــي ترشید اســتھالك الطاقــة واالھدار أضف 
ـي المــوارد الطبیعیــة والحد من التلــوث البیئــي مــن أجــل تحســین مســتوى الحیــاة للبیئة فـ

والمجتمع الــذي تعمــل فیــھ وجــذب أفضــل العــاملین واالحتفــاظ بھــم، كذلك یغذي األداء 
 منتجـات و أنشـطة المستدام من االتجاھات الداعمة لعملیات التطویر و اإلبداع في عملیـة تولیـد

وممارسـاتھما فــي أســواق جدیــدة، ممــا یحقــق للمنظمــات المســتدامة المیزة التنافسیة مقارنة 
وھناك عدة عوامل تعمل على تحفیز . بالمنظمات األخرى التي ال تعتمد ممارسات االستدامة

یة وتتضمن العوامل اإلداریة األداء المستدام للمنظمات، وتشمل تلك العوامل على، البیئة الداخل
كالھیكل التنظیمي، والعملیات اإلداریة، والعوامل التشغیلیة كالعمل على زیادة الكفاءة في 
استخدام الطاقة، واالستخدام األمثل للموارد الطبیعیة، والعوامل االقتصادیة المتمثلة باالستخدام 

لخارجیة وتتضمن ضغوط الجھات الحكومیة، األمثل للتكنولوجیا وتقلیل التكلفة، باإلضافة للبیئة ا
  .والعوامل السوقیة المتعلقة بدرجة وعي العمالء والمساھمین، وتوقعات أصحاب المصلحة

      ومن ھنا یمكن تعریف األداء المستدام بأنھ الطرق المتبعة في ممارسات المنظمة من 
تبار الجوانب االقتصادیة أجل خلق قیمة في األجلین القصیر والطویل، مع األخذ بعین االع

  .والبیئیة واالجتماعیة
 :أبعاد األداء المستدام  - ب

     وفًقا لمراجعة األدبیات التي تناولت موضوع استدامة األداء للمنظمات، اتضح انھا لم 
تنظر إلى األبعاد الثالثة لالستدامة بشكل متساو، فبعضھا على سبیل المثال ركز على الجانب 

 ,Fritz(، في حین اھتم آخرون  (Gunasekaran & Kobu , 2007) االقتصادي فقط
Schöggl, & Baumgartner , 2016( بالجوانب البیئیة واالجتماعیة، وأشارت مجموعة ،

 إلى األبعاد الثالثة  (Zhang & Awasthi ,2011 ; Ahi & Searcy , 2014)أخرى 
میع الجوانب الالزمة لتغطیة لالستدامة، لكنھم لم یأخذوا في االعتبار بشكل كامل وشامل ج

ومع ذلك، تحاول ھذه الدراسة تحدید جمیع األبعاد الثالثة لالستدامة كعناصر . سلسلة التورید
  :أساسیة لنظام تقییم إدارة سلسلة التورید المستدامة، وذلك كما یلي

  :األداء البیئي -١
لھواء والنفایات السائلة،      یشیر األداء البیئي إلى قدرة المنظمة على الحد من انبعاثات ا

وتقلیل استھالك المواد الخطرة والسامة، وكذلك تقلیل وتیرة الحوادث البیئیة، كما تعرف 
بأنھا أھمیة تحقیق الكفایة البیئیة للمنظمة من خالل التفسیر الدقیق لألنشطة البیئیة والتقدیر 

لة تجاه حمایة الكائنات الكفء لاللتزامات البیئیة، بمعنى أن تعمل المنظمة بطریقة مسئو
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الحیة، االستخدام الكفء للموارد، تقلیل النفایات والتخلص منھا، االستخدام المالئم للطاقة، 
تقلیل المخاطر والخسائر والتغطیة التأمینیة، تسویق منتجات آمنة، اإلدارة البیئیة، 

المنظمة على وتظھر مؤشرات األداء البیئي للمنظمات من خالل تأثیر . واإلفصاح البیئي
النظم الطبیعیة، وتساعد في تحدید التأثیرات البیئیة األكثر أھمیة وإظھار وربط األھداف 
البیئیة للمنظمات وتطویر الموظفین، باإلضافة إلى مناسبة األسعار بما یضمن إشباع 

المعیشي وخفض وترشید استھالك الموارد بما  الحاجات اإلنسانیة والرفع من المستوى
 ,.Bon et al(مراریتھا والعمل على تجنب أو تخفیض اآلثار البیئیة السلبیة یضمن است

وقد اشارت الدراسات لالرتباط اإلیجابي بین ممارسات إدارة سلسلة التورید ). 2018
المستدامة واألداء البیئي الذي یقود المنظمات الكتساب میزة تنافسیة 

)Laosirihongthong et al., 2013 (د المنظمات وسائل متطورة تدفع من خالل اعتما
إلى تبني اإلنتاج النظیف واإلدارة الخضراء، جنًبا إلى جنب مع إدارة سلسلة التورید 
للمنظمات لتحقق مستوى أعلى من الكفاءة وخفض في الموارد المستخدمة، مما یؤدي إلى 

  .تحقیق وفورات في التكلفة اإلجمالیة
       ومن خالل التركیز على إدارة سلسلة التورید الداخلیة المستدامة التي تتبنى ممارسات 

أن التصمیم ) Gimenez et al.,2012(التصنیع الصدیقة للبیئة، فعلى سبیل المثال وجد 
البیئي الذي یعد جزًءا من إدارة سلسلة التورید الداخلیة المستدامة یعني ضمنیا أن الحد من 

ات واالستخدام الفعال للمواد سیؤدي إلى خفض التكالیف مما یؤثر بشكل إیجابي على النفای
إیجابیة الربط بین ممارسات ) (Sroufe.,2006وبالمثل، الحظ . األداء البیئي للمنظمة

سلسلة التورید المستدامة في منظمة التعاون االقتصادي وخفض التكالیف من خالل البیع 
  . ولیة، والفوائد األخرى التي تفوق تكالیف تنفیذ تلك الممارساتللمنتجات في األسواق الد

أشاروا لوجود عالقة إیجابیة بین الشراء ) (Diabat.,et al.,2013           أما كل من 
األخضر، واللوجستیات العكسیة والتعاون مع العمالء الذین ھم جزء من ممارسات إدارة سلسلة 

ي، حیث أن التعاون البیئي بین الموردین والعمالء یجعل األداء التورید الخارجیة واألداء البیئ
أكثر جاذبیة وصدیق للبیئة ویحد من السلوك غیر المستدام، مما سیؤدي إلى تأثیر إیجابي على 

  .األداء البیئي للمنظمات
  : على ما یليعناصر األداء البیئيوتشمل 
 ى تحسین العملیات في الشركة للحد وھذا یعني العمل عل: مستوى إدارة العملیات التشغیلیة

حیث یخفض من االثر المباشر لعملیات االنتاج، ویشمل ھذا اإلجراء . من األثر البیئي
مقاییس مختلفة مثل مستوى تحسین عملیة الحد من النفایات، والتحكم في التلوث، ومستوى 

  .االنبعاثات وكمیة استھالك الطاقة
 ویتضمن المؤشر مقاییس . وخصائص المنتجوھذا یعني مواصفات : ممیزات المنتج

 .مختلفة مثل مستوى المواد المعاد تدویرھا في المنتج، وتوافر الملصقات البیئیة
 مثل وقت إعادة التدویر . وھذا یعني الفعالیة في عملیات إعادة التدویر: كفاءة إعادة التدویر

 .تدویروكمیة استھالك الطاقة ومستوى النفایات أثناء معالجة إعادة ال
 وھذا یعني أن تطویر تقنیات جدیدة بما في ذلك المبادرات الخضراء : التكنولوجیا البیئیة

والبرامج النظیفة التي تقلل من التأثیر البیئي مثل إدخال تقنیات جدیدة متقدمة في إدارة 
 .المواد الخطرة واستخدام المنتجات المعاد تدویرھا في العملیات االنتاجیة الجدیدة
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  :ء االقتصادياألدا -٢
یشیر األداء االقتصادي إلى قدرة المنظمة على تحقیق األھداف المالیة، المتمثلة برضا 
المساھمین وأصحاب المصلحة من خالل معدالت مرضیة الستثمارھم، ویمكن تعریف األداء 
االقتصادي على أنھ مقدار التحسن الحادث في الجانب المالي والتسویقي الناتج عن تطبیق 

سات إدارة سلسلة التورید المستدامة، ویأتي التحسن المالي في صورة انخفاض تكلفة شراء ممار
مستلزمات االنتاج والخامات، وتكلفة استھالك الطاقة، وانخفاض تكلفة معالجة النفایات 

في حین یأتي التحسن في األداء التسویقي في صورة . والتخلص منھا، وتكالیف الحوادث البیئیة
ط العائد على المبیعات، وزیادة متوسط الربح ونمو االرباح وزیادة متوسط نمو زیادة متوس

ویمكن القول بأن البعد االقتصادي یساعد . )Namagembe et al., 2018 (الحصة التسویقیة
في قیاس أداء المنظمة المستدام وذلك من خالل مقارنة مؤشرات التنافس في صناعة محددة، 

وقد ارتبطت ممارسات سلسلة التورید المستدامة . ین القصیر والطویلوتحدید قدراتھا في األجل
كفلسفة تنظیمیة بقدرة المنظمة على تحقیق االرباح وزیادة الحصة التسویقیة من خالل تبني آلیة 

المنظور االقتصادي، وتشمل عناصر األداء االقتصادي على . لتقلیل المخاطر وتحسین الكفاءة
  :االتي
 التكلفة اإلجمالیة التي تتحملھا المنظمة نتیجة تحول سلسلة التورید التقلیدیة :التكلفة البیئیة 

مثل التكلفة المرتبطة باالمتثال البیئي وتكلفة إعادة . لتشمل وجود عملیات بیئیة ومستدامة
التدویر والتكلفة المرتبطة باستھالك الطاقة، وتكالیف الشراء والتخلص من المواد المتوافقة 

  .بیئیا
 ھذه ھي التكلفة المعتادة التي تحدث نتیجة لعملیات معتادة : فة سلسلة التورید التقلیدیةتكل

في سلسلة التورید، تشمل جمیع التكالیف التي تتم لضمان وصول المنتجات إلى المستھلك 
حیث تتأثر تكلفة سلسلة التورید التقلیدیة بطریقة أو بأخرى بالممارسات المستدامة . النھائي

على سبیل المثال، من المفترض أن تكلفة التسلیم وتكلفة المخزون سوف . توریدلسلسة ال
  .یتم تخفیضھا نتیجة لممارسات إدارة سلسلة التورید المستدامة

 التي تتعلق بالمنتج ولھا تأثیر كبیر للغایة على أداء سلسلة التورید، یتضمن ھذا : الجودة
ء، توافر ضمان للمنتج، النسبة المئویة المقیاس مقاییس متنوعة مثل مستوى شكاوى العمال

  . لالنخفاض في الخردة وإعادة التدویر، والنسبة المئویة لالنخفاض في عدم موثوقیة التسلیم
 وھذا یعني قدرة سلسلة التورید على التكیف مع السیناریوھات المختلفة التي یمكن : المرونة

التورید مثل مرونة الطلب ومرونة أن تحدث بسبب التغیرات في العملیات العادیة لسلسلة 
  .التسلیم ومرونة اإلنتاج

 وھذا یعني معدل استجابة سلسلة التورید لبعض العناصر، ویتضمن ھذا : االستجابة
المقیاس مقاییس مختلفة مثل مھلة التصنیع، مھلة الشراء، التسلیم في الوقت المحدد، ومھلة 

  .لةإرجاع المنتج، وإجمالي العرض أي قت دورة السلس
 :ویتم تقییم بعد األداء االقتصادي المستدام للمنظمة من خالل اآلتي

  ،نسب السیولة وذلك بقدرة المنظمة على الوفاء بااللتزامات قصیرة األجل 
  نسب األرباح قدرة المنظمة على تولید الھامش، والعائد على األصول، والعائد على

 .حقوق المساھمین، وربحیة السھم



 

 ٨٥٣  
 

––  

 
 

 ي یقصد بھا ھي مدى اعتماد المنظمة في تمویل استثماراتھا على نسب الرفع المال
 .الدیون، وقدرة المنظمة على الوفاء بالتزاماتھا تجاه الدائنین في األجل الطویل

 نسب النشاط ویقصد بھا كفاءة استخدام المنظمة لمواردھا المالیة وأصولھا المختلفة. 
لممارسات التجاریة، تطیل من عمر وقد اتضح مما سبق أن دمج مبادئ االستدامة مع ا

المنظمة، وتزید من حصتھا السوقیة في األجل الطویل، باإلضافة إلى التمیز بین منافسیھا، كونھا 
  .تعمل من خالل تحقیق التوازن بین أھدافھا الملموسة والغیر ملموسة وبین األبعاد الثالثة لألداء

  :األداء االجتماعي -٣
عي بالقدرة على تحقیق التوازن بین الكفاءة االقتصادیة       یرتبط األداء االجتما

وإنتاجیة العمل للفرد والمجتمع، من خالل االستخدام الرشید للموارد الطبیعیة المتجددة وغیر 
المتجددة، لتعزیز التنمیة المستدامة الناشئة عن أداء المنظمات، ویتطلب ذلك أن یتسم األداء 

یة األعمال التنافسیة في المنظمات وبین اإلدارة االجتماعیة من بالقدرة على الربط بین استراتیج
. أجل تحقیق التوازن بین احتیاجات وتوقعات ورغبات أصحاب المصلحة على اختالف أھدافھم

وتستطیع لمنظمات تحقیق األداء المستدام للعمالء في المجتمع من حیث مدى قدرتھا على تولید 
لمجتمع، وذلك عن طریق تحقیق الجودة العالیة للخدمة أو المنتج، قیمة للمنتج أو الخدمة المقدمة ل

والسعر المالئم لكافة الطبقات االجتماعیة، فضًال عن التسلیم في الوقت المناسب وبأقل نسبة من 
العیوب واالھدار، مما یعطي استدامة التمیز في الخدمة، وبالتالي زیادة الحصة السوقیة في 

 Fritz, Schöggl, and Baumgartner ء المجتمع لتلك المنظمةالقطاعات المستھدفة، ووال
  :، ویشمل عناصر األداء االجتماعي على ما یلي)(2016,
 االدارة العلیا مسئولة عن اتخاذ القرارات المتعلقة باختیار الموردین : التزام اإلدارة

ل ممارسات وعملیات اإلنتاج والكثیر من الدراسات تظھر أھمیة التزام اإلدارة في مجا
إدارة سلسلة التورید، ویتضمن ھذا المقیاس مقاییس مختلفة مثل مستوى الجھد المبذول 
لتحفیز العاملین والموردین العتماد الممارسات المستدامة، وتوافر أنظمة التحكم 
والتقییم البیئي، وعدد مبادرات االدارة البیئیة، ومستوى الجھد لرفع وعي المستھلك 

  .دامةحول أھمیة االست
 وھذا یعني زیادة نسبة آراء العمالء المؤیدة لممارسات سلسلة االمداد : رضا العمیل

وإذا كان ھدف جمیع الشركات ھو بیع . والمنتجات التي تتمتع بصفة االستدامة
منتجاتھم للمستھلكین فإن قیاس أداء سلسلة التورید یجب أن تكون مبنیة على رضاء 

على اھتمام العمالء بالمنتجات الخضراء ورضا العمالء العمیل، ویعتمد ھذا المقاییس 
  .من المنتجات الخضراء

 ھذا ھو مؤشر حیوي یقیس المشاركة الكلیة للعاملین في ممارسات : تطویر العاملین
تؤثر الممارسات ) Markley & Davis,2007(سلسلة التورید المستدامة وفقا لـ 

ورضاء العاملین، ویقاس ذلك بعدد برامج المستدامة لسلسلة التورید على رضا العمالء 
التدریبیة الخاصة بتلك الممارسات، وعدد المؤتمرات والمعارض ذات الصلة بالتنمیة 

  .المستدامة التي تشارك فیھا المنظمة
  :منھجیة الدراسة: خامسًا

اعتمدت الدراسة على المنھج الوصفي التحلیلي من خالل استعراض الدراسات السابقة 
لت متغیرات الدراسة باإلضافة إلى الدراسة التطبیقیة، ومن خالل تحلیل متغیرات التي تناو
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الدراسة واختبار فروضھا تم اعداد استمارة استقصاء والتي تعد أحد أسالیب القیاس والتي 
  .اعتمدت علیھا الباحثة في جمع المعلومات عن متغیرات الدراسة

 :نموذج الدراسة -١
راض وجود عالقة مباشرة وغیر مباشرة بین ممارسات یعتمد نموذج الدراسة على افت

المستدام، التوزیع المستدام، التصمیم المستدام، استرداد الشراء (سلسلة التورید المستدام 
، ولإلجابة على تساؤالت )البیئي، االقتصادي، االجتماعي(وأداء المنظمات المستدام ) االستثمار

لدراسات السابقة، وفي ظل األھداف المحددة سلفا الدراسة، ومن خالل ما تم استعراضھ من ا
للدراسة، تم تحدید العالقة المباشرة وغیر المباشرة بین متغیرات الدراسة كما ھو معروض 

  ):١(بالشكل رقم 
  اإلطار المقترح للدراسة) ١(شكل رقم 

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

                             تشیر إلى التأثیر المباشر
                    تشیر إلى التأثیر غیر المباشر         

 :فروض الدراسة -٢
ولإلجابة عن تساؤالت ) ١(في ضوء العالقات المعروضة في الشكل السابق رقم 

  :الدراسة، ونتائج الدراسات السابقة، تم صیاغة فروض الدراسة كما یلي
 التورید توجد عالقة ارتباط معنوي بین ممارسات إدارة سلسلة : الفرض األول

  . المستدام، والتسویق المستدام، وأداء المنظمة المستدام
 یوجد تأثیر معنوي لممارسات إدارة سلسلة التورید المستدام، على : الفرض الثاني

  . التسویق المستدام

التسويق 
  املستدام

 

ممارسات سلسلة 
  التوريد املستدامة

 الشراء المستدام. 

 التوزیع المستدام. 

 التصمیم المستدام . 

 استرداد االستثمار. 

 المھارات المعرفیة . 
  

أداء املنظمة 
  املستدام

 البیئي 

  االقتصادي 

 االجتماعي 
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 یوجد تأثیر معنوي لممارسات إدارة سلسلة التورید المستدام على أداء : الفرض الثالث
  . المنظمة المستدام

 یوجد تأثیر معنوي للتسویق المستدام على أداء المنظمة المستدام: ض الرابعالفر.  
 یزداد التأثیر المعنوي لممارسات إدارة سلسلة التورید المستدام على : الفرض الخامس

  .أداء المنظمة المستدام عند توسیط التسویق المستدام
 :حدود الدراسة -٣

  :تتمثل حدود الدراسة في اآلتي
قتصر الدراسة على شركات تصنیع المواد الغذائیة في المنطقة ت: حدود مكانیة )١

 .الصناعیة بمدینة دمیاط الجدیدة
تشمل الدراسة كافة العاملین في مختلف المستویات االداریة من العاملین : حدود بشریة )٢

 في شركات تصنیع المواد الغذائیة في المنطقة الصناعیة بمدینة دمیاط الجدیدة
  :أسلوب الدراسة -٤

 المطلوبة للبحث ومصادرھا المختلفة، ومجتمع البحث والعینة، وقیاس البیاناتضمن ویت
متغیرات البحث، وأداة البحث وطریقة جمع البیانات، واألسالیب االحصائیة المستخدمة للتحقق 

 :من مدى صحة فروض البحث، ویتم تناول ذلك على النحو التالي

  :مدت الباحثة على نوعین من مصادر البیاناتاعت: البیانات المطلوبة للبحث ومصادرھا) 1
ة          : البیانات الثانویة ) أ(   سابقة والمتعلق ى الدراسات ال وتم الحصول علیھا من خالل االطالع عل

ات   (بمتغیرات الدراسة   ستدام، أداء المنظم ممارسات سلسلة التورید المستدامة، التسویق الم
ستدام داد اإلط    ) الم ن اع ة م ن الباحث ا یمك ي م اھیم   وھ یل المف ة وتأص ري للدراس ار النظ

  .المتعلقة بمتغیرات البحث
شركات تصنیع       : البیانات األولیة ) ب  ( اعتمادا على قوائم االستقصاء الموجھ للعاملین العاملین ب

دى          ار م ا یمكن من اختب المواد الغذائیة في المنطقة الصناعیة بمدینة دمیاط الجدیدة، وھو م
  . سة ومن ثم التوصل للنتائج والتوصیاتصحة أو خطأ فرضیات الدرا

  : مجتمع وعینة البحث) ٥
واد           : مجتمع البحث ) أ  (    ي شركات تصنیع الم املین ف ع الع یتمثل مجتمع ھذه الدراسة من جمی

ى            وزعین عل دة ، م اط الجدی ة دمی صناعیة بمدین ة ال ي المنطق ًا   ) ٢٠(الغذائیة ف شركة ، وفق
صناعیة     إلحصائیات وتقاریر الھیئة العامة    ار شركات تصنیع     ) .٢٠١٧( للتنمیة ال م اختی وت

عي             ى س ع إل ك یرج دة ، وذل اط الجدی ة دمی صناعیة بمدین ة ال ي المنطق ة ف واد الغذائی الم
اد    ة اعتم الل محاول ن خ اء م تمرار والبق ن االس ا م سیة یمكنھ زة تناف تالك می شركات الم ال

ل ا     ى ظ رة وف دة ومبتك ل جدی الیب عم ة وأس م إداری ي نظ ى وتبن دة عل ضغوط المتزای ل
ة     ات الدولی ة والمنظم ر الحكومی ات غی ات والمنظم ب الحكوم ن جان ال م سات األعم مؤس
ض           ي بع سات بتبن د من المؤس د شرعت العدی ة ؛ فق ضایا البیئی سؤولیاتھا تجاه الق للوفاء بم
دیل المنتجات           ا وتع  الممارسات المستدامة والتي تشمل تقدیم المنتجات والخدمات اآلمنة بیئی

ات    ات واحتیاج تالءم ورغب ة وت ات البیئی ا لالحتیاج الن وفق ة واإلع اج والتعبئ ة اإلنت وعملی
زة    ق می ن تحقی ستدامة م ات الم ع الممارس ا م ق رؤیتھ ي تتف شركات الت ن ال الء، وتمك العم
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ث أن            الیف، حی ة ، وتخفیف المخاطر وخفض التك ة التجاری والء للعالم تنافسیة ، وزیادة ال
تدام ات االس ل     ممارس ن قب تثمارات م ن االس د م ي المزی د تجن شركات ق دھا ال ي تعتم ة الت

ى       ب عل ي التغل ساھم ف سوقیة ت ة ال ادة القیم ى زی ضا إل ؤدي أی ن أن ت ا یمك شركات ، كم ال
  .التحدیات والمنافسة العالمیة والمحلیة، وتزید من المیزة التنافسیة

ة أتضح      قامت الباحثة بسحب عینة عشوائیة طبقیة    :عینة البحث ) ب( ة الدراس درت عین  ، وق
ساوي    ة ی م العین ك         )٤٠٠(أن حج ن تل زء م ع ج الل توزی ن خ ك م ا، وذل ردة تقریب مف

ق       تخدام تطبی زء اآلخر باس ة، والج راد العین ى أف د عل ان Facebookاالستمارات بالی ، وك
یوضح ) ١( والجدول رقم (%85.75) استمارة، بمعدل (359) عدد االستمارات الصحیحة

  .الستبانات ونسبة االستجابةتوزیع ا
  االستبیانات الموزعة ونسب االستجابة على العاملین ) ١(جدول رقم 

  بشركات الغذاء بمدینة دمیاط الجدیدة
االستبانات   اسم الشركة  م

النسبة   االستبانات الصحیحة  الموزعة
  الصحیحة

  %٨٠  ٢٠ ٢٥  العالمیة للتوكیالت التجاریة  ١
  %٩٠  ١٨  ٢٠   الغذائیةالشربیني لتجارة المواد  ٢
  %٨٥  ١٧  ٢٠  الخیر والبركة للتجارة  ٣
  %٨٤  ٢١  ٢٥  البیلي لصناعة زیت الطعام  ٤
  %٨٥  ١٧  ٢٠  األھرام للعصائر والمشروبات  ٥
 %٨٠  ١٦  ٢٠  اسبایس لتجھیز الحاصالت الزراعي  ٦
 %٨٠  ١٦  ٢٠  العالمیة للصناعات الغذائیة  ٧
  %٩٠  ١٨  ٢٠  الزراعیة) م(الكرنك للتنمیة   ٨
  %٨٥  ١٧  ٢٠  الندى للمواد الغذائیة  ٩

  %٨٠  ٨  ١٠  مضارب أرز الدلتا  ١٠
  %٩٠  ١٨  ٢٠  مصنع اللوتس للعبوات المعدنیة  ١١
  %٩٣  ١٤  ١٥  مصر ایطالیا للصناعات الغذائیة  ١٢
  %٨٦٫٦  ١٣  ١٥  كیكر للصناعات الغذائیة  ١٣
  %٩٠  ١٨  ٢٠  شراركو للعطور والزیوت  ١٤
  %٩٠  ١٨  ٢٠  اعات الغذائیةمجموعة مصر ایطالیا للصن  ١٥
  %١٠٠  ١٥  ١٥  دكتور فارمز للدواجن  ١٦
  %٨٤  ٢١  ٢٥  حلویات المھندس أبو موسى  ١٧
  %٨٥ ١٧ ٢٠  حالیب قتیلو لمنتجات األلبان  ١٨
  %٨٠ ٢٠ ٢٥  النقیطي للصناعات الغذائیة  ١٩
  %٨٤ ٢١ ٢٥  النصر للحلویات الدمیاطي  ٢٠

  %٨٥٫٧٥  ٣٤٣ ٤٠٠  االجمالي

  .٢٠١٧ الھیئة العامة للتنمیة الصناعیة سجالت: المصدر
  

                                                
  برنامج باستخدامتم تحدید حجم العینة Sample Size Calculator 
 



 

 ٨٥٧  
 

––  

 
 

  :أداة البحث وطریقة جمع البیانات )٦
     تم االعتماد على أسلوب االستقصاء لجمع البیانات من الشركات محل الدراسة، وتم 

 عبارة لقیاس متغیرات الدراسة، وتم قیاسھا باستخدام مقیاس ٤٨إعداد قائمة استقصاء مكونة من 
، والجدول )١(إلى غیر موافق تماما ) ٥(ل مستویاتھ من موافق تماما لیكرت الخماسي، ویشم

  .یوضح أرقام العبارات المستخدمة لقیاس كل متغیر) ٢(رقم 
  قیاس متغیرات الدراسة) ٢(جدول رقم                              

ارقام عبارات   المتغیر
  الدراسات السابقة  قیاس المتغیر

ممارسات سلسلة التورید 
 Zhu et al.;2013, Green et al.,2012; Ninlawan  ٢٤ - ١  مستدامال

et al,2010; Namagembe et al,2018  
 Meler Marcel & Dragan Magas,2017  ٣٠ -٢٥  التسویق المستدام

 Zhu et al.,2013, Green et al.,2012  ٤٨ -٣١  أداء المنظمات المستدام

  .ت السابقةمن إعداد الباحثة في ضوء الدراسا: المصدر
 :اختباري الصدق والثبات لمتغیرات الدراسة)٧
  :اختبار الصدق  -  أ

اء       ة البن وذج معادل ن نم ق م و تطبی دي، وھ املي التوكی ل الع ار التحلی تخدام اختب م اس  ت
اس خاص     Structural Equation Modelالھیكلیة وقامت الباحثة بإجراء ھذا التحلیل لكل مقی

  .Amos Version 22مج بمتغیرات الدراسة باستخدام برنا
ي    :التحلیل العاملي التوكیدي لمتغیر ممارسات سلسلة التورید المستدامة         ا یظھر ف  كم

ا أظھر         ) ٣(الجدول رقم  ة، كم أظھرت نتائج التحلیل اإلحصائي معنویة جمیع المعامالت المعیاری
ة     ودة المطابق ل أن مؤشر ج راوح   GFI (Goodness of Fit Index ،  )(التحلی ي تت ھ  والت قیمت

ا           وذج معنوی ان النم د  )بین الصفر والواحد الصحیح، وكلما اقتربت قیمتھ من الواحد الصحیح ك ، ق
ارن    ٠،٧٧٨بلغت قیمتھ  ة المق   CFI(Comparative Fit Index( ، واتضح أن مؤشر المطابق

ان        (   والتي تتراوح قیمتھ بین الصفر والواحد الصحیح، وكلما اقتربت قیمتھ من الواحد الصحیح ك
  . ویدل ذلك على معنویة المقیاس٠،٧٨٩، قد بلغت قیمتھ )النموذج معنویا

  المعامالت المعیاریة للتحلیل العاملي لمتغیر ممارسات سلسلة التورید المستدامة) ٣(جدول 
رقم  المعامالت المعیاریة

  البعد الرابع  البعد الثالث البعد الثاني البعد األول العبارة
٠٫٦٢٨ ١**    
٠٫٧٤٢ ٢**    
٠٫٧٥٧  ٣**     
٠٫٦٤١ ٤**    
٠٫٧٧٢  ٥**   
٠٫٦٩٨  ٦**   
٠٫٦٦١  ٧**   
٠٫٧٢٣   ٨**   
٠٫٦٠٥   ٩**  



 

 ٨٥٨  
 

 
  

 
 

رقم  المعامالت المعیاریة
  البعد الرابع  البعد الثالث البعد الثاني البعد األول العبارة

٠٫٦٦٨   ١٠**  
٠٫٥٩٩   ١١**  
٠٫٧٠٣   ١٢**    
٠٫٧٦٣     ١٣**  
٠٫٧٣٣     ١٤**  
٠٫٦٦٨     ١٥** 
٠٫٧٠٩     ١٦**  

  ٠٫٠١معنوي عند مستوى **   
التصمیم : العامل الثالثالتوزیع المستدام، : العامل الثانيالشراء المستدام، : العامل األولحیث 

  .استرداد االستثمار: العامل الرابعالمستدام، 
 ٤(كما یظھر في الجدول رقم : التحلیل العاملي التوكیدي لمتغیر التسویق المستدام (

وقد بلغت قیمة كل من أظھرت نتائج التحلیل االحصائي معنویة جمیع المعامالت المعیاریة، 
 مما یدل على معنویة ٠٫٨٢٢، ومؤشر المطابقة المقارن ٠٫٨١٢مؤشر جودة المطابقة

 .المقیاس
 المعامالت المعیاریة للتحلیل العاملي لمتغیر التسویق المستدام) ٤(      جدول 

 رقم العبارة المعامالت المعیاریة
 البعد الثالث البعد الثاني البعد األول

٠٫٦٦٨ ١**    
٠٫٧٣٤ ٢**    
٠٫٨٤١  ٣**    
٠٫٧٥٤ ٤**    
٠٫٧٦٨  ٥**  
٠٫٨٠١  ٦**  
٠٫٧١١  ٧**  
٠٫٧٢٥   ٨**   
٠٫٧٨٢   ٩** 

٠٫٦٧٤   ١٠** 
٠٫٧٣٦   ١١** 
٠٫٨٥٥   ١٢**  

  ٠٫٠١معنوي عند مستوى ** 
لبعد البیئي ا: العامل الثاني، )فلسفة التسویق االجتماعي(البعد االجتماعي : العامل االولحیث 

  ).فلسفة التسویق المسؤول(البعد االقتصادي : العامل الثالث، )فلسفة التسویق األخضر(
 ٥( كما یظھر في الجدول رقم :التحلیل العاملي التوكیدي لمتغیر أداء المنظمة المستدام (

أظھرت نتائج التحلیل االحصائي معنویة جمیع المعامالت المعیاریة، وقد بلغت قیمة كل من 
مؤشر جودة المطابقة، ومؤشر المطابقة المقارن الواحد الصحیح مما یدل على معنویة 

 .المقیاس



 

 ٨٥٩  
 

––  

 
 

 المعامالت المعیاریة للتحلیل العاملي لمتغیر أداء المنظمة المستدام) ٥(جدول 
 رقم العبارة  المعامالت المعیاریة

 البعد الثالث البعد الثاني البعد األول
٠٫٦٥١ ١**    
٠٫٧٥٨ ٢**    
٠٫٦٣٤ ٣**   
٠٫٧٤١ ٤**    
٠٫٧٠٥  ٥**  
٠٫٦٢٦  ٦**  
٠٫٨١٤   ٧**  
٠٫٨٧١   ٨**  
٠٫٧٦٨   ٩** 

٠٫٨٦٧   ١٠** 
٠٫٨٠٩    ١١** 
٠٫٧٧٥   ١٢** 

  ٠٫٠١معنوي عند مستوى                       ** 
البعد : لثالث، العامل االبعد البیئي: العامل الثانيالبعد االجتماعي، : العامل االولحیث 

  .االقتصادي
  :اختبار الثبات  - ب

 تم االعتماد على معامل ثبات ألفا لكرونباخ، وجاءت النتائج كما ھي معروضة بالجدول 
  ).٦(رقم 

  نتائج اختبار الثبات لمتغیرات الدراسة) ٦(جدول رقم 
 معامل ألفا عدد العبارات المتغیرات

تدامالشراء المس  ٠٫٧٠٧ ٣ 
 ٠٫٧٥٧ ٣ التوزیع المستدام
 ٠٫٨٣٢ ٣ التصمیم المستدام

  
ممارسات سلسلة 
 التورید المستدامة

 ٠٫٨٥٦ ٣ إعادة االستثمار
 ٠٫٧٧٧ ٣  التسویق االجتماعي
 ٠٫٨٦٥ ٣ التسویق األخضر

  
 التسویق المستدام

  ٠٫٧٩٢ ٣  التسویق المسؤول
 ٠٫٧٧١ ٣ البعد االجتماعي

 ٠٫٨٦٨ ٣ البعد البیئي
  

 أداء المنظمة المستدام

 ٠٫٧٠١ ٣ البعد االقتصادي
  ٣٠  االجمالي

  .من إعداد الباحثة: المصدر         



 

 ٨٦٠  
 

 
  

 
 

  :أظھرت نتائج تحلیل الثبات ما یلي) ٦(من الجدول رقم 
  بالنسبة لمقیاس ممارسات سلسلة التورید المستدامة، وجد أن معامل ألفا للمقیاس تراوح

جة عالیة من االعتمادیة على المقیاس، ، وھو ما یشیر إلى در٠٫٨٥٦ إلى ٠٫٧٠٧قیمتھ من 
  .یعد مقبوال) ٠،٦٠-٠،٥٠(والمعروف أن معامل ألفا إذا كان في حدود 

  إلى ٠٫٧١٣بالنسبة لمقیاس التسویق المستدام، وجد أن معامل ألفا للمقیاس تراوح قیمتھ من 
  .، وھو ما یشیر إلى درجة عالیة من االعتمادیة على المقیاس٠٫٨٦٥

 ٠٫٧٠١اس أداء المنظمة المستدام، وجد أن معامل ألفا للمقیاس تراوح قیمتھ من بالنسبة لمقی 
 .، وھو ما یشیر إلى درجة عالیة من االعتمادیة على المقیاس٠٫٨٦٨إلى 

 :أسالیب التحلیل االحصائي )٧
  :تم استخدام األسالیب االحصائیة التالیة

 ممارسات سلسلة التورید ویستخدم لقیاس العالقة بین أبعاد : معامل ارتباط سیبرمان
  .المستدامة، والتسویق المستدام، وأداء المنظمة المستدام

 ویستخدم لقیاس التأثیرات المباشرة وغیر : أسلوب تحلیل المسار ونموذج المعادلة البنائیة
أبعاد ممارسات سلسلة التورید المستدامة، : المباشرة بین متغیرات الدراسة والمتمثلة في

 .ام، وأداء المنظمة المستداموالتسویق المستد

 :اختبار فروض الدراسة: سادسًا
  : االرتباط بین متغیرات الدراسة )١

الختبار ھذه الفرضیة، قامت الباحثة بصیاغة الفرض األول توجد عالقة ارتباط معنوي 
  . بین ممارسات سلسلة التورید المستدام، والتسویق المستدام، وأداء المنظمة المستدام

 معامالت االرتباط لمتغیرات الدراسة) ٧(جدول رقم 
  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  المتغیرات  م
              ١ الشراء المستدام  ١
            ١  **٠٫٤٤٥ التوزیع المستدام  ٢
صمیم   ٣ الت

 المستدام
١  **٠٫٤٥٦  **٠٫٥٢٧          

        ١  **٠٫٥٤٣  **٠٫٦٤٥  **٠٫٤٣٢ إعادة االستثمار  ٤
إجمالي   ٥

ممارسات سلسلة 
 التورید المستدام

١  **٠٫٨٢٣  **٠٫٧٦١  **٠٫٨٥٤  **٠٫٧٧٢      

التسویق   ٦
 المستدام

١  **٠٫٦٠٤  **٠٫٥٨٥  **٠٫٥٦٧  **٠٫٥٩٩  **٠٫٥٦٣    

أداء المنظمة   ٧
 المستدام

١  **٠٫٧٤٣  **٠٫٨٨١  **٠٫٧٨٩  **٠٫٨٠٧  **٠٫٧٠٨  **٠٫٦٣٥  

  ٠٫٠١معنویة عند مستوى ** 
  من اعداد الباحثة: المصدر



 

 ٨٦١  
 

––  

 
 

الرتباط بین متغیرات الدراسة، والذي یظھر مصفوفة ا) ٧(    یوضح الجدول رقم 
وجود عالقة ارتباط معنویة بین ممارسات سلسلة التورید المستدام بأبعادھا األربعة، التسویق 

  :ما یلي) ٧(المستدام وأداء المنظمة المستدام، حیث یتضح من الجدول رقم 
 مستدام وبعضھا وجود ارتباط معنوي موجب بین جمیع أبعاد ممارسات سلسلة التورید ال

البعض، حیث بلغ معامل االرتباط أعلى قیمة لھ في العالقة بین كل من بعد التوزیع 
، بینما كانت أقل قیمة لمعامل االرتباط بین بعد ٠٫٦٤٥المستدام، وبعد إعادة االستثمار

، واتضحت معنویة االرتباط لجمیع ٠٫٤٣٢الشراء المستدام، وإعادة االستثمار حیث بلغت 
  .٠٫٠١ات عند العالق

  وجود ارتباط معنوي بین جمیع أبعاد ممارسات سلسلة التورید المستدام، ومتغیر التسویق
المستدام، حیث حقق معامل االرتباط أعلى قیمة بین التوزیع المستدام كأحد أبعاد ممارسات 

ل ، بینما كانت أقل قیمة لمعام٠٫٥٩٩سلسلة التورید المستدام، ومتغیر التسویق المستدام 
االرتباط بین بعد الشراء المستدام كأحد أبعاد ممارسات سلسلة التورید المستدام، ومتغیر 

  .٠٫٠١، واتضحت معنویة االرتباط لجمیع العالقات عند ٠٫٥٦٣التسویق المستدام 
  وجود ارتباط معنوي بین جمیع أبعاد ممارسات سلسلة التورید المستدام، ومتغیر أداء

حقق معامل االرتباط أعلى قیمة بین التصمیم المستدام كأحد أبعاد المنظمة المستدام، حیث 
، بینما كانت أقل ٠٫٨٠٧ممارسات سلسلة التورید المستدام، ومتغیر أداء المنظمة المستدام 

قیمة لمعامل االرتباط بین بعد الشراء المستدام كأحد أبعاد ممارسات سلسلة التورید 
، واتضحت معنویة االرتباط لجمیع ٠٫٦٣٥تدام المستدام، ومتغیر أداء المنظمة المس

 .٠٫٠١العالقات عند 
  وجود ارتباط معنوي بین ممارسات سلسلة التورید المستدام بشكل عام وكل من التسویق

المستدام وأداء المنظمة المستدام، حیث بلغ معامل االرتباط بین ممارسات سلسلة التورید 
ما بلغ معامل االرتباط بین ممارسات سلسلة ، بین٠،٦٠٤المستدام والتسویق المستدام 

، واتضحت معنویة ھذه العالقات عند ٠٫٨٨١التورید المستدام وأداء المنظمة المستدام 
 .٠٫٠١مستوى معنویة 

  وجود ارتباط معنوي بین التسویق المستدام وأداء المنظمة المستدام، حیث بلغ معامل
 .٠٫٠١وى معنویة ، وذلك عند مست٠٫٧٤٣االرتباط بین المتغیرین 

 من فروض الدراسة والذي قبول الفرض األولفي ضوء نتائج االرتباط السابقة، یمكن 
 توجد عالقة ارتباط معنوي بین ممارسات إدارة سلسلة التورید المستدام، : "ینص على

  ". والتسویق المستدام، وأداء المنظمة المستدام
  : متغیرات الدراسة والمتمثلة فيعالقات التأثیرات المباشرة وغیر المباشرة بین )٢

:  أبعاد ممارسات سلسلة التورید المستدامة، والتسویق المستدام، وأداء المنظمة المستدام
  والختبار ھذه العالقات تم إعداد النموذج المقترح لھذه العالقات باستخدام معادلة البناء

، كما یتضح Amos Version 22 باستخدام برنامج Structural Equation Model الھیكلي
وللتعرف على مستوى معنویة العالقات المباشرة بین متغیرات النموذج تم : من الشكل التالي

 وكانت النتائج كما في الجدول  Maximum Likelihoodاستخدام طریقة األرجحیة العظمي
  ).٩(رقم 



 

 ٨٦٢  
 

 
  

 
 

مؤشرات معنویة نموذج الدراسة) ٩( جدول رقم   

  المؤشر
  القیمة المعیاریة

Standardized Value 
  القیمة المحسوبة

Obtained Value 
 ٢X2(P. Value)   >0.05 0,000معنویة كا

  GFI(  <0.90 1(مؤشر جودة المطابقة 
  RMR(  >0.06 0(الجذر التربیعي لمتوسط البواقي 

 CFI(  <0.95 1(مؤشر المطابقة المقارن 
وقد أظھر التحلیل . ذجمعنویة النمو) ٩(حیث یتضح من القیم المعروضة بالجدول رقم 

  ).١٠(االحصائي نتائج اختبار نموذج تحلیل المسار كما في الجدول رقم 
  نتائج اختبار النموذج المقترح للعالقة بین متغیرات الدراسة) ١٠(جدول رقم 

 المتغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیر

 التابع الوسیط المستقل

قیمة معامل 
المسار 
 المباشر

قیمة معامل 
ار غیر المس

 المباشر

قیمة 
معامل 
المسار 
 الكلي

  **٠٫٠٨٧ -  **٠٫٠٨٧ التسویق المستدام - الشراء المستدام
  **٠٫٥٥٨ -  **٠٫٥٥٨ التسویق المستدام - التوزیع المستدام
  **٠٫٣٧٦ -  **٠٫٣٧٦ التسویق المستدام - التصمیم المستدام
  **٠٫٣٢١ -  **٠٫٣٢١ المستدامالتسویق  - إعادة االستثمار
  **٠٫٣٨٢ -  **٠٫٣٨٢ أداء المنظمة المستدام - التسویق المستدام
  **٠٫٤٣٦ **٠٫١٨٩ **٠٫٢٤٧ أداء المنظمة المستدام التسویق المستدام الشراء المستدام
 **٠٫٥٩٣ *٠٫٢٩٤ **٠٫٢٩٩ أداء المنظمة المستدام التسویق المستدام التوزیع المستدام

المستدامالتصمیم   **٠٫٥٠٦ **٠٫٢٣٧ *٠٫٢٦٩ أداء المنظمة المستدام التسویق المستدام 
 **٠٫١٧٩ **٠٫٠٩٢  **٠٫٠٨٧ أداء المنظمة المستدام التسویق المستدام إعادة االستثمار

  ٠،٠٥عند مستوى معنویة *        ،٠،٠١عند مستوى معنویة ** من إعداد الباحث :  المصدر
:یمكن استخالص النتائج التالیة) ١٠(عروضة بالجدول رقم من خالل قراءة القیم الم  

 :بالنسبة للتأثیرات المباشرة، جاءت النتائج على النحو التالي  -  أ
  الشراء المستدام، التوزیع (وجود تأثیر معنوي مباشر ألبعاد سلسلة التورید المستدامة

م عند مستوى معنویة على التسویق المستدا) المستدام، التصمیم المستدام، إعادة االستثمار
، ٠٫٠٨٧(، وكانت قیمة معامل المسار المباشر لألبعاد األربعة ھي بالترتیب ٠،٠١

 ٠،٦٨٨، وأن األبعاد األربعة لسلسة التورید المستدام تفسر )٠٫٣٢١، ٠٫٥٥٨،٠٫٣٧٦
من التباین المفسر في التسویق المستدام، والنسبة المتبقیة ترجع لعوامل أخرى غیر مدرجة 

ومن ھنا یمكن قبول الفرض الثاني حیث أظھرت نتائج الدراسة أن تبني . نموذجفي ال
وتطبیق ممارسات سلسلة التورید المستدامة بدایة من عملیات الشراء المستدام، والتصمیم 
المستدام والتصنیع، وانتھاء بعملیات التوزیع المستدام وتسلیم منتجات متوافقة بیئیا 

لعملیات إعادة االستثمار یسھل ذلك من تبني مفاھیم التسویق للمستھلك النھائي، وصوًال 
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المستدام حیث أن ممارسات سلسلة التورید المستدام تؤثر على فعالیة العملیات التسویقیة، 
مما یتیح للمنظمات تحقیق مزایا تنافسیة من خالل تحسین المبیعات واالبتكار، الذي یحفز 

ضافة لنشر األیدیولوجیات والمعاییر البیئیة داخل المنظمات على الحد من  التكالیف، باإل
 ؛ Longoni et al.  ،2016(عملیات المنظمة من خالل ممارسات سلسلة التورید 

Nejati et al.  ،2017 .( وتتوفر لدى المنظمة العدید من الفوائد التي ستحققھا من التبني
ثل الصورة اإلیجابیة، المشترك لـ ممارسات سلسلة التورید والتسویق المستدامین، م

وبھذه النتیجة یكون تم قبول . وتحسین العالمة التجاریة، وزیادة إنتاجیة الموارد البشریة
 یوجد تأثیر معنوي لممارسات : " من فروض الدراسة والذي ینص على أنھالفرض الثاني

  ". إدارة سلسلة التورید المستدام، على التسویق المستدام
 الشراء المستدام، التوزیع (ر ألبعاد سلسلة التورید المستدامة وجود تأثیر معنوي مباش

على أداء المنظمة عند مستوى معنویة ) المستدام، التصمیم المستدام، إعادة االستثمار
، وكانت قیمة معامل المسار المباشر لألبعاد األربعة ھي بالترتیب ھي ٠،٠١

ن قبول الفرض الثالث من ، ومن ھنا یمك)٠٫٠٨٧، ٠٫٢٦٩ ،٠٫٢٩٩، ٠٫٢٤٧(بالترتیب
فروض الدراسة، حیث أظھرت نتائج الدراسة وجود تأثیر إیجابي لممارسات سلسلة 
التورید المستدامة على أداء المنظمة المستدام حیث تتضح ھذه العالقة في تصمیم وتنفیذ 
سیاسات التورید والتصمیم والتنفیذ والشراء بما یحقق األداء االقتصادي واالجتماعي 

بیئي، وینعكس بشكل واضح على تحسین سمعة المنظمة، ویؤدي لتحقیق نتائج مالیة وال
ایجابیة في ظل وجود منتج متوافق بیئیًا ویحقق مصالح االطراف ذات المصلحة، ویتفق 

: ذلك مع نتائج الدراسات السابقة حول نتائج ھذه العالقة وذلك كما جاء في الدراسات التالیة
)Diabat et al., 2013; Ortas et al., 2014 ; Li et al., 2016 ; Tachizama 

2016 ; Hong et al. , 2017) حیث أظھرت النتائج وجود عالقة إیجابیة بین ممارسات 
سلسلة التورید المستدامة واألداء البیئي حیث أن التطبیق الناجح للسیاسات والمعاییر البیئیة 

ع ومھارات العاملین القائمة على اإلدارة من خالل ممارسات سلسلة التورید یعزز من دواف
البیئیة، وبالتالي یتم إتاحة الفرص لھم للمشاركة بشكل صحیح في تطویر البیئة وتطویر 

كما تم العثور على عالقة إیجابیة أیًضا بین ). ٢٠١٢كانتور وآخرون ، (منظمتھم 
ة قیمة اقتصادیة إلى ممارسات سلسلة التورید المستدامة واألداء االقتصادي، حیث یتم إضاف

باإلضافة إلى ذلك، ). Weber, 2008(الشركات إذا كان لدیھا قوة عاملة ملھمة ومتفانیة 
إیجابیة تم العثور على عالقة ایجابیة بین ممارسات سلسلة التورید المستدامة واألداء 

لیف االجتماعي حیث یؤدي تطبیق الممارسات المستدامة إلى فوائد تتمثل في انخفاض التكا
وزیادة االستدامة وتجدید التركیز على المسؤولیة االجتماعیة للشركات، مما أدى إلى 

وبھذه النتیجة ). Vyas, 2016(تعزیز سمعة الشركة وتحسین صحة المجتمع وسالمتھ 
 یوجد تأثیر : " من فروض الدراسة والذي ینص على أنھالثالث الفرضیكون تم قبول 

  ". التورید المستدام على أداء المنظمة المستداممعنوي لممارسات إدارة سلسلة 
  ٠،٠١وجود تأثیر معنوي مباشر للتسویق المستدام على أداء المنظمة عند مستوى معنویة 

حیث یؤثر . وبالتالي تم قبول الفرض الرابع) ٠٫٣٨٢(وكانت قیمة معامل المسار المباشر 
القتصادیة واالجتماعیة والبیئیة، فمن تبني مفھوم االستدامة التسویقیة على األداء بأبعاده ا

خالل التسویق المستدام تسعى المنظمة لتقدیم منتجات مسؤولة بیًئیا من خالل االھتمام 
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بمعدالت األمان في المنتجات، واعادة استخدام المخلفات، وتحسین أنظمة رقابة التلوث، 
زة التنافسیة للمنظمات، واعادة النظر في طرق استغالل الطاقة واستخدام كل ذلك لدعم المی

 Schouten)وھذا یتفق مع الدراسات السابقة. ومن ثم العمل على زیادة مبیعاتھا وأرباحھا
& Martin ;2012  ,Reutlinger,2018)  التي ترى أن التسویق المستدام بوصفھ 

مفھوما  إداریا  یركز على تحقیق خط ثالثي األبعاد من خالل إیجاد الحلول المستدامة 
تاجھا وتقدیمھا بقیمیة صافیة مضافة مرتفعة وفي الوقت ذاتھ یحافظ على إشباع  العمالء وإن

واألطراف األخرى، وبھذه النتیجة یكون تم قبول الفرض الرابع من فروض الدراسة 
 تأثیر معنوي للتسویق المستدام على أداء المنظمة یوجد: " والذي ینص على أنھ

  ".المستدام
 :یر المباشرة، جاءت النتائج على النحو التاليبالنسبة للتأثیرات غ  - ب

       یط د توس ة عن ى أداء المنظم ستدام عل شراء الم د ال ابي لبع وي االیج أثیر المعن زداد الت ی
ادة       ة الزی ت قیم ث بلغ ستدام حی سویق الم ر     ) ٠٫١٨٩(الت سار غی ة الم ل قیم ي تمث وھ

  .المباشر
   ستدام ع الم د التوزی ابي لبع وي االیج أثیر المعن زداد الت یط  ی د توس ة عن ى أداء المنظم  عل

ادة       ة الزی ت قیم ث بلغ ستدام حی سویق الم ر     ) ٠٫٢٩٤(الت سار غی ة الم ل قیم ي تمث وھ
  .المباشر

    یط د توس ة عن ى أداء المنظم ستدام عل صمیم الم د الت ابي لبع وي االیج أثیر المعن یزداد الت
ادة       ة الزی ت قیم ث بلغ ستدام حی سویق الم سار   ) ٠٫٢٣٧(الت ة الم ل قیم ي تمث ر  وھ  غی

  .المباشر
        یط د توس ة عن ى أداء المنظم تثمار عل ادة االس د إع ابي لبع وي االیج أثیر المعن زداد الت ی

ادة       ة الزی ت قیم ث بلغ ستدام حی سویق الم ر     ) ٠٫٠٩٢(الت سار غی ة الم ل قیم ي تمث وھ
 .المباشر

:  من فروض الدراسة والذي ینص على أنھالخامس الفرضوبھذه النتیجة یكون تم قبول 
 التأثیر المعنوي لممارسات إدارة سلسلة التورید المستدام على أداء المنظمة عند یزداد" 

  ."توسیط التسویق المستدام
و     ى النح وأخیرا أظھر التحلیل االحصائي النتائج المتعلقة بمعامل التفسیر والتي جاءت عل

  :التالي
سر        ستدام تف د الم ي    من التب  ٠،٦٨٨ممارسات األبعاد األربعة لسلسة التوری سر ف این المف

وذج       ي النم ة ف ر مدرج رى غی ل أخ ع لعوام ة ترج سبة المتبقی ستدام، والن سویق الم سر . الت تف
سبة          ستدام ن سویق الم ستدام، والت این   ٠،٨٠٤ممارسات األبعاد األربعة لسلسة التورید الم  من التب

  .لنموذجالمفسر في األداء المستدام، والنسبة المتبقیة ترجع لعوامل أخرى غیر مدرجة في ا
 

 :ملخص نتائج الدراسة -١
  ،توجد عالقة ارتباط معنوي بین ممارسات سلسلة التورید المستدام، والتسویق المستدام

 .٠،٠١وأداء المنظمة عند مستوى معنویة 
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  یوجد تأثیر معنوي لممارسات سلسلة التورید المستدام على والتسویق المستدام، عند
 .٠،٠١ستوى معنویة م
  یوجد تأثیر معنوي لممارسات سلسلة التورید المستدام على األداء المستدام، عند مستوى

 .٠،٠١معنویة 
  ٠،٠١یوجد تأثیر معنوي للتسویق المستدام على األداء المستدام عند مستوى معنویة. 
 ستدام عند توسیط یزداد التأثیر المعنوي لممارسات سلسلة التورید المستدام على األداء الم

 .٠،٠١التسویق المستدام عند مستوى معنویة 
 :توصیات الدراسة -٢

في ضوء ما أسفرت عنھ الدراسة من نتائج، وما قدمتھ الباحثة من مناقشة وتحلیل لنتائج 
الدراسة، فیمكن للباحثة أن تقدم نوعین من التوصیات لھذه الدراسة بعضھا تطبیقي، واألخرى 

  : قبلیة كما یليمتعلقة بالبحوث المست
 :التوصیات التطبیقیة  -  أ

  یجب أن تعمل الشركات والمنظمات العاملة في مجال الصناعات الغذائیة على تعزیز
ممارسات سلسلة التورید المستدامة بصورة مجمعة باعتبارھا تكمل بعضھا البعض، لما 

  . العاملینلھا من آثار ایجابیة تعزز مستوى األداء االقتصادي واالجتماعي والبیئي لدى
  تطویر ممارسات إدارة سلسلة التورید لتتوافق مع اتجاھات االستدامة بدایة من عملیات

التصمیم والتصنیع والشراء وانتھاء بعملیات التوزیع سعیا إلرضاء مطالب وتوقعات 
 .أصحاب المصلحة

 لتي ان تدمج فلسفة االستدامة داخل إطار الفكر االستراتیجي للمنظمات المصریة وخاصة ا
تھدف لدخول غمار المنافسة الدولیة واقتحام االسواق العالمیة من خالل تقدیم منتجات 
متوافقة بیئیا تلقي قبول العمالء محلیا ودولیا، تأخذ في اعتبارھا المواصفات واالشتراطات 

 .الدولیة من حیث معاییر األیزو
 منظمات، وذلك للتحقق التوسع في قیاس ممارسات سلسلة التورید المستدامة على أداء ال

من مدى االستفادة منھا، وذلك باستخدام المؤشرات التي تم عرضھا في أبعاد األداء 
 . المستدام

 التوسع في االستثمارات التي تدعم نظم ادارة سلسلة التورید المستدامة. 
  ضرورة العمل على اختیار الموردین الحاصلین على شھادات تؤكد التزامھم بالمعاییر

 .ةالبیئی
  على سبیل المثال، یمكن أن یشمل ذلك ممارسة اختیار (تبني مبادرات بیئیة واجتماعیة

 .الموردین بناًء على المعیار االجتماعي لعدم استخدام عمالة األطفال
  التنسیق مع العمالء بدایة من مرحلة التصمیم وطرق االنتاج واعتماد استراتیجیات تسویقیة

 .ي واالجتماعي والبیئيتحقق بعد االستدامة االقتصاد
  النظر للتسویق المستدام على أنھ منھج شامل یھدف الى تلبیة متطلبات العمالء، والحفاظ

  .على القضایا االجتماعیة واالقتصادیة والبیئیة، وتحقیق ربح بطریقة مسؤولة
 :التوصیات لبحوث مستقبلیة  - ب
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  التورید المستدامة على الدراسة الحالیة ركزت على تأثیر أربع ممارسات إلدارة سلسلة
أداء المنظمة، لذلك یمكن في البحوث المستقبلیة التوسع عن طریق دراسة بعض 

  .الممارسات األخرى لسلسة التورید المستدامة لمعرفة تأثیرھا على أداء المنظمة
  ،استخدام بعض المتغیرات الوسیطة األخرى مثل الموارد البشریة المستدامة

  .ي العالقة بین ممارسات سلسلة التورید وأداء المنظماتواستراتیجیات األعمال ف
  ،توسیع البحوث المستقبلیة لتشمل عدد من المؤسسات الخدمیة مثل قطاعات النقل
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Abstract: 
The study aimed to test the relationship between sustainable supply 

chain management practices on the organization’s performance by 
Mediating sustainable marketing, applied to food manufacturing 
companies in the industrial zone of New Damietta City. A structural 
equation Modelling has been developed to investigate this relation. The 
quantitative Were chosen in this research with deductive approach. To 
achieve the objectives of the study and test its hypothesis, a survey list 
was prepared that was used as a main tool for collecting data and 
information. The sample Size of the study (400) and the valid 
questionnaires are (359). The Result Show positive moral correlation 
between sustainable supply chain management practices and the 
organization’s performance and sustainable marketing. It also showed the 
existence of a positive significant impact of sustainable supply chain 
management practices on the organization’s performance and sustainable 
marketing. It also indicated that there is a positive significant impact of 
sustainable marketing on the organization’s performance. She indicated 
that sustainable marketing significantly mediates the relationship 
between sustainable supply chain management practices and the 
performance of the organization.                                                                                   
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