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امللخص 1

ازداد في الفتـرة األخيـرة االهتمام بمفاهيم اللوجستيات في أدبيات اإلمداد وسالسل التوريد، على الرغم من عدم وجود 
 )Reverse Logistics Capabilities( عــن الــدور الــذي تلعبــه اللوجســتيات الخلفيــة )دراســة علميــة )فــي حــدود اطــالع الباحــث
فــي تحسيـــن األداء التشــغيلي للشــركات بوجــه عــام والشــركات الصناعيــة بوجــه خــاص. واســتناًدا إلــى دراســة ميدانيــة شــملت 
50 شــركة صناعيــة تعمــل فــي الســوق املصــري، تــم خاللهــا دراســة وتقييــم أثـــر العالقــة بيـــن املتغيـــرات املســتقلة التــي تؤثـــر علــى 
قــدرات اللوجســتيات الخلفيــة كمتغيـــر وســيط )التوجــه بالزبائــن، انتهازيــة الزبائــن، االلتـــزام باملــوارد، التـــرتيبات التعاقديــة( 
وأثـــر ذلــك علــى املتغيـــر التابــع كفــاءة األداء التشــغيلي، فقــد توصــل الباحــث إلــى وجــود عالقــة ارتبــاط معنــوي إيجابــي بيـــن كل مــن 
االلتـــزامات باملــوارد والتـــرتيبات التعاقديــة وبيـــن القــدرات اللوجســتية الخلفيــة كمتغيـــر وســيط، كمــا توصــل الباحــث إلــى وجــود 
عالقــة ارتبــاط معنــوي ســالب بيـــن انتهازيــة الزبائــن وبيـــن القــدرات اللوجســتية الخلفيــة كمتغيـــر وســيط، كمــا وجــدت عالقــة 
ارتبــاط معنويــة إيجابيــة مباشــرة بيـــن القــدرات اللوجســتية الخلفيــة وتحسيـــن األداء التشــغيلي فــي الشــركات الصناعيــة محــل 
الدراســة والبحــث. وتــم التوصــل أيًضــا إلــى عــدم وجــود عالقــة معنويــة بيـــن التوجــه بالزبائــن والقــدرات اللوجســتية الخلفيــة 
كمتغيـــر وســيط. وأوصــت الدراســة الشــركات الصناعيــة محــل الدراســة والبحــث بضــرورة االهتمــام باللوجســتيات الخلفيــة 

كوســيلة فعالــة لتحقيــق امليـــزة التنافســية والتعامــل مــع املرتجعــات ممــا يــؤدي إلــى تحسيـــن كفــاءة األداء التشــغيلي لديهــا.

الكلمات املفتاحية: اللوجستيات الخلفية، األداء التشغيلي، الشركات الصناعية.

املقدمة
فرضــت شــدة املنافســة فــي تكنولوجيــا اإلنتــاج والتصنيــع وتعــدد األســواق التــي تعــرض الســلع والخدمــات املقدمــة للزبائــن 
على الشــركات الصناعية ضرورة تمايـــز منتجاتها مقارنة باملنافسيـــن، حيث أدى ذلك إلى شــعور الزبائن بفروق فنية صغيـــرة 
إلــى إيجــاد ميـــزة تفضيليــة مــن خــالل تقديــم قيمــة  فــي املنتــج املقــدم مــن عــدة شــركات متنافســة، وتظهــر حاجــة الشــركات 
مضافــة للعمــالء، والعميــل فــي أســواق اليــوم يطلــب مــا هــو أكثـــر مــن جــودة املنتــج حيــث إنــه يطلــب جــودة الخدمــة، وتوجــد 
أوجــه متعــددة لخدمــة الزبــون تبــدأ مــن التوريــد فــي املوعــد املحــدد إلــى خدمــة مــا بعــد البيــع، والشــركات التــي نجحــت فــي إدراك 
التميـــز فــي الخدمــات اللوجســتية، والخدمــات اللوجســتية الخلفيــة تكــون قــادرة علــى بنــاء ميـــزة تفضيليــة مقارنــة بالشــركات 

.)Daugherty, 2005: 55-70( املنافســة لهــا

اإلطار النظري للدراسة 
مفهوم وأهمية اللوجستيات الخلفية

عــادة مــا يتــم تعريــف اللوجســتيات فــي اتجاهيـــن؛ االتجــاه األول ويـــركز علــى إدارة املــواد التــي تغطــي كافــة الوظائــف بدايــة 
 إلــى اإلنتــاج التــام املصنــع. واالتجــاه الثانــي ويشــمل حركــة املنتجــات مــن املصنــع إلــى العميــل 

ً
بالحصــول علــى املــادة الخــام وصــوال

 *  تم استالم البحث في مايو 2021، وقبل للنشر في يونيو 2021، وسيتم نشره في مارس 2024.
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ازداد فــي الفتـــرة األخيـــرة االهتمــام بمفاهيــم اللوجســتيات فــي أدبيــات اإلمــداد وسالســل التوريــد، علــى الرغــم مــن عــدم وجــود 
فــي   )Reverse logistics capabilities( الخلفيــة  اللوجســتيات  تلعبــه  الــذي  الــدور  عــن  الباحــث(  اطــالع  حــدود  )فــي  علميــة  دراســة 
 50 شــملت  ميدانيــة  دراســة  إلــى  واســتناًدا  خــاص.  بوجــه  الصناعيــة  والشــركات  عــام  بوجــه  للشــركات  التشــغيلي  األداء  تحسيـــن 
شــركة صناعيــة تعمــل فــي الســوق املصــري، تــم خاللهــا دراســة وتقييــم أثـــر العالقــة بيـــن املتغيـــرات املســتقلة التــي تؤثـــر علــى قــدرات 
اللوجســتيات الخلفيــة كمتغيـــر وســيط )التوجــه بالزبائــن، انتهازيــة الزبائــن، االلتـــزام باملــوارد، التـــرتيبات التعاقديــة( وأثـــر ذلــك علــى 
املتغيـــر التابــع كفــاءة األداء التشــغيلي، فقــد توصــل الباحــث إلــى وجــود عالقــة ارتبــاط معنــوي إيجابــي بيـــن كل مــن االلتـــزامات باملــوارد 
والتـــرتيبات التعاقديــة وبيـــن القــدرات اللوجســتية الخلفيــة كمتغيـــر وســيط، كمــا توصــل الباحــث إلــى وجــود عالقــة ارتبــاط معنــوي 
ســالب بيـــن انتهازية الزبائن وبيـــن القدرات اللوجســتية الخلفية كمتغيـــر وســيط، كما وجدت عالقة ارتباط معنوية إيجابية مباشــرة 
بيـــن القــدرات اللوجســتية الخلفيــة وتحسيـــن األداء التشــغيلي فــي الشــركات الصناعيــة محــل الدراســة والبحــث. وتــم التوصــل أيًضــا 
إلــى عــدم وجــود عالقــة معنويــة بيـــن التوجــه بالزبائــن والقــدرات اللوجســتية الخلفيــة كمتغيـــر وســيط. وأوصــت الدراســة الشــركات 
الصناعيــة محــل الدراســة والبحــث بضــرورة االهتمــام باللوجســتيات الخلفيــة كوســيلة فعالــة لتحقيــق امليـــزة التنافســية والتعامــل مــع 

املرتجعــات ممــا يــؤدي إلــى تحسيـــن كفــاءة األداء التشــغيلي لديهــا.
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النهائــي. وتأتــي اللوجســتيات الخلفيــة لتضيــف اتجاهــا ثالثــا للوجســتيات، فهــي تتعامــل مــع املناولــة والتخزيـــن وحركــة املــواد 
التــي تتدفــق خلفيــا مــن املســتهلك إلــى املنتــج أو املــورد وتتضمــن عــودة الوحــدات املعيبــة والحاويــات أو الصناديــق ووحــدات 
التعبئــة. ويشــار أيًضــا إلــى اللوجســتيات الخلفيــة باســم لوجســتيات املســئولية البيئيــة لكونهــا تســاعد علــى إعــادة تصنيــع املــواد 
غيـــر املطلوبــة )الزجاجــات والعبــوات الفارغــة. إلــخ( بمــا يســاهم فــي خفــض التكاليــف، حيــث إن فــرص تنفيــذ اللوجســتيات 
الخلفيــة كبيـــرة للغايــة فالشــركات الصناعيــة تتوقــع رد نســبة تتـــراوح مــن 5-10% مــن ســلعهم كمــا تـــرتفع هــذه النســبة فــي حالــة 
الشــركات التــي تســوق بالكتالــوج إلــى 35% مــن املبيعــات وقــد تلقــى أكبـــر مائــة شــركة مــن الشــركات الصناعيــة فــي الواليــات 
املتحــدة عــام 1997 مــردودات بلغــت قيمتهــا نحــو 34 مليــون دوالر كمــا تشيـــر اإلحصــاءات الخاصــة بالصناديــق والزجاجــات 

.)Rogers and Tibben-Lembke, 1999: 15( ومــواد التعبئــة إلــى ارتفــاع قيمتهــا

 وقــد نالــت الخدمــات اللوجســتية الخلفيــة اهتماًمــا متـــزايدا فــي سالســل اإلمــداد والتوريــد ألنهــا تعبـــر عــن قــدرة الشــركة 
.)Horvath, 2005: 191-205 ( مــن خــالل قنــوات التوزيــع علــى التأثيـــر بشــكل إيجابــي فــي العالقــة التــي لديهــا مــع عمالئهــا

 Daugherty et al.,( أثـــر كبيـــر علــى تكلفــة الشــركة واملورديـــن التــي تتعامــل معهــم واللوجســتيات الخلفيــة أيًضــا لهــا 
92-77 :2005(. وفــي نطــاق اللوجســتيات الخلفيــة بـــرزت عمليــات مــردودات املنتجــات كعنصــر أسا�ســي يمكــن أن يؤثـــر علــى 
 Stock et al., 2006:( قــرارات الشــراء للزبائــن وبالتالــي فإنــه ينظــر إلــى فعاليــة عمليــة مــردودات املنتجــات كميـــزة تنافســية
62-57(. فالزبائــن فــي هــذه األيــام تعانــي مــن نقــص فــي الســيولة املاليــة املتاحــة لديهــم وهــو أمــر ســلبي بالــغ الخطــورة واســتجابة 
لهــذا الواقــع تســمح بعــض الشــركات جزئيــا بسياســات للمــردودات كأمــر ضــروري لالحتفــاظ بـــزبائنها. عــالوة علــى ذلــك ومــع زيــادة 
عمليــات الشــراء عبـــر اإلنتـــرنت يشــعر العديــد مــن الزبائــن بالقلــق عــن كيفيــة التـــراجع فــي عمليــات الشــراء مــن خــالل اإلنتـــرنت 

كمــردودات إذا لــزم األمــر.

ويجــب أن يوضــع فــي االعتبــار، أنــه نظــًرا للزيــادة فــي املــردودات والتكاليــف املرتبطــة بهــا أصبــح العديــد من التجار والصناع 
في اآلونة األخيـــرة أكثـــر تشــددا في سياســات املردودات. وتوفر الخدمات اللوجســتية الخلفية فرصة جيدة للشــركات لتحقيق 
التميـــز مــع زبائنهــا، فالتعامــل مــع الحركــة الخلفيــة للمــواد والخدمــات أصبــح يعبـــر عــن جــزء مــن الصــورة العامــة للشــركة، 
وفــي الغالــب يمثــل معيــارا هاًمــا لتقييــم أداء الشــركة مــن وجهــة نظــر الزبائــن أصحــاب قــرار الشــراء واختيــار البائعيـــن، ويمكــن 

للشــركة مــن خــالل ارتفــاع جــودة الخدمــات اللوجســتية الخلفيــة أن تعــزز عالقاتهــا مــع الزبائــن علــى املــدى البعيــد. 

فالزبائــن ســيقومون بإعــادة الشــراء مــن الشــركات التــي تتعامــل بصــورة جيــدة مــع املــردودات، وبالتالــي يـــرتفع معــدل رضــا 
الزبائــن بســبب الخدمــات اللوجســتية الخلفيــة الجيــدة، ويمكــن أن يــؤدي ذلــك إلــى تحسيـــن ربحيــة الشــركة بشــكل مباشــر علــى 
املدى القصيـــر والبعيد. وتشيـــر التقديـــرات إلى أن اإلدارة الفعالة للعمليات اللوجستية الخلفية يمكن أن يحدث وفرا قدرة 

.)Minahan; Tim, 1998: 111-112( 10% من التكلفة الســنوية للوجســتيات الخلفية

الخدمــات  مــع  وللتعامــل  املــردودات  بحجــم  للتنبــؤ  جــًدا  قليلــة  مــوارد  بتخصيــص  الشــركات  مــن  العديــد  قامــت  وقــد 
اللوجســتية الخلفيــة، إال أن هنــاك مؤشــرات تــدل علــى أن هــذا بــدأ يتغيـــر وذلــك مــن خــالل إدراك مديـــري الشــركات الصناعيــة 
لقيمــة وأهميــة الخدمــات اللوجســتية الخلفيــة. وبذلــك يعتبـــر دراســة محــددات القــدرات اللوجســتية الخلفيــة أمــر هــام نظــًرا 
لعالقة السبب والنتيجة التي تـربط بيـن هذه القدرات وعملية التحسيـن في األداء التشغيلي الناتجة عن اللوجستيات الخلفية. 
وتشــمل الخدمــات اللوجســتية الخلفيــة جميــع األنشــطة املرتبطــة باملنتــج أو الخدمــة بعــد نقطــة البيــع والهــدف النهائــي للخدمــات 
اللوجســتية هــو تحسيـــن أو جعــل أنشــطة مــا بعــد البيــع أكثـــر كفــاءة، وبالتالــي تحقيــق وفــورات ماليــة للشــركة وقــد تــم تعريــف 
الخدمــات اللوجســتية الخلفيــة علــى أنهــا » عمليــة التخطيــط والتنفيــذ واملراقبــة لحركــة وتخزيـــن املــواد الخــام واملخــزون تحــت 
التشــغيل، والبضائــع الجاهــزة واملعلومــات املتعلقــة بهــا مــن نقطــة االســتهالك حتــى نقطــة املصــدر وأن يتــم ذلــك بكفــاءة وبتكلفــة 

.)Rogers and Tibben-Lembke, 1999: 2( »فعالــة بهــدف استـــرداد أو خلــق قيمــة مضافــة أو التخلــص الســليم منهــا

سياســات  فــي  بالتوســع  الشــركات  قيــام  منهــا؛  أســباب  لعــدة  تنافســية  ضــرورة  الخلفيــة  اللوجســتيات  أصبحــت  وقــد 
املــردودات املمنوحــة للعمــالء، وتـــزايد عمليــات الشــحن للمخــازن، وقصــر دورة حيــاة املنتــج، وتـــزايد طلبــات الزبائــن؛ وينظــر إلــى 
التـــزايد فــي إدارة اللوجســتيات الخلفيــة كعمليــات استـــراتيجية تخلــق قيمــة مــن خــالل رضــا العمــالء والرقابــة علــى التكاليــف 

.)Richey et al., 2005: 129-146( وتحســن أربــاح التشــغيل وتـــرفع الكفــاءة التشــغيلية لــأداء
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فالشــركات الصناعيــة لــم تعــد قــادرة علــى تجاهــل التدفــق الخلفــي للمنتجــات وذلــك بعــد الزيــادة الكبيـــرة فــي كميــات 
الخلفيــة عمليــات  اللوجســتية  الخدمــات  تتضمــن  التصنيــع  إطــار عمليــات  فــي  إنــه  كمــا  العالــم  أنحــاء  فــي جميــع  املــردودات 

.)Horvath et al., 2005: 191-205( الزبائــن  مــن  املرتــدة  البضائــع  مــن  النهائــي  والتخلــص  التــداول 

وفــي ضــوء املفاهيــم الســابقة يـــرى الباحــث أن العمليــات اللوجســتية الخلفيــة تبــدأ بعــد انتهــاء الزبــون مــن عمليــة الشــراء، 
ويتحــدد مــدى نجــاح إدارة اإلمــداد فــي عمليــات اللوجســتيات الخلفيــة بقيمــة مــا يتحقــق مــن وفــر فــي التكلفــة وكذلــك رضــا الزبائــن.

كمــا إنــه بعــد جمــع املنتجــات أو املــواد أو األجــزاء املســتخدمة مــن الزبائــن فإنــا يتــم نقلهــا إلــى العمليــة التاليــة فــي السلســلة 
عبـــر اللوجســتيات الخلفية، وأشــارت الدراســات كما ســبق إلى أن اللوجســتيات الخلفية تعد عملية مهمة للكثيـــر من الشــركات، 
لكــون تكلفتهــا تشــكل ) 4 – 11%( مــن إجمالــي التكاليــف اللوجســتية، وهــذا مــا حفــز تلــك الشــركات علــى تطويـــر نظــم اللوجســتيات 
اللوجســتيات  الخلفيــة تختلــف عــن مفهــوم  اللوجســتيات  إن  الخلفيــة. كمــا  اللوجســتيات  الفاعلــة ألنشــطة  الخلفيــة واإلدارة 
األماميــة فاللوجســتيات األماميــة تعنــي باللوجســتيات الداخليــة املرتبطــة بنظــم التوريــد واإلنتــاج ومــن ثــم تســيطر عليهــا الشــركة، 

بينمــا اللوجســتيات الخلفيــة مرتبطــة بالســوق والتعامــل مــع العمــالء وعــادة مــا تكــون خارجيــة ويصعــب الســيطرة والتنبــؤ بهــا.

املحددات األولية للوجستيات الخلفية كمتغيـرات مستقلة

فــي دراســة Petersen, 2015 تــم التـــركز علــى العالقــة بيـــن ســلوك الشــراء للزبائــن )كمتغيـــر أولــي( وسياســات املــردودات 
للســلع، ومــن هــذا املنظــور أيًضــا يقــوم الباحــث فــي هــذا البحــث بدراســة العوامــل املحركــة واملؤثـــرة علــى القــدرات اللوجســتية 
الخلفيــة ووفــورات التكلفــة الناتجــة مــن اســتخدام هــذه القــدرات وذلــك مــن وجهــة نظــر الشــركة الصناعيــة. وتتحقــق كفــاءة 
األداء التشــغيلي نتيجــة لتنفيــذ العمليــات اللوجســتية الخلفيــة التــي تدعــم سياســات املــردودات فــي الشــركة. ومــن أجــل فهــم 
مــا هــي العوامــل التــي قــد تؤثـــر علــى القــدرات اللوجســتية الخلفيــة والتحســن فــي األداء التشــغيلي الناتــج عــن ذلــك، فــإن قــدرات 
والعناصــر  والزبائــن،  الصناعيــة  الشــركات  بيـــن  بالعالقــة  تـــرتبط  التــي  الخارجيــة  العناصــر  تشــمل  الخلفيــة  اللوجســتيات 

الداخليــة التــي تـــربط بيـــن مصــادر الخدمــات اللوجســتية الخلفيــة للشــركة وسياســاتها التعاقديــة مــع املورديـــن.

فــكل مــن التوجــه بالزبــون )Customer Orientation( وانتهازيــة الزبــون  (Customer Opportunism( تعكــس رغبــة 
الشــركات الصناعيــة فــي التمركــز حــول الزبــون، وتعتبـــر هــي محــرك للعالقــة بيـــن الشــركة وزبائنهــا، فــي حيـــن أن كل مــن االلتـــزام 
اللوجســتية  العمليــات  علــى  وتطبيقهــا  توفيـــرها  يتــم  التــي  واملاليــة  والفنيــة  اإلداريــة   )Resource Commitments( باملــوارد 
الخلفيــة، والتـــرتيبات التعاقديــة Contractual Arrangements تمثــل العمليــات الخلفيــة مــع األعضــاء اآلخريـــن )املورديـــن( فــي 

القنــاة والتــي تنطــوي علــى وضــع أهــداف مشتـــركة.

-1  :)Customer Orientation):  التوجه بالزبون

ويمثــل التوجــه بالزبــون املواقــف التــي تتخذهــا الشــركات الصناعيــة واألنشــطة التــي تمارســها فــي اتجــاه تلبيــة احتياجــات الزبائــن 
.)Deshpande et al., 1993: 23-38( بهدف االحتفاظ بالزبائن الحالييـن باإلضافة إلى محاولة جذب واستقطاب زبائن جدد

ويتضمن التوجه بالزبائن العديد من الجوانب التي تنعكس في القياس املستخدم في هذا البحث. ويشمل هذا تطويـر 
املنتــج أو الخدمــة بنــاء علــى املعلومــات املســتمدة مــن التمركــز حــول العميــل، فالشــركات الصناعيــة لديهــا إحســاس جيــد تجــاه 
الزبون وتدرك تماًما كيف يقوم العميل بتقييم التجربة االســتهالكية للســلعة أو الخدمة التي تقدمها، فالشــركات الصناعية 

تـــركز علــى الزبائــن، وتتنافــس علــى أســاس التمايـــز فــي خدمــة الزبائــن، ولديهــا اعتقــاد بــأن العمــل قائــم أساســا لخدمــة الزبائــن.

والتوجــه بالزبائــن يعنــي أن الشــركة يمكــن أن تطــور ميـــزة تنافســية مســتدامة مــن خــالل فهــم وتلبيــة احتياجــات زبائنهــا 
)Deshpande et al., 1993: 23-38( فارتفــاع مســتوى التوجــه بالزبائــن مــن املفتـــرض أن يشــجع الشــركات الصناعيــة علــى 

.)Brady and Cronin, 2001: 241- 252( تطويـــر القــدرات لتحسيـــن عمليــات املــردودات للزبائــن

-2 )Customer Opportunism)  العمل االنتهازي

االنتهازيــة هــي القــدرة علــى اقتنــاص الفــرص عنــد ظهورهــا وتظهــر االنتهازيــة عنــد الفــرد أو املنظمــة عندمــا يتــم العمــل مــن 
أجــل املصلحــة الذاتيــة وقــد يكــون الســلوك االنتهــازي واضــح فــي العالقــات بيـــن املشتـــري والبائــع وكل مــن الطرفيـــن يســتخدم 
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هــذا الســلوك لتحسيـــن وضعــه علــى حســاب الطــرف اآلخــر. والســلوك االنتهــازي هــو عكــس الســلوك التعاونــي الــذي ينطــوي 
علــى عالقــة قائمــة علــى الثقــة. وتظهــر االنتهازيــة عندمــا يكــون هنــاك مصــدًرا ألخطــار أو ألضــرار محتملــة، وتقــل االنتهازيــة إذا 
كان هناك شعور بالثقة واملصداقية )Williams, 2007: 595-621( وغالبا ما ينظر لسياسات املردودات من قبل الشركات 

الصناعيــة علــى أنهــا لعبــة محصلتهــا صفــر، وأن سياســات املــردودات تماثــل تكلفــة تنفيــذ األعمــال.

وانتهازيــة الزبــون ربمــا تــؤدي إلــى زيــادة املــردودات وبالتالــي زيــادة التكاليــف اللوجســتية الخلفيــة. فعندمــا يتخــذ العميــل 
قــرارا بالتســوق وتحديــد مــا يتــم شــراءه فسياســة املــردودات فــي الشــركات الصناعيــة تكــون مهمــة بالنســبة لهــا، ويتســبب هــذا 
فــي اســتفادة العمــالء االنتهازييـــن مــن السياســات اللوجســتية الخلفيــة لهــذه الشــركات. كمثــال علــى ذلــك، يمكــن للزبائــن شــراء 
منتجــات لالســتخدام ملــرة واحــدة ثــم يـــرد املنتــج للشــركة مــرة أخــرى وتتعــدد األســباب التــي تــؤدي لذلــك والتــي يكــون بعضهــا غيـــر 

.)Seiders and Berry, 1998: 8-21( أخالقــي

-3 )Resource Commitment)  االلتـزام باملوارد

يعتبـــر تخصيــص مــوارد كافيــة للخدمــات اللوجســتية الخلفيــة أمــر حاســم لنجــاح الشــركات حيــث إن هــذه الخدمــات 
تختلــف عــن العمليــات املتجهــة للخــارج وتحتــاج إلــى معالجــة خاصــة والتــي تتطلــب علــى األرجــح تخصيــص مــوارد إضافيــة. 
أداء  فــي تحسيـــن  للمســاعدة  املــوارد  مــن  أنــواع  ثــالث  الشــركة بتخصيــص  تقــوم  أن   )Richey, et al., 2005: 237( ويقتـــرح
القــدرات اللوجســتية الخلفيــة وتشــمل املــوارد املاليــة والتكنولوجيــة واإلداريــة. كل مــن هــذه املــوارد الزمــة وضروريــة لتحقيــق 

وتنفيــذ القــدرات اللوجســتية الخلفيــة. فاملــوارد املاليــة ضروريــة لتمويــل العمليــات االستـــراتيجية للوجســتيات الخلفيــة.

مــن  أصبــح  لذلــك  الخلفيــة  اللوجســتية  بالقــدرات  املتعلقــة  املــوارد  كأحــد  تحديدهــا  تــم  التــي  املعلومــات  لــدور  ونظــًرا 
الضروري ضخ االستثمارات في هذا املجال. ويمكن أن يساعد االستثمار في مجال تكنولوجيا املعلومات الشركات الصناعية 
في تطويـر ميـزة تنافسية مستدامة من خالل تطويـر القدرات التكنولوجية التي يصعب على غيـرهم من املنافسيـن تقليدهم 
)Day, 1994;: 37- 53: Srinivasan et 2002: 47-61( ويجــب أن يتــم تـــرتيب وتنظيــم املــوارد التكنولوجيــة باملنظمــة مــن أجــل 
القيــام بخلــق وتنفيــذ هــذه القــدرات. فالشــركات الصناعيــة التــي لديهــا شــجاعة التوجــه التكنولوجــي مــن املرجــح أن يحــدث 

)Zhou et al., 2005: 42-60( لديهــا تحســن عــام لــكل أقســام الشــركة وفــي أداء الخدمــة للزبائــن

واالســتثمار فــي التكنولوجيــا يمكــن أن يحســن القــدرات اللوجســتية الخلفيــة ممــا يــؤدي إلــى مزيــد مــن الكفــاءة فــي التعامــل 
فــي التكنولوجيــا فمــن أجــل أن  بيـــن الشــركة الصناعيــة واملــورد. فالقــدرات اللوجســتية الخلفيــة ال تعتمــد فقــط علــى االســتثمار 
تكــون القــدرات التــي يتــم خلقهــا مفيــدة وذات معنــى يجــب أن تتيــح اإلدارة مزيــدا مــن الوقــت والجهــد لتحديــد القــدرات املطلوبــة 
 )Richey and والوسائل الالزمة لخلقها. وتشمل املوارد اإلدارية كل من املهارات والخبـــرة واملعرفة والذكاء من العامليـــن في الشركة
.)Wheeler, 2004: 89-97 وهــذا يعنــي أن هنــاك عالقــة إيجابيــة بيـــن انتشــار وتكريــس املــوارد وتعزيـــز القــدرات اللوجســتية الخلفيــة.

-4 )Contractual Arrangements):  التـرتيبات التعاقدية

التـــرتيبات التعاقديــة هــي جــزء مــن العمليــات االجتماعيــة التــي تنشــأ بيـــن أعضــاء سلســلة التوريــد والتــي تنطــوي علــى 
تـــرتيب العالقــات التــي تعــزز انســجام األهــداف بيـــن األطــراف )Wathne and Heide, 2000: 36-51( والعالقــات املقصــودة 
تعنــي أن الشــركات الصناعيــة تعمــل علــى تطويـــر العالقــات التعاقديــة مــن أجــل تعزيـــز الشــراكة التــي تــؤدي إلــى زيــادة فعاليــة 

)Cannon et al., 2000: 180-195( .اللوجســتيات الخلفيــة

القدرات اللوجستية الخلفية كمتغيـر وسيط: 

لتنفيــذ  التــي تســتخدم  بالشــركة  الداخليــة  العمليــات  فــي  العكســية  اللوجســتية  القــدرات  تتمثــل  مــا ســبق  وفــي ضــوء 
األنشــطة اللوجســتية الخلفية بفعالية. فهي تشــمل كافة جوانب اســتخدام املعلومات لتحسيـــن إدارة العمليات اللوجســتية 
الخلفيــة ودعــم عمليــات صنــع القــرار اللوجســتي. ويـــرى الباحــث أن أخطــر املشــكالت التــي تواجــه الشــركات فــي تنفيــذ العمليــات 
اللوجســتية الخلفيــة نــدرة املعلومــات الجيــدة، ويمكــن االســتفادة مــن مجموعــة واســعة مــن تكنولوجيــا املعلومــات للمســاعدة 
فــي عمليــات املــردودات وتحسيـــن األداء العــام بالشــركة. كمــا يجــب أن تتوافــر عــدة اعتبــارات لتنفيــذ القــدرات اللوجســتية 

الخلفيــة تشــمل دقــة وتوافــر وتوقيــت املعلومــات التــي يتــم اســتخدامها فــي عمليــات اللوجســتيات الخلفيــة.
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الداخلــي  االتصــال  عالقــات  مــن  املســتمدة  املعلومــات  مــن  االســتفادة  أيًضــا  الخلفيــة  اللوجســتية  القــدرات  وتشــمل 
والخارجي. فاالتصال يصبح حاسما بشكل خاص لتسهيل التفاعالت اليومية وتعزيـز العالقات التجارية على املدى الطويل. 
فتجهيـــز وإدارة االتصــاالت خــالل عمليــات املــردودات يــؤدي إلــى املحافظــة علــى الزبائــن وإضافــة مصــدر جديــد للدخــل، وتتمثل 
هــذه القــدرات فــي مجموعــة مــن العمليــات املتصلــة باملعلومــات التــي تمكــن الشــركة الصناعيــة مــن تحسيـــن إدارة األنشــطة 

اللوجســتية الخلفيــة والتــي تــؤدي إلــى وفــورات فــي التكلفــة وتحسيـــن األداء التشــغيلي لديهــا.

تحسيـن كفاءة األداء التشغيلي كمتغيـر تابع

أوضــح كال« مــن)Vankatrman, Ramnujam & 2016: 804 ( بــأن األداء التشــغيلي يعبـــر عــن املفهــوم الواســع لــأداء 
مــن خــالل اهتمامــه بــأداء العمليــات التشــغيلية والتمويليــة، ويـــرى Kaplan بــأن األداء التشــغيلي يقــود ويوجــه األداء التنظيمــي 
بصفــة عامــة واألداء املالــي بصفــة خاصــة. ويتــم قيــاس مــدى التحســن فــي األداء التشــغيلي مــن خــالل ثالثــة أبعــاد أساســية وهــي 

)زهــراء الخيــاط،2015: 35(:

الوفــر فــي تكاليــف التشــغيل: حيــث يشيـــر الوفــر فــي تكاليــف التشــغيل إلــى االســتغالل األمثــل للمــوارد املختلفــة مــن - 
أجــل تعظيــم اإلنتاجيــة الكليــة للشــركة.

عــرف الربحيــة علــى أنهــا العالقــة القائمــة بيـــن النتيجــة التــي حققتهــا املنظمــة بالنســبة لــرأس املــال - 
ُ
أربــاح التشــغيل: ت

املســتثمر أو أي نشــاط مالــي أخــر، وتقــاس الربحيــة فيمــا يتعلــق بــاألداء التشــغيلي مــن خــالل عــدة مقاييــس؛ منهــا 
مقيــاس معــدل العائــد التشــغيلي الــذي يعبـــر نســبة العائــد التشــغيلي إلــى إجمالــي األصــول.

الكفــاءة التشــغيلية: حيــث تعــرف الكفــاءة بأنهــا اســتخدام أقــل مــا يمكــن مــن املــوارد )املدخــالت( مــن أجــل الوصــول - 
إلــى حجــم اإلنتــاج املطلــوب )املخرجــات( ويتــم قيــاس كفــاءة التشــغيل كمًيــا مــن خــالل نســبة التكاليــف التشــغيلية إلــى 
العائــد التشــغيلي املحقــق، كمــا يمكــن قياســها نوعيــا مــن خــالل انخفــاض حســن سيـــر العمــل وااللتـــزام بتنفيــذ طلبــات 

العمــالء فــي الوقــت املحــدد وجــودة املنتجــات املقدمــة للعمــالء وانخفــاض املــردودات ومرونــة نظــم اإلنتــاج والتصنيــع.

الدراسات واملجهودات البحثية السابقة
 - دراسات ومجهودات بحثية في البيئة العربية

ً
أوال

العكســية بوصفهــا 1-  التجهيـــز  أثـــر عمليــات سلســلة  إلــى معرفــة  الدراســة  2018(، حيــث هدفــت  )الكيـكـي  دراســة 
، وقــد قســمت عمليــات سلســلة التجهيـــز العكســية 

ً
 معتمــدا

ً
 والتنميــة املســتدامة بوصفهــا متغيـــرا

ً
متغيـــًرا مســتقال

إعــادة  التجديــد،  والتخلــص،  الفحــص  العكســية،  اللوجســتيات  املنتــج،  )حيــازة  فرعيــة  متغيـــرات  خمســة  علــى 
التوزيــع والبيــع(، فيمــا بقــت التنميــة املســتدامة كمتغيـــر معتمــد رئيــس. واســتخدمت اســتمارة االســتبانة بوصفهــا 
أداة رئيســة لجمــع البيانــات واملعلومــات والتــي تــم تحليلهــا باســتخدام مجموعــة مــن األســاليب اإلحصائيــة ومــن خــالل 
ء على اختبار عالقات االرتباط والتأثيـر بيـن متغيـرات البحث توصل 

ً
بـرنامج التحليل اإلحصائي Ver SPSS 23 وبنا

البحــث إلــى وجــود عالقــة ارتبــاط وتأثيـــر معنويــة بيـــن عمليــات سلســلة التجهيـــز العكســية والتنميــة املســتدامة فــي 
الشــركة قيــد البحــث.

أداء 2-  علــى  العكســية  اللوجســتية  عمليــات  أثـــر  معرفــة  إلــى  الدراســة  هــذه  وهدفــت   ،)2020 )املعتصــم،  دراســة 
سلســلة التوريــد دراســة ميدانيــة فــي مصانــع البالســتيك الصناعيــة فــي عمــان، تكونــت عينــة الدراســة مــن 92 مديـــًرا 
مــن مديـريـــن العامليـــن فــي مصانــع البالســتيك الصناعيــة العاملــة فــي مدينــة عمــان، وقــد اعتمــد الباحــث علــى جمــع 
البيانــات مــن خــالل االســتبانة التــي تــم تصميمهــا لغايــات لهــذه الدراســة، واتبــع الباحــث فــي إجــراء الدراســة األســلوب 
الوصفــي التحليلــي كمــا تــم اســِتخدام بـــرنامج الحزمــة اإلحصائيــة للعلــوم االجتماعيــة V SPSS.20 لتحليــل بيانــات 
بأبعادهــا  العكســية  اللوجســتية  للعمليــات  أثـــر  أبـــرزها وجــود  النتائــج  مــن  عــدد  إلــى  الدراســة  الدراســة. وتوصلــت 
بأبعــاده  التوريــد  أداء سلســلة  علــى  والبيــع(  التوزيــع  إعــادة  املعالجــة،  والفــرز،  الفحــص  املنتــج،  )حيــازة  مجتمعــة 

املتمثلــة )التكلفــة، املرونــة، الجــودة، التســليم( فــي مصانــع البالســتيك الصناعيــة فــي عمــان.
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ثانًيا - دراسات ومجهودات بحثية في البيئة األجنبية

حيــث هدفــت هــذه الدراســة إلــى ربــط ممارســات ِتخطيــط سلســلة  1-  ،)Lockamy & McCormack, 2012( دراســة
التوريــد املرجعيــة بــأداء سلســلة التوريــد، دراســة استكشــافية فــي الواليــات املتحــدة األمريكيــة، حيــث تكــون مجتمــع 
الدراســة مــن 90 شــركة فــي ِمختلــف الصناعــات وحجــم العينــة مــن 523 فــردا جميــع املشاركيـــن فــي الدراســة أعضــاء 
فــي مجلــس سلســلة ُ التوريــد، أظهــرت النتائــج أن التعــاون األكثـــر أهميــة فــي التخطيــط وتحديــد املصــادر، بينمــا العمــل 
 أن مقاييــس العمليــة ومصداقيــة العمليــة وتكامــل 

ً
الجماعــي هــو األكثـــر أهميــة فــي دعــم هــذه القــرارات وتبيـــن أيضــا

العمليــات وتكنولوجيــا املعلومــات علــى أنهــا األكثـــر أهميــة فــي دعــم مجــال قــرار تخطيــط التســليم.

دراســة )Liao, 2014(، وهدفــت هــذه الدراســة إلــى تطويـــر إطــار عمــل مفاهيمــي ملرونــة سلســلة التوريــد واستكشــاف  2-
العالقــات املعقــدة بيـــن الســوابق والقــوى الدافعــة وتأثيـــرها علــى األداء فــي الواليــات املتحــدة األمريكيــة، تــم اســِتدام 
املنهــج التجريبــي حيــث تــم إجــراء مســح واســع النطــاق علــى اإلنتـــرنت تــم االســتجابة مــن قبــل 201 مديـــر مــن املديـريـــن 
بيـــن  الســببية  العالقــات  الختبــار   AMOS الهيكليــة  املعادلــة  نمــاذج  اســِتخدام  تــم  التوريــد،  لسالســل  التنفيذييـــن 
األبعــاد، حيــث أظهــرت نتائــج الدراســة أن املســتويات األعلــى مــن ممارســات سلســلة التوريــد ســتؤدي إلــى تحسيـــن مرونــة 
سلســلة التوريــد، كمــا إن تحسيـــن مرونــة سلســلة التوريــد ســيؤدي إلــى تحسيـــن األداء، باإلضافــة أنــه يدعــم العالقــة 
املباشــرة بيـــن حالــة عــدم اليقيـــن البيئــي ومرونــة سلســلة التوريــد، عــالوة علــى كمــا تشيـــر النتائــج أيًضــا إلــى أن التغيـــرات 
الســريعة فــي البيئــة وطلبــات العمــالء، والتكنولوجيــا تدفــع الشــركات إلــى تنفيــذ استـــراتيجية سلســلة التوريــد لتحقيــق 

مزايــا تنافســية.

األداء  3- علــى  العكســية  اللوجســتيات  تأثيـــر  الدراســة ملعرفــة  هــذه  وهدفــت   ،)Kabergey & Richu,  2015( دراســة 
التشغيلي لشركات معالجة ألياف السيـزال في كينا، مجتمع الدراسة يتكون من املوظفيـن العامليـن في جميع شركات 
معالجــة أليــاف السيـــزال، وأظهــرت نتائــج الدراســة إلــى أن حيــازة املنتــج وإعــادة اســِتخدام املنتــج لهمــا تأثيـــر إيجابــي علــى 
األداء التشــغيلي لشــركات معالجــة أليــاف السيـــزال، أمــا فــي مــا يِخــص توصيــات هــذه الدراســة فــإن الباحــث يـــرى بأنــه 
يجــب علــى شــركات املعالجــة االعتمــاد علــى اللوجســتيات العكســية كاستـــراتيجية لتحقيــق امليـــزة التنافســية وإدارتهــا 

بشــكل استـــراتيجي تماًمــا مثــل مجــاالت اإلدارة الرئيســة األخــرى.

دراســة )Agrawal, Singh & Murtaza, 2016(، وهدفــت هــذه الدراســة ملعرفــة عالقــة اللوجســتيات العكســية فــي  4-
االســتدامة االقتصاديــة والبيئيــة واالجتماعيــة، والتــي أصبحــت معروفــة باســم اِلخــط الثالثــي األدنــى مــن ِخــالل وضــع 
إطار عمل لتقييم األداء اللوجيستي العك�سي في الهند، تم أجراء الدراسة على ثالث شركات إلكتـرونية وتم اسِتخدام 
مقاييــس األداء، ً بنــاء علــى النمــوذج الثالثــي املقتـــرح، وتــم تطبيــق عمليــة التحليــل الهرمــي ومنهــج تحليــل املــدى لتقديـــر 
األوزان واألوزان العامليــة ملقاييــس األداء وثــم مؤشــر األداء اللوجســتي العك�ســي، أظهــرت النتائــج أن األداء االقتصــادي 
لديــه أعلــى مؤشــر أداء يليــه األداء البيئــي واألداء االجتماعــي، اســتعادة القيمــة والعائــد علــى االســتثمار مــن اســتهالك 
الطاقــة والحــد األدنــى الســتهالك الطاقــة واالســتخدام األمثــل للمــواد اِلخــام مــن الشــكاوى البيئيــة وشــكاوى املجتمــع 

وصحــة العمــالء وســالمتهم مــن منظــور اجتماعــي.

حيــث هدفــت هــذه الدراســة لتطويـــر نمــوذج لتحديــد تأثيـــر مســتويات املعرفــة علــى أداء  5-  ،)Taebi, 2017( دراســة
سلســلة التوريــد باســتخدام نمــاذج املعــادالت الهيكليــة فــي إيـــران. يتكــون مجتمــع الدراســة مــن صناعــات الســيارات فــي 
إيـــران مثــل مصنعــي القطــع شــبه املصنعــة ومندوبــي البيــع ووحــدات التصنيــع، وتــم توزيــع اســتبيان علــى 350 فــرد مــن 
ِخــالل اعتمــاد العينــة العشــوائية البســيطة وتــم إرجــاع 240 منهــا، وأظهــرت نتائــج الدراســة أن هنــاك تأثيـــر إيجابيــي 
ملواقــف العمــل والذاكــرة التنظيميــة ومعرفــة األفــراد علــى أداء سلســلة التوريــد فــي صناعــة الســيارات فــي إيـــران بينمــا، تــم 
رفــض التأثيـــر اإليجابــي ملعرفــة العمــالء، وعالقــات املستفيديـــن واملعرفــة بالعمليــات واملعرفــة فــي التصنيــع واِلخدمــات.

دراســة )Wiggins, 2018(، وهدفت هذه الدراســة إلى فحص عوامل النجاح الحاســمة لسلســلة التوريد اللوجســتية  6-
العكســية فــي الواليــات املتحــدة األمريكيــة، حيــث تــم اســِتخدام منهــج البحــث الكمــي، وشــمل مجتمــع الدراســة كافــة 
شــركات شــحن التجزئــة العاملــة فــي الواليــات املتحــدة األمريكيــة، حيــث بلــغ حجــم عينــة الدراســة 120 مديـــر وفنــي فــي 



املجلة العربية لإلدارة، مج 44، ع 1 )تحت النشر(- مارس )آذار( 2024

41

اإلدارات املتوســطة ممــن عمرهــم مــا بيـــن 25 إلــى 65 ســنة، تــم اعتمــاد االســتبيان لجمــع البيانــات حيــث تــم توزيعــه 
بشــكل إلكتـــروني علــى عينــة الدراســة حيــث ســاهمت نتائــج هــذه فــي فهــم عوامــل النجــاح الحاســمة التــي يمكــن أن تؤثـــر 
علــى سلســلة التوريــد اللوجســتية العكســية فــي الواليــات املتحــدة األمريكيــة والتــي أظهــرت أدلــة علــى أن عوامــل النجــاح 

الحاســمة يمكــن أن تؤثـــر علــى األداء اللوجســتي العك�ســي.

اللوجســتية  7- للعمليــات  مفاهيمــي  إطــار عمــل  تطويـــر  إلــى  الدراســة  هــذه  ,Kumaraguru(، وهدفــت   2020( دراســة 
اإلطــار  لتطويـــر  الباحثيـــن  أعمــال  علــى  واالعتمــاد  االســتنتاجي  املنهــج  اســِتخدام  تــم  حيــث  أستـــراليا،  فــي  العكســية 
مــن املستهلكيـــن،  البيانــات  تــم جمــع  مــن قطــاع الصناعــات اإللكتـــرونية حيــث  الدراســة  يتكــون مجتمــع  املفاهيمــي، 

العمــال. أداء  وزيــادة  اإلنتاجيــة  زيــادة  علــى  تعمــل  العكســية  اللوجســتية  العمليــات  أن  الدراســة  نتائــج  وأظهــرت 

مشكلة البحث:

 علــى مــا تقــدم ونظــرا« لعــدم احتــواء هذيـــن املتغيـريـــن بدراســة متكاملــة فــي البيئــة العربيــة بصفــة عامــة والبيئــة 
ً
تأسيســا

املصريــة بصفــة خاصــة )فــي حــدود اطــالع الباحــث(، باإلضافــة إلــى محدوديــة درايــة ومعرفــة املديـريـــن بالشــركات محــل الدراســة 
والبحــث بأهميــة قــدرات اللوجســتيات الخلفيــة وأثـــرها علــى األداء التشــغيلي، ممــا دعــا الباحــث لتنــاول هــذه املشــكلة البحثيــة 
من خالل هذا البحث محاوال« الربط بيـــن املحددات األولية املؤثـــرة على قدرات اللوجستيات الخلفية وكذلك دور القدرات 
اللوجســتية الخلفيــة كمتغيـــر وســيط فــي تحسيـــن كفــاءة األداء التشــغيلي، والســعي لعــالج هــذه املشــكلة فــي بحثــه الحالــي. ومــن 

ثــم يمكــن صياغــة مشــكلة البحــث فــي التســاؤالت التاليــة:

التـــرتيبات  باملــوارد،  االلتـــزام  الزبائــن،  انتهازيــة  بالزبائــن،  )التوجــه  فــي  املتمثلــة  األوليــة  العوامــل  تأثيـــر  مــدى  مــا 
التعاقدية( على قدرات اللوجستيات الخلفية في الشركات الصناعية؟ ويتفرع من هذا التساؤل العديد من التساؤالت 

الفرعيــة هــي:

» ما مدى تأثيـر)التوجه بالزبائن( على قدرات اللوجستيات الخلفية في الشركات الصناعية«؟1- 

» ما مدى تأثيـر)انتهازية الزبائن( على قدرات اللوجستيات الخلفية في الشركات الصناعية«؟2- 

ما مدى تأثيـر)االلتـزام باملوارد( على قدرات اللوجستيات الخلفية في الشركات الصناعية«؟3- 

ما مدى تأثيـر)التـرتيبات التعاقدية( على قدرات اللوجستيات الخلفية في الشركات الصناعية«؟4- 

ما مدى تأثيـر القدرات اللوجستية الخلفية كمتغيـر وسيط على كفاءة األداء التشغيلي في الشركات الصناعية ؟5- 

أهداف البحث

الزبائــن، االلتـــزام  انتهازيــة  بالزبائــن،  )التوجــه  فــي  العوامــل األوليــة املتمثلــة  أثـــر  التعــرف علــى  إلــى  البحــث  يهــدف هــذا 
أثـــر  علــى  التعــرف  الصناعيــة، وكذلــك  الشــركات  فــي  الخلفيــة  اللوجســتيات  القــدرات  علــى  التعاقديــة(  التـــرتيبات  باملــوارد، 

الصناعيــة. الشــركات  فــي  التشــغيلي  األداء  كفــاءة  علــى  الخلفيــة  اللوجســتيات  القــدرات 

حدود البحث

تقتصــر حــدود هــذا البحــث علــى أنشــطة اللوجســتيات الخلفيــة فقــط فــي الشــركات الصناعيــة فــي مصــر، وال يدخــل 
فــي املجــاالت الخدميــة. ضمــن البحــث األنشــطة الخلفيــة 

نموذج البحث

يمكن توضيح متغيـرات البحث في النموذج والشكل التالي:
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شكل رقم )1(: نموذج البحث

فروض البحث
يمكن صياغة فروض البحث في الفروض التالية:

الفــرض األول: » توجــد عالقــة معنويــة ذات داللــة إحصائيــة بيـــن العوامــل األوليــة املتمثلــة فــي )التوجــه بالزبائــن، 
انتهازيــة الزبائــن، االلتـــزام باملــوارد، التـــرتيبات التعاقديــة( وبيـــن القــدرات اللوجســتية الخلفيــة فــي الشــركات الصناعيــة. 

ويتفــرع مــن هــذا الفــرض العديــد مــن الفــروض الفرعيــة هــي:

فــي 1-  الخلفيــة  اللوجســتيات  قــدرات  وبيـــن  بالزبائــن(  )التوجــه  بيـــن  إحصائيــة  داللــة  ذات  معنويــة  عالقــة  »توجــد 
الصناعيــة«. الشــركات 

»توجد عالقة معنوية ذات داللة إحصائية بيـــن )انتهازية الزبائن( وبيـــن قدرات اللوجستيات الخلفية في الشركات 2- 
الصناعية«.

»توجد عالقة معنوية ذات داللة إحصائية بيـن )االلتـزام باملوارد( وبيـن قدرات اللوجستيات الخلفية في الشركات 3- 
الصناعية«.

»توجــد عالقــة معنويــة ذات داللــة إحصائيــة بيـــن )التـــرتيبات التعاقديــة( وبيـــن قــدرات اللوجســتيات الخلفيــة فــي 4- 
الصناعيــة«. الشــركات 

»توجــد عالقــة معنويــة ذات داللــة إحصائيــة بيـــن قــدرات اللوجســتيات الخلفيــة كمتغيـــر وســيط وبيـــن تحسيـــن 5- 
فــي الشــركات الصناعيــة«. كفــاءة األداء التشــغيلي 

منهج البحث وأسلوبه
اعتمد الباحث على املنهج الوصفي التحليلي من أجل إجراء الدراسة على عينة من الشركات الصناعية في مصر.

مقياس الدراسة
تــم تطويـــر مقاييــس أخــرى  البحــوث الســابقة كمــا  فــي  فــي هــذا البحــث علــى بعــض املقاييــس املســتخدمة  تــم االعتمــاد 
خصيصــا لهــذا البحــث. كمــا تــم قيــاس كل اآلراء بنــاء علــى )Likert Scale( ذو الخمــس نقــاط تـــراوحت بيـــن رقــم )1( ويعبـــر عــن 
عدم املوافقة املطلقة على العبارة، ورقم )5( ويعبـر عن املوافقة املطلقة عليها، في حيـن يعبـر الرقم )3( عن حيادية املقياس.

قــدم )Deshpande et al., 1993: 33-34( تســعة بنــود لقيــاس التوجــه بالزبائــن تشــمل وجــود نظــام لقيــاس التوجــه 
بالزبائــن حيــث يتــم تطويـــر املنتجــات والخدمــات بنــاء علــى املعلومــات املســتمدة مــن هــذا النظــام وباملعرفــة الجيــدة باملنافسيـــن، 
والخدمــات،  املنتجــات  تميـــز  علــى  املنافســة  فــي  واالعتمــاد  والخدمــات،  للمنتجــات  الزبائــن  تقييــم  تجــاه  الحساســية  ودرجــة 
واالهتمــام بمصلحــة الزبــون فــي املقــام األول، واملعرفــة الجيــدة لقيمــة املنتجــات والخدمــات فــي الســوق، باإلضافــة إلــى أن األعمــال 
بالشــركة تتــم فــي املقــام األول لخدمــة الزبــون. وقــد تــم قيــاس التوجــه بالزبائــن باســتخدام ســتة بنــود ممــا ســبق تـــركز تحديــدا 

علــى مــدى تمايـــز الخدمــة املقدمــة.
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وقــدم (Joshi and Arnold, 1997: 841-842( ســتة بنــود لقيــاس انتهازيــة الزبائــن تشــمل قيــام الزبائــن بتغييـــر بعــض 
الحقائق من أجل الحصول على ما يـــريدون، والعمالء غيـــر أمناء مع املورديـــن، وال يقدموا صورة صادقة تماًما عن نواياهم، 
ويبالغــون فــي احتياجاتهــم مــن أجــل إجبــار املــورد علــى تنفيــذ احتياجاتهــم فــي الوقــت املحــدد، وكــذب العمــالء أحياًنــا مــن أجــل 
ــر منفعــة لهــم )علــى ســبيل املثــال قولهــم إن هنــاك مورديـــن آخريـــن يقدمــون أســعار أقــل(، ويقــول الزبائــن  الحصــول علــى أكبـ
الحقيقــة إذا كان هــذا فــي مصلحتهــم. وقــد وضعــت مقاييــس انتهازيــة الزبــون لهــذا البحــث وتقييمهــا مــن وجهــة نظــر الشــركات 
الصناعيــة علــى أســاس مقيــاس مــن خمــس بنــود توجــه األســئلة فيهــا إلــى الشــركات الصناعيــة عــن تقييمهــم الحتمــال قيــام 

الزبائــن بتغييـــر الحقائــق أو تـزويـــر املعلومــات فــي أثنــاء عمليــة املــردودات.

وقــد تــم قيــاس االلتـــزام باملــوارد باســتخدام مقيــاس مــن ثالثــة بنــود )Richey et al., 2005: 237( علــى أســاس املــوارد 
املاليــة والتقنيــة واإلداريــة التــي تلــزم لتنفيــذ األنشــطة اللوجســتية الخلفيــة املحــددة فــي هــذا البحــث، وتشيـــر الــردود الــواردة 
إلــى الدرجــة التــي تخصــص فيهــا الشــركة مــوارد إداريــة وتقنيــة وماليــة لتطويـــر استـــراتيجيات  مــن املشاركيـــن علــى األســئلة 

الخلفيــة. اللوجســتيات 

كما قدم )Cannon et al., 2000: 186( مقاييس تتعلق بالتـــرتيبات التعاقدية تشمل مدى توافر اتفاق مفصل بيـــن 
املشتـــري والبائــع، وهــل هــذا االتفــاق قانونــي يشــمل االلتـــزامات علــى كل طــرف. وتــم قيــاس التـــرتيبات التعاقديــة باســتخدام 
مقيــاس مــن أربــع بنــود وضعــه الباحــث ألغــراض البحــث الحالــي لقيــاس إلــى أي مــدى تقــوم الشــركات الصناعيــة واملورديـــن 
بالدخول في عالقة تعاقدية. وعلى ســبيل املثال تم توجيه أســئلة للمشاركيـــن في االســتبيان عن نســبة توســع الشــركة في وضع 

عقــود رســمية مــع مورديهــا، واســتخدام هــذه العقــود، أو اإلشــارة إلــى هــذه العقــود فــي ظــل ظــروف عــدم التأكــد.

ويعتبـــر دعــم املعلومــات أمــر بالــغ األهميــة لتحقيــق كفــاءة أداء العمليــات اللوجســتية الخلفيــة، حيــث تتميـــز هــذه 
العمليــات فــي كثيـــر مــن األحيــان بظــروف عــدم التأكــد )وقــت وكميــة املــردودات غيـــر معــروف( باإلضافــة إلــى الحاجــة التخــاذ 
قــرار وإجــراء ســريع لهــذه العمليــات. وفــي بعــض الصناعــات يمكــن االعتمــاد علــى املعلومــات التاريخيــة لتحديــد نــوع وكميــة 
املــردودات، وفــي البعــض اآلخــر ليــس مــن الســهل التنبــؤ باملــردودات، وعلــى الرغــم مــن ذلــك يجــب أن يكــون املديـريـــن علــى 
اســتعداد للمعالجــة الســريعة للمــردودات مــن كافــة املنتجــات، وبالتالــي يجــب أن يكــون علــى رأس األولويــات الحصــول علــى 
املعلومــات وتبادلهــا بشــكل ســريع ودقيــق. وفــي مثــل هــذه الحــاالت يكــون تنســيق املعلومــات أمــر معقــد نظــًرا ألن هنــاك عــدة 
أطــراف )داخليــة وخارجيــة( تتعامــل مــع هــذه املعلومــات وبالتالــي يحتــاج األمــر إلــى التنســيق بيـــن األطــراف املختلفــة لضمــان 
تحقيــق أكبـــر قــدر مــن الكفــاءة ولتســهيل العمليــات اليوميــة وتعزيـــز العالقــات التجاريــة علــى املــدى الطويــل. وتــم قيــاس 
لهــذا البحــث. مــن خــالل تحليــل محتــوى سياســات املــردودات  بنــود وضعــت  القــدرات اللوجســتية الخلفيــة مــن ســبعة 
100 مــن الشــركات الصناعيــة بنــاء علــى التصويــت الــذي أجرتــه مجلــة )Fortune Magazine( والدراســة التــي  ألفضــل 
قدمها )Eric et al., 2010: 233-234( بناء على هذا وضع الباحث قائمة بالعمليات التي تستخدمها الشركات الصناعية 

لتنفيــذ سياســات املــردودات مــع عمالئهــا.

وتــم قيــاس درجــة التحســن فــي كفــاءة األداء التشــغيلي مــن خــالل الوفــر فــي تكاليــف التشــغيل وانعــكاس ذلــك علــى 
ربحيــة التشــغيل والكفــاءة التشــغيلية لــأداء فــي الشــركة الصناعيــة باســتخدام أربعــة بنــود أساســية تــم تصميمهــا خصيصــا 
فــي التكاليــف نتيجــة  تــم تحقيقــه مــن وفــورات  إلــى مــا  فــي االســتبيان تشيـــر  إلــى املشاركيـــن  لهــذا البحــث. وتــم توجيــه أســئلة 
لتنفيــذ األنشــطة اللوجســتية الخلفيــة، أو نتيجــة لاللتـــزام باملعاييـــر البيئيــة، وعمــا إذا كان هــذا االنخفــاض فــي التكلفــة قــد 
دعــم املوقــف التناف�ســي للشــركة مــع املنافسيـــن. وتجــدر اإلشــارة إلــى أن كل بنــد مــن بنــود األداء التشــغيلي تعكــس وجهــة نظــر 

مختلفــة عــن تحقيــق وفــورات التكلفــة مــن األنشــطة اللوجســتية الخلفيــة وأربــاح التشــغيل املحققــة.

مجتمع وعينة البحث

تألــف مجتمــع البحــث مــن الشــركات الصناعيــة العاملــة فــي الســوق املصــري، وألغــراض البحــث تــم أخــذ عينــة عشــوائية 
نمــوذج  فــي اختبــار  الالزمــة  البيانــات  وتــم تصميــم اســتمارة االســتبيان كأداة لجمــع  50 شــركة صناعيــة.  احتماليــة حجمهــا 
الدراســة، حيــث تــم توزيــع )400( اســتمارة اســتبيان علــى أصحــاب األعمــال واملديـريـــن التنفيذييـــن فــي 50 شــركة صناعيــة مــن 
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الذيـن لديهم صالحية التعامل املتكرر مع املورديـن الرئيسيـن. ولم يكن مسموحا باالستمرار 
في استكمال االستبيان إال للمشاركيـن الذيـن أجابوا بنعم على السؤال الرئيس »هل لديك 
تعامــل مباشــر مــع املورديـــن الرئيسييـــن؟«. وتــم توجيــه هــذا الســؤال فــي االســتبيان مــن أجــل 

ضمــان إدراكهــم لالتفاقيــات التعاقديــة مــع املورديـــن الذيـــن يتعاملــون معهــم.

وقــد أكمــل مــن أجــاب »بنعــم« علــى الســؤال وعددهــم 368، وبنســبة اســتجابة قدرهــا 
92%. وقــد تــم إســقاط )61( اســتمارة اســتبيان مــن جميــع مــن شــملهم البحــث بســبب أن 
كانــت اإلجابــات محايــدة )اختــار أكثـــر مــن إجابــة فــي نفــس االســتبيان( أو غيـــر مكتملــة وبذلــك 
اســتجابة  يمثــل معــدل  مــا  )307( وهــو  البحــث  يجــرى عليهــا  التــي  بلــغ مجمــوع االســتمارات 

النهائيــة 77%. ويبيـــن الجــدول رقــم )1( خصائــص عينــة البحــث.

وأجــرى تحليــل لفحــص مــا إذا كانــت الــردود الــواردة تشــمل وجــود أي تحيـــز فــي البيانــات. 
وأجريــت اختبــارات الســتبعاد أي احتمــال للتحيـــز فــي الــردود وذلــك لــكل املتغيـــرات والتـــركيبات فــي 
الدراســة. ولــم يتــم العثــور علــى اختالفــات معنويــة ملتغيـــرات الدراســة بيـــن اســتمارات التــي وردت.

اختبار الثقة واملصداقية

تــم إجــراء اختبــارات  والختبــار صحــة االســتنتاج اإلحصائــي للدراســة ومعالجــة الحــاالت املحتملــة للتبايـــن املشتـــرك، 
االلتــواء  اختبــار  إجــراء  تــم  الــواردة  االســتجابات  طبيعــة  ملعرفــة  األولــى  الخطــوة  ففــي  البيانــات.  علــى  متعــددة  إحصائيــة 
والتفلطــح )Skewness and Kurtosis( لــكل متغيـــر والعناصــر املكونــة لــه، ولــم يظهــر أي انحــراف أو تفلطــح غيـــر مالئــم. وقــد 
ظهــر أن البيانــات تأخــذ شــكل التوزيــع الطبيعــي. والخطــوة التاليــة هــي إجــراء تقييــم للقيــود الــواردة فــي النمــوذج النظــري 
بإجــراء تحليــل عامــل التأكيــد )confirmatory factor analysis CFA( لتقييــم أبعــاد ومصداقيــة كل مقيــاس علــى حــدة مــن 
أجــل تحديــد العوامــل األساســية التــي يمكــن أن تفســر احتمــال االختــالف فــي البيانــات ومــن أجــل التحقــق مــن صحــة هــذه 
املتغيـــرات والعناصر املكونة لها. وللكشــف عن العوامل األكثـــر فعالية فقد تم تحليل املكونات الرئيســة باســتخدام أســلوب 
الــدوران املتعامــد لفاريماكــس. وقــد أثبــت تحليــل عامــل التأكــد )CFA( أن كل مــن املتغيـــرات التاليــة )التوجــه بالزبائــن، انتهازيــة 
الزبائــن، االلتـــزام باملــوارد، التـــرتيبات التعاقديــة، القــدرات اللوجســتية الخلفيــة، تحسيـــن األداء التشــغيلي( متميـــزة وتفســر 
78% مــن التبايـــن variability فــي البيانــات. ويتــم عــرض هــذه املتغيـــرات فــي الجــدول رقــم )2( إلــى جانــب املصداقيــة )واملعــدل 
املعيــاري لهــا( وقيــم التشــبع )loadings( لــكل عامــل والــذي يمثــل مقــدار االرتبــاط بيـــن املتغيـــر األصلــي والعوامــل املشــتقة وكلمــا 

كبـــرت قيمــة التشــبع كان ذلــك بمثابــة داللــة علــى التصــاق املتغيـــر بعاملــه.

الجدول رقم )2( 
نتائج تحليل عامل التأكد )CFA( لكل من الردود والعناصر املكونة لها

عوامل 
الثبات 

)املصداقية(

الوسط عناصر املتغيـرات التي تم قياسها
الحسابي

االنحراف 
املعياري

درجة 
تشبع 
املعامل

التوجه 
بالزبون 
)0.860)

3.081.910.75 يستند تطويـر املنتج والخدمة على املعلومات املستمدة من خدمة الزبائن 1-
3.061.940.83 لدينا شعور جيد باتجاه الزبائن وندرك كيف يقوموا بتقييم منتجاتنا وخدماتنا 2-
5.111.260.78 نحن أكثـر تـركيـزا على الزبائن من منافسينا 3-
3.171.950.84 نحن نعتمد في تنافسنا في املقام األول على التميـز في منتجاتنا وخدماتنا 4-
3.111.820.83 العمل لدينا في املقام األول موجه لخدمة العمالء 5-
4.231.550.81 تأتي مصلحة الزبون دائًما في املقام األول قبل مصلحة أصحاب الشركة. 6-

انتهازية 
الزبون 
)0.930)

4.531.530.80 يقوم عمالئنا أحيانا باستخدام أي وسيلة لتعزيـز مصالحهم الخاصة على حساب ربحية الشركة. 1-
 يقوم عمالئنا أحيانا باملبالغة في حجم األضرار التي تسببنا فيها )عطل املنتج(، من أجل الحصول  2-

على تنازالت من قبلنا في أثناء املفاوضات معه.
5.151.330.91

بــالــشــراء واالســتــخــدام( للتكيف مع  3- )املتعلقة  فــي قصتهم  بــإجــراء تعديالت  يــقــوم زبائننا أحيانا   
املتغيـرات في سياسة خدمة الزبائن

4.221.570.89

3.311.710.93 يغيـر زبائننا أحيانا الحقائق قليال من أجل الحصول على ما يـريدون 4-
3.041.840.83 يعد زبائننا أحيانا أن يفعلوا أشياء دون أن يقوموا بها في الواقع وقت الحق. 5-

جدول رقم )1(
خصائص عينة البحث 

النسبة التكرارالقطاع
املئوية

24%12املواد الغذائية 
14%7األدوية
12%6املعادن

20%10الكيماويات
18%9اإللكتـرونيات

12%6أخرى
100%50املجموع

مــن  الباحــث  إعــداد  مــن  املصــدر: 
امليدانيــة. الدراســة  واقــع 
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عوامل 
الثبات 

)املصداقية(

الوسط عناصر املتغيـرات التي تم قياسها
الحسابي

االنحراف 
املعياري

درجة 
تشبع 
املعامل

االلتـزام 
باملوارد 
)0.949)

5.351.350.89 نلتـزم بتوفيـر املوارد املالية الالزمة لتنفيذ اللوجستيات الخلفية 1-
4.321.270.88 نلتـزم بتوفيـر املوارد التكنولوجية الالزمة لتنفيذ اللوجستيات الخلفية 2-
4.521.550.89 نلتـزم بتوفيـر املوارد اإلدارية الالزمة لتنفيذ اللوجستيات الخلفية 3-

التـرتيبات 
التعاقدية 

)0.948)

ــــارة إلـــى الــعــقــد املــبـــــرم بيننا عــنــد مناقشة  1-  املـــــوردون الــرئــيــســون لــديــنــا، يــطــلــبــون مــنــا أحــيــانــا اإلشـ
القضايا الحساسة معهم.

3.161.830.83

4.651.570.77 املوردون الرئيسون لدينا يـرجعون إلى “النص القانوني” عندما يتعلق األمر ببعض بنود عقدنا معهم 2-
 املــوردون الرئيسون لدينا يمكن أن يقدموا إلينا تنازالت أو امتيازات )في حالة الحاجة لذلك(  3-

دون العودة إلى االتفاقيات املبـرمة بيننا
5.221.450.89

 املـــــــوردون الــرئــيــســون لــديــنــا فـــي الــغــالــب يــلــجــئــون إلــــى االتـــفـــاق الــرســمــي املــكــتــوب بــيــنــنــا ملــعــالــجــة  4-
املشكالت، ويتم عقد اتفاق جديد مبني على عالقة الشراكة بيننا

3.311.650.87

القدرات 
اللوجستية 

الخلفية 
)0.950)

3.151.850.83 لدينا نظام معلومات للوجستيات الخلفية يوفر معلومات صحيحة ودقيقة 1-
4.451.550.85 لدينا نظام معلومات للوجستيات الخلفية يقدم املعلومات في الوقت املناسب 2-
3.331.430.81 يتم تسجيل وتحميل املعلومات يوميا 3-
3.171.740.83 النظام مهيأ لتنفيذ الحاالت االستثنائية للوجستيات الخلفية 4-
3.231.450.85 لدينا تنسيق لتسهيل وتيسيـر عمليات املردودات 5-
4.341.470.89 لدينا اتصال داخلي جيد بيـن األقسام ونتبادل املعلومات بدقة وسهولة 6-
4.451.340.88 لدينا اتصال خارجي ونتبادل املعلومات مع املورديـن الرئيسيـن 7-

كفاءة 
األداء 

التشغيلي 
)0.890)

5.141.470.76 نحقق وفورات في التكلفة بسبب أنشطتنا اللوجستية الخلفية 1-
املـــردودات  2- التعامل مع  البيئية نظًرا لطريقة  باألنظمة واملعاييـر  نتيجة لاللتـزام  أقــل  تكاليف  نتكبد   

لدينا
3.051.970.73

3.881.380.77 يتحسن الوضع النسبي للتكلفة عندنا باملقارنة مع املنافسيـن نتيجة استـراتيجيتنا للتعامل مع املردودات 3-
3.931.830.80 بـرنامجنا للوجستيات الخلفية يوفر لنا املال. 4-

املصدر: نتائج التحليل اإلحصائي.

نتائــج التحليــل اإلحصائــي واختبــارات 
الفــروض

الخطــوة األولــى نحــو تقييــم مــدى قــوة 
العالقــات بيـــن املتغيـــرات، تــم إجــراء تحليــل 
تحليــل  باســتخدام  متغيـريـــن  بيـــن  العالقــة 
 correlation  Pearson( بيـــرسون  االرتبــاط 
analysis( وتظهــر نتائــج التحليــل فــي الجــدول 

رقــم )3(.  

وأظهــر هــذا التحليــل أن كل املتغيـــرات 
فــي النمــوذج كانــت مرتبطــة بشــكل إيجابــي مــع 
األداء التشــغيلي باســتثناء التوجــه بالزبائــن. 
والتـــرتيبات   ،0.565 باملــوارد  )االلتـــزام 
التعاقديــة 0.386، وانتهازيــة الزبــون 0.233(. 

كمــا وجــد أيًضــا أن متغيـــر القــدرات اللوجســتية الخلفيــة يـــرتبط إيجابيــا مــع املتغيـــر كفــاءة األداء التشــغيلي )0.641(  وأيًضــا 
يوجــد ارتبــاط إيجابــي 0.482 بيـــن اثنيـــن مــن املتغيـــرات املســتقلة همــا )التـــرتيبات التعاقديــة وااللتـــزام باملــوارد(. وعلــى الرغــم 
مــن أهميــة تحليــل االرتبــاط للعالقــات املباشــرة بيـــن املتغيـــرات، إال أنــه لــم يقــدم إيضاحــات حــول العالقــات غيـــر املباشــرة 

الجدول رقم )3( 
مصفوفة االرتباط بيـن متغيـرات الدراسة

التوجه 
بالزبون

التـرتيبات 
التعاقدية

القدرات اللوجستية 
الخلفية

وفورات 
التكاليف

االلتـزام 
باملوارد

انتهازية 
الزبون

1التوجيه بالزبون 
0.0331كفاءة األداء التشغيلي
القدرات اللوجستية 

الخلفية
-0.0450.297**1

1**0.641**0.0570.386وفورات التكاليف
1**0.565**0.321**0.0610.482-االلتـزام باملوارد

1**0.359*0.0320.233-**0.0590.352انتهازية الزبون
مالحظة: معامل االرتباط * = 0.005، معامل االرتباط ** = 0.001

املصدر: نتائج التحليل اإلحصائي



نموذج مقترح لتحليل أثر قدرات اللوجستيات الخلفية كمتغير وسيط في تحسين كفاءة األداء التشغيلي ...

46

بيـــن املتغيـــرات املســتقلة )كمحــرك لــأداء التشــغيلي(، وخصوصــا مــع املتغيـــر الوســيط فــي هــذا النمــوذج القــدرات اللوجســتية 
الخلفيــة.

تــم  حيــث  )الفــروض(:  املفتـــرضة  العالقــات  الختبــار  املســار  تحليــل  اســتخدام  هــي  التحليــل  فــي  الثانيــة  والخطــوة 
اســتخدام تحليــل املســار إلعــداد نمــوذج جيــد للتعــرف علــى اآلثــار املباشــرة وغيـــر املباشــرة للمتغيـــرات التــي بنــي عليهــا الفــروض 
واملتغيـــرات املؤثـــرة عليهــا )Ahmad, et al., 2004: 118(، ويعبـــر األثـــر املباشــر علــى التغيـــر الــذي يحدثــه املتغيـــر املســتقل فــي 

املتغيـــر التابــع، دون وجــود وســيط يســاعد فــي ذلــك، 
الــذي  التغيـــر  عــن  يعبـــر  املباشــر  غيـــر  التأثيـــر  أمــا 
يحدثــه املتغيـــر املســتقل فــي املتغيـــر التابــع مــن خــالل 
وســيط يســاعد فــي ذلــك، وهنــاك أثـــر إجمالــي يشــمل 

كل مــن التأثيـــر املباشــر وغيـــر املباشــر.

أثـــر  اختبــار  نتائــج   )4( رقــم  الجــدول  ويظهــر 
املتغيـــرات األوليــة للوجســتيات الخلفيــة فــي تحسيـــن 
قيمــة  اســتخراج  تــم  حيــث  التشــغيلي  األداء  كفــاءة 
الرفــض.  أو  القبــول  يتــم  بنــاء عليهــا  التــي   )p-value)
تحــت  البديلــة  الفرضيــة  قــرار  قبــول  قاعــدة  وعلــى 
مســتوى ثقــة 95% ومســتوى معنويــة 5% إذا كانــت 

قيمــة )P > 0.05(. ومــن الجــدول يتضــح أن كل مــن انتهازيــة الزبــون وااللتـــزام باملــوارد والتـــرتيبات التعاقديــة لهــم تأثيـــر علــى 
األداء التشــغيلي عند مســتوى معنوية )0.05( بينما التوجه بالزبون ليس له تأثيـــر مباشــر على تحسيـــن األداء التشــغيلي عند 

اســتخدام  أن  مــن  الرغــم  وعلــى   .)0.05( معنويــة  مســتوى 
بمتطلبــات  تفــي  النمــوذج  فــروض  أن  أثبــت  املســار  تحليــل 
يـــروا  الكتــاب  بعــض  أن  إال  اإلحصائيــة  املطابقــة  حســن 
أن تحليــل املســار بــه أوجــه قصــور فنيــة، لذلــك تــم تقييــم 
املســار  تحليــل  مــن  كل  باســتخدام  البحــث  فــروض  صحــة 

معــا. املتعــدد  االنحــدار  وتحليــل 

والخطــوة الثالثــة فــي التحليــل هــي اســتخدام تحليــل 
أجــل  فمــن  الفــروض،  وتقييــم  الختبــار  املتعــدد  االنحــدار 
تقييــم الفــروض H4 – H1 تــم اســتخدام تحليــل االنحــدار 
وانتهازيــة  بالزبــون  التوجــه  مــن  كل  أثـــر  الختبــار  املتعــدد 
علــى  التعاقديــة  والتـــرتيبات  باملــوارد  وااللتـــزام  الزبــون 
القــدرات اللوجســتية الخلفيــة وتظهــر النتائــج فــي الجــدول 
القــدرات  انحــدار  باســتخدام   H5 تقييــم  وتــم   ،)5( رقــم 
للوجســتيات  التكلفــة  وفــورات  علــى  الخلفيــة  اللوجســتية 
الخلفيــة وتظهــر النتائــج فــي الجــدول رقــم )5(، ويتضــح مــن 
املســتقلة  للمتغيـــرات  املفــرد  التأثيـــر  أن   )5( رقــم  الجــدول 
)انتهازيــة الزبــون، االلتـــزام باملــوارد، التـــرتيبات التعاقديــة( 

تأثيـــرا معنويــا علــى املتغيـــر التابــع القــدرات اللوجســتية الخلفيــة. واتضــح كذلــك أن املتغيـــر املســتقل التوجــه بالزبائــن كان 
ذو ارتبــاط ســالب مــع القــدرات اللوجســتية الخلفيــة. فبالنســبة ملعنويــة النمــوذج ككل والتــي يعبـــر عنهــا بقيمــة )F( ومعنويتــه 
يالحــظ أن النمــوذج معنــوي حيــث كانــت قيمــة )F = 10.179( ومعنويــة النمــوذج )P = 0.00(. ويتضــح مــن الجــدول رقــم )6( 
.)p = 0.000  ,  b = 0.387( التشــغيلي مــع كفــاءة األداء  تأثيـــر معنــوي  اللوجســتية الخلفيــة كانــت ذات  القــدرات   H5 فــإن 

الجدول رقم )4(
نتائج معامالت املسار املؤدية إلى تحسيـن كفاءة األداء التشغيلي

Beta مسار النموذج
ValuesSEp-value الداللة

اإلحصائية
غيـر دالة إحصائياH1-0.0380.0720.626 التوجه بالزبون
دالة إحصائياH2-0.1110.0480.020 انتهازية الزبون

دالة إحصائياH30.1880.0460.000 االلتـزام باملوارد
دالة إحصائياH40.1920.0510.000 التـرتيبات التعاقدية

دالة إحصائياH50.3910.0330.000 القدرات اللوجستية الخلفية
P> 0.05املتغيـر التابع: األداء التشغيلي

املصدر: نتائج التحليل اإلحصائي.

الجدول رقم )5(
H4 – H1 نتائج االنحدار املتعدد للفروض

املتغيـر التابع )القدرات اللوجستية الخلفية(املتغيـرات املستقلة
BetaSEDfR2F-ratiop-alue

4.1410.4971املقدار الثابت
40.12210.1790.00النموذج بالكامل

H1-0.0380.07210.0010.2330.626 التوجه بالزبون
H2-0.1110.04810.0175.3480.020 انتهازية الزبون

H30.1780.04610.04314.3920.00 االلتـزام باملوارد
H40.1930.05110.04113.8340.00 التـرتيبات التعاقدية

املصدر: نتائج التحليل اإلحصائي.

الجدول رقم )6( 
)H5( نتائج تحليل االنحدار للفرض

)X( املتغيـر املستقل)Y( املتغيـر التابعBetaR2p-value
0.3870.3490.000كفاءة األداء التشغيليH5 القدرات اللوجستية الخلفية

املصدر: نتائج التحليل اإلحصائي.
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وينبغــي مالحظــة أن نتائــج هــذه الفــروض كانــت متســقة علــى حــد ســواء فــي كل مــن طريقــة تحليــل املســار وأســاليب تحليــل 
االنحدار املتعدد. والجزء التالي مخصص إلجراء تحليل آخر لتقييم كيف أن القدرات اللوجستية الخلفية تتوسط العالقة 
بيـــن املتغيـــر التابــع )كفــاءة األداء التشــغيلي( واملتغيـــرات األوليــة األربعــة )التوجــه بالزبائــن، انتهازيــة الزبائــن، االلتـــزام باملــوارد، 
 )Eric P. et al., 2010: 238) )Baron, R.M. and Kenny, D.A. 1986: 1173-82( وقد أو�سى كل من .)التـرتيبات التعاقدية
أن يتــم ذلــك باســتخدام ثــالث معــادالت، حيــث )Y( تعبـــر عــن املتغيـــر التابــع، و)X( تعبـــر عــن املتغيـــر املســتقل، و)M( هــي 

الوســيط.

 -1)Y=b30+b31X+b32M+ error) - 3     )M= b20+b21X+ error )   -2  ،)Y= b10 +b11X+ error )

ففي املعادلة رقم )1( يتم اختبار املسار املباشر للعالقة بيـــن املتغيـــر املستقل )املتغيـــر األولي( واملتغيـــر التابع )متغيـــر 
النتيجة( حيث Y = تمثل كفاءة األداء التشغيلي، وX = كل متغيـر من املتغيـرات األولية على حدة )التوجه بالزبائن، وانتهازية 
الزبائــن، وااللتـــزام باملــوارد، والتـــرتيبات التعاقديــة(. فــي املعادلــة رقــم )2( يتــم اختبــار مســار العالقــة بيـــن املتغيـــر املســتقل 
)املتغيـــر األولــي( واملتغيـــر التابــع )املتغيـــر الوســيط( حيــث M = القــدرات اللوجســتية الخلفيــة، X = كل متغيـــر مــن املتغيـــرات 
األوليــة علــى حــدة )التوجــه بالزبائــن، وانتهازيــة الزبائــن، وااللتـــزام باملــوارد، والتـــرتيبات التعاقديــة(. وفــي املعادلــة رقــم )3( يتــم 
اختبــار املســار املباشــر للعالقــة بيـــن املتغيـــر املســتقل )املتغيـــر األولــي( واملتغيـــر الوســيط ومتغيـــر النتيجــة حيــث )Y = املتغيـــر 
ــر الوســيط القــدرات اللوجســتية الخلفيــة(.  التابــع كفــاءة األداء التشــغيلي، X = كل املتغيـــرات األوليــة املســتقلة وM = املتغيـ
وبالنســبة للمتغيـــر الوســيط فــي كل معادلــة يجــب أن يكــون معنــوي وينبغــي أن يكــون هنــاك تحســن فــي قيمــة )R2( بيـــن كل مــن 
املعادلــة )2( واملعادلــة )3(. وللمتغيـــر الوســيط بالكامــل ينبغــي أن تكــون قيمــة بيتــا للمتغيـــر )X( فــي املعادلــة )3( غيـــر معنويــة. 
أمــا بالنســبة للمتغيـــر الوســيط جزئيــا ينبغــي أن تكــون بيتــا للمتغيـــر )X( فــي املعادلــة )3( أقــل مــن قيمــة بيتــا للمتغيـــر )X( فــي 

املعادلــة )1(. وتظهــر نتائــج هــذه املعــادالت فــي الجــدول رقــم )7(.

جدول رقم )7( 
نتائج تحليل االنحدار للمتغيـر الوسيط

)X( املتغيـر)املعادلة رقم )3(املعادلة رقم )2(املعادلة رقم )1
)X( = املتغيـرات األولية

)Y( = كفاءة األداء التشغيلي
)X( = املتغيـرات األولية

)Y( = القدرات اللوجستية الخلفية
)X( = املتغيـرات األولية

)Y( = كفاءة األداء التشغيلي
)X( التوجه بالزبائنNSNSNS

)M( القدرات اللوجستية الخلفيةN/AN/A0.388
R20.0020.0020.354

)F( 0.4260.4820.000مستوى املعنوية
)X( 0.068انتهازية الزبائنNS0.077

)M( القدرات اللوجستية الخلفيةN/AN/A0.387
R20.0150.0010.362

)F( 0.0310.7160.000مستوى املعنوية
)X( 0.2360.2120.166االلتـزام باملوارد

)M( القدرات اللوجستية الخلفيةNANA0.327
R20.2080.0720.441

)F( 0.0000.0000.000مستوى املعنوية
املعادلة رقم )1(

حيث )Y( متغيـر تابع
املعادلة رقم )2(

حيث )M( متغيـر تابع
املعادلة رقم )3(

حيث )Y( متغيـر تابع
)X( 0.1490.2320.062التـرتيبات التعاقدية

)M( القدرات اللوجستية الخلفيةN/AN/A0.368
R20.0660.0680.357

)F( 0.0000.0000.000مستوى املعنوية

املصدر: نتائج التحليل اإلحصائي.
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وكمــا يتضــح فــي الجــدول رقــم )7( فقــد كانــت املعادلــة رقــم )1( معنويــة بالنســبة لــكل مــن االلتـــزام باملــوارد والتـــرتيبات 
التعاقديــة فقــط. وبالتالــي يمكــن اعتبــار هــذان املتغيـــران فقــط معنويــان بالنســبة للمتغيـــر الوســيط )القــدرات اللوجســتية 
الخلفية(. وبالنسبة لكل من االلتـــزام باملوارد والتـــرتيبات التعاقدية في املعادالت رقم )2( و)3( كانت أيًضا معنوية. باإلضافة 
إلــى ذلــك كان هنــاك تحســن فــي قيمــة )R2( مــن املعــادالت )1( إلــى )3( وذلــك لــكل املتغيـــرات عندمــا تــم إدراج املتغيـــر الوســيط فــي 
نمــوذج املعادلــة رقــم )3(. علــى ســبيل املثــال فــإن قيمــة )R2( بالنســبة لاللتـــزام باملــوارد قــد تغيـــرت مــن )0.208( إلــى )0.441(، 
وقيــم )R2( بالنســبة للتـــرتيبات التعاقديــة قــد تغيـــرت مــن )0.066( إلــى )0.357( ويـــرجع هــذا التحســن إلــى توســيط متغيـــر 
إلــى  يـــرجع  الحالتيـــن كان هنــاك مؤشــر علــى وجــود وســاطة جزئيــة وهــذا  كلتــا  وفــي  وأخيـــرا  الخلفيــة؛  اللوجســتية  القــدرات 
انخفــاض االرتبــاط بيـــن كل مــن )X( و)Y( وذلــك عندمــا تــم إدخــال املتغيـــر الوســيط فــي النمــوذج )تغيـــر االلتـــزام باملــوارد مــن 
(0.236b = ( إلــى )0.166( وكذلــك تغيـــرت التـــرتيبات التعاقديــة مــن )0.149b = ( إلــى )0.062(. لذلــك فــإن العالقــة بيـــن كل 
مــن )االلتـــزام باملــوارد والتـــرتيبات التعاقديــة( مــن جهــة وبيـــن كفــاءة األداء التشــغيلي مــن جهــة أخــرى تتــم بالتوســط الجزئــي 
للقدرات اللوجستية الخلفية. وال تتوسط للقدرات اللوجستية الخلفية. وال تتوسط القدرات اللوجستية الخلفية بالنسبة 

لــكل مــن التوجــه بالزبائــن وانتهازيــة الزبائــن.

مناقشة نتائج البحث

تشيـــر النتائــج التــي تــم التوصــل إلــى أنــه عنــد تقييــم العالقــات املباشــرة بيـــن كل مــن املتغيـــرات األوليــة واملتغيـــر الوســيط 
)القــدرات اللوجســتية الخلفيــة( باســتخدام تحليــل االنحــدار املتعــدد وجــد أن هنــاك ارتبــاط معنــوي. ممــا يثبــت صحــة كل 
مــن الفــرض رقــم )H3( ورقــم )H4( اللــذان يشيـــران إلــى وجــود ارتبــاط إيجابــي بيـــن االلتـــزامات باملــوارد والقــدرات اللوجســتية 

الخلفيــة، وبيـــن التـــرتيبات التعاقديــة والقــدرات اللوجســتية الخلفيــة فــي الشــركات الصناعيــة محــل الدراســة والبحــث.

وبالنســبة للفــرض )H2( )انتهازيــة الزبائــن( كانــت النتيجــة ارتبــاط معنــوي ســالب ممــا يثبــت صحــة الفــرض الثانــي. كمــا 
وجــدت عالقــة ارتبــاط معنويــة إيجابيــة للفــرض الخامــس )H5( ممــا يشيـــر إلــى وجــود عالقــة مباشــرة وإيجابيــة بيـــن القــدرات 
اللوجســتية الخلفيــة وكفــاءة األداء التشــغيلي. بينمــا كانــت نتيجــة الفــرض األول )H1( )التوجــه بالزبائــن( ال توجــد عالقــة 
ارتبــاط معنويــة مــع القــدرات اللوجســتية الخلفيــة. ويمكننــا تفسيـــر نتائــج اختبــارات الفــروض مــن منظوريـــن: منظــور أمامــي 
املنظوريـــن  مــن  وكل  املورديـــن،  مــع  باألنشــطة  ويتعلــق  الخلفيــة  العمليــات  ومنظــور  بالزبائــن.  املرتبطــة  باألنشــطة  ويتعلــق 

يتطلــب املعالجــة الفعالــة ملــردودات الزبائــن.

تشيـــر نتائــج الفــروض H1 – H4 إلــى اختــالف تأثيـــر املتغيـــرات األوليــة املرتبطــة بالزبائــن مقارنــة باملتغيـــرات األوليــة 
املرتبطــة بالعمليــات الخلفيــة ذات الصلــة. حيــث إن املتغيـــرات األوليــة املرتبطــة بالزبائــن )التوجــه بالزبائــن وانتهازيــة الزبائــن( 
ال توجــد عالقــة إيجابيــة مــع القــدرات اللوجســتية الخلفيــة. بينمــا املتغيـــرات األوليــة التــي تمثــل العمليــات مــن املنظــور الخلفــي 
)االلتـــزام باملــوارد والتـــرتيبات التعاقديــة( لهــا ارتبــاط معنــوي إيجابــي مــع القــدرات اللوجســتية الخلفيــة فــي الشــركات الصناعيــة 
ــر إلــى عــدم وجــود عالقــة ذات داللــة معنويــة بيـــن التوجــه بالزبائــن والقــدرات  محــل الدراســة والبحــث. ورغــم أن النتائــج تشيـ
اللوجســتية الخلفيــة إال أننــا نـــرى أن هنــاك حاجــة إلــى مزيــد مــن البحــث الختبــار هــذه العالقــة الهامــة. ومــن ناحيــة أخــرى فــإن 
النتائــج املعنويــة والســلبية ملتغيـــر انتهازيــة الزبائــن تؤكــد العالقــة الســلبية بيـــن الســلوك االنتهــازي للزبائــن ومســتوى القــدرات 

اللوجســتية للمــردودات التــي قــد توفرهــا الشــركات الصناعيــة.

علــى ســبيل املثــال فــي ظــل وجــود مســتوى مرتفــع النتهازيــة الزبائــن فقــد تقــوم الشــركات الصناعيــة باتبــاع سياســة أكثـــر 
تشــددا )صرامــة( للمــردودات وبالتالــي يتــم تخفيــض القــدرات. وتشيـــر نتيجــة الفــرض )H5( املتعلــق )بــأن القــدرات اللوجســتية 
فــي  الخلفيــة  اللوجســتية  القــدرات  زيــادة  عــن طريــق  التشــغيلي  تــم تحسيـــن األداء  أنــه  إلــى  التشــغيلي(  تحســن كفــاءة األداء 
الشــركات الصناعيــة محــل الدراســة والبحــث. وقــد ســاهمت هــذه الدراســة فــي اســتخدام وإظهــار الــدور الــذي يلعبــه املتغيـــر 

الوســيط )القــدرات اللوجســتية الخلفيــة( كمحــرك لــأداء التشــغيلي فــي الشــركات الصناعيــة.

مجــال  فــي  الوســيط  املتغيـــر  أثـــر  اختبــار  وإجــراء  باســتخدام   )Baron and Kenny, 1986: 1173-1182( قــام  وقــد   
فــي هــذا البحــث أن متغيـــر )القــدرات اللوجســتية  األبحــاث النفســية واالجتماعيــة، علــى نفــس النمــط الحالــي. وقــد وجدنــا 
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الخلفيــة( يتوســط بصــورة جزئيــة العالقــة بيـــن االلتـــزام باملــوارد ومتغيـــر النتيجــة )تحسيـــن كفــاءة األداء التشــغيلي( وكذلــك 
يتوســط العالقــة بيـــن التـــرتيبات التعاقديــة ومتغيـــر النتيجــة.

والنتائــج التــي تــم التوصــل إليهــا تشيـــر إلــى أن الشــركات الصناعيــة ال ينبغــي أن تـــركز علــى العالقــات بيـــن املتغيـــرات 
املســتقلة األوليــة )التوجــه بالزبائــن، انتهازيــة الزبائــن، االلتـــزام باملــوارد، التـــرتيبات التعاقديــة( واملتغيـــر التابــع النتيجــة )كفــاءة 
اللوجســتية  )القــدرات  الوســيط  املتغيـــر  يلعبــه  الــذي  الــدور  علــى  التـركيـــز  عليهــم  ذلــك  مــن  بــدال  ولكــن  التشــغيلي(،  األداء 
الخلفيــة( فــي نظامهــم املتعلــق باملــردودات. وينبغــي للشــركات الصناعيــة التـركيـــز علــى القــدرات الداخليــة والعمليــات الخلفيــة 
للمــردودات التــي تتمثــل فــي قدراتهــم اللوجســتية الخلفيــة )كمتغيـــر وســيط( وكل مــن االلتـــزام باملــوارد والتـــرتيبات التعاقديــة. 
بينمــا يتــم اســتخدام املــوارد املاليــة والتقنيــة واإلداريــة لتنفيــذ القــدرات اللوجســتية الخلفيــة للتعامــل مــع هــذه املــردودات ممــا 

يســاعد علــى خفــض التكلفــة عندمــا يتــم التعامــل مــع املــردودات بطريقــة فعالــة.

ومن املنظور الخلفي فإن وجود تـرتيبات تعاقدية مع املورديـن الرئيسيـن واملقاوليـن سيؤدي أيًضا إلى ارتباط معنوي مع 
العمليــات التــي تكــون مطلوبــة للتعامــل مــع املــردودات. وأحــد التفسيـــرات لهــذه النتيجــة هــو أن العديــد مــن الشــركات الصناعيــة 
يفضلــون االســتعانة بمصــادر خارجيــة كطــرف ثالــث Outsourcing لتـــرتيبات العمليــات اللوجســتية املتعلقــة باملــردودات مــن 
أجــل اســتفادة أكثـــر فعاليــة مــن عمليــات املــردودات ممــا يســاعد علــى خفــض التكاليــف. وتتفــق النتائــج الحاليــة مــع نتائــج 
باحثيـــن آخريـــن. علــى ســبيل املثــال وجــد كل مــن )Eric et al., 2010: 243( ،)Stock and Mulki, 2009:  33-36( أن التحســن 
فــي عمليــات مــردودات املنتــج يمكــن أن تســاهم فــي تحسيـــن الربحيــة مــن خــالل خفــض التكاليــف بالرغــم مــن ارتفــاع معــدالت 
 )Wal-Mart and Target( إن العديــد مــن الشــركات الصناعيــة مثــل )Stock and Mulki, 2009( املــردودات. وقــد ذكــر أيًضــا
يعتمــدون علــى التـــرتيبات التعاقديــة مــع املصــادر الخارجيــة كمحــرك لــأداء التشــغيلي. وتســتند النتائــج التــي توصلنــا إليهــا مــع 
وجهــات نظــر الشــركات الصناعيــة التــي لهــا صلــة أساســية بالتدفــق الخلفــي للمنتجــات. وعلــى عكــس التيــار التقليــدي لتدفــق 
املنتجــات فــي قنــاة التســويق الــذي يبــدأ مــن الشــركات املصنعــة يبــدأ التدفــق اللوجســتي الخلفــي للمنتــج فــي صــورة مــردودات 
مــن الزبــون للشــركات الصناعيــة. حيــث إن الشــركات الصناعيــة هــي األكثـــر تبنــي لسياســات أكثـــر ســهولة وحريــة للمــردودات 
ممــا يــؤدي إلــى مزيــد مــن املمارســات املعقــدة التــي تؤثـــر علــى إدارة التكلفــة واملســاحة الخاليــة فــي املخــزن، والتنبــؤ بهــا علــى جميــع 
مســتويات قنــوات التســويق وسالســل التوريــد. هــذا التعقيــد يـــزيد مــن أهميــة إدارة اللوجســتيات الخلفيــة وسياســة املــردودات 

علــى مســتوى البيــع والتصنيــع.

ومن املنظور الخلفي يعتبـر كل من االلتـزام باملوارد والتـرتيبات التعاقدية باإلضافة إلى دور املتغيـر الوسيط القدرات 
اللوجســتية الخلفيــة منهــج شــامل يوفــر األســاس الجيــد مليـــزة تنافســية ألنهــا تمثــل املدخــل لعمليــات املــردودات التــي تعطــي 
قيمــة وفائــدة فــي النهايــة لعمــالء الشــركات الصناعيــة. فعندمــا تتوافــر هــذه العناصــر الثالثــة )املــوارد، العقــود، القــدرات( فإنــه 
يمكــن للشــركة الصناعيــة أن تحقــق وفــورات كبيـــرة فــي التكلفــة مــن خــالل عناصــر مثــل انخفــاض تكاليــف االمتثــال لأنظمــة 
البيئيــة، وتحسيـــن القــدرة التنافســية، وزيــادة كفــاءة تلبيــة احتياجــات الزبائــن. فــي حيـــن هنــاك نتائــج أخــرى مفيــدة لــم يتــم 
اختبارهــا فــي هــذا البحــث، ومنهــا أن رضــا الزبائــن يمكــن أن يــؤدي إلــى تكــرار عمليــات الشــراء، وتحسيـــن والء الزبائــن، وزيــادة 

الحصــة الســوقية.

التوصيات
توصيات خاصة للشركات محل الدراسة والبحث

تبلــورت  فلقــد  الباحــث،  لــدى  تشــكلت  التــي  القناعــات  ضــوء  وعلــى  نتائــج،  مــن  الدراســة  إليــة  توصلــت  مــا  ضــوء  فــي 
عــن هــذه الدراســة جملــة مــن التوصيــات واالقتـــراحات التــي يأمــل الباحــث أن تلقــي العنايــة الكافيــة مــن ذوي االهتمــام فــي 
الشــركات الصناعيــة بصفــة عامــة، وفــي الشــركات محــل الدراســة والبحــث بصفــة خاصــة، وقــد اجتهــد الباحــث فــي صياغــة هــذه 
التوصيــات فــي صــورة خطــط تنفيذيــة Action Plans توضــح األنشــطة الالزمــة للتنفيــذ ومــن املســئول عــن تنفيــذ التوصيــة - 
االقتـــراح - ومدة التنفيذ ومن يـــراقب عملية التنفيذ واملوارد املالية املقتـــرحة الالزمة للتنفيذ، وذلك في ضوء نتائج الدراســة 

علــى النحــو الــوارد فــي الجــدول رقــم )8(:
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جدول رقم )8(
خطة تنفيذية Action Planألهم توصيات

مدة مسئولية التنفيذاألنشطة \ املؤشراتالتوصية \ االقتـراح
التنفيذ

اقبة  مر
التنفيذ

االهــــــــــــتــــــــــــمــــــــــــام   5-5- ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــرورة    
ــيــــات الـــخـــلـــفـــيـــة  ــتــ ــلــــوجــــســ ــالــ بــ
لتحقيق امليـزة التنافسية في 

الشركات الصناعية

  وجود نظام فعال للتعامل مع شكاوى واقتـراحات العمالء. 1-
 التعامل مع املردودات بجدية حتى ال تحدث فو�سى واستنـزاف املوارد. 2-
الــتــكــامــل اللوجستي  3- بــالــتــســويــق لتحقيق  بــاإلنــتــاج  الــتــوريــد   ربـــط 

األمامي والخلفي.

اإلدارة العليا والتعاون 
مع إدارات اإلنتاج 

واملشتـريات واملخازن 
والتسويق واملالية

 3-1
سنوات

إدارة 
الجودة 

بالشركة 

ــــرورة وجــــود طـــرف ثــالــث   2-2-   ضـ
إلدارة   Outsourcing
الـــتـــــــرتـــيـــبـــات الـــتـــعـــاقـــديـــة مــع 
ــنــــاء  املــــــــورديـــــــــــــــــن، وكـــــــذلـــــــك بــ

عالقات الثقة مع العميل.

 بناء عالقات قوية مع طرف ثالث لديه احتـرافية عالية في إبـرام  1-
العقود مع املورديـن.

 مراعاة الجوانب الفنية في هذه العقود. 2-
 تحديد مسئولية الطرف الثالث عن حجم املردودات. 3-

اإلدارة العليا والتعاون 
مع إدارات اإلنتاج 

واملشتـريات واملخازن 
والتسويق واملالية

 5
سنوات

اإلدارة 
العليا

  الــــــعــــــمــــــل عــــــلــــــى الـــــــحـــــــد مـــن   3-3-
على  وأثـرها  الزبائن  انتهازية 
كـــفـــاءة نــظــام الــلــوجــســتــيــات 

الخلفية

 وجود نظام فعال للمعلومات للنظر في شكاوى العمالء. 1-
 توضيح جميع البيانات للعميل عن املنتج وكيفية االستخدام. 2-
 توضيح حقوق وواجبات العميل. 3-

اإلدارة العليا والتعاون 
مع إدارة التسويق 
واإلدارة القانونية

 3-1
سنوات

اإلدارة 
العليا 

األداء   4-4- كــــــــفــــــــاءة  ــــن  ـــ ــيــ تــــحــــســ   
ــي مـــــــــــــن خـــــــــالل  ــ ــ ــلـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــغـ ــ ــ ــــشـ ــ ــتـ ــ ــ الـ
التشغيل  تكاليف  تخفيض 

والتوجه بالزبون

 تحسيـن كفاءة التشغيل من خالل خفض تكاليف الهدر في اإلنتاج. 1-
 جعل املردودات في حدها األدنى من خالل تبني فلسفة التوجه بالزبون. 2-
 رفع أرباح التشغيل من خالل تحسيـن نظم وأساليب العمل. 3-

اإلدارة العليا والتعاون 
1-3 مع إدارة اإلنتاج

سنوات
اإلدارة 
العليا 

  االســــــتــــــفــــــادة الــــفــــعــــالــــة مــن   5-5-
إعادة تدويـر املردودات على 

مستوى الشركة والبيئة 

 ضرورة وجود نظام فعال إلعادة التدويـر يـراعي الجوانب البيئية   1-
ويقلل الهدر في املرتجعات واملردودات ألدنى حد ممكن.

 الــتــعــاقــد عــلــى مــــواد خـــام صــديــقــة لــلــبــيــئــة وتــبــنــي فــلــســفــة اإلنــتــاج  2-
والتسويق األخضر.

اإلدارة العليا والتعاون 
مع إدارة التسويق 

واإلنتاج
 3-1

سنوات
اإلدارة 
العليا 

املصدر: الجدول من إعداد الباحث من واقع نتائج الدراسة.

توصيات ببحوث مستقبلية

هنــاك مجــاالت عديــدة للبحــث فــي املســتقبل التــي يجــب مراعاتهــا فــي ضــوء العمــل الحالــي، حيــث إن نتائــج البحــث أشــارت 
إلــى عــدم وجــود عالقــة ذات داللــة معنويــة بيـــن التوجــه بالزبائــن والقــدرات اللوجســتية الخلفيــة إال أن الباحــث يـــرى أن هنــاك 

حاجــة إلــى مزيــد مــن البحــث الختبــار هــذه العالقــة الهامــة.

األداء  كفــاءة  علــى  وتأثيـــرها  وســيط  كمتغيـــر  الخلفيــة  اللوجســتية  القــدرات  علــى  ركــز  الحالــي  البحــث  هــذا  إن  كمــا 
التشــغيلي. ونقتـــرح البحــث فــي املســتقبل الستكشــاف املزيــد مــن األبعــاد واملحــددات اإلضافيــة للقــدرات اللوجســتية الخلفيــة 

وقياســها وفقــا لذلــك، كمــا يمكــن إجــراء البحــث فــي مجــال الخدمــات مثلمــا تــم إجــراءه فــي املجــال الصناعــي.
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 ABSTRACT

Interest in logistics concepts has increased in the literature of supply and supply chains in the recent 
period, despite the absence of a scientific study )within the knowledge of the researcher( on the role that 
back-end logistics plays in improving the operational performance of companies in general and industrial 
companies in particular. And based on a field study that included 50 industrial companies operating in the 
Egyptian market, during which the study and evaluation of the impact of the relationship between the inde-
pendent variables that affect the capabilities of the back-end logistics as an intermediate variable )customer 
orientation, customer opportunism, commitment to resources, contractual arrangements) and its impact on 
the dependent variable, performance Operational.

The researcher concluded that there is a positive moral correlation between the commitment to re-
sources and contractual arrangements and the background logistical capabilities as an intermediate vari-
able, and the researcher also concluded that there is a negative moral correlation between customer oppor-
tunism and the background logistical capabilities as an intermediate variable, and a direct positive moral 
correlation was found between Back-end logistical capabilities and operational performance improvement 
in the industrial companies under study and research. It was also found that there was no significant rela-
tionship between customer orientation and background logistical capabilities as a mediating variable.

Keywords: Back-end Logistics, Operational Performance, Industrial Companies in Egypt




