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امللخص 1

 مهًما للشركات للتحسيـن 
ً

عد مدخل
ُ
ُيعد مدخل إدارة سلسل التوريد الخضراء GSCM من املفاهيم الحديثة، والتي ت

من أدائها البيئي، وتعزيـًزا لقدرتها التنافسية سواًء في مكونات املنتج أو تصميمه، وكذلك أثناء التصنيع والتعبئة الخضراء، 
عــد تلــك األنشــطة هــي ممارســات وأنشــطة 

ُ
وأثنــاء النقــل والتوزيــع، باإلضافــة إلــى الشــراء، والتخزيـــن، والتســويق األخضــر. وت

إدارة سلســل التوريد الخضراء. وقد هدفت هذه الدراســة إلى دراســة وتحليل دوافع تطبيق ممارســات إدارة سلســل التوريد 
الخضــراء لشــركات األدويــة املصريــة - وتحديــد طبيعــة العلقــة بيـــن إدارة سلســل التوريــد الخضــراء بأبعادهــا )تكنولوجيــا 
املعلومــات الخضــراء، والتصنيــع والتعبئــة الخضــراء، والتخزيـــن األخضــر، والشــراء األخضــر، والتســويق األخضــر( وبيـــن جــودة 
الخدمــات لشــركات األدويــة املصريــة. وقــد توصلــت الدراســة إلــى وجــود علقــة طرديــة بيـــن جميــع أبعــاد إدارة سلســل التوريــد 
الخضــراء وبيـــن جــودة الخدمــات الدوائيــة املصريــة، بمعنــي أنــه كلمــا زاد تفعيــل إدارة سلســل التوريــد الخضــراء ارتفــع مســتوى 
جــودة الخدمــات الدوائيــة فــي الشــركات املبحوثــة. وتوصلــت الدراســة إلــى أن النمــوذج معنــوي عنــد مســتوى داللــة أقــل مــن 
0.05 للمتغيـــر املســتقل، واملتغيـــر التابــع وفًقــا لنتائــج تحليــل التبايـــن ANOVA، وهــذا يعنــي إمكانيــة االعتمــاد علــى النتائــج 

التقديـــرية، وكذلــك إمكانيــة تعميــم نتائــج العينــة علــى املجتمــع محــل الدراســة.

الكلمات املفتاحية: سلسل التوريد، إدارة سلسلة التوريد الخضراء، ممارسات البيئة الخضراء، اإلمداد األخضر، جودة 
الخدمات، تحسيـن جودة الخدمات الدوائية، شركات األدوية املصرية.

املقدمة
ظهــر اإلحصائيــات األخيـــرة ملنظمــة الصحــة العامليــة )WHO( أن )4.2( مليــون شــخص يموتــون كل عــام نتيجــة تلــوث 

ُ
ت

الهــواء. عــلوة علــى ذلــك )91%( تقريبــا مــن ســكان العالــم يعيشــون فــي أماكــن ذات جــودة هــواء تتجــاوز الحــدود التــي أوصــت بهــا 
.)World Health Organization, 2019( منظمــة الصحــة العامليــة

 .)He et al., 2018; Paillé et al., 2017( أصبحــت هــذه اإلحصــاءات ومــا شــابهها مصــدر قلــق للمجتمــع فــي اآلونــة األخيـــرة
وتعتبـــر منظمــات األعمــال هــي املســئولة عــن معظــم املشــاكل البيئيــة )Robertson & Barling, 2013(. ونتيجــة لذلــك، تلقــت 
هــذه املنظمــات رد فعــل عنيــف فــي جميــع أنحــاء العالــم مــن منظمــة الصحــة العامليــة )WHO( للــرد علــى كل هــذه التجــاوزات 
البيئيــة، حتــى تصبــح املنظمــات أكثـــر تـركيـــًزا علــى إيجــاد فــرص لتحسيـــن أدائهــا البيئــي مــن أجــل اثبــات حســن نواياهــم وتحســين 

 .)Vanpoucke et al., 2016; Yang et al., 2019( صورتهــم

لذلــك نشــأت إدارة سلســل التوريــد الخضــراء )GSCM( كمجموعــة مــن املمارســات التجاريــة التــي تعمــل علــى الســماح 
للمنظمــات بتحسيـــن األداء البيئــي ومــن ثــم صورتهــا. وبالتالــي فــإن املزيــد مــن املنظمــات تـــركز علــى دمــج وتعزيـــز ممارســات البيئــة 
الخضــراء )Ahi & Searcy, 2015; Chen & Kitsis, 2017; Taylor & Vachon, 2018( مــن منظــور كلــي، يعتبـــر االهتمــام 
بالقضايــا الخضــراء أمــًرا مهًمــا فيمــا يتعلــق بتصميــم املنتجــات الخضــراء الجديــدة وإنشــاء أســواق للمنتجــات تكــون متوافقــة 

.)Petljak et al., 2018( مــع البيئــة بوجــه عــام
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هدفــت هــذه الدراســة إلــى دراســة وتحليــل دوافــع تطبيــق ممارســات إدارة سلســل التوريــد الخضــراء لشــركات األدويــة املصريــة- 
والتعبئــة  والتصنيــع  الخضــراء،  املعلومــات  )تكنولوجيــا  بأبعادهــا  الخضــراء  التوريــد  سلســل  إدارة  بيـــن  العلقــة  طبيعــة  وتحديــد 
الخضراء، والتخزيـن األخضر، والشراء األخضر، والتسويق األخضر( وبيـن جودة الخدمات لشركات األدوية املصرية. وقد توصلت 
الدراســة إلــى وجــود علقــة طرديــة بيـــن جميــع أبعــاد إدارة سلســل التوريــد الخضــراء وبيـــن جــودة الخدمــات الدوائيــة املصريــة، بمعنــي 
أنــه كلمــا زاد تفعيــل إدارة سلســل التوريــد الخضــراء، كلمــا ارتفــع تحسيـــن مســتوى جــودة الخدمــات الدوائيــة فــي الشــركات املبحوثــة، 
وتوصلــت الدراســة إلــى أن النمــوذج معنــوي عنــد مســتوى داللــة أقــل مــن 0.05 للمتغيـــر املســتقل، واملتغيـــر التابــع وفًقــا لنتائــج تحليــل 
التبايـــن ANOVA، وهــذا يعنــي إمكانيــة االعتمــاد علــى النتائــج التقديـــرية، وكذلــك إمكانيــة تعميــم نتائــج العينــة علــى املجتمــع محــل 

الدراســة.
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عــد جــودة الخدمــات الدوائيــة مــن القطاعــات التــي حظيــت باهتمــام أكبـــر مــن غيـــرها مــن القطاعــات الخدميــة األخــرى، 
ُ
وت

 الرتباطهــا بصحــة وحيــاة اإلنســان. حيــث تلعــب جــودة الخدمــات دوًرا مهًمــا فــي تصميــم املنتــج وتقديــم الخدمــة وتســويقها. وقــد 
ً
نظــرا

ســاهم املهتمــون بتحديــد عــدة أبعــاد لجــودة الخدمــات الدوائيــة، بمثابــة مؤشــر لقيــاس جــودة الخدمــات الدوائيــة )النمــر، 2016(. 

فــي مختلــف  الباحثيـــن واملمارسيـــن  باهتمــام   )GSCM( التوريــد الخضــراء  ومــن هنــا حظيــت ممارســات إدارة سلســل 
القطاعــات الصناعيــة والخدميــة بســبب الــدور الــذي يلعبــه املــوردون فــي تحسيـــن جــودة الخدمــات وتكلفتــه )محمــد، 2019(.

وجــاءت أهميــة هــذه الدراســة مــن منطلــق التعــرف علــى األســاليب الحديثــة التــي مــن املمكــن أن تعمــل علــى تحسيـــن 
مســتوى أداء املنظمة من خلل ممارســات أنشــطة إدارة سلســل التوريد الخضراء )التصنيع والتعبئة الخضراء، والتصميم 
األخضــر، والنقــل األخضــر، واإلمــداد األخضــر، والتســويق األخضــر، ونظــم املعلومــات الخضــراء، والعلقــات مــع املورديـــن 
الخضــراء( )Jazairy & Von, 2020(. وبيــان أثـــرها علــى تحسيـــن جــودة الخدمــات الدوائيــة بأبعادهــا )الخصائــص، والثقــة، 

واألمــان، واالســتجابة، والتعاطــف( )عربــي، 2020(. وذلــك تطبيًقــا علــى شــركات األدويــة بجمهوريــة مصــر العربيــة. 

اإلطار النظري ومراجعة الدراسات السابقة 

 Green Supply Chain Management (GSCM) إدارة سالسل التوريد الخضراء - 
ً

أول
 مهًمــا لتحسيـــن األداء البيئــي 

ً
عــد مدخــل

ُ
تعتبـــر إدارة سلســل التوريــد الخضــراء GSCM مــن املفاهيــم الحديثــة التــي ت

للشــركات، وتعــزز مــن قدرتهــا التنافســية ســواًء فــي مكونــات املنتــج أو تصميمــه أو املــادة الفعالــة لشــركات األدويــة، بحيــث تـــراعي 
املعاييـــر البيئيــة أثنــاء مراحــل التصميــم والتصنيــع حتــى ال يتــم اســتخدام املــواد املضــرة بالبيئــة، وتتمثــل أهــم ممارســات إدارة 
سلســل التوريــد الخضــراء فــي )تكنولوجيــا املعلومــات الخضــراء، والتصنيــع والتعبئــة الخضــراء، والتخزيـــن األخضــر، والشــراء 

األخضــر، والتســويق األخضــر(. 

-1  GSCM مفهوم إدارة سالسل التوريد الخضراء

تتعــدد املفاهيــم وتختلــف باختــلف وجهــات نظــر الباحثيـــن، وبالنســبة إلدارة سلســل التوريــد الخضــراء، فقــد عرفهــا 
كلٌّ مــن )Sivakumar et al., 2012( بأنهــا تلــك املمارســات التــي تبــدأ بعمليــات توريــد املــواد الخــام مــروًرا بتصنيعهــا وتخزينهــا 
ونقلهــا حتــى وصولهــا إلــى مراكــز التوزيــع، وأخيـــًرا إلــى املســتهلك النهائــي. وعرفهــا كلٌّ مــن )Goshen & Ravi, 2015( بأنهــا التفكيـــر 
البيئــي املتكامــل مــن خــلل إدارة سلســلة التوريــد، حيــث تشــمل تصميــم املنتــج، ومصــادر املــواد الخــام، وعمليــة التصنيــع، 
وتوصيــل املنتــج النهائــي إلــى العمــلء، وإدارة تدهــور املنتــج فــي نهايــة عمــره اإلنتاجــي. وعرفهــا )Younis & Vel, 2016( بأنهــا تكامــل 
التفكيـــر البيئــي فــي إدارة سلســلة التوريــد الخضــراء بمــا فــي ذلــك تصميــم املنتــج، واختيــار املورديـــن ومصــادر املــواد، وعمليــات 
 )Gorskova & Ortega, 2017( التصنيــع، وتغليــف املنتــج، وتســليم املنتــج للعمــلء، وإدارة املنتــج بعــد اســتخدامه. وعرفهــا
بأنهــا عمليــة اســتخدام املدخــلت الصديقــة للبيئــة، وتحويــل هــذه املدخــلت إلــى مخرجــات بالشــكل الــذي ُيمكــن مــن إصلحهــا 
بأنهــا   )Fritz et al., 2017( إمــدادات مســتدامة. وعرفهــا وبالتالــي خلــق سلســلة  نهايــة دورة حياتهــا،  فــي  اســتخدامها  وإعــادة 
مجموعــة كبيـــرة مــن أنشــطة وأبعــاد التصنيــع األخضــر وممارســات تخفيــض اســتهلك الطاقــة والتلــوث وممارســات املســئولية 
االجتماعية للمنظمة وممارسات إدارة العلقات مع املورديـن والعملء وأنشطة التدريب املوجهة للموظفيـن لتعزيـز قدرتهم 
علــى ممارســة أنشــطة االســتدامة. كمــا عرفهــا )Hong et al., 2018( بأنهــا املمارســات الداخليــة والخارجيــة للمنظمــة التــي يتــم 
ممارســتها من أجل جعل سلســلة التوريد أكثـــر اســتدامة من حيث مراعاة أبعاد االســتدامة الثلثة وهي، االســتدامة )البيئية 
 عرفهــا الباحــث، بأنهــا: مجموعــة متـــرابطة مــن املمارســات واألبعــاد املتمثلــة فــي اإلدارة 

ً
- املجتمعيــة - االقتصاديــة(. وأخيـــرا

الداخليــة، ونظــم املعلومــات الخضــراء، والتصميــم األخضــر، واملشتـــريات الخضــراء، والتصنيــع وإعــادة التصنيــع، والتخزيـــن 
األخضــر، واللوجســتيات الخضــراء، والتعــاون مــع العمــلء، والتخلــص مــن املخلفــات أو إعــادة التدويـــر، والعمــل علــى متابعــة 

التطــورات العمليــة للمنتجــات وجعلهــا صديقــة للبيئــة، واملســاهمة فــي تحقيــق االســتدامة البيئيــة ملنظمــات األعمــال.

-2 Dimensions of Green Supply Chain Management أبعاد إدارة سالسل التوريد الخضراء

 تتعــدد أبعــاد وممارســات إدارة سلســلة التوريــد الخضــراء، واملتمثلــة فــي )تكنولوجيــا املعلومــات الخضــراء - التصنيــع 
والتعبئــة الخضــراء - التخزيـــن األخضــر - الشــراء األخضــر - والتســويق األخضــر(، وســوف يتناولهــا كمــا يلــي:
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تكنولوجيا املعلومات الخضراءأ- 

وممارســة  )دراســة  علــى  اشــتمالها  فــي  الخضــراء  بالحوســبة  يســمى  مــا  أو  الخضــراء  املعلومــات  تكنولوجيــا  تختصــر 
وتصميــم وتصنيــع واســتخدام مــوارد الحاســب بكفــاءة(، عــن طريــق التخلــص مــن أجهــزة الكمبيوتـــر وجميــع مــا يـــرتبط بهــا مــن 
منظومــات فرعيــة )مثــل: الطابعــات، وأجهــزة التخزيـــن، والشــبكات ونظــم االتصــاالت( بكفــاءة وفعاليــة وبأقــل أثـــر علــى البيئــة. 

ويمكــن تعريفهــا كمــا يلــي

هي ذلــك اإلطــار الــذي يحتوي على مجموعة من املكونات )إجـــراءات - أفــراد - أجهزة وقواعد بيانات - وبـرمجيات- - 
 لعمليات أساسية )مدخلت - عمليات - مخرجات - تغذية 

ً
اتصاالت(، والتي تعمل مًعا بشكل متـرابط ومتكامل وفقا

عكسية(، وذلك للقيام بتجميع ومتابعة ورصد ومراجعة املمارسات واملبادرات البيئية، بهدف توفيـر املعلومات 
ذات الــجــودة املــنــاســبــة وفـــي الــوقــت املــنــاســب وأن تــكــون متكاملة ووثــيــقــة الــصــلــة بالبيئة، وعــرضــهــا عــلــى موقع 
 من املنظمة وأصحاب املصالح من عملء ومورديـن ومستهلكيـن في اتخاذ قراراتهم 

ً
الشركة، وهو ما يساعد كل

 .)Green et al., 2012(

فــي املنظمات -  هــي كــل السياسات والــلــوائــح املتعلقة باالستخدام األخــضــر ملــعــدات تكنولوجيا املعلومات واألجــهــزة 
)محمد، 2017(.

هي املبادرات واالستـراتيجيات التي تدعم البصمة البيئية للتكنولوجيا، حيث ينشأ عن ذلك تخفيضات في الطاقة - 
تشمل: األجهزة، الكهرباء، الوقود، والورق )فوريـن، 2020(. وبالتالي بدأت العديد من شركات تكنولوجيا املعلومات 

بتطويـر وتقديم منتجات متوافقة مع تكنولوجيا املعلومات الخضراء.

وفيمــا يتعلــق بتكنولوجيــا املعلومــات الخضــراء، فقــد توصلــت دراســة )Yu, 2015( إلــى أن هنــاك علقــة إيجابيــة مباشــرة 
بيـــن تنفيــذ تكنولوجيــا املعلومــات وأبعــاد تكامــل سلســل التـــزويد املتمثلــة فــي )الُبعــد الداخلــي، وُبعــد العمــلء، وُبعــد سلســل 
 بــاألداء البيئــي، وهــو 

ً
التـــزويد(. وتوصلــت دراســة )عــواودة، 2017( إلــى أن ممارســات سلســلة التوريــد الخضــراء مرتبطــة إيجابيــا

مــا يعبـــر عــن أق�صــى مــدى نجــاح للمنظمــة فــي كســب امليـــزة التنافســية وزيــادة فعاليتهــا، كمــا أثبتــت الدراســة أن هنــاك أثـــًرا 
إيجابًيــا ملمارســات السلســلة الخضــراء فــي تكنولوجيــا املعلومــات، حيــث إن تكنولوجيــا املعلومــات تعبـــر عــن قــدرة املنظمــة 
علــى تطبيــق منهجيــة مســتدامة بيئًيــا وتوصلــت الدراســة أيًضــا إلــى أن أبعــاد وخصائــص تكنولوجيــا املعلومــات مرتبطــة إيجابًيــا 
مــع األداء البيئــي، وتعبـــر عــن مــدى نجــاح املنظمــة فــي تحسيـــن تكامــل وتبــادل وتعــاون املعلومــات، الــذي بــدوره ينعكــس إيجابًيــا 
علــى االســتدامة البيئيــة، وأن هنــاك تأثيـــًرا ملمارســات سلســل التوريــد مجتمعــة فــي األداء البيئــي لقطــاع الصناعــات الكيماويــة 

ومســتحضرات التجميــل األردنيــة بوجــود تكنولوجيــا املعلومــات كمتغيـــر وســيط .

التصنيع والتعبئة الخضراء ب- 

يعــرف التصنيــع األخضــر، بأنــه عمليــة تخطيــط التصنيــع والتقليــل مــن اســتهلك الطاقــة واســتغلل املــواد والحــد مــن 
النفايــات أثنــاء عمليــة التصنيــع )Lui & Xue, 2012( فالتصنيــع األخضــر هــو عمليــة اإلنتــاج التــي تســتخدم مدخــلت ذات آثــار 
 أو معدوًمــا، فممارســات التصنيــع األخضــر 

ً
ــا ضئيــل

ً
بيئيــة منخفضــة نســبًيا، وتتســم بالكفــاءة العاليــة، وتولــد نفايــات أو تلوث

املنافــع  تحقيــق  الوقــت  نفــس  وفــي  التصنيــع،  ألنشــطة  الســلبية  اآلثــار  مــن  للحــد  واجتماعًيــا  بيئًيــا  مســئولة  ممارســات  هــي 
االقتصاديــة. والهــدف الرئيــس مــن التصنيــع األخضــر هــو الحــد مــن اآلثــار البيئيــة للمنتــج باســتخدام املــواد والتكنولوجيــا 
ويـــرى   .)2018 الحليــم،  التدويـــر)عبد  وإعــادة  املــوارد  اســتخدام  تقليــل  مثــل  أنشــطة  األخضــر  التصنيــع  ويشــمل  املناســبة. 
قابلــة  التغليــف  فــي  املســتخدمة  املــواد  جميــع  تكــون  أن  يجــب  الخضــراء  )التعبئــة(  التغليــف  أن   )Rehman et al., 2016(
للتدويـــر أو التحليــل البيولوجــي أو إلعــادة االســتخدام أو أن تكــون أقــل ضــرًرا بيئًيــا مقارنــة بمــواد التغليــف املســتخدمة مــن 
قبــل املنافسيـــن، وأصبــح التغليــف األخضــر يوفــر للشــركات تكاليــف كانــت تنفقهــا جــراء املبالغــة فــي التغليــف والتعبئــة، وفــي 
ظــل التغليــف األخضــر أصبحــت الشــركات تعتمــد علــى ثلثــة عناصــر، وهــي )خفــض التكلفــة، وإعــادة االســتخدام، وإعــادة 

التدويـــر( وذلــك للتقليــل مــن التكاليــف، وتكــون ذات آثــار بيئيــة منخفضــة.

تأثيـــر خمســة محــددات  مــدى   )Khan & Qianli, 2017( تناولــت دراســة بالتصنيــع والتعبئــة الخضــراء،  يتعلــق  وفيمــا 
ملمارسات )GSCM( التصنيع األخضر، والشراء األخضر، ونظم املعلومات الخضراء، والتعاون مع العملء، والتصميم البيئي( 
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علــى األداء التنظيمــي. وتوصلــت إلــى أن أكثـــر املمارســات الخضــراء تأثيـــًرا علــى األداء التنظيمــي هــو التصنيــع األخضــر. وتوصلــت 
دراســة )Zahiri & Mohammadi, 2017( إلــى وجــود اتجــاه متـــزايد للهتمــام باالعتبــارات البيئيــة فــي صناعــة األدويــة فــي كنــدا. 
حيــث أوصــت الدراســة بضــرورة األبعــاد االجتماعيــة واالقتصاديــة والبيئيــة عنــد اتخــاذ قــرارات اختيــار املواقــع اإلنتاجيــة 
ومراكــز التوزيــع بهــدف تخفيــض التكلفــة وزيــادة كفــاءة ومرونــة العمليــات اإلنتاجيــة عبـــر سلســلة توريــد صناعــة األدويــة ذات 
التوجــه األخضــر مــن خــلل التعبئــة والتصنيــع األخضــر. وتوصلــت دراســة )رشــوان، 2021( إلــى وجــود تأثيـــر إيجابــي ملمارســات 
التصنيــع األخضــر علــى األداء املســتدام فــي الشــركات محــل الدراســة، كمــا يلعــب متغيـــر تكامــل إدارة سلســلة التوريــد األخضــر 

دور الوســيط الكامــل للعلقــة بيـــن ممارســات التصنيــع األخضــر واألداء االقتصــادي املســتدام.

التخزيـن األخضرج- 

يعــرف التخزيـــن األخضــر، بأنــه عمليــة دمــج التفكيـــر البيئــي داخــل أنشــطة التخزيـــن بمــا يحقــق الحفــاظ علــى املخــزون 
من التلف والفقد، وتـــرتيب املخزن بما يسهل الوصول إلى املخزون بدون حدوث إصابات عمل، مع أهمية استخدام أدوات 
مناولــة ذات تأثيـــر أقــل علــى البيئــة، وتحقيــق االســتفادة املثالــي مــن اإلنتــاج املعيــب عــن طريــق إعــادة االســتخدام أو إعــادة 
 .)Chan et al., 2012( التصنيــع أو إعــادة التجميــع، مــع ضــرورة بيــع املخــزون الراكــد والخــردة واملعــدات غيـــر املســتخدمة
ويعــرف التخزيـــن األخضــر بأنــه جميــع األنشــطة التخزينيــة التــي تقلــل مــن اآلثــار الســلبية علــى البيئــة املحيطــة، وذلــك مــن 
خــلل اســتخدام أقــل ملصــادر الطاقــة وُحســن اســتخدام املــواد األوليــة واملنتجــات التامــة الصنــع أثنــاء إزالتهــا والتخلــص منهــا 
 على ضرورة مراعاة جميع القواعد األساسية أثناء عملية التخزيـــن من حيث التـرميـــز وتوفيـــر املعدات 

ً
)Gyu, 2016(. فضل

والتســهيلت العلميــة لصــرف املــواد املخزنــة بحســب أولويــات دخولهــا إلــى املخــازن منًعــا للتلــف، وكذلــك تهيئــة الظــروف امللئمة 
.)Lynda, 2013( للحفــاظ علــى املــواد مــن التلــف والكســر أو التقليــل مــن إصابــات العامليـــن داخــل املخــازن

وفــي هــذا الصــدد أشــارت دراســة )Beheshti, 2010( إلــى أن فوائــد نمــوذج دعــم القــرار فــي تحليــل وتطويـــر بيئــة التعــاون 
بيـن أعضاء سلسلة التوريد، قد ساهم في تخفيض تكلفة املخزون، وأن النموذج املقتـرح يوضح عيوب التحسيـن الفردي في 
نظــام سلســلة التوريــد املتكامــل. وحيــث توصلــت دراســة )خليــل، 2012( إلــى وجــود علقــة ذات داللــة إحصائيــة بيـــن ممارســات 
إدارة سلســلة التوريــد وبيـــن قــرارات املخــزون، وهــو مــا يؤكــد تعزيـــز دور إدارة سلســلة التوريــد فــي اتخــاذ قــرارات املخــزون، والتــي 
تســاعد املنظمــات ومتخــذي القــرارات واملهتميـــن بمجــال إدارة سلســلة التوريــد الخضــراء، علــى كيفيــة إدارتهــا بكفــاءة وفعاليــة 
فــي بيئــة األعمــال املصريــة. وتوصلــت أيًضــا دراســة )الســيد، 2018( إلــى التعــرف علــى دور إدارة سلســلة التوريــد الخضــراء فــي 
تحقيــق التميـــز فــي أداء نشــاط التخزيـــن األخضــر لــدى شــركات األســمنت فــي مصــر. كمــا توصلــت الدراســة إلــى وجــود أثـــر إيجابــي 
إلدارة سلســلة التوريــد الخضــراء علــى تحقيــق التميـــز فــي أداء نشــاط التخزيـــن األخضــر، وبّينــت الدراســة أن هنــاك علقــة بيـــن 

اســتخدام سلســل التوريــد الخضــراء وبيـــن تحقيــق التميـــز اللوجســتي فــي شــركات األســمنت بجمهوريــة مصــر العربيــة.

الشراء األخضرد- 

يكــون  أنشــطة الشــراء األخضــر تعمــل علــى البحــث عــن مورديـــن يقدمــون مــواًدا نظيفــة وخاليــة مــن املخاطــر، حتــى 
املنتــج النهائــي غيـــر ضــار بالبيئــة. ويمكــن تعريــف الشــراء األخضــر بأنــه: ممارســة نشــاط يعمــل علــى منــع النفايــات والتلــوث 
مــن خــلل النظــر فــي اآلثــار البيئيــة، جنًبــا إلــى جنــب مــع الســعر واألداء، وغيـــرها مــن عوامــل االختيــار التقليديــة، عنــد اتخــاذ 
قــرارات الشــراء )Anoop & Regi, 2013(. كمــا يعــرف علــى أنــه تخطيــط للشــراء مــع الوعــي باملتطلبــات الصديقــة للبيئــة مثــل 
تقليــل النفايــات وإمكانيــة إعــادة اســتخدامه وإعــادة تدويـــر املنتجــات )Jabbour & Sousa, 2016(. ويتضمــن الشــراء األخضــر 
ممارســات بيئيــة تقلــل مــن مصــادر النفايــات وتعمــل علــى زيــادة تجديــد العناصــر املشتـــراة، ويأخــذ فــي االعتبــار االهتمامــات 
البيئيــة فــي مختلــف اإلجــراءات، ومــن ثــم، فــإن وعــود الشــراء الخضــراء التــي تفــي بكــون املــواد املشتـــراة صديقــة للبيئــة مــن 
حيــث الســمات، ومكوناتهــا غيـــر ضــارة، وقابليتهــا إلعــادة التدويـــر وإعــادة االســتخدام )Foo et al., 2019(. ويعبـــر عــن الشــراء 
األخضــر، بأنــه الوظيفــة التــي تعمــل علــى تأميـــن احتياجــات الشــركة مــن املــواد ذات التأثيـــر القليــل فــي البيئــة، وتعتبـــر مــن أهــم 
األنشــطة التــي تمارســها إدارة سلســلة التوريــد الخضــراء )Tseng et al., 2019(. وتشــمل ممارســات الشــراء األخضــر: وضــع 
العلمــات البيئيــة، والتعــاون البيئــي مــع املورديـــن واملراجعــات البيئيــة للمورديـــن ونظــام اإلدارة البيئيــة للمورديـــن، والتقييــم 

.)Zhu et al., 2013( البيئــي للمورديـــن مــن الدرجــة الثانيــة
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 Fang & Zhang,( دراســة  توصلــت  حيــث  األخضــر،  الشــراء  ُبعــد  تناولــت  التــي  الدراســات  تعــددت  الصــدد  هــذا  وفــي 
2018( إلــى وجــود ارتبــاط إيجابــي بيـــن األداء البيئــي وكل مــن الشــراء األخضــر، والتعــاون مــع العمــلء، واســتعادة االســتثمار، 
وتوصلــت إلــى وجــود ارتبــاط إيجابــي بيـــن ممارســات إدارة سلســلة التوريــد الخضــراء ســواء الداخليــة أو الخارجيــة مــع األداء. 
وأشــارت دراســة )ســلطان، 2019( إلــى تأثيـــر ممارســات إدارة سلســلة التوريــد الخضــراء علــى أداء املنظمــة فــي الشــركات العاملــة 
لــكّلٍ مــن اإلدارة  فــي نطــاق محافظــة اإلســكندرية. وتوصلــت الدراســة إلــى وجــود تأثيـــر  فــي قطــاع البتـــرول املصــري والتــي تقــع 
البيئيــة الداخليــة، والتصميــم الصديــق للبيئــة علــى كّلٍ مــن األداء البيئــي واألداء التشــغيلي؛ وعــدم وجــود تأثيـــر لــكّلٍ مــن الشــراء 
األخضــر، والتعــاون مــع العمــلء علــى األداء البيئــي؛ وعــدم وجــود تأثيـــر لــكّلٍ مــن التعــاون مــع العمــلء واســتعادة االســتثمار علــى 
األداء االقتصادي. وتناولت دراسة )Aslam et al., 2019( تأثيـر تطبيق ممارسات إدارة سلسلة التوريد الخضراء على تحديد 
صــورة العلمــة التجاريــة للشــركات املطبقــة ملمارســات )GSCM( واملتمثلــة فــي الشــراء األخضــر واالتصــاالت الخضــراء والتعــاون 
مــع العمــلء والتصميــم البيئــي وإدارة البيئــة الداخليــة واســتعادة االســتثمار. وأكــدت نتائــج الدراســة تأثيـــر األنشــطة الصديقــة 
للبيئــة واملخــزون، والشــراء األخضــر، والبيئــة الداخليــة وتعــاون العمــلء علــى صــورة الشــركة الذهنيــة. وقــد توصلــت دراســة 
)حســن، 2020( إلــى وجــود علقــة جوهريــة ذات داللــة إحصائيــة بيـــن األبعــاد الرئيســة إلدارة املعرفــة وبيـــن أبعــاد سلســل 
التوريــد الخضــراء )التصميــم األخضــر، والبيئــة الداخليــة، والشــراء األخضــر( عــدا ُبعــد التعــاون مــع العمــلء. وتوصلــت دراســة 
)Sharma, 2020( إلــى أهميــة دور الضغــوط املؤسســية فــي إجبــار املستشــفيات العاملــة فــي قطــاع الرعايــة الصحيــة علــى ضــرورة 
تطبيــق ممارســات إدارة سلســلة التوريــد، كمــا أكــدت علــى أن تطبيــق املمارســات الخضــراء يؤثـــر إيجابًيــا علــى تحسيـــن الصــورة 
التنظيميــة اعتمــاًدا علــى خدمــات الشــراء األخضــر وتنفيــذ سياســات النقــل األخضــر وتـــرسيخ مفهــوم املستشــفيات الخضــراء.

التسويق األخضر - 

يشــتمل التســويق األخضــر علــى التـــزام مــن املنظمــة للتعامــل مــع املنتجــات الصديقــة للبيئــة )أي املنتجــات التــي ال تضــر 
املجتمــع والبيئــة( وإجــراء أنشــطة التســويق بطريقــة تعكــس التـــزام املنظمــة باملســئولية البيئيــة مــن خــلل االلتـــزام بضوابــط 
محــددة لضمــان الحفــاظ علــى الطبيعــة البيئيــة )رفاعــي،2016: 108(. وعــرف )Nathan & Mathi, 2013( التســويق األخضــر 
بأنــه كافــة األنشــطة التــي تختــص بالتعــرف علــى توقــع حاجــات املســتهلك وحاجــات املجتمــع، والعمــل علــى إشــباع تلــك الحاجــات 
بطريقة تؤدي إلى تحقيق أرباح للمنظمات والحفاظ على البيئة في صورة صحيحة، مع الحفاظ على موارد املجتمع من أجل 
األجيــال القادمــة. كمــا عرفــه )Singh, 2014( بأنــه مفهــوم كلــي يشــمل اإلنتــاج والتســويق، والتـركيـــز علــى املنتجــات الخضــراء 
التــي يتــم تصنيعهــا بتكنولوجيــا خضــراء ال تســبب أضــراًرا للبيئــة، وتتميـــز بأنهــا: منتجــات تنمــو طبيعًيــا أو تصنــع بمنتجــات ال 

تحتــوي علــى مــواد ســامة، وقابلــة للتحلــل أو إعــادة تدويـــرها أو إعــادة اســتخدامها، ولديهــا عبــوة أو غــلف صديــق للبيئــة.

وتناولــت دراســة ) Hasan & Ali, 2015( أثـــر استـــراتيجية التســويق األخضــر علــى أداء الشــركات املاليـــزية التــي حصلــت 
علــى جائــزة الجــودة العامليــة ألداء البيئــة )ISO:14001(. وقــد توصلــت الدراســة إلــى أن املستهلكيـــن علــى اســتعداد لدفــع ســعر 
أعلــى فــي املنتجــات الخضــراء، وذلــك بســبب املزايــا التــي تتمتــع بهــا هــذه املنتجــات، كمــا أشــارت الدراســة إلــى أن اإلبــداع والتـــرويج 
األخضر لهما دور وأثـر إيجابي على أداء املنظمات التي تتبنى هذا املفهوم. وأظهرت نتائج دراسة )Wang & Chen, 2016( أن 
التســويق األخضــر لــه أثـــر مباشــر وغيـــر مباشــر فــي جــذب انتبــاه العمــلء الشــرائي وفــي التأثيـــر علــى نواياهــم الشــرائية، ويتحقــق 
األثـــر املباشــر للتســويق األخضــر فــي نيــة العميــل الشــرائية مــن خــلل صــورة العلمــة التجاريــة، أمــا األثـــر غيـــر املباشــر فيتحقــق 

مــن خــلل املعرفــة الخضــراء. 

فوائد تبني سالسل التوريد الخضراء 3-

يمكن تحديد مجموعة من الفوائد تتمثل في النقاط التالية )رفاعي، 2016: 106-105(

تـرشيد استهلك املوارد غيـر املتجددة، وتخفيض الفاقد.- 

تحسيـن اإلنتاجية عن طريق خفض نسبة اإلصابة باألمراض وتعظيم صحة اإلنسان وفًقا  ملؤشر رفاهية اإلنسان.- 

تعظيم الجانب النف�صي للعامل ذاته، حيث يشعر بأن عمله يساعد البيئة وله قيمة عليا.- 

اإلبداع يساهم في تخفيض نسبة البطالة من خلل إيجاد مشاريع جديدة وفريدة من نوعها، بحيث يوفر فرص - 
عمل لألفراد في مختلف املجاالت.
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بناء العلقة التجارية للشركة لكونها صديقة للبيئة، تطبق وتحمل املسئولية االجتماعية للشركات.- 

الــفــوائــد االقــتــصــاديــة مــن زيـــادة الــكــفــاءة، ويــتــم تحقيق ذلــك مــن خــلل التقليل مــن الــنــفــايــات، وتخفيض نفقات - 
الشركات من املناولة وغرامات التخلص من النفايات.

امليـزة التنافسية من خلل االبتكار: األمر الذي يعزز من كفاءة اإلنتاج، وذلك من خلل استخدام التكنولوجيا - 
النظيفة، واالبتكارات العملية، والحد من النفايات. 

تحسيـن جودة املنتج: حيث تساعد سلسل التوريد الخضراء في الحفاظ على العلقات بيـن املشتـرييـن واملورديـن، - 
مما يؤدي إلى زيادة الرقابة على جودة املنتج.

ذات -  للشركات  إيجابي  بشكل  والعامليـن  واملستثمريـن  املستهلكيـن  استجابة  من خــلل  العامة:  الــصــورة  تحسيـن 
سمعة األداء البيئي.

ثانًيا - جودة الخدمات الدوائية

مفهوم جودة الخدمات: تجـــدر اإلشـــارة إلـــى أن إدراك العميـــل ملســـتوى جـــودة الخدمـــة املقدمـــة يعتمـــد علـــى األســـلوب  1-
املتبـــع فـــي تقديـــم تلـــك الخدمـــة مـــن جانـــب الشركات، والنتائـــج املتــــرتبة علـــى حصـــول العميـــل علـــى هـــذه الخدمـــة. وعليـــه 
فـــإن قـــدرة الشـــركة فــي التعـــرف علـــى متطلبـــات عملئهــا والوفـــاء باحتياجاتهـــم، تعتبــــر أحـــد العوامـــل التــــي يمكـــن أن 
 مهًما ومتــــزايًدا لنجـــاح واســـتمرار جميع القطاعات، 

ً
تميـــز الشـــركة عـــن منافســـيها، وقـــد أصبحـــت جـــودة الخدمـــة عامـــل

فجـودة الخدمـة العاليـة تسـاعد فـي تلبيـة متطلبـات متعـددة لتحقيـق رضـا العميـل، وبالتالـي تسـاعد علـى ضمـان والئـه 
وزيـــادة الحصـــة الســـوقية وجـــذب عمــلء جـــدد، وتحسيــــن اإلنتاجيــة، وتحقيــق األداء املالــي والربحيــة، وبذلــك أصبحــت 

 .)Cui et al., 2003( محــل اهتمــام للعديــد مــن الشــركات

ويــرى )الضمـور، 2008( أنـه يمكـن تعريـف جـودة الخدمـة مـن خلل األبعـاد الثلثة الخاصـة بالخدمـات:

الُبعد التقني: والذي يتمثل في تطبيق العلم والتكنولوجيا ملشكلة معينة.- 

الُبعـد الوظيفـي: أي الكيفيـة التــي تتـم فيهـا عمليـة نقـل الجـودة الفنيـة إلـى العميـل، وذلـك يمثـل التفاعـل النفســي - 
واالجتماعـي بيــن مقـدم الخدمـة والعميـل الـذي يسـتخدم الخدمـة.

اإلمكانيات املادية: وهي املكان الذي تؤدى فيه الخدمة.- 

عرفها )ابن عيشاوي، 2013( بأنها معيار لدرجة تطابق األداء الفعلي للخدمة مع توقعات العملء. 

وعرفهــا كلٌّ مــن )حــواس؛ حمــودي، 2013( بأنهــا: تلـــك الخـــدمات املقدمـــة ســواًء كانـــت املتوقعـــة أو املدركـــة، أي الـــتي 
يتوقعهـــا العمــلء أو الـــتي يدركونهــا فــي الواقــــع العملــــي، وهـــي املحــــدد الرئيســــ لرضــــا العميــل أو عــــدم رضــــاه، وتعتـبـــر فــي الوقــــت 

نفســــه مــــن األولويــات الرئيســة للمؤسســات التــي تـــريد تعزيـــز مســتوى النوعيــة مــن خدماتهــا.

مــن  املستفيديـــن  مكــن 
ُ
ت بيئــة مناســبة  توفيـــر  فــي  الخدمــة  املنظمــة مقدمــة  نجــاح  بأنهــا  الغنــي، 2014(  )عبــد  وعرفهــا 

املقدمــة. الخدمــة  عــن  توقعاتهــم  تحقيــق  مــن  الخدمــة 
كمــا عرفهــا كلٌّ مــن )خثيـــر؛ مرايمــــي، 2017( بأنهــا: علقــة تتعلـــق بالتفاعـــل بـيـــن العميــل ومقـــدم الخدمـــة، حيــث يـــرى 

العميــل جــودة الخدمــة مــن خــلل مقارنتــه بيـــن مــا يتوقعــه وبيـــن األداء الفعلــي للخدمــة.

وأخيـــًرا عرفهــا الباحــث، بأنهــا: تقديــم األفضــل وفــق أحــدث التطــورات العلميــة واملهنيــة، واســتخدام املــوارد املتاحــة 
 لتوقعــات العمــلء، والعمــل علــى تحقيــق 

ً
واملتوفــرة وجــذب املزيــد لتغطيــة االحتياجــات اللزمــة لتقديــم خدمــة متميـــزة وفقــا

رغباتهــم وميولهــم. 

أبعاد جودة الخدمات 2-

أهّمهــا  مــن  أبعــاد،  عــّدة  اســتخدام  طريــق  عــن  الخدمــات؛  جــودة  بقيــاس  ريـــن 
ّ

فك
ُ
وامل ّتــاب 

ُ
الك مــن  الكثيـــر  اهتــّم 

)Parasuraman, et al., 1991(؛)Cui, et al., 2003( ؛ )الطائــي وبشيـــر،2007(؛ )عبــد القــادر، 2015(؛ )أبــو بكــر، 2016(؛ 
 .)2020 )عربــي،  2019(؛  هللا،  )عبــد 
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امللموســية )Tangible) تشيـــر إلــى األشــياء امللموســة فــي الخدمــة، فهـــذه جميعهـــا تســاهم فــــي تحديــــد درجــــة تصــــور أ- 
املســتخدمة  والتجهيـــزات  واملعــدات  الشــركة  ملبانــــي  العــــام  باملظهــــر  املتعلقــة  املقدمــــة،  الخدمــــة  لجــــودة  العميــــل 
فيهــا ومظهــر العامليـــن، وجــودة أدوات االتصــال، ومــدى االنتشــار الجغرافــي لفــــروع الشـــركة، باإلضافـــة إلـــى توفيــــر 

املطبوعـــات، والكتيبـــات التعريفيـــة، والبــــروشورات التــــي تعـــرف العميـــل بالخدمـــة التــــي تقدمهـــا الشـــركة.

العتماديــة )Reliability) تشيـــر إلــى قــدرة املنظمــة مقدمــة الخدمــة علــى أداء الخدمــة التــي وعــدت بهــا بشــكل يمكــن ب- 
 بدرجــة عاليــة مــن الصحــة والدقــة. فالعميــل يتوقــع أن تقــدم لــه خدمــة دقيقــة مــن حيــث 

ً
االعتمــاد عليهــا وأيضــا

 درجـة االتسـاق فـي أداء الخدمـة وتقديمهـا بشـكل صحيـح 
ً
 مثلما تم وعده. وتعنـي أيضا

ً
االلتـزام بالوقت واألداء تماما

مـن أول مـرة. فالعميـل يتطلـع إلـى الحصـول علـى خدمـة دقيقـة، مـن حيـث السـرعة والسـرية واإلنجـاز، وهنـاك عـدة 
متغيــــرات تقيـــس درجـــة ثقـــة العميـــل بالشــركات، وتعكـــس إلـــى حـــد كبيــــر مـــدى قدرتهـــا علـــى الوفـــاء بتقديـــم الخدمـــة 
فـي املواعيـد املحـددة للعملء وفقـا إلجـراءات محـددة عاليـة مــن الدقــة، لذلــك فإننــا نـــرى أن شــعور العميــل بالثقــة 

نحــــو الخدمــــات يـــــزداد فــــي الحــــاالت التـــــي تقــــل فيهــــا أخطــــاء املوظفيــــن، ممـــا يعـــزز ثقـة العميـل بالشـركة.

الســتجابة )Responsiveness) وهــي تتعلــق بمــدى قــدرة ورغبــة واســتعداد مقدمــي الخدمــة فــي أن يكونــوا بشــكل دائــم ج- 
فــي خدمــة العمــلء وقدراتهــم علــى أداء الخدمــة لهــم عنــد احتياجهــم لهــا. ووجـــود اإلرادة الصادقـــة لـــدى العامليــــن فـــي 
مسـاعدة العملء وتــزويدهم فـورا بالخدمـة ويــركز هـذا البعـد علــى املجاملــة واللطــف، واألصــل فــي التعامــل مــع طلبــات 
العملء مــــن األســــئلة، والشــــكاوى، واملقتـــــرحات كمــــا يتضمــــن هــــذا البعــــد اهتمــــام الشــــركة بإبــــلغ عملئها بأوقــــات تأديــة 
الخدمــة، وبـــرغبتها فــي االلتـــزام فــي تأديــة هــذه الخدمــات ودرجــة التفاعــل التـــي تتــم بيـــن العميــل وموظفــي الشــركة مــن 

حيــــث حســــن اســــتقبال العميــــل ورغبــــة املوظــــف فــــي مســــاعدة العميــــل والــــرد علــى استفســاراته بــكل لطــف.

ــر إلــى مــدى قــدرة مقــدم الخدمــة علــى تحديــد وتفهــم احتياجــات العمــلء وتـــزويدهم د-  التعاطــف )Empathy) ويشيـ
بالرعايــة والعنايــة كمثــال، كــم مــن الوقــت والجهــد الــذي يحتاجــه مقــدم الخدمــة حتــى يتعــرف علــى حاجــات العميــل 
ويدركهــا؟ مــا مــدى تفهــم مقــدم الخدمــة ملشــاعر العميــل وتعاطفــه مــع مشــكلته؟ أي معاملـــة العمــلء كأفـــراد بشـــكل 
شـــخ�صي، وهنـــا تعمـــل الشـــركة علـــى تقديـــم الخدمـــة للعميـــل مـــن خــلل انتبـــاه خــــاص لــــه، ويتضمــــن هــــذا البعــــد 
ــا نـــرى أن هـــذا البعـــد يعكــــس   وتفهــــم حاجاتهــــم، ولذلــــك فإننــ

ً
 شــــخصيا

ً
ــا اهتمــــام موظفــــي الشــــركة بالعمــلء اهتمامــ

رغبـــة العميـــل فـــي الحصـــول علـــى املعاملــــة الخاصــــة، وهنــــا تلعـــب اإلدارة العليــــا دوًرا أساســـًيا فـــي تــــرسيخ الجـــودة 
كمتغيــــر أساســــي فـــي ثقافـــة املنظمـــة، ويبـــدو أثــــر ذلـــك واضحـــا مـــن خــلل خلـــق فلســـفة التحسيــــن املســـتمر.

األمــان )Assurance) مــا هــي درجــة الثقــة بمقــدم الخدمــة، هــل هــو موضــع ثقــة؟ مــا هــي مصداقيــة مقــدم الخدمــة؟  - 
هل يلتـزم بوعوده وبما يقوله؟. أي يتمثـل األمان فـي حـرص العامليــن علـى غـرس الثقـة فـي نفـوس العملء وشـعورهم 
باألمـان عنـد التعامـل معهـم، كمـا تعبــر هـذه الخاصيـة عـن مـدى إملـام العامليــن باملهـام املطلوبـة منهـم، وهـذا يعكـس 
درجـــة إدراك العميـــل ملـــدى كفـــاءة املوظـــف فـــي الشـــركة، ومــــدى قدرتــــه علــــى تـــــزويده باملعلومــــات الكافيــــة، وطريقــــة 
معاملتــــه بشــــكل طيــــب وودي، وهــــذا مــــا يتطلــــب إخضــــاع العامليــــن للتدريـــب املســـتمر علـــى بــــرامج التميـــز فـــي خدمـــة 

العملء وتحسيــن الجـودة، ممـا يسـاهم فـي االرتقـاء بطريقـة تقديمهـا.

فيما يلي سوف نستعرض بعض الدراسات املتعلقة بأبعاد جودة الخدمات مجمعة كالتالي:

خلصت دراسة )الحاج؛ علي، 2016( إلى أن هناك علقة إيجابية بيـن أبعاد اإلدارة اللوجستية وجودة الخدمة متمثلة 
تأثيـــر جــودة الخدمــات  فــي )ســرعة االســتجابة، وامللموســية، واالعتماديــة، واألمــان(. وتناولــت دراســة )Rula, 2017( قيــاس 
الصحيــة علــى رضــا املر�صــى فــي مستشــفى البشيـــر فــي عمــان حيــث اعتمــدت هــذه الدراســة علــى نمــوذج )servqual( لقيــاس 
خمســة أبعــاد مــن جــودة الخدمــات املقدمــة مــن املستشــفى ومنهــا )التعاطــف، وامللموســية، والثقــة، واالســتجابة، والتأميـــن(. 
 عليهــم 

ً
وقــد بينــت النتائــج أن جــودة الخدمــات الصحيــة تؤثـــر بشــكل كامــل علــى رضــا املر�صــى وكانــت الثقــة أكثـــر األبعــاد تأثيـــرا

يتبعها التعاطف والتأميـن. وتوصلت دراسـة )القا�صي، 2018( إلى أن الشـركات املبحوثة تهتـم باستــراتيجية تمكيــن العامليــن، 
كمـــا تهتـــم بجـــودة الخدمـــات املقدمـــة بجميـــع أبعادهـــا، وهـــي )درجـــة االســـتجابة، ودرجـــة األمــــان، ودرجــــة امللموســــية، ودرجــــة 
التعاطــــف، ودرجــــة االعتماديــــة(. وتوصلــت دراســة )محمــد، 2019( إلــى وجــود علقــة ارتبــاط موجبــة قويــة ذات داللــة إحصائيــة 
بيـــن ممارســات إدارة سلســل اإلمــداد املتمثلــة فــي )العلقــة مــع املورديـــن، والعلقــات الداخليــة، والعلقــة مــع العمــلء( وبيـــن 

تحسيـــن مســتوى جــودة الخدمــة الصحيــة بأبعادهــا )ُبعــد االعتماديــة، واالســتجابة، والضمــان، وامللموســية، والتعاطــف(.
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الدراســات  ومراجعــة  األدبيــات  اســتعراض  خــلل  مــن 
يلــي مــا  نســتنتج  فإننــا  الســابقة 

عتبـر هذه الدراسة من الدراسات القليلة التي تبحث - 
ُ
ت

في »إدارة سلسلة التوريد الخضراء وأثـرها على تحسيـن 
جــودة الخدمات لشركات األدويـــة املصرية«، على حد 
علم الــبــاحــث. ولــذلــك فقد حــرص الباحث على تناول 
يعد إضافة للدراسات السابقة.

ُ
هذا املوضوع الهام، ف

اتـــفـــقـــت مـــعـــظـــم الـــــــدراســـــــات الـــســـابـــقـــة مـــــع الـــــدراســـــة - 
 .GSCM الــحــالــيــة، على ضـــرورة تطبيق مــبــادئ وأبــعــاد
واألبــــعــــاد الـــتـــي ركـــــزت عــلــيــهــا الــــدراســــات الــســابــقــة فهي 
)أســــلــــوب الــتــصــنــيــع والــتــعــبــئــة الـــخـــضـــراء، والــتــصــمــيــم 
ــــر، والـــــشـــــراء األخــــضــــر،  ــــــن األخـــــضـ ــــر، والـــتـــخـــزيـ األخـــــضـ
والــنــقــل األخــضــر، وتــكــنــولــوجــيــا املــعــلــومــات الــخــضــراء، 
ــتــــعــــاون مــــع الــــعــــمــــلء، والـــتـــســـويـــق األخــــضــــر( والـــتـــي  والــ

تناولتها دراسات املوضحة بالجدول رقم )1(.

تبحث هذه الدراسة في األبعاد الرئيسة األكثـر شيوًعا - 
في قياس جودة الخدمات الدوائية، واألبعاد التي ركزت 
عــلــيــهــا الــــدراســــات الــســابــقــة )الــتــعــاطــف، واملــلــمــوســيــة، 

والثقة، واالستجابة، واالعتمادية، واألمان( والتي تناولتها دراسات كّلٍ من: )الحاج؛ علي، 2016(؛ )Rula, 2017(؛ 
)القا�صي، 2018(؛ )محمد، 2019(. 

مشكلة الدراسة
شــكل إدارة سلســل التوريــد الخضــراء )GSCM( أحــد األركان األساســية لنجــاح عمليــات شــركات األعمــال بصفــة عامــة، وشــركات 

ُ
ت

األدوية بصفة خاصة. فهي تمثل أحد محددات تحسيـن جودة الخدمات، حيث تمتلك تأثيـًرا على التصميم والتصنيع واإلنتاج والتسويق 
وتطويـــر األدويــة. وقــد أشــار املركــز املصــري للدراســات االقتصاديــة إلــى تـــراجع تـــرتيب مصــر فــي مؤشــر الخدمــات اللوجســتية الــذي يصــدر 
عــن البنــك الدولــي بواقــع 18 مركــًزا خــلل الفتـــرة مــن )2016-2018(، لتحتــل املرتبــة 67 فــي 2018 مقابــل 49 فــي 2016، وتأثـــر أداء خدمــات 
اللوجســتيات )عمليــات النقــل، وإدارة املخــزون، والتســويق، وإدارة سلســل التوريــد( علــى اإلنتاجيــة فــي جميــع القطاعــات االقتصاديــة مــن 
ناحيــة والتأثيـــر علــى تنافســية االقتصــاد العالمــي مــن ناحيــة أخــرى. بينمــا حصلــت علــى التـــرتيب 63 فــي مؤشــر جــودة الخدمــات والتنافســية 
)املركــز املصــري للدراســات االقتصاديــة، 2018(. وبالتالــي تعرضــت البيئــة النتهــاكات تمثلــت فــي التلــوث البيئــي، والتغيـــر املناخــي، واستنـــزاف 
املــوارد الطبيعيــة مثــل )األرا�صــي، واملــاء، واألشــجار، واملعــادن( ووصلــت ملرحلــة خطــرة وحرجــة، نتيجــة ســوء اســتغلل هــذه املــوارد الطبيعيــة 
)Sharma& Gupta, 2015; Masri, & Jaaron, 2017; Kim et al., 2019(. ونظًرا لهذه الضغوط املتـزايدة على منظمات األعمال وخصوًصا 
شــركات األدويــة املصريــة حتــى تســتطيع القيــام بمســئولياتها البيئيــة واملجتمعيــة، ممــا دفــع بتبنــي ممارســات إدارة سلســل التوريــد الخضــراء، 
 إلــى التســويق والتوزيــع األخضــر، مع االلتـــزام 

ً
 بعمليــات اإلمــداد األخضــر وصــوال

ً
بدايــة مــن عمليــة التصميــم والتصنيــع األخضــر لألدويــة مــرورا

بمعاييـــر الجــودة البيئيــة والعمــل علــى تحسيـــن جــودة الخدمــات الدوائيــة، للحفــاظ علــى البيئــة وتحقيــق االســتدامة.

وبناًء على ذلك؛ يمكن التعبيـر عن مشكلة الدراسة، من خالل التساؤلت التالية

ما الدوافع من تطبيق ممارسات إدارة سلسل التوريد الخضراء؟1- 

ما تأثيـر إدارة سلسل التوريد الخضراء بأنشطتها في تحسيـن جودة الخدمات الدوائية املصرية؟2- 

ما املشكلت واملعوقات التي تواجه بيئة شركات األدوية املصرية؟3- 

ما اآلثار اإليجابية من تطبيق إدارة سلسل التوريد الخضراء على تحسيـن جودة الخدمات الدوائية املصرية؟4- 

ما املقتـرحات التي يمكن أن تساهم في تطبيق إدارة سلسل التوريد الخضراء بشركات األدوية املصرية؟5- 

جدول رقم )1) 
يوضح األبعاد الخاصة للمتغيـر املستقل )GSCM( كما 

تناولتها الدراسات السابقة وأسماء الباحثيـن
األبعاد الخاصة باملتغيـر 

الباحثاملستقل

تكنولوجيا املعلومات 
الخضراء

)Yu ،2015(
)عواودة، 2017(

التصنيع والتعبئة الخضراء
 (Khan & Qianli, 2017)

(Zahiri & Mohammadi, 2017(
)رشوان، 2021) 

التخزيـن األخضر
),Beheshti 2010(
)خليل، )2012 
)السيد، )2018

الشراء األخضر

 (Fang & Zhang, 2018)
)سلطان، 2019) 

(Aslam, et al., 2019)
)حسن،2020) 

التسويق األخضر
(Sharma, 2020)

(Hasan & Ali, 2015 )
 (Wang & Chen, 2016)

 املصدر: إعداد الباحث



املجلة العربية لإلدارة، مج 44، ع 4 - ديسمبـر )كانون األول( 2024

11

أهداف الدراسة
تهدف هذه الدراسة لتحقيق ما يلي:

دراسة وتحليل دوافع تطبيق ممارسات إدارة سلسل التوريد الخضراء لشركات األدوية املصرية.- 

تحديد طبيعة العلقة بيـن إدارة سلسل التوريد الخضراء بأبعادها )تكنولوجيا املعلومات الخضراء، والتصنيع والتعبئة - 
الخضراء، والتخزيـن األخضر، والشراء األخضر، والتسويق األخضر( وبيـن جودة الخدمات لشركات األدوية املصرية. 

دراســـة األطـــر الفكرية عــن املشكلت واملــعــوقــات الــتــي تــواجــه بيئة شــركــات األدويـــة املصرية حــول أنشطة وأبــعــاد - 
GSCM، والعمل على متابعة التطورات العلمية والعملية وجعلها صديقة للبيئة ومساهمتها في تحقيق االستدامة 

البيئية إلى أن تكون فاعلة في تعزيـز جودة الخدمات الدوائية.

فــي شــركــات األدويــة -   GSCM التوريد الخضراء  إدارة سلسل  مكن املسئوليـن عــن 
ُ
ت التي  التوصيات  اقتـراح بعض 

املصرية من االستفادة في دعم بـرامج إدارة سلسل التوريد الخضراء GSCM ، وتطويـر ممارسات إدارة سلسل 
التوريد الخضراء.

أهمية الدراسة 
الجانب األكاديمي

تعتبـر هذه الدراسة إضافة إلى البحوث السابقـة، وإثـراء للمكتبة العربية في مجال إدارة سلسل التوريد الخضراء - 
وعلقتها بجودة الخدمات الدوائية، والتي تتصف في مجملها بالندرة على حد علم الباحث.

توفيـر إطار نظري بخصوص إدارة سلسل التوريد الخضراء وأثـرها على تحسيـن جودة الخدمات الدوائية املصرية - 
واملتعلقة بالشركات املنتجة للمستحضرات الدوائية التي تستخدم في علج اإلنسان.

الــدوائــيــة بالجودة -  الــتــوريــد الــخــضــراء مــن شأنها أن تعمل على تقديم املنتجات  اســتــخــدام أنشطة إدارة ســلســل 
للبيئة، وتحقيق  الصديقة  الــدوائــيــة  املنتجات  املــنــاســب، وكــذلــك  املناسبيـن، والسعر  والــزمــان  واملــكــان  املطلوبة 

املنافع العامة.

تساهم هــذه الــدراســة فــي تقديم التوصيات واملقتـرحات لصناع الــقــرار بــشــركــات األدويــــة املــصــريــة، والــعــمــل على - 
تحسيـن أداء وجودة الخدمات الدوائية، وتحقيق أعلى مستويات اإلنتاجية. 

الجانب التطبيقي 
يتضح لنا تناول الدراسة الحالية، ألهميتها كأحد أهم مداخل تحقيق التنمية املستدامة، والعمل على رفع الكفاءة - 

التشغيلية، وتحسيـن الوضع التناف�صي ملنظمات األعمال املختلفة، وتحسيـن جودة الخدمات؛ وخاصة شركات 
األدوية املصرية. 

تستمد أهمية هذه الدراسة من أهمية القطاع املبحوث، وهو قطاع شركات األدوية املصرية، حيث يساهم هذا القطاع - 
الطاقة اإلنتاجية لسوق  الناتج املحلي اإلجمالي خــلل عــام 2016/2017، وتبلغ حجم  مــن   )%5 - بما نسبته )%3.1 
الدواء في مصر بنحو 400 مليار جنيه من إجمالي االستثمارات )املركز املصري للدراسات االقتصادية، 2019/2018(.

التعرف على مــدى إدراك الشركات الصناعية املصرية بشكل عــام وشــركــات األدويـــة بشكل خــاص لتبني مفهوم - 
وممارسات إدارة سلسل التوريد الخضراء وأثـرها على تحسيـن جودة خدمات شركات األدوية املصرية.

تكمن أهمية هذه الدراسة في توجيه أنظار أصحاب القرار في شركات األدوية املصرية للدور املهم لسلوك املستهلك - 
في العلقة ما بيـن ممارسات إدارة سلسل التوريد الخضراء وبيـن جودة خدمات شركات األدوية املصرية للشركات 

محل الدراسة، مما يسهم في بقائها واستمرارها وتحقيقها ألهدافها بكفاءة وفاعلية.

حدود الدراسة
الحدود املوضوعية:  تقتصر الدراسة على سلسل التوريد الخضراء )GSCM(، وأبعادها )تكنولوجيا املعلومات - 

التسويق األخــضــر(، وأثـرها على  الــشــراء األخــضــر-   - التخزيـن األخضر   - التصنيع والتعبئة الخضراء   - الخضراء 
تحسيـن جودة الخدمات الدوائية.
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الحدود الزمانية: تجرى الدراسة امليدانية على الشركات الدوائية خلل الفتـرة )2017-2019(.- 

الحدود املكانية: تقتصر الدراسة على شركات األدوية الكائنة بنطاق جمهورية مصر العربية.- 

فروض الدراسة
فــي ضــوء مشــكلة الدراســة واألهــداف، باإلضافــة إلــى مــا توصلــت إليــه مراجعــة الباحــث للدراســات الســابقة. فقــد تمــت 

صياغــة الفــروض علــى النحــو التالــي:

فــرض رئيــس وهــو مــن املتوقــع أل يوجــد أثـــر ذو دللــة إحصائيــة ألبعــاد إدارة سالســل التوريــد الخضــراء علــى تحسيـــن 
جــودة الخدمــات الدوائيــة املصرية.

وينبثق من هذا الفرض، الفروض الفرعية التالية:

الفرض الفرعي األول: من املتوقع أال يوجد أثـر ذو داللة إحصائية لتكنولوجيا املعلومات الخضراء على تحسيـن - 
جودة الخدمات الدوائية املصرية.

للتصنيع والتعبئة الخضراء على تحسيـن -  أثـر ذو داللــة إحصائية  أال يوجد  املتوقع  الثاني: من  الفرعي  الفرض 
جودة الخدمات الدوائية املصرية.

الــفــرض الــفــرعــي الــثــالــث: مــن املــتــوقــع أال يــوجــد أثـــــر ذو داللـــة إحــصــائــيــة للتخزيـن األخــضــر عــلــى تحسيـن جــودة - 
الخدمات الدوائية املصرية.

الفرض الفرعي الرابع: من املتوقع أال يوجد أثـر ذو داللة إحصائية للشراء األخضر على تحسيـن جودة الخدمات - 
الدوائية املصرية.

أثـر ذو داللــة إحصائية للتسويق األخــضــر على تحسيـن جــودة -  مــن املتوقع أال يوجد  الــفــرض الفرعي الخامس: 
الخدمات الدوائية املصرية.

متغيـرات الدراسة 
لكي يتم إجراء الدراسة، تم تحديد متغيـرات الدراسة على النحو التالي:

املتغيـر املستقل: ويتمثل في إدارة سلسل التوريد الخضراء )GSCM(، وأبعادها كالتالي: - 

»تكنولوجيا املعلومات الخضراء - التصنيع والتعبئة الخضراء - التخزيـن األخضر - الشراء األخضر- التسويق األخضر«.- 

املتغيـر التابع: ويتمثل في تحسيـن جودة الخدمات الدوائية املصرية.- 

النموذج النظري للدراسة 

 

   
 

 
 

 املتغري املستقل             
 سسالالسسلل  االلتتووررييدد  ااخلخلضضررااءءإدارة       

 املتغري التابع
 ججووددةة  ااخلخلددممااتت  االلددوواائئييةة                          

 تكنولوجيا املعلومات اخلضراء -

 التصنيع والتعبئة اخلضراء-

 التخزين األخضر-

 الشراء األخضر-

 التسويق األخضر-

 
 

 الدوائيةجودة اخلدمات   

 املصدر: إعداد الباحث 

شكل )1(: العالقات بيـن متغيـرات الدراسة
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منهجية الدراسة وأسلوب جمع البيانات
منهج الدراسة 

ملعالجة مشكلة الدراسة، اعتمد الباحث على املنهج الوصفي التحليلي مللئمة أغراض الدراسة، ويتم على مرحلتيـن كالتالي

املرحلــة الوصفيــة: يعتمــد هــذا املنهــج علــى إجــراء مســح مكتبــي للمراجــع والدوريــات العلميــة والبحــوث الســابقة 1- 
 )GSCM( والتقاريـــر واملؤتمــرات بهــدف الوقــوف علــى املفاهيــم واألســاليب املتصلــة بــإدارة سلســل التوريــد الخضــراء

وأثـــرها علــى تحسيـــن جــودة الخدمــات الدوائيــة.

املرحلــة التحليليــة: يعتمــد الباحــث علــى تجميــع البيانــات األوليــة باســتخدام األســاليب اإلحصائيــة مــن أجــل فهــم 2- 
الخصائــص املميـــزة لعناصــر املشــكلة واملتغيـــرات املؤثـــرة فيهــا ومــن ثــم اختبــار صحــة الفــروض التــي تقــوم عليهــا هــذه 

الدراســة. ويتــم ذلــك وفــق األســاليب التاليــة:

أساليب تجميع البيانات وتصميم قائمة االستقصاء.- 

تحليل البيانات باستخدام البـرامج اإلحصائية.- 

دراسة نتائج التحليل اإلحصائي للبيانات.- 

أسلوب جمع البيانات 

اعتمــد الباحــث علــى البيانــات الثانويــة املنشــورة مــن خــلل الدراســة املكتبيــة، والدراســة امليدانيــة مــن خــلل جمــع 
التالــي: النحــو  الفــروض علــى  البيانــات األوليــة، لتحقيــق أهــداف البحــث واختبــار 

الدراســة املكتبية: تتضمن جمع وتحليل الدراســات العلمية واألبحاث املنشــورة التي تناولت الجوانب املختلفة إلدارة 1- 
سلسل التوريد الخضراء )GSCM( وأثـرها على تحسيـن جودة الخدمات الدوائية سواء في مصر أو دول العالم.

الدراســة امليدانيــة: تهــدف الدراســة امليدانيــة إلــى جمــع البيانــات األوليــة املتصلــة بمشــكلة الدراســة وذلــك لتوظيفهــا 2- 
فــي اختبــار مــدى صحــة فــروض الدراســة، وذلــك بالتطبيــق علــى عينــة الدراســة واملكونــة مــن شــركات الصناعــات 

الدوائيــة املصريــة، ســواء شــركات قطــاع األعمــال العــام أو القطــاع الخــاص الدوائــي.

املجتمع وعينة الدراسة 

مجتمع الدراسة 1-

يتمثــل مجتمــع الدراســة فــي الشــركات العاملــة فــي مجــال الصناعــات الدوائيــة فــي جمهوريــة مصــر العربيــة، واملكونــة مــن 
)63( شــركة منتجــة لألدويــة، منهــا )8( شــركات قطــاع أعمــال عــام تابعــة للشــركة القابضــة لألدويــة )هولــدي فارمــا(، وعــدد 
)55( شــركة تابعــة للقطــاع الخــاص. حيــث اقتصــرت الدراســة الحاليــة علــى الشــركات املنتجــة للمســتحضرات الدوائيــة التــي 

تســتخدم فــي عــلج اإلنســان، وذلــك علــى النحــو التالــي

اقتصرت الدراسة على شركات صناعة املستحضرات الدوائية واملستخدمة في علج اإلنسان، لذا تم استبعاد - 
عــدد )13( شركة إلنتاج األدويـــة البيطرية واألمــعــاء واأللـــوان الطبيعية تعمل جميعها بالقطاع الــخــاص. ومــن ثم 

يتبقى عدد )50( شركة منها عدد )8( شركات بقطاع األعمال العام، وعدد )42( شركة بالقطاع الخاص.

اقتصرت الدراسة على الشركات الدوائية املستخدمة في علج اإلنسان التي يبلغ عدد عمالتها )10( فأكثـر؛ لذا تم - 
استبعاد عدد )12( شركة قطاع خاص يبلغ عمالتها )9( فأقل. ومن ثم يتبقى من مجتمع الدراسة لشركات األدوية 

املصرية عدد )38( شركة، منها عدد )8( شركات بقطاع األعمال العام، وعدد )30( شركة بالقطاع الخاص.

اقتصرت الدراسة على الشركات التي لديها مشروعات سابقة في أي من مجاالت تطويـر املنتجات الدوائية؛ ومن - 
ثم استبعاد عدد )3( شركات قطاع خاص ليس لديها مشروعات تطويـر سابقة.

وبنــاًء علــى ذلــك، يتمثــل مجتمــع الدراســة فــي عــدد )35( شــركة منهــا عــدد )8( شــركات بقطــاع األعمــال العــام، وعــدد )27( 
شــركة بالقطــاع الخــاص. 
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عينة الراسة  2-

الفــروض،  واختبــار  الدراســة  أهــداف  لتحقيــق 
غيـــر  التحكميــة  العينــة  أســلوب  علــى  الباحــث  اعتمــد  فقــد 
باســتخدام  العينــة  حجــم  تحديــد  تــم  وقــد  العشــوائية، 
 n = P )1 - P( /[)P ) 1 - P(/N( +)E2 / SD2(] :املعادلة التالية

 حيث إن:

 n حجم العينة- 

 N حجم املجتمع = 35 شركة- 

SD الدرجة املعيارية وهي 1.96 عند معامل ثقة %95- 

P قــيــمــة احــتــمــالــيــة تـــتـــــــراوح بــيـــــن الــصــفــر والـــواحـــد - 
0.5 =P الصحيح، وقد تم اختيار قيمة

 E الخطأ املسموح به.- 

وبنــاًء علــى تطبيــق تلــك املعادلــة، فقــد بلــغ حجــم عينــة 
 إلــى عــدد )6( 

ً
الدراســة عــدد )26( شــركة تــم تقســيمها طبقيــا

مــن  العــام، وعــدد )20( شــركة  مــن قطــاع األعمــال  شــركات 
القطاع الخاص. وتم االعتماد على أســلوب قوائم االســتبيان 
الدراســة  وإتمــام  إلجــراء  اللزمــة  األوليــة  البيانــات  لجمــع 

 للجــدول رقــم )2).
ً
امليدانيــة. وتحــدد حجــم العينــة وفقــا

وحدة املعاينة

داخــل  مفــردات   )7( مــن  املعاينــة  وحــدة  تكونــت 
الشــركات محــل الدراســة امليدانيــة مــن مــدراء اإلدارات أو مــن 
ينــوب عنهــم لــكّلٍ مــن اإلدارات التاليــة: )تكنولوجيــا املعلومــات 

العمــلء-  خدمــة  املشتـــريات-  املخــازن-  والعمليــات-  اإلنتــاج  والتطويـــر-  البحــوث   -
التســويق(. وبذلــك بلــغ العــدد اإلجمالــي ملفــردات الدراســة )182( مفــردة، تــم استـــرداد 
ألغــراض  صلحيتهــا  لعــدم  اســتمارة   )15( اســتبعدت  التدقيــق  وبعــد  اســتمارة،   )161(

اإلحصائــي. التحليــل 

وتم توزيع االستمارات وفًقا للجدول رقم )3(.

التحليل اإلحصائي للدراسة

حيــث  مــن  تناســبه،  التــي  اإلحصائيــة  األســاليب  بعــض  علــى  الدراســة  اعتمــدت 
األهــداف، والفــروض، ونــوع البيانــات املســتخدمة التــي تــم الحصــول عليهــا مــن خــلل قوائــم االســتقصاء باســتخدام الحزمــة 
اإلحصائيــة SPSS VR. )24( & E.VIEWS وتــم االعتمــاد علــى عــدد مــن األســاليب اإلحصائيــة فــي تحليــل البيانــات وذلــك الختبــار 

فــروض الدراســة، وتمثلــت هــذه األســاليب فيمــا يلــي

 -.)Cronbach’s Alpha معاملت الصدق والثبات )ألفا كرونباخ

املقاييس الوصفية )املتوسط – االنحراف املعياري –الرتبة - التقديـر(.- 

تحليل االنحدار الخطي البسيط - معامل ارتباط بيـرسون - معامل التحديد - تحليل ANOVA - االرتباط واالنحدار - 
املتعدد. 

جدول رقم )2)
عينة الدراسة من الشركات الدوائية املصرية من عام 2019-2017

اسم الشركةملكية الشركات

شركات قطاع 
األعمال العام

شركة القاهرة لألدوية والصناعات الكيماوية1- 
شركة ممفيس لألدوية والصناعات الكيماوية2- 
الشركة العربية لألدوية والصناعات الكيماوية3- 
شركة النيل لألدوية والصناعات الكيماوية4- 
شركة مصر للمستحضرات الطبية5- 
شركة تنمية الصناعات الكيماوية )ٍسيد(6- 

شركات 
القطاع 
الخاص

شركة نوفارتس فارما1- 
شركة آمون لألدوية2- 
شركة العبور للصناعات الدوائية3- 
شركة املهن الطبية4- 
الشركة العربية لألدوية والنباتات الطبية )ميباكو(5- 
شركة جلسكو ويلكوم مصر6- 
شركة مينا فارم7- 
شركة ألكان فارما8- 
شركة أوتسوكا للمستحضرات الطبية9- 
الشركة الفرعونية لألدوية 10-
الشركة املصرية للصناعات الدوائية )ايبكو( 11-
شركة سيجما للصناعات الدوائية 12-
شركة الوجه القبلي لألدوية )سيديكو( 13-
شركة العاشر من رمضان لألدوية )راميدا( 14-
الشركة اإلسلمية لألدوية والكيماويات )فاركو( 15-
شركة سانوفي - أفنتس 16-
شركة هاي فارم لتصنيع األدوية والكيماويات 17-
شركة الدلتا للصناعات الدوائية 18-
-19 )G.N.B( شركة جلوبال نابي لألدوية
شركة أوركاديا للصناعات الدوائية 20-

األدويــة  صناعــة  واإلحصــاء-  العامــة  للتعبئــة  املركــزي  الجهــاز  املصــدر: 
واملســتحضرات الصيدالنيــة والكيماويــات الدوائيــة، نشــرة ربــع ســنوية، 2019 

جدول رقم )3)
عدد قوائم الستقصاء املوزعة 

 واملستـردة والصالحة 
للتحليل اإلحصائي

النسبةالعددنوع االستبانة
االستمارات املوزعة

االستمارات املستـردة
االستمارات الصالحة 

للتحليل اإلحصائي

182
161

146

%100
%88

%80
 املصدر: إعداد الباحث
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(Cronbach’s Alpha معامالت الثبات والصدق )ألفا كرونباخ - 
ً

أول
معامــل  حســاب  تــم  فقــد  الدراســة  أداة  ثبــات  مــن  للتحقــق 
االتســاق الداخلي )ألفا كرونباخ( لكل من املتغيـــر املســتقل بأبعاده 
الفرعيــة، واملتغيـــر التابــع. وبعــد إجــراء االختبــار ظهــرت النتائــج كمــا 

بالجــدول رقــم )4(. 

)ألفــا  الثبــات  قيــم معامــل  أن   )4( رقــم  الجــدول  مــن  يتضــح 
التوريــد  سلســل  إدارة  املســتقل-  املتغيـــر  لفقــرات  كرونبــاخ( 
الخضــراء، حيــث تـــراوحت مــا بيـــن )647.-823.( وهــي نســبة مقبولــة 
االجتماعيــة،  الدراســات  فــي  املقبولــة  النســبة  مــن  أكبـــر  كونهــا 
والبالغــة )0.60(. وتـــراوحت قيــم معامــل الصــدق لفقــرات املتغيـــر 
ثقــة  تعطــى  مرتفعــة  نســب  وهــي   ).907  -  .804( بيـــن  مــا  املســتقل 
لــدى الباحــث فــي النتائــج، وباإلمــكان االعتمــاد عليهــا إلجــراء عمليــات 
التحليــل اإلحصائــي، ويتضــح أن جميــع مقاييــس املتغيـــر املســتقل 

.
ً
إحصائيــا مقبــول  داخلــي  واســتقرار  بثبــات  تتمتــع 

)ألفــا  الثبــات  قيــم معامــل  أن   )5( رقــم  الجــدول  مــن  يتضــح 
كرونبــاخ( لجميــع فقــرات املتغيـــر التابــع- تحسيـــن جــودة الخدمــات 
الدوائيــة، حيــث بلغــت )839.( وهــي نســبة مقبولــة كونهــا أكبـــر مــن 

فــي الدراســات االجتماعيــة، والبالغــة )0.60(. النســبة املقبولــة 

وبلغــت قيــم معامــل الصــدق لفقــرات املتغيـــر التابــع )916.( وهــي نســبة مرتفعــة تعطــى ثقــة لــدى الباحــث فــي النتائــج، 
بثبــات  تتمتــع  التابــع  املتغيـــر  مقاييــس  جميــع  أن  ويتضــح  اإلحصائــي،  التحليــل  عمليــات  إلجــراء  عليهــا  االعتمــاد  وباإلمــكان 

إحصائًيــا. مقبــول  داخلــي  واســتقرار 

ثانًيا - املقاييس الوصفية

الحســابية  املتوســطات  احتســاب  تــم  حيــث  والفرعيــة،  الرئيســة  للمتغيـــرات  ــا  وصفيًّ  
ً

تحليــل الجــزء  هــذا  يعــرض 
واالنحرافــات املعياريــة الســتجابات أفــراد عينــة الدراســة؛ بهــدف الحكــم علــى درجــة موافقتهــم، وتحديــد أهميــة نســبية لــكل 

التالــي: النحــو  علــى  النتائــج  وجــاءت  فقــرة، 

املقاييس الوصفية لفقرات املتغيـر املستقل - إدارة سلسلة التوريد الخضراء 1-

جدول رقم )6)
 آلراء واتجاهات أفراد عينة الدراسة

ً
املقاييس الوصفية لُبعد تكنولوجيا املعلومات الخضراء وفقا

النحراف املتوسطالبيــــــانم
التقديـرالرتبةاملعياري

مرتفع3.7331.3769تتبادل شركة األدوية املعلومات فيما بينها في الوقت املناسب.1
مرتفع3.8901.3355يساعد نظام املعلومات في تحسيـن اتخاذ القرارات من خلل تسليط الضوء على قضايا شركة األدوية2
مرتفع4.0001.2151املعلومات التي يوفرها النظام تشبع احتياجات الشركة.3
 على استخدام تكنولوجيا املعلومات الجديدة.4

ً
مرتفع3.7951.2646العامليـن لدى الشركة مدربيـن جيدا

مرتفع3.9041.2944تتوافر شبكات داخلية لتبادل املعلومات بشكل سريع بيـن كل اإلدارات داخل شركة األدوية.5
مرتفع3.7741.2147استخدام مكونات نظام معلومات عن )املوارد البشرية- أجهزة- قواعد بيانات- خامات- إمداد- اتصاالت(6
مرتفع3.9051.2223تقوم شركة األدوية بتحديث املعلومات باستخدام البحوث والتطويـر على املوقع اإللكتـروني.7
مرتفع3.7531.2018يهتم نظام املعلومات بتقديم املعلومات للمورديـن تمكنهم من توريد مواد خام وأجزاء صديقة للبيئة.8

الصديــق 9 التصميــم  فــي  التعــاون معهــم  للعمــلء إلمكانيــة  املعلومــات  بتقديــم  املعلومــات  نظــام  يهتــم 
الخضــراء. التوريــد  سلســل  وإمــداد  مرتفع3.9731.2482للبيئــة، 

مرتفع-3.8581.263املقياس العام

جدول رقم )4) 
قيم معامل التساق الداخلي لفقرات املتغيـر املستقل 

إدارة سلسلة التوريد الخضراء

عدد املقياسم
الفقرات

معامل 
الثبات

معامل 
الصدق

9.823.907تكنولوجيا املعلومات الخضراء1
9.647.804التصنيع والتعبئة الخضراء2
10.731.855التخزيـن األخضر3
10.785.886الشراء األخضر4
7.777.881التسويق األخضر5

جدول رقم )5) 
قيم معامل التساق الداخلي لفقرات املتغيـر التابع 

تحسيـن جودة الخدمات الدوائية املصرية

عدد املقياسم
الفقرات

معامل 
الثبات

معامل 
الصدق

24.839.916تحسيـن جودة الخدمات الدوائية1
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يوضح جدول )6( بعض املقاييس اإلحصائية األساسية لفقرات املتغيـر املستقل- لُبعد تكنولوجيا املعلومات الخضراء؛ 
وأيضــا املحــور الكلــي. ومــن خــلل قيــم املتوســطات واالنحرافــات املعياريــة: نجــد اتجــاه آراء أفــراد العينــة جميعهــا نحــو موافقــة علــى 
مضمونهــا لفقــرات تكنولوجيــا املعلومــات الخضــراء؛ حيــث تـــراوحت قيــم املتوســط الحســابي بيـــن )3.733 - 4.000( للفقــرات 
)تتبــادل شــركة األدويــة املعلومــات فيمــا بينهــا فــي الوقــت املناســب - املعلومــات التــي يوفرهــا النظــام تشــبع احتياجــات الشــركة(. أمــا 
علــى مســتوى املحــور الكلــي: فتبيـــن أن متوســط آراء أفــراد العينــة بلــغ )3.858( بانحــراف معيــاري )1.263(. ممــا يشيـــر ذلــك إلــى أن 
ــا وإجماًعــا بيـــن آراء أفــراد العينــة باملوافقــة علــى أهميــة هــذا املحــور. وبهــذا يتضــح أن عناصــر تكنولوجيــا املعلومــات 

ً
هنــاك اتفاق

الخضــراء ضمــن املســتوى املرتفــع. وهــذا يــدل علــى أن شــركات األدويــة املصريــة تطبــق أســاليب تكنولوجيــا املعلومــات الخضــراء.

جدول رقم )7)
 آلراء واتجاهات أفراد عينة الدراسة

ً
املقاييس الوصفية لبعد التصنيع والتعبئة الخضراء وفقا

النحراف املتوسطالبيــــــان م
التقديـرالرتبةاملعياري

مرتفع3.7401.2713تتعاون الشركة مع العملء على تطويـر مواد التعبئة والتغليف الصديقة للبيئة.10
مرتفع4.1161.1601تسعى شركة األدوية على توفيـر مواد صديقة للبيئة ليست لها أضرار سلبية على العملء.11
مرتفع3.9041.1762تحرص شركة األدوية على معرفة مقتـرحات العملء بشأن تصميم األدوية الصديقة للبيئة.12

تســتخدم شــركة األدويــة عمليــات تكنولوجيــة متجــددة لتـــرشيد اســتخدام مــوارد اإلنتــاج )طاقــة- 13
مرتفع3.6781.2656مــاء- خامات-نفايــات( أثنــاء عمليــات اإلنتــاج.

تعمــل شــركة األدويــة علــى تقديــم الدعــم واإلرشــاد والتوجيــه ملورديهــا لبنــاء بـــرامج تصنيــع صديقــة 14
متوسط3.5551.1989للبيئــة وصحيــة للعمــلء.

مرتفع3.7191.0754يتم جدولة األنشطة الضرورية لإلنتاج عند بدء عملية التصنيع.15

تحــرص الشــركة علــى إنتــاج منتجــات دوائيــة آمنــة لــكّلٍ مــن املجتمــع والبيئــة، مــن خــلل التغييـــر فــي 16
مرتفع3.6851.5885العمليــة اإلنتاجيــة والتغليــف.

متوسط3.5891.2637تتبع الشركة استـراتيجية للوصول لصناعات دوائية خضراء، وتعمل على تحقيق استدامة بيئية خضراء17
متوسط3.5481.2498يتم تصميم املنتجات الدوائية بشكل يساعد على سهولة التـركيب للخامات بأقل تكلفة ممكنة.18

مرتفع3.7261.250املقياس العام

يوضــح الجــدول رقــم )7( بعــض املقاييــس اإلحصائيــة األساســية لفقــرات املتغيـــر املســتقل- لبعــد التصنيــع والتعبئــة 
الخضــراء؛ وأيضــا املحــور الكلــى. ومــن خــلل قيــم املتوســطات واالنحرافــات املعياريــة: نجــد أن آراء أفــراد العينــة قــد اتجهــت 
جميعهــا نحــو املوافقــة علــى مضمونهــا لفقــرات التصنيــع والتعبئــة الخضــراء؛ حيــث تـــراوحت قيــم املتوســط الحســابي بيـــن 
)3.555 - 4.116( للفقــرات )تعمــل شــركة األدويــة علــى تقديــم الدعــم واإلرشــاد والتوجيــه ملورديهــا لبنــاء بـــرامج تصنيــع صديقــة 
للبيئــة وصحيــة للعمــلء- تســعى شــركة األدويــة علــى توفيـــر مــواد صديقــة للبيئــة ليســت لهــا أضــرار ســلبية علــى العمــلء(. أمــا 
علــى مســتوى املحــور الكلــي: فقــد تبيـــن أن متوســط آراء أفــراد العينــة بلــغ )3.726( بانحــراف معيــاري يســاوى )1.250(. ممــا 
ــا وإجماًعــا بيـــن آراء أفــراد العينــة باملوافقــة علــى أهميــة محــور التصنيــع والتعبئــة الخضــراء، وهــي 

ً
يشيـــر إلــى أن هنــاك اتفاق

نســبة جيــدة. وبهــذا يتضــح أن مســتوى توافــر عناصــر التصنيــع والتعبئــة الخضــراء ضمــن املســتوى املرتفــع. وهــذا يــدل علــى أن 
شــركات األدويــة املصريــة تطبــق أســلوب التصنيــع والتعبئــة الخضــراء.

جدول )8)
 آلراء واتجاهات أفراد عينة الدراسة

ً
املقاييس الوصفية لبعد التخزيـن األخضر وفقا

النحراف املتوسطالبيــــــان م
التقديـرالرتبةاملعياري

مرتفع3.8291.3152يـراعى في التخزيـن األخضر سهولة الوصول إلى املخزون بدون حدوث إصابات.19
متوسط3.4861.48210تستخدم شركة األدوية معدات وأدوات مناولة ذات التأثيـر األقل على البيئة )مثل استخدام طاقة نظيفة(.20
مرتفع3.6781.2655تسعى شركة األدوية إلى زيادة معدل دوران املخزون دون اإلضرار بالنواحي البيئية.21

األوليــة 22 املــواد  كميــة  لتخفيــض  وذلــك  الصفريــة،  التخزيـــن  مســتويات  أســلوب  الشــركة  تســتخدم 
باملخــازن. املتوفــرة  الصنــع  تامــة  متوسط3.5551.1988واملنتجــات 

مرتفع3.7191.0753تلتـزم شركة األدوية باختيار موقع املخازن بالقرب من منافذ التحميل.23



املجلة العربية لإلدارة، مج 44، ع 4 - ديسمبـر )كانون األول( 2024

17

النحراف املتوسطالبيــــــان م
التقديـرالرتبةاملعياري

مرتفع3.6851.5886تحرص الشركة على اتباع أنسب الوسائل للتخلص من عوادم اإلنتاج واملخلفات.24
متوسط3.5891.2637تستخدم الشركة نظام للمعلومات ألغراض تخطيط عمليات التخزيـن بطريقة سريعة ودقيقة.25
متوسط3.5481.2499تحدد شركة األدوية أماكن ومواقع التخزيـن املناسبة بالشكل الذي يتناسب مع نوع املخزون.26
مرتفع3.7121.3944تستخدم الشركة أنظمة التخزيـن عند الطلب ملعرفة احتياجات العملء وتلبية احتياجاتهم.27
مرتفع3.8431.3581تستخدم الشركة أحدث طرق املراقبة ملتابعة املراحل املختلفة في عملية التخزيـن.28

متوسط-3.6641.319املقياس العام

يوضــح الجــدول رقــم )8( بعــض املقاييــس اإلحصائيــة األساســية لفقــرات »املتغيـــر املســتقل« لبعــد التخزيـــن األخضــر؛ 
العينــة  أفــراد  آراء  أن  نجــد  االختــلف:  املعياريــة ومعامــل  املتوســطات واالنحرافــات  قيــم  ومــن خــلل  الكلــي.  املحــور  وأيضــا 
قــد اتجهــت جميعهــا نحــو املوافقــة علــى مضمونهــا لفقــرات التخزيـــن األخضــر؛ حيــث تـــراوحت قيــم املتوســط الحســابي بيـــن 
)3.486– 3.843( للفقــرات )تســتخدم شــركة األدويــة معــدات وأدوات مناولــة ذات التأثيـــر األقــل علــى البيئــة »مثــل اســتخدام 
فــي عمليــة التخزيـــن(. أمــا علــى مســتوى  طاقــة نظيفــة«- تســتخدم الشــركة أحــدث طــرق املراقبــة ملتابعــة املراحــل املختلفــة 
املحــور الكلــي: فقــد تبيـــن أن متوســط آراء أفــراد العينــة بلــغ )3.664( بانحــراف معيــاري يســاوى )1.319(. ممــا يشيـــر إلــى أن 
ــا وإجماًعــا بيـــن آراء أفــراد العينــة باملوافقــة علــى أهميــة محــور التخزيـــن األخضــر، وهــي نســبة جيــدة. وبهــذا يتضــح 

ً
هنــاك اتفاق

أن مســتوى توافــر عناصــر التخزيـــن األخضــر ضمــن املســتوى املرتفــع. وهــذا يــدل علــى أن شــركات األدويــة املصريــة تطبــق نظــم 
وأســاليب التخزيـــن األخضــر.

جدول رقم )9) 
 آلراء واتجاهات أفراد عينة الدراسة

ً
املقاييس الوصفية لبعد الشراء األخضر وفقا

النحراف املتوسطالبيــــــان م
التقديـرالرتبةاملعياري

مرتفع3.8221.1846يتم توريد املشتـريات بكمية وافرة بغرض تقليل تكاليف حركة النقل والشحن.29
متوسط3.6031.3269تتواصل شركة األدوية مع مختلف املورديـن للوصول إلى عمليات شراء تضمن السلمة البيئية.30
31.

ً
مرتفع3.7671.2927تـرفض إدارة الشركة استلم أي منتج مخالف للمواصفات واملقاييس املعتمدة مسبقا

مرتفع4.0621.3911تـركز إدارة شركة األدوية على اختيار املورديـن ذوي الخبـرة والسمعة املميـزة في تقديم الخدمة ما بعد البيع.32

باملمارســات 33 املتعلقــة  املشــاكل  وحــل  املعرفــة  لتبــادل  املجــال  نفــس  فــي  املورديـــن  األدويــة  شــركة  تجمــع 
لبيئــة. مرتفع3.8841.2895الصديقــة 

 “مثل القيام بالبحوث املشتـركة”.34
ً
مرتفع3.9041.3364يتم التعاون مع املورديـن بهدف تطويـر املنتجات املستدامة بيئيا

مرتفع3.9251.3193تتوافر لدى شركة األدوية شبكات داخلية لتبادل املعلومات بشكل سريع بيـن املورديـن والشركة.35
 من املنتجات غيـر الخضراء. 36

ً
متوسط2.8971.44710يتم شراء املنتجات الدوائية الخضراء حتى ولو كانت أعلى سعرا

مرتفع3.9521.1222تـراجع شركة األدوية العمليات اللوجستية لدى املورديـن للتأكد من االلتـزام بالضوابط البيئية.37
مرتفع3.7261.2188تتصف مشتـريات شركة األدوية بأنها صديقة للبيئة. 38

مرتفع-3.7541.292املقياس العام

يوضــح الجــدول رقــم )9( بعــض املقاييــس اإلحصائيــة األساســية لفقــرات »املتغيـــر املســتقل« لُبعــد الشــراء األخضــر؛ 
العينــة  أفــراد  آراء  أن  نجــد  االختــلف:  املعياريــة ومعامــل  املتوســطات واالنحرافــات  قيــم  ومــن خــلل  الكلــي.  املحــور  وأيضــا 
قــد اتجهــت جميعهــا نحــو املوافقــة علــى مضمونهــا لفقــرات الشــراء األخضــر؛ حيــث تـــراوحت قيــم املتوســط الحســابي بيـــن 
 مــن املنتجــات غيـــر الخضــراء 

ً
)2.897– 4.062( للفقــرات )يتــم شــراء املنتجــات الدوائيــة الخضــراء حتــى ولــو كانــت أعلــى ســعرا

- تـــركز إدارة شــركة األدويــة علــى اختيــار املورديـــن ذوي الخبـــرة والســمعة املميـــزة فــي تقديــم الخدمــة مــا بعــد البيــع(. أمــا علــى 
مســتوى املحــور الكلــي: فقــد تبيـــن أن متوســط آراء أفــراد العينــة بلــغ )3.754( بانحــراف معيــاري يســاوى )1.292(. ممــا يشيـــر 
ــا وإجماًعــا بيـــن آراء أفــراد العينــة باملوافقــة علــى أهميــة محــور الشــراء األخضــر، وهــي نســبة جيــدة. وبهــذا 

ً
إلــى أن هنــاك اتفاق

يتضــح أن مســتوى توافــر عناصــر الشــراء األخضــر ضمــن املســتوى املرتفــع. وهــذا يــدل علــى أن شــركات األدويــة املصريــة تطبــق 
نظــم وأســاليب الشــراء األخضــر.
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جدول رقم )10)
 آلراء واتجاهات أفراد عينة البحث

ً
املقاييس الوصفية لبعد التسويق األخضر وفقا

النحراف املتوسطالبيــــــان م
التقديـرالرتبةاملعياري

مرتفع3.9041.1474تسعى شركة األدوية إلى تعظيم الحصة السوقية دون اإلضرار بالنواحي البيئية.39

تشــارك الشــركة أطــراف سلســل التوريــد الخضــراء بكافــة املعلومــات املتعلقــة بالطلــب املتوقــع علــى 40
مرتفع3.7811.2625املنتجــات الدوائيــة.

مرتفع4.0141.1323تشارك الشركة أطراف سلسل التوريد الخضراء بكافة املعلومات املتعلقة بمنافذ وطرق التوزيع.41
مرتفع4.0211.2622تشارك الشركة أطراف سلسل التوريد الخضراء بكافة املعلومات املتعلقة ببـرامج التـرويج.42
مرتفع3.7191.0556يتم القيام باإلعلن األخضر والذي يوضح مسئولية الشركة تجاه البيئة واملجتمع. 43
مرتفع4.0961.0331يتم استخدام أساليب النقل والتوزيع املوفرة للطاقة والتي تقلل من انبعاثات الكربون.44
مرتفع3.6921.2417تقوم الشركة بتوقع الطلب على املنتجات الدوائية الصديقة للبيئة.45

مرتفع-3.8891.162املقياس العام

يوضح الجدول رقم )10( بعض املقاييس اإلحصائية األساســية لفقرات »املتغيـــر املســتقل« لُبعد التســويق األخضر؛ 
وأيضــا املحــور الكلــى. ومــن خــلل قيــم املتوســطات واالنحرافــات املعياريــة: نجــد أن آراء أفــراد العينــة قــد اتجهــت جميعهــا 
نحــو املوافقــة علــى مضمونهــا لفقــرات التســويق األخضــر؛ حيــث تـــراوحت قيــم املتوســط الحســابي بيـــن )3.692– 4.096( 
للفقــرات )تقــوم الشــركة بتوقــع الطلــب علــى املنتجــات الدوائيــة الصديقــة للبيئــة - يتــم اســتخدام أســاليب النقــل والتوزيــع 
املوفــرة للطاقــة والتــي تقلــل مــن انبعاثــات الكربــون(. أمــا علــى مســتوى املحــور الكلــي: فقــد تبيـــن أن متوســط آراء أفــراد العينــة 
ــا وإجماًعــا بيـــن آراء أفــراد العينــة باملوافقــة 

ً
بلــغ )3.889( بانحــراف معيــاري يســاوي )1.162(. ممــا يشيـــر إلــى أن هنــاك اتفاق

علــى أهميــة محــور التســويق األخضــر، وهــي نســبة جيــدة. وبهــذا يتضــح أن مســتوى توافــر عناصــر التســويق األخضــر ضمــن 
املســتوى املرتفــع. وهــذا يــدل علــى أن شــركات األدويــة املصريــة تطبــق نظــم وأســاليب التســويق األخضــر.

املقاييس الوصفية لفقرات املتغيـر التابع - تحسيـن جودة الخدمات الدوائية املصرية 2-

جدول رقم )11)
 آلراء واتجاهات أفراد عينة الدراسة

ً
املقاييس الوصفية لفقرات املتغيـر التابع وفقا

النحراف املتوسطالبيــــــان م
التقديـرالرتبةاملعياري

مرتفع3.8361.40923تحرص شركة األدوية على تقديم منتجاتها الدوائية بالشكل الصحيح من أول مرة وفي كل مرة.1
مرتفع4.2530.9163تقوم شركة األدوية باستطلع رأي العملء عن جودة الخدمات املقدمة.2
مرتفع3.8561.18622العلقة بيـن شركة األدوية واملورد تتسم بالثقة واالعتمادية العالية.3
مرتفع4.0751.03110تساند الشركة؛ املقتـرحات ذات األفكار الجديدة التي تـزيد من اإلبداعات املقدمة.4
5 ISO مرتفع3.9591.00919تخضع شركة األدوية إلى الرقابة من الجهات املحلية والدولية للمطابقة مع املواصفات واملقاييس مثل
مرتفع4.0691.1058312تحظى إدارة شركة األدوية بثقة املستفيديـن من منتجاتها الدوائية.6
مرتفع4.0701.06811تلتـزم شركة األدوية بتقديم منتجاتها للمستفيديـن في الوقت املحدد.7
مرتفع4.2400.7644تتوافر لدى شركة األدوية جميع التخصصات املطلوبة.8
مرتفع4.1230.9319شعور املستهلكيـن باألمان عند التعامل مع شركات األدوية باستمرار.9

تعتمــد شــركة األدويــة علــى مبــدأ التميـــز مــن خــلل جــودة املنتجــات الدوائيــة كأســاس للمنافســة 10
الدوائــي. القطــاع  مرتفع4.2600.8712ضمــن 

مرتفع4.1781.0287تهدف بـرامج التحسيـن املستمر في الشركة إلى تقليل التكاليف من خلل انخفاض نسبة املنتج التالف.11
مرتفع4.2120.9045تمتلك الشركة القدرة على تقليل الزمن املستغرق لتطويـر منتجاتها.12
مرتفع4.0071.26216تمتلك الشركة القدرة على االستجابة السريعة للتغيـرات املطلوبة عند تسليم منتجاتها.13
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النحراف املتوسطالبيــــــان م
التقديـرالرتبةاملعياري

الخــام 14 املــواد  مــن  الطلبيــات  توفيـــر  لضمــان  التكنولوجيــة  الوســائل  بأحــدث  الشــركة  تستعيـــن 
ممكــن. وقــت  أقــل  فــي  األدويــة  مرتفع4.2810.8021لتصنيــع 

متوسط2.7951.34924تستخدم شركة األدوية أساليب ومعاييـر متعددة للرقابة على الجودة.15
مرتفع4.1301.0788يقدم مدراء اإلدارة العليا والوسطى الدعم الكامل ملمارسات سلسل التوريد الخضراء.16
مرتفع3.9521.11620توفر الشركة جميع املوارد املالية واملادية التي تكفي لتقديم خدمة جيدة.17
مرتفع4.1921.0196يتلءم التصميم الداخلي ملكان العمل بشركة األدوية مع طبيعة الخدمات املقدمة للمستفيد.18
مرتفع4.0141.11415تسعى الشركة إلى خلق االنسجام والتوافق بيـن تقديم الخدمة ومتطلبات العملء.19
مرتفع3.9251.17521يلتـزم املورد بتقديم خدمات إنتاج وتوريد ذات جودة عالية.20
مرتفع3.9661.15318لدى الشركة استـراتيجية وسياسات واضحة وموثقة للجودة.21
مرتفع4.0481.13514تسعى الشركة باستمرار على تحسيـن الوعي للعامليـن لديها للعمل على التحسيـن املستمر للجودة.22
مرتفع4.0491.11613التـزام اإلدارة العليا من خلل الدعم اإلداري وقيادة الجودة.23
مرتفع3.9731.20917يعزز سلوك العامليـن الثقة واألمان للمستفيديـن.24

مرتفع-4.0191.073املقياس العام

يوضــح الجــدول رقــم )11( بعــض املقاييــس اإلحصائيــة األساســية لفقــرات »املتغيـــر التابــع« تحسيـــن جــودة الخدمــات 
الدوائيــة؛ وأيضــا املحــور الكلــي. ومــن خــلل قيــم املتوســطات واالنحرافــات املعياريــة: نجــد أن آراء أفــراد العينــة قــد اتجهــت 
جميعهــا نحــو املوافقــة علــى مضمونهــا لفقــرات تحسيـــن جــودة الخدمــات الدوائيــة؛ حيــث تـــراوحت قيــم املتوســط الحســابي 
بيـــن )2.795– 4.281( للفقرات )تســتخدم شــركة األدوية أســاليب ومعاييـــر متعددة للرقابة على الجودة - تستعيـــن الشــركة 
بأحــدث الوســائل التكنولوجيــة لضمــان توفيـــر الطلبيــات مــن املــواد الخــام لتصنيــع األدويــة فــي أقــل وقــت ممكــن(. أمــا علــى 
مســتوى املحــور الكلــي: فقــد تبيـــن أن متوســط آراء أفــراد العينــة بلــغ )4.019( بانحــراف معيــاري يســاوى )1.073(. ممــا يشيـــر 
ــا وإجماًعــا بيـــن آراء أفــراد العينــة باملوافقــة علــى أهميــة محــور تحسيـــن جــودة الخدمــات الدوائيــة، وهــي 

ً
إلــى أن هنــاك اتفاق

نســبة جيــدة. 

ا - عرض نتائج الدراسة وتحليلها وتفسيـرها
ً
ثالث

تم اختبار فروض البحث من خلل تحليل االنحدار الخطي البسيط )Simple Linear Regression Analysis( وذلك 
باســتخدام طريقــة املربعــات الصغــرى )OLS(، ومعامــل ارتبــاط بيـــرسون لتحديــد مــدى وجــود ارتبــاط بيـــن املتغيـــرات املســتقلة 
والتابعــة، ومعامــل التحديــد ملعرفــة النســبة املئويــة التــي يفســرها كل متغيـــر مســتقل فــي التابــع، باإلضافــة إلــى اختبــار مقــدرات 

االنحــدار املتعــدد والنمــوذج اإلجمالــي )F( ، )t(، وفيمــا يلــي االختبــارات والنتائــج التــي توصــل إليهــا الباحــث:

الفرض الرئيس؛ والذي ينص على أنه »ال يوجد أثـر ذو داللة إحصائية ألبعاد إدارة سلسل التوريد الخضراء على تحسيـن  	
جودة الخدمات الدوائية املصرية«. والختبار الفرض، فقد قام الباحث باستعراض نتائج التحليل اإلحصائي كما يلي:

دراســة عالقــة الرتبــاط بيـــن املتغيـــر املســتقل بأبعــاده وبيـــن  1-
املتغيـــر التابــع، مــن خــالل مصفوفــة الرتبــاط

معنــوي  ارتبــاط  علقــة  وجــود   :)12( رقــم  الجــدول  مــن  يتضــح 
بيـــن إدارة سلســل التوريــد الخضــراء بأبعادهــا )تكنولوجيــا املعلومــات 
األخضــر،  والتخزيـــن  الخضــراء،  والتعبئــة  والتصنيــع  الخضــراء، 
الخدمــات  جــودة  وبيـــن  األخضــر(  والتســويق  األخضــر،  والشــراء 
بلغــت قيمــة معامــل االرتبــاط )0.678( عنــد مســتوى  الدوائيــة. وقــد 
داللــة )0.01(. وهــو ارتبــاط قــوي يوضــح مــدى قــوة العلقــة بيـــن إدارة 

الدوائيــة.  الخدمــات  جــودة  وبيـــن  الخضــراء  التوريــد  سلســل 

جدول رقم )12)
دراسة عالقة الرتباط بيـن إدارة سالسل التوريد 
الخضراء بأبعادها وبيـن جودة الخدمات الدوائية

املتغيـر بياناملتغيـرات
املستقل

املتغيـر 
التابع

املتغيـر املستقل
إدارة سلسل 

التوريد الخضراء

معامل ارتباط بيـرسون
(2-tailed) املعنوية

N

1
---

146
املتغيـر التابع

جودة الخدمات 
الدوائية

معامل ارتباط بيـرسون
(2-tailed) املعنوية

N

**0.678
.000
146

1
---

146
 **Correlation is significant at the 0.01 level )2-tailed(.
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دراســة تحليــل النحــدار املتعــدد لتأثيـــر ممارســات إدارة سالســل التوريــد الخضــراء بأبعادهــا علــى جــودة الخدمــات  2-
الدوائيــة 

يتضح من جدول )13( اآلتي:

أن قيمة مستوى الداللة - 
فــي  ســــــواء   )Sig = 0.00(
مــــعــــامــــلت االنـــــــحـــــــدار أو 
التبايــــــــن،  تحليل  نتــائج 
ومــــــســــــتــــــوى املـــعـــنـــويـــــــــــــــــــــــــــة 
وهــــذا   ،)0.05( مــــن  أقـــــل 
يــعــنــي وجــــود عــلقــة ذات 
ــــة بـــيـــــــن  ــيـ ــ ــائـ ــ داللـــــــــــة إحـــــصـ
الـــتـــوريـــد  ســــلســــل  إدارة 

الخضراء بأبعادها )تكنولوجيا املعلومات الخضراء، والتصنيع والتعبئة الخضراء، والتخزيـن األخضر، والشراء 
األخضر، والتسويق األخضر( وبيـن جودة الخدمات الدوائية.

تشيـر إشــارة معامل االنحدار إلى أن العلقة بيـن إدارة سلسل التوريد الخضراء بأبعادها وبيـن جــودة الخدمات - 
الــدوائــيــة عــلقــة طــرديــة، كما بلغ التأثيـر املــبــاشــر إلدارة ســلســل الــتــوريــد الــخــضــراء فــي جـــودة الــخــدمــات الــدوائــيــة 
)0.573( وهو ما يشيـر إلى أن إدارة سلسل التوريد الخضراء تؤثـر في جودة الخدمات الدوائية، مما يعني أن زيادة 

تفعيل إدارة سلسل التوريد الخضراء من شأنه أن يؤدي إلى تحسيـن مستوى جودة الخدمات الدوائية املصرية.

أن قيمة اختبار )t= 11.079( وهي معنوية عند مستوى داللة أقل من 0.05 مما يؤكد ويدعم وجود علقة ارتباط - 
معنوية موجبة بيـن إدارة سلسل التوريد الخضراء وبيـن جودة الخدمات الدوائية املصرية.

 لنتائج تحليل التبايـن ANOVA والتي أظهرت أن النموذج معنوي - 
ً
تشيـر نتائج االنحدار إلى مستوى املعنوية وفقا

 لقيمة )F= 122.74( عند مستوى داللة أقل من 0.05 وبدرجتي حرية )144 , 1(. وهذا يعني إمكانية االعتماد 
ً
وفقا

على النتائج التقديـرية، وكذلك إمكانية تعميم نتائج العينة على املجتمع محل الدراسة.

بلغت قيمة معامل التحديد  (R2= 46%( وهذا ما يشيـر إلى قدرة املتغيـر املستقل )إدارة سلسل التوريد الخضراء - 
بأبعادها( على تفسيـر 46 % في التغيـرات التي تحدث في املتغيـر التابع )جودة الخدمات الدوائية(.

يتضح أن معامل بيتا إلدارة سلسل التوريد الخضراء بالنموذج أقل من مستوى الخطأ )01.( وعليه يتم رفض - 
فرض العدم وقبول الفرض البديل القائل بأن هذا املعامل له تأثيـر حقيقي على املتغيـر التابع )جودة الخدمات 
الدوائية( بمعامل انحدار )0.573( وهو ما يشيـر إلى أن إدارة سلسل التوريد الخضراء لها دور إيجابي في تحسيـن 

جودة الخدمات الدوائية املصرية.

وبناًء عليه تم رفض فرض العدم H0 وقبول الفرض البديل H1، القائل »يوجد أثـر ذو داللــة إحصائية ألبعاد - 
إدارة سلسل التوريد الخضراء على تحسيـن جودة الخدمات الدوائية املصرية«.

الفرض الفرعي األول؛ والذي ينص على أنه »ال يوجد أثـر ذو  	
داللة إحصائية لتكنولوجيا املعلومات الخضراء على تحسيـن 
جـــودة الــخــدمــات الــدوائــيــة املــصــريــة«. والخــتــبــار الــفــرض، فقد 

قام الباحث باستعراض نتائج التحليل اإلحصائي كما يلي:

دراسة عالقة الرتباط بيـن تكنولوجيا املعلومات الخضراء  1-
مصفوفــة  خــالل  مــن  الدوائيــة،  الخدمــات  جــودة  وبيـــن 

كالتالــي: الرتبــاط 

يتضــح مــن الجــدول رقــم )14(: وجــود علقــة ارتبــاط معنــوي 
الخدمــات  جــودة  وبيـــن  الخضــراء  املعلومــات  تكنولوجيــا  بيـــن 

جدول رقم )13) 
نتائج اختبار النحدار املتعدد ألثـر إدارة سالسل التوريد الخضراء بأبعادها على جودة 

الخدمات الدوائية

املتغيـر 
املستقل

املتغيـر 
التابع

جدول املعامالت
Coefficient

تحليل التبايـن
ANOVA

ملخص النموذج
 Model

Summery
BBetatSig.tFSig. FDFRR2

إدارة سالسل 
التوريد 

الخضراء 
بأبعادها

جودة 
الخدمات 
الدوائية

0.5730.67811.0790.000122.740.0001
1440.6780.460

جدول رقم )14) 
دراسة عالقة الرتباط بيـن تكنولوجيا املعلومات 

الخضراء وبيـن جودة الخدمات الدوائية

املتغيـر بياناملتغيـرات
املستقل

املتغيـر 
التابع

املتغيـر املستقل
تكنولوجيا 

املعلومات الخضراء

معامل ارتباط بيـرسون
(2-tailed) املعنوية

N

1
---

146
املتغيـر التابع

جودة الخدمات 
الدوائية

معامل ارتباط بيـرسون
(2-tailed) املعنوية

N

**0.493
.000
146

1
---

146
 **Correlation is significant at the 0.01 level )2-tailed(. 
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الدوائيــة. وقــد بلغــت قيمــة معامــل االرتبــاط ).0.493( عنــد مســتوى داللــة )0.01(. وهــو ارتبــاط متوســط يوضــح العلقــة بيـــن 
الدوائيــة. الخدمــات  جــودة  وبيـــن  الخضــراء  املعلومــات  تكنولوجيــا 

دراسة تحليل النحدار املتعدد لتأثيـر ممارسات تكنولوجيا املعلومات الخضراء على جودة الخدمات الدوائية  2-

يتضــح مــن نتائــج الجــدول رقــم )15( 
اآلتــي:

الـــــــداللـــــــة -  ــــوى  ــتــ ــ ــــســ مــ ــــة  ــمـ ــ ــيـ ــ قـ أن 
)Sig = 0.00( سواء في معاملت 
تـــحـــلـــيـــل  ــائــــج  ــ ـــ ــ ـــ ــتــ نــ أو  االنـــــــــحـــــــــدار 
املعنويــــــة  ومــســتــوى  التبايــــــــن، 
يــعــنــي  وهـــــــذا   ،)0.05( مــــن  أقــــــل 
داللـــــــــــة  ذات  عـــــــــلقـــــــــة  وجـــــــــــــــــود 
ـــــــن تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا  ــة بــــيــ ــ ــيـ ــ ــائـ ــ ــــصـ إحـ

املعلومات الخضراء وبيـن جودة الخدمات الدوائية.

تشيـر إشارة معامل االنحدار إلى أن العلقة بيـن تكنولوجيا املعلومات الخضراء وبيـن جودة الخدمات الدوائية - 
 )0.302( الــدوائــيــة  الخدمات  فــي جــودة  الخضراء  املعلومات  لتكنولوجيا  املباشر  التأثيـر  بلغ  علقة طــرديــة، كما 
وهو ما يشيـر إلى أن تكنولوجيا املعلومات الخضراء تؤثـر في جودة الخدمات الدوائية، مما يعني أن زيادة تفعيل 

تكنولوجيا املعلومات الخضراء من شأنه يؤدي إلى تحسيـن مستوى جودة الخدمات الدوائية املصرية.

أن قيمة اختبار )t= 6.803( وهي معنوية عند مستوى داللة أقل من 0.05 مما يؤكد ويدعم وجود علقة ارتباط - 
معنوية موجبة بيـن تكنولوجيا املعلومات الخضراء وبيـن جودة الخدمات الدوائية املصرية.

 لنتائج تحليل التبايـن ANOVA والتي أظهرت أن النموذج معنوي - 
ً
تشيـر نتائج االنحدار إلى مستوى املعنوية وفقا

 لقيمة )F= 46.28( عند مستوى داللة أقل من 0.05 وبدرجتي حرية )1,144(. وهذا يعني إمكانية االعتماد 
ً
وفقا

على النتائج التقديـرية، وكذلك إمكانية تعميم نتائج العينة على املجتمع محل الدراسة.

بلغت قيمة معامل التحديد)R2= 46%(  وهذا ما يشيـر إلى قدرة املتغيـر املستقل )تكنولوجيا املعلومات الخضراء( - 
على تفسيـر 24.3 % في التغيـرات التي تحدث في املتغيـر التابع )جودة الخدمات الدوائية(.

يتضح أن معامل بيتا لتكنولوجيا املعلومات الخضراء بالنموذج أقل من مستوى الخطأ )01.( وعليه يتم رفض - 
فرض العدم وقبول الفرض البديل القائل بأن هذا املعامل له تأثيـر حقيقي على املتغيـر التابع )جودة الخدمات 
الدوائية( بمعامل انحدار )0.302( وهو ما يشيـر إلى أن تكنولوجيا املعلومات الخضراء لها دور إيجابي في تحسيـن 

جودة الخدمات الدوائية املصرية.

وبناًء عليه تم رفض فرض العدم H0 وقبول الفرض البديل H1، القائل »يوجد أثـر ذو داللة إحصائية لتكنولوجيا - 
املعلومات الخضراء على تحسيـن جودة الخدمات الدوائية املصرية«.

الــفــرض الــفــرعــي الــثــانــي؛ والــــذي يــنــص عــلــى أنـــه »ال يــوجــد أثـر  	
تحسيـن  على  الخضراء  والتعبئة  للتصنيع  إحصائية  داللــة  ذو 
جودة الخدمات الدوائية املصرية«. والختبار الفرض، فقد قام 

الباحث باستعراض نتائج التحليل اإلحصائي كما يلي:

الخضــراء  1- والتعبئــة  التصنيــع  بيـــن  الرتبــاط  دراســة عالقــة 
مصفوفــة  خــالل  مــن  الدوائيــة،  الخدمــات  جــودة  وبيـــن 

كالتالــي: الرتبــاط 

يتضح من الجدول رقم )16(: وجود علقة ارتباط معنوي بيـــن 
وقــد  الدوائيــة.  الخدمــات  جــودة  وبيـــن  الخضــراء  والتعبئــة  التصنيــع 

جدول رقم )15)
نتائج اختبار النحدار املتعدد ألثـر تكنولوجيا املعلومات الخضراء

على جودة الخدمات الدوائية

املتغيـر 
املستقل

املتغيـر 
التابع

جدول املعامالت
Coefficient

تحليل التبايـن
ANOVA

ملخص النموذج
 Model

Summery
BBetatSig.tFSig. FDFRR2

تكنولوجيا 
املعلومات 
الخضراء

جودة 
الخدمات 
الدوائية

0.3020.4936.8030.00046.280.0001
1440.4930.243

جدول رقم )16)
دراسة عالقة الرتباط بيـن التصنيع والتعبئة 

الخضراء وبيـن جودة الخدمات الدوائية

املتغيـر بياناملتغيـرات
املستقل

املتغيـر 
التابع

املتغيـر املستقل
التصنيع والتعبئة 

الخضراء

معامل ارتباط بيـرسون
(2-tailed) املعنوية

N

1
---

146
املتغيـر التابع

جودة الخدمات 
الدوائية

معامل ارتباط بيـرسون
(2-tailed) املعنوية

N

**0.610
.000
146

1
---

146
 **Correlation is significant at the 0.01 level )2-tailed(
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بلغــت قيمــة معامــل االرتبــاط )0.610( عنــد مســتوى داللــة )0.01(. وهــو ارتبــاط قــوي يوضــح العلقــة بيـــن التصنيــع والتعبئــة 
الخضــراء وبيـــن جــودة الخدمــات الدوائيــة.

دراسة تحليل النحدار املتعدد لتأثيـر ممارسات التصنيع والتعبئة الخضراء على جودة الخدمات الدوائية  2-

رقــم  الجــدول  نتائــج  مــن  يتضــح 
اآلتــي:  )17(

الـــــداللـــــة -  مــــســــتــــوى  ــيــــمــــة  قــ أن 
فــــي  ســــــــــــــــواء   )Sig = 0.00(
نتــائج  أو  االنــــحــــدار  مــعــامــلت 
ـــــن، ومــســتــوى  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ تــحــلــيــل الــتــبــايـــ
 ،)0.05( مــــن  ــــل  أقـ ـــــة  ـــ ـــ ـــ ـــ املــعــنــويـــ
وهـــذا يعني وجـــود عــلقــة ذات 
داللــة إحصائية بيـن التصنيع 

والتعبئة الخضراء وبيـن جودة الخدمات الدوائية.

تشيـر إشارة معامل االنحدار إلى أن العلقة بيـن التصنيع والتعبئة الخضراء وبيـن جودة الخدمات الدوائية علقة - 
طردية، كما بلغ التأثيـر املباشر للتصنيع والتعبئة الخضراء في جودة الخدمات الدوائية )0.481( وهو ما يشيـر 
إلى أن التصنيع والتعبئة الخضراء تؤثـر في جودة الخدمات الدوائية، مما يعني أن زيادة تفعيل التصنيع والتعبئة 

الخضراء من شأنه أن يؤدي إلى تحسيـن مستوى جودة الخدمات الدوائية املصرية.

أن قيمة اختبار )t= 9.250( وهي معنوية عند مستوى داللة أقل من 0.05 مما يؤكد ويدعم وجود علقة ارتباط - 
معنوية موجبة بيـن التصنيع والتعبئة الخضراء وبيـن جودة الخدمات الدوائية املصرية.

 لنتائج تحليل التبايـن ANOVA والتي أظهرت أن النموذج معنوي - 
ً
تشيـر نتائج االنحدار إلى مستوى املعنوية وفقا

 لقيمة )F= 85.56( عند مستوى داللة أقل من 0.05 وبدرجتي حرية )1,144(. وهذا يعني إمكانية االعتماد 
ً
وفقا

على النتائج التقديـرية، وكذلك إمكانية تعميم نتائج العينة على املجتمع محل الدراسة.

بلغت قيمة معامل التحديد (R2 = 37.2%( وهذا ما يشيـر إلى قدرة املتغيـر املستقل )التصنيع والتعبئة الخضراء( - 
على تفسيـر 37.2 % في التغيـرات التي تحدث في املتغيـر التابع )جودة الخدمات الدوائية(.

يتضح أن مــعــامــل بيتا للتصنيع والتعبئة الــخــضــراء بــالــنــمــوذج أقـــل مــن مــســتــوى الــخــطــأ )01.( وعــلــيــه يــتــم رفــض - 
فرض العدم وقبول الفرض البديل القائل بأن هذا املعامل له تأثيـر حقيقي على املتغيـر التابع )جودة الخدمات 
الدوائية( بمعامل انحدار )0.481( وهو ما يشيـر إلى أن التصنيع والتعبئة الخضراء لها دور إيجابي في تحسيـن 

جودة الخدمات الدوائية املصرية.

وبناًء عليه تم رفض فرض العدم H0 وقبول الفرض البديل H1، القائل »يوجد أثـر ذو داللة إحصائية للتصنيع - 
والتعبئة الخضراء على تحسيـن جودة الخدمات الدوائية املصرية«.

الــفــرض الفرعي الــثــالــث؛ والـــذي ينص على أنــه »ال يــوجــد أثـــــر ذو  	
الخدمات  للتخزيـن األخــضــر على تحسيـن جــودة  داللــة إحصائية 
الدوائية املصرية«. والختبار الفرض، فقد قام الباحث باستعراض 

نتائج التحليل اإلحصائي كما يلي:

جــودة  1- وبيـــن  األخضــر  التخزيـــن  بيـــن  الرتبــاط  عالقــة  دراســة 
الرتبــاط مصفوفــة  خــالل  مــن  الدوائيــة،  الخدمــات 

يتضــح مــن الجــدول رقــم )18(: وجــود علقــة ارتبــاط معنــوي بيـــن 
قيمــة  بلغــت  وقــد  الدوائيــة.  الخدمــات  جــودة  وبيـــن  األخضــر  التخزيـــن 

جدول رقم )18)
دراسة عالقة الرتباط بيـن التخزيـن األخضر وبيـن 

جودة الخدمات الدوائية

املتغيـر بياناملتغيـرات
املستقل

ملتغيـر 
التابع

املتغيـر املستقل
التخزيـن 
األخضر

معامل ارتباط بيـرسون
(2-tailed) املعنوية

N

1
---

146
املتغيـر التابع

جودة الخدمات 
الدوائية

معامل ارتباط بيـرسون
(2-tailed) املعنوية

N

**0.544 
.000
146

1
---

146

 **Correlation is significant at the 0.01 level )2-tailed(.

جدول رقم )17)
نتائج اختبار النحدار املتعدد ألثـر التصنيع والتعبئة الخضراء

على جودة الخدمات الدوائية

املتغيـر 
املستقل

املتغيـر 
التابع

جدول املعامالت
Coefficient

تحليل التبايـن
ANOVA

ملخص النموذج
 Model

Summery
BBetatSig.tFSig. FDFRR2

التصنيع 
والتعبئة 
الخضراء

جودة 
الخدمات 
الدوائية

0.4810.6109.2500.00085.560.0001
1440.6100.372
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معامــل االرتبــاط ).0.544( عنــد مســتوى داللــة )0.01(. وهــو ارتبــاط قــوي يوضــح العلقــة بيـــن التخزيـــن األخضــر وبيـــن جــودة 
الدوائيــة. الخدمــات 

دراسة تحليل النحدار املتعدد لتأثيـر ممارسات التخزيـن األخضر على جودة الخدمات الدوائية  2-

 )19( جــدول  نتائــج  مــن  يتضــح 
اآلتــي:

الـــــداللـــــة -  مــــســــتــــوى  ــيــــمــــة  قــ أن 
فــــي  ســــــــــــــــواء   )Sig = 0.00(
نتــائج  أو  االنــــحــــدار  مــعــامــلت 
ـــــن، ومــســتــوى  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ تــحــلــيــل الــتــبــايـــ
 ،)0.05( مــــن  ــــل  أقـ ـــــة  ـــ ـــ ـــ ـــ املــعــنــويـــ
وهـــذا يعني وجـــود عــلقــة ذات 
بيـن التخزيـن  داللــة إحصائية 

األخضر وبيـن جودة الخدمات الدوائية.

تشيـر إشارة معامل االنحدار إلى أن العلقة بيـن التخزيـن األخضر وبيـن جودة الخدمات الدوائية علقة طردية، - 
إلــى أن التخزيـن  الــدوائــيــة )0.431( وهــو مــا يشيـر  فــي جــودة الخدمات  التأثيـر املباشر للتخزيـن األخــضــر  كما بلغ 
األخــضــر يؤثـر فــي جــودة الخدمات الــدوائــيــة، مما يعني أن زيـــادة تفعيل التخزيـن األخــضــر مــن شأنه أن يــؤدي إلى 

تحسيـن مستوى جودة الخدمات الدوائية املصرية.

أن قيمة اختبار )t= 7.773( وهي معنوية عند مستوى داللة أقل من 0.05 مما يؤكد ويدعم وجود علقة ارتباط - 
معنوية موجبة بيـن التخزيـن األخضر وبيـن جودة الخدمات الدوائية املصرية.

 لنتائج تحليل التبايـن ANOVA والتي أظهرت أن النموذج معنوي - 
ً
تشيـر نتائج االنحدار إلى مستوى املعنوية وفقا

 لقيمة )F= 60.42( عند مستوى داللة أقل من 0.05 وبدرجتي حرية )1,144(. وهذا يعني إمكانية االعتماد 
ً
وفقا

على النتائج التقديـرية، وكذلك إمكانية تعميم نتائج العينة على املجتمع محل الدراسة.

)التخزيـن األخــضــر( على -  املستقل  املتغيـر  قـــدرة  إلــى  مــا يشيـر  (R2 = 29.6%( وهـــذا  التحديد  بلغت قيمة معامل 
تفسيـر 29.6 % في التغيـرات التي تحدث في املتغيـر التابع )جودة الخدمات الدوائية(.

يتضح أن معامل بيتا للتخزيـن األخضر بالنموذج أقل من مستوى الخطأ )01.( وعليه يتم رفض فرض العدم وقبول - 
الــدوائــيــة( بمعامل  التابع )جــودة الخدمات  تأثيـر حقيقي على املتغيـر  بــأن هــذا املعامل له  القائل  البديل  الفرض 
انحدار )0.431( وهو ما يشيـر إلى أن التخزيـن األخضر له دور إيجابي في تحسيـن جودة الخدمات الدوائية املصرية.

وبناًء عليه تم رفض فرض العدم H0 وقبول الفرض البديل H1، القائل »يوجد أثـر ذو داللة إحصائية للتخزيـن - 
األخضر على تحسيـن جودة الخدمات الدوائية املصرية«.

الــفــرض الفرعي الــرابــع؛ والـــذي ينص على أنــه »ال يوجد أثـر ذو  	
داللـــة إحــصــائــيــة لــلــشــراء األخــضــر عــلــى تحسيـن جـــودة الــخــدمــات 
ــبـــاحـــث  ـــار الــــــفــــــرض، فــــقــــد قـــــــام الـ ــبــ ــ ــتـ ــ الـــــدوائـــــيـــــة املـــــصـــــريـــــة«. والخـ

باستعراض نتائج التحليل اإلحصائي كما يلي

جــودة  1- وبيـــن  األخضــر  الشــراء  بيـــن  الرتبــاط  عالقــة  دراســة 
الرتبــاط مصفوفــة  خــالل  مــن  الدوائيــة،  الخدمــات 

يتضــح مــن الجــدول رقــم )20(: وجــود علقــة ارتبــاط معنــوي بيـــن 
قيمــة  بلغــت  وقــد  الدوائيــة.  الخدمــات  جــودة  وبيـــن  األخضــر  الشــراء 
معامــل االرتبــاط )0.608( عنــد مســتوى داللــة )0.01(. وهــو ارتبــاط قــوي 
يوضــح العلقــة بيـــن الشــراء األخضــر وبيـــن جــودة الخدمــات الدوائيــة.

جدول رقم )19)
نتائج اختبار النحدار املتعدد ألثـر التخزيـن األخضر على جودة الخدمات الدوائية

املتغيـر 
املستقل

املتغيـر 
التابع

جدول املعامالت
Coefficient

تحليل التبايـن
ANOVA

ملخص النموذج
 Model

Summery
BBetatSig.tFSig. FDFRR2

التخزيـن 
األخضر

جودة 
الخدمات 
الدوائية

0.4310.5447.7730.00060.420.0001
1440.5440.296

جدول رقم )20)
دراسة عالقة الرتباط بيـن الشراء األخضر

وبيـن جودة الخدمات الدوائية

املتغيـر بياناملتغيـرات
املستقل

املتغيـر 
التابع

املتغيـر املستقل
الشراء األخضر

معامل ارتباط بيـرسون
(2-tailed) املعنوية

N

1
---

146
املتغيـر التابع

جودة الخدمات 
الدوائية

معامل ارتباط بيـرسون
(2-tailed) املعنوية

N

**0.608 
.000
146

1
---

146
 **Correlation is significant at the 0.01 level )2-tailed(.
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دراسة تحليل النحدار املتعدد لتأثيـر ممارسات الشراء األخضر على جودة الخدمات الدوائية  2-

رقــم  الجــدول  نتائــج  مــن  يتضــح 
اآلتــي:  )21(

 - Sig( أن قيمة مستوى الداللة
مـــعـــامـــلت  فــــي  ســـــــواء   )= 0.00
تــحــلــيــل  ــائـــج  ــــ ــــ ــتـ نـ أو  االنـــــــحـــــــدار 
املعنويــــــة  ومستوى  التبايــــــــن، 
يعني  ــــذا  وهـ  ،)0.05( مـــن  أقــــل 
داللـــــــــة  ذات  عـــــــلقـــــــة  وجــــــــــــــود 
إحصائية بيـن الشراء األخضر 

وبيـن جودة الخدمات الدوائية.

تشيـر إشارة معامل االنحدار إلى أن العلقة بيـن الشراء األخضر وبيـن جودة الخدمات الدوائية علقة طردية، - 
كما بلغ التأثيـر املباشر للشراء األخضر في جودة الخدمات الدوائية )0.403( وهو ما يشيـر إلى أن الشراء األخضر 
يؤثـر في جودة الخدمات الدوائية، مما يعني أن زيادة تفعيل الشراء األخضر من شأنه أن يؤدي إلى تحسيـن مستوى 

جودة الخدمات الدوائية املصرية.

أن قيمة اختبار )t= 9.273( وهي معنوية عند مستوى داللة أقل من 0.05 مما يؤكد ويدعم وجود علقة ارتباط - 
معنوية موجبة بيـن الشراء األخضر وبيـن جودة الخدمات الدوائية املصرية.

 لنتائج تحليل التبايـن ANOVA والتي أظهرت أن النموذج معنوي - 
ً
تشيـر نتائج االنحدار إلى مستوى املعنوية وفقا

 لقيمة )F= 85.99( عند مستوى داللة أقل من 0.05 وبدرجتي حرية )144 , 1(. وهذا يعني إمكانية االعتماد 
ً
وفقا

على النتائج التقديـرية، وكذلك إمكانية تعميم نتائج العينة على املجتمع محل الدراسة.

بلغت قيمة معامل التحديد (R2= 37%( وهذا يشيـر إلى قدرة املتغيـر املستقل )الشراء األخضر( على تفسيـر %37 - 
في التغيـرات التي تحدث في املتغيـر التابع )جودة الخدمات الدوائية(.

يتضح أن معامل بيتا للشراء األخضر بالنموذج أقل من مستوى الخطأ )01.( وعليه يتم رفض فرض العدم وقبول - 
الفرض البديل القائل بأن هذا املعامل له تأثيـر حقيقي على املتغيـر التابع )جودة الخدمات الدوائية( بمعامل انحدار 

)0.403( وهو ما يشيـر إلى أن الشراء األخضر له دور إيجابي في تحسيـن جودة الخدمات الدوائية املصرية.

وبناًء عليه تم رفض فرض العدم H0 وقبول الفرض البديل H1، القائل »يوجد أثـر ذو داللة إحصائية للشراء - 
األخضر على تحسيـن جودة الخدمات الدوائية املصرية«.

الفرض الفرعي الخامس؛ والذي ينص على أنه »ال يوجد أثـر ذو داللة إحصائية للتسويق األخضر على تحسيـن جودة  	
الخدمات الدوائية املصرية«. والختبار الفرض، فقد قام الباحث باستعراض نتائج التحليل اإلحصائي كما يلي:

دراسة عالقة الرتباط بيـن التسويق األخضر وبيـن جودة الخدمات الدوائية، من خالل مصفوفة الرتباط 1-

 يتضــح مــن الجــدول رقــم )22(: وجــود علقــة ارتبــاط معنــوي بيـــن 
قيمــة  بلغــت  وقــد  الدوائيــة.  الخدمــات  جــودة  وبيـــن  األخضــر  التســويق 
معامــل االرتبــاط )0.541( عنــد مســتوى داللــة )0.01(. وهــو ارتبــاط قــوي 
يوضــح العلقــة بيـــن التســويق األخضــر وبيـــن جــودة الخدمــات الدوائيــة.

لتأثيـــر ممارســات التســويق  2- دراســة تحليــل النحــدار املتعــدد 
الدوائيــة  األخضــر علــى جــودة الخدمــات 

يتضح من نتائج جدول )23( اآلتي

فــي معاملت -  الــداللــة )Sig = 0.00( ســـواء  أن قيمة مستوى 
التبايــــــــن، ومستوى املعنويــــــة أقل  نتــائج تحليل  أو  االنحدار 

جدول رقم )22)
دراسة عالقة الرتباط بيـن التسويق األخضر

وبيـن جودة الخدمات الدوائية

املتغيـر بياناملتغيـرات
املستقل

املتغيـر 
التابع

املتغيـر املستقل
التسويق 
األخضر

معامل ارتباط بيـرسون
(2-tailed) املعنوية

N

1
---

146
املتغيـر التابع

جودة الخدمات 
الدوائية

معامل ارتباط بيـرسون
(2-tailed) املعنوية

N

**0.541
.000
146

1
---

146
 **Correlation is significant at the 0.01 level )2-tailed(.

جدول رقم )21)
نتائج اختبار النحدار املتعدد ألثـر الشراء األخضر على جودة الخدمات الدوائية

املتغيـر 
املستقل

املتغيـر 
التابع

جدول املعامالت
Coefficient

تحليل التبايـن
ANOVA

ملخص النموذج
 Model

Summery
BBetatSig.tFSig. FDFRR2

الشراء 
األخضر

جودة 
الخدمات 
الدوائية

0.4030.6089.2730.00085.990.0001
1440.6080.370
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من )0.05(، وهــذا يعني وجود 
عـــلقـــة ذات داللـــــة إحــصــائــيــة 
بــيـــــن الــتــســويــق األخـــضـــر وبيـن 

جودة الخدمات الدوائية.

إشــارة معامل االنحدار -  تشيـر 
التسويق  بيـن  الــعــلقــة  أن  إلـــى 
األخضر وبيـن جودة الخدمات 
الـــدوائـــيـــة عــلقــة طـــرديـــة، كما 

بلغ التأثيـر املباشر للتسويق األخضر في جودة الخدمات الدوائية )0.355( وهو ما يشيـر إلى أن التسويق األخضر 
يؤثـر فــي جــودة الخدمات الــدوائــيــة، مما يعني أن زيـــادة تفعيل التسويق األخــضــر مــن شأنه أن يــؤدي إلــى تحسيـن 

مستوى جودة الخدمات الدوائية املصرية.

أن قيمة اختبار )t= 7.729( وهي معنوية عند مستوى داللة أقل من 0.05 مما يؤكد ويدعم وجود علقة ارتباط - 
معنوية موجبة بيـن التسويق األخضر وبيـن جودة الخدمات الدوائية املصرية.

 لنتائج تحليل التبايـن ANOVA والتي أظهرت أن النموذج معنوي - 
ً
تشيـر نتائج االنحدار إلى مستوى املعنوية وفقا

 لقيمة )F= 59.74( عند مستوى داللة أقل من 0.05 وبدرجتي حرية )144 , 1(. وهذا يعني إمكانية االعتماد 
ً
وفقا

على النتائج التقديـرية، وكذلك إمكانية تعميم نتائج العينة على املجتمع محل الدراسة.

بلغت قيمة معامل التحديد)R2= 46%( وهذا ما يشيـر إلى قدرة املتغيـر املستقل )التسويق األخضر( على تفسيـر - 
29.3 % في التغيـرات التي تحدث في املتغيـر التابع )جودة الخدمات الدوائية(.

العدم -  يتم رفــض فــرض  أقــل مــن مستوى الخطأ )01.( وعليه  بــالــنــمــوذج  للتسويق األخــضــر  بيتا  يتضح أن معامل 
وقبول الفرض البديل القائل بأن هذا املعامل له تأثيـر حقيقي على املتغيـر التابع )جودة الخدمات الدوائية( بمعامل 
انحدار )0.355( وهو ما يشيـر إلى أن التسويق األخضر له دور إيجابي في تحسيـن جودة الخدمات الدوائية املصرية.

وبناًء عليه تم رفض فرض العدم H0 وقبول الفرض البديل H1، القائل »يوجد أثـر ذو داللة إحصائية للتسويق - 
األخضر على تحسيـن جودة الخدمات الدوائية املصرية«.

أهم النتائج والتوصيات

 - نتائج الدراسة
ً

أول

 على ما سبق، يمكن الخروج بالنتائج التالية
ً
 اعتمادا

أظــهــرت نــتــائــج الـــدراســـة أن هــنــاك عــلقــة طــرديــة بيـن جميع أبــعــاد إدارة ســلســل الــتــوريــد الــخــضــراء )تكنولوجيا - 
املعلومات الخضراء- التصنيع والتعبئة الخضراء- التخزيـن األخضر- الشراء األخضر- التسويق األخضر( وبيـن 
جودة الخدمات الدوائية املصرية، بمعني أنه كلما زاد تفعيل إدارة سلسل التوريد الخضراء، كلما ارتفع تحسيـن 

مستوى جودة الخدمات الدوائية في الشركات املبحوثة. 

 - ،)α ≥0.05( معنوية لكل إجمالي محاور الدراسة عند مستوى داللة )t- test( توصلت الدراسة إلى أن قيمة اختبار
مما يؤكد وجود علقة ارتباط معنوية موجبة بيـن إدارة سلسل التوريد الخضراء وبيـن جودة الخدمات الدوائية 

املصرية.

 لنتائج تحليل التبايـن ANOVA والــتــي أظــهــرت أن - 
ً
تشيـر نــتــائــج الـــدراســـة إلـــى وجـــود مــســتــوى مــعــنــوي مــرتــفــع وفــقــا

النموذج معنوي عند مستوى داللة أقل من 0.05 للمتغيـر املستقل )إدارة سلسل التوريد الخضراء بأبعادها(، 
واملتغيـر التابع )جودة الخدمات الدوائية(، وهذا يعني إمكانية االعتماد على النتائج التقديـرية، وكذلك إمكانية 

تعميم نتائج العينة على املجتمع محل الدراسة.

بينت نتائج الدراسة أن درجة تأثيـر أبعاد إدارة سلسل التوريد الخضراء على جودة الخدمات الدوائية، تختلف - 
من ُبعد آلخر، فنجد أن أعلى تأثيـر لُبعد )التصنيع والتعبئة الخضراء( على جودة الخدمات الدوائية.

جدول رقم )23)
نتائج اختبار النحدار املتعدد ألثـر التسويق األخضر على جودة الخدمات الدوائية

املتغيـر 
املستقل

املتغيـر 
التابع

جدول املعامالت
Coefficient

تحليل التبايـن
ANOVA

ملخص النموذج
 Model

Summery
BBetatSig.tFSig. FDFRR2

التسويق 
األخضر

جودة 
الخدمات 
الدوائية

0.3550.5417.7290.00059.740.0001
1440.5410.293
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توصلت الدراسة إلى عدم قيام شركات األدوية املبحوثة بتحديث نظام تكنولوجيا املعلومات الخضراء باستخدام - 
البحوث والتطويـر على املوقع اإللكتـروني، مما يعيق تعميم إدارة سلسل التوريد الخضراء على مستوى الشركة.

أظهرت النتائج إلى حرص الشركات املبحوثة على إنتاج منتجات دوائية آمنة لكّلٍ من املجتمع والبيئة، من خلل - 
التغييـر في العملية اإلنتاجية والتغليف.

تشيـر الدراسة أن ممارسات إدارة سلسل التوريد الخضراء هي عملية متكاملة شكلت حافًزا للعديد من الشركات - 
 عن 

ً
املبحوثة لتبني مدخل سلسل التوريد الخضراء كونها تمكن تلك الشركات من املحافظة على البيئة فضل

االقتصاد بالطاقة واملياه وتحسيـن الصحة العامة للمجتمع والعامليـن في تلك الشركات.

انعكس تبني إدارة سلسل التوريد الخضراء ليشكل ثقافة لدى املستهلك، حيث بدأ املستهلك ببناء قرارات الشراء - 
الخاصة به على أساس اآلثار السلبية املحتملة للمنتجات الدوائية مقارنة بما تقدمه الشركات املنتجة للدواء، 
والتي ال تطبق ممارسات )GSCM(. وبالتأكيد فإن املستهلك يفضل منتجات الشركات التي تعتمد استخدام املواد 
العضوية وإنتاج منتجات صديقة للبيئة لتحقيق االستدامة البيئية واتباع مدخل إدارة سلسل التوريد الخضراء. 
 لدى هذا النوع من املستهلكيـن الذي أخذ بالتـزايد في الفتـرة 

ً
مما حدى بالشركات أن تكيف إنتاجها ليلقى قبوال

األخيـرة.

توصلت الدراسة أن شركات األدويــة ال تعتمد على نظام متكامل يدمج أنظمة التكنولوجيا الحديثة مع أنشطة - 
التخزيـن في إنجاز األعمال واملــهــام، مما يؤثـر على عــدم قيام الشركات بمهامها بالشكل البيئي وجــودة الخدمات 

الدوائية املناسبة.

التـزام شركات األدوية بنظام التسوق األخضر، كان له الفضل في تحديد سلوك املورديـن وإلزامهم بحماية البيئة. - 
، كلما زاد التعامل مع 

ً
الـــواردات ومبيعات األدويـــة على أســاس سلسل التوريد الخضراء كبيـرا فكلما كــان حجم 

االقتصاد األخضر. وأدى إلى زيادة العوائد وتحقيق ميـزة تنافسية.

؛ أظــهــرت نتائج الــدراســة حــداثــة مفهوم إدارة ســلســل الــتــوريــد الــخــضــراء لشركات األدويـــة املصرية محل - 
ً
وأخــيـــــرا

الـــدراســـة، فعلى الــرغــم مــن تنفيذ بــعــض مــمــارســات )GSCM(. إال أن الــشــركــات املــبــحــوثــة لــم تــصــل لثقافة عمل 
خضراء حتى اآلن.

ثانًيا - توصيات الدراسة

الخضــراء  التوريــد  سلســل  إدارة  وتنشــيط  حفــز  تســتهدف  التــي  واملقتـــرحات  التوصيــات  مــن  عــدًدا  الدراســة  تطــرح 
التالــي: النحــو  علــى  وذلــك  املصريــة،  الدوائيــة  الخدمــات  جــودة  تحسيـــن  علــى  وتأثيـــرها 

 يجب على الشركات التي تـرغب في التحول إلى إدارة سلسل التوريد الخضراء وتحسيـن أعمالها، مراجعة كافة - 
 على طول سلسلة )GSCM( لتحديد أسلوب وإداه التغييـر املناسبة للتحول.

ً
أساليب العمل املتبعة حاليا

ينبغي على شركات األدوية تقديم املعلومات للعملء إلمكانية التعاون معهم في التصميم الصديق للبيئة، وإمداد - 
سلسل التوريد الخضراء.

يجب أن تتبع الشركات استـراتيجية للوصول إلى الصناعات الدوائية الخضراء، والعمل على تحقيق االستدامة - 
البيئية الخضراء.

ضرورة تصميم املنتجات الدوائية بشكل يساعد على سهولة التـركيب للخامات بأقل تكلفة ممكنة.- 

ـــة اتــبــاع أســلــوب مــســتــويــات الــتــخــزيـــــن الــصــفــريــة، وذلــــك لتخفيض كــمــيــة املــــواد األولــيــة -  يــجــب عــلــى شــرـكـات األدويــ
واملنتجات تامة الصنع املتوفرة باملخازن.

ينبغي مشاركة الشركة أطراف سلسل التوريد الخضراء بكافة املعلومات املتعلقة بالطلب املتوقع على املنتجات - 
الدوائية.

ضرورة استخدام شركات األدوية أساليب النقل والتوزيع املوفرة للطاقة والتي تقلل من انبعاثات الكربون.- 

ضرورة استعانة الشركة بأحدث الوسائل التكنولوجية لضمان توفيـر الطلبيات من املواد الخام لتصنيع األدوية - 
في أقل وقت ممكن.
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يجب أن تخضع شركة األدوية إلى الرقابة من الجهات املحلية والدولية للمطابقة مع املواصفات واملقاييس مثل - 
.ISO

أن تسعى شركات األدوية إلى تدعيم إدارة سلسل التوريد الخضراء واملتمثلة في تطبيق الشراء األخضر من خلل - 
ملمارسات  البيئية  املراجعة  بإجراء  وقيامها  للبيئة  الصديقة  باملمارسات  القيام  بأهمية  املورديـن  بتوعية  قيامها 

اإلدارة الخضراء لدى املورديـن. 

الــتــوريــد -  فــي األبــحــاث العلمية ملعالجة مــشــاكــل البيئة وضــمــان تطبيق مــمــارســات إدارة ســلســل  الــتــوســع  ضــــرورة 
الخضراء، واستخدام الوسائل املناسبة لتدريب وتأهيل العامليـن ضمن التوجه البيئي للمنظمة.

ضــــرورة تبني ونــشــر الــثــقــافــة الــخــضــراء فــي شــركــات األدويــــة مــن خـــلل ابــتــكــار منتجات خــضــراء، وكــذلــك التخزيـن - 
والتوزيع بطريقة حديثة، واالعتماد على الطاقات املتجددة في ظل انتشار االقتصاد األخضر.

ا - مقتـرحات لدراسات مستقبلية
ً
ثالث

ضــرورة إجــراء املزيــد مــن الدراســات املســتقبلية والخاصــة بموضــوع سلســل التوريــد الخضــراء، للتحقــق مــن مــدى 
إمكانيــة تعميــم متغيـــرات مختلفــة علــى قطاعــات أخــرى فــي الســوق املصــري. ومــن الدراســات املقتـــرحة مــا يلــي

 دراسة توضح علقة إدارة سلسل التوريد الخضراء على رضا املستفيديـن في ظل الحكومة اإللكتـرونية - بالتطبيق - 
على أّيٍ من )إدارات املرور - السجل املدني - الشهر العقاري( بجمهورية مصر العربية.

 إجراء دراسة لبيان أثـر إدارة سلسل التوريد املستدامة على نظم املشتـريات الرقمية. - 

 مستقبل سلسل التوريد العاملية وعلقتها بتدفقات االستثمار األجنبي املباشر.- 

 أثـر جائحة كورونا على إدارة سلسل التوريد الخضراء العاملية في ظل االقتصاد األخضر.- 
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 املالحـــــــــق

استمارة استقصاء

اقع العملي. بـرجاء حدد  : فيما يلي مجموعة من العبارات املرتبطة بإدارة سالسل التوريد الخضراء والتي تـرتكز على الو
ً
أول

إجابتك بوضع عالمة ) ( أمام إجابة واحدة تعبـر فيها عن رأيك

العبارات

درجة األهمية واألوزان التـرجيحية
غيـر 

افق  مو
بشدة  1

غيـر 
افق مو

2

محايد
3

افق مو
4

افق  مو
بشدة

5
 - تكنولوجيا املعلومات الخضراء

ً
أول

تتبادل شركة األدوية املعلومات فيما بينها في الوقت املناسب.1- 
يســاعد نظــام املعلومــات فــي تحسيـــن عمليــة اتخــاذ القــرارات مــن خــلل تســليط الضــوء علــى 2- 

املتعلقــة بشــركة األدويــة. القضايــا 
املعلومات التي يوفرها النظام تشبع احتياجات الشركة.3- 
 على استخدام تكنولوجيا املعلومات الجديدة.4- 

ً
العامليـن لدى الشركة مدربيـن جيدا

تتوافر شبكات داخلية لتبادل املعلومات بشكل سريع بيـن كل اإلدارات داخل شركة األدوية.5- 
البيانــات- 6-  قواعــد  األجهــزة-  البشــرية-  )املــوارد  عــن  معلومــات  نظــام  مكونــات  اســتخدام  يتــم 

االتصــاالت(. اإلمــداد-  الخامــات- 
تقوم شركة األدوية بتحديث املعلومات باستخدام البحوث والتطويـر على املوقع اإللكتـروني.7- 
يهتــم نظــام املعلومــات بتقديــم املعلومــات للمورديـــن لتمكينهــم مــن توريــد املــواد الخــام واألجــزاء 8- 

الصديقــة للبيئــة.
التصميــم  9- فــي  معهــم  التعــاون  إلمكانيــة  للعمــلء  املعلومــات  بتقديــم  املعلومــات  نظــام  يهتــم 

. الخضــراء  التوريــد  سلســل  وإمــداد  للبيئــة،  الصديــق 
 - التصنيع والتعبئة الخضراء

ً
ثانيا

تتعاون الشركة مع العملء على تطويـر مواد التعبئة والتغليف الصديقة للبيئة. 10-
تسعى شركة األدوية على توفيـر مواد صديقة للبيئة ليست لها أضرار سلبية على العملء. 11-
 تحرص شركة األدوية على معرفة مقتـرحات العملء بشأن تصميم األدوية الصديقة للبيئة. 12-
اإلنتــاج  13- مــوارد  اســتخدام  لتـــرشيد  متجــددة  تكنولوجيــة  عمليــات  األدويــة  شــركة  تســتخدم 

اإلنتــاج. عمليــات  أثنــاء  )طاقة-ماء-خامات-نفايــات( 
تصنيــع  14- بـــرامج  لبنــاء  ملورديهــا  والتوجيــه  واإلرشــاد  الدعــم  تقديــم  علــى  األدويــة  شــركة  تعمــل 

للعمــلء. وصحيــة  للبيئــة  صديقــة 
يتم جدولة األنشطة الضرورية لإلنتاج عند بدء عملية التصنيع. 15-
تحــرص الشــركة علــى إنتــاج منتجــات دوائيــة آمنــة لــكّلٍ مــن املجتمــع والبيئــة، مــن خــلل التغييـــر  16-

فــي العمليــة اإلنتاجيــة والتغليف.
تتبــع الشــركة استـــراتيجية للوصــول إلــى الصناعــات الدوائيــة الخضــراء، وتعمــل علــى تحقيــق  17-

االســتدامة البيئيــة الخضــراء.
يتم تصميم املنتجات الدوائية بشكل يساعد على سهولة التـركيب للخامات بأقل تكلفة ممكنة. 18-

 - التخزيـن األخضر
ً
ثالثا

يـراعى في التخزيـن األخضر سهولة الوصول إلى املخزون بدون حدوث إصابات. 19-
تستخدم شركة األدوية معدات وأدوات مناولة ذات التأثيـــر األقل على البيئة)مثل استخدام  20-

طاقــة نظيفة(.
تسعى شركة األدوية إلى زيادة معدل دوران املخزون دون اإلضرار بالنواحي البيئية. 21-
تســتخدم الشــركة أســلوب مســتويات التخزيـــن الصفرية، وذلك لتخفيض كمية املواد األولية  22-

واملنتجــات تامــة الصنــع املتوفــرة باملخــازن.
تلتـزم شركة األدوية باختيار موقع املخازن بالقرب من منافذ التحميل. 23-
تحرص الشركة على اتباع أنسب الوسائل للتخلص من عوادم اإلنتاج واملخلفات. 24-
تستخدم الشركة نظام للمعلومات ألغراض تخطيط عمليات التخزيـن بطريقة سريعة ودقيقة. 25-
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العبارات

درجة األهمية واألوزان التـرجيحية
غيـر 

افق  مو
بشدة  1

غيـر 
افق مو

2

محايد
3

افق مو
4

افق  مو
بشدة

5
تحدد شركة األدوية أماكن ومواقع التخزيـن املناسبة بالشكل الذي يتناسب مع نوع املخزون. 26-
تستخدم الشركة أنظمة التخزيـن عند الطلب ملعرفة احتياجات العملء وتلبية احتياجاتهم. 27-
تستخدم الشركة أحدث طرق املراقبة ملتابعة املراحل املختلفة في عملية التخزيـن. 28-

رابًعا - الشراء األخضر
يتم توريد املشتـريات بكمية وافرة بغرض تقليل تكاليف حركة النقل والشحن. 29-
تتواصل شركة األدوية مع مختلف املورديـن للوصول إلى عمليات شراء تضمن السلمة البيئية. 30-
-31 .

ً
تـرفض إدارة الشركة استلم أي منتج مخالف للمواصفات واملقاييس املعتمدة مسبقا

تقديــم  32- فــي  املميـــزة  والســمعة  الخبـــرة  ذوي  املورديـــن  اختيــار  علــى  األدويــة  شــركة  إدارة  تـــركز 
البيــع. بعــد  مــا  الخدمــة 

املتعلقــة  33- املشــاكل  وحــل  املعرفــة  لتبــادل  املجــال  نفــس  فــي  املورديـــن  األدويــة  شــركة  تجمــع 
لبيئــة. الصديقــة  باملمارســات 

 “مثل القيام بالبحوث املشتـركة”. 34-
ً
يتم التعاون مع املورديـن بهدف تطويـر املنتجات املستدامة بيئيا

تتوافر لدى شركة األدوية شبكات داخلية لتبادل املعلومات بشكل سريع بيـن املورديـن والشركة. 35-
 من املنتجات غيـر الخضراء.  36-

ً
يتم شراء املنتجات الدوائية الخضراء حتى ولو كانت أعلى سعرا

تـراجع شركة األدوية العمليات اللوجستية لدى املورديـن للتأكد من االلتـزام بالضوابط البيئية. 37-
تتصف مشتـريات شركة األدوية بأنها صديقة للبيئة.  38-

خامًسا - التسويق األخضر
تسعى شركة األدوية إلى تعظيم الحصة السوقية دون اإلضرار بالنواحي البيئية. 39-
تشــارك الشــركة أطــراف سلســل التوريــد الخضــراء بكافــة املعلومــات املتعلقــة بالطلــب املتوقــع  40-

علــى املنتجــات الدوائيــة.
تشارك الشركة أطراف سلسل التوريد الخضراء بكافة املعلومات املتعلقة بمنافذ وطرق التوزيع. 41-
تشارك الشركة أطراف سلسل التوريد الخضراء بكافة املعلومات املتعلقة ببـرامج التـرويج. 42-
يتم القيام باإلعلن األخضر والذي يوضح مسئولية الشركة تجاه البيئة واملجتمع.  43-
يتم استخدام أساليب النقل والتوزيع املوفرة للطاقة والتي تقلل من انبعاثات الكربون. 44-
تقوم الشركة بتوقع الطلب على املنتجات الدوائية الصديقة للبيئة. 45-

اقع العملي، بـــرجاء حدد إجابتك  ثانًيا - فيما يلي مجموعة من العبارات املرتبطة بجودة الخدمات الدوائية والتي تـــرتكز على الو
بوضع عالمة ) √ ( أمام إجابة واحدة تعبـر فيها عن رأيك

العبارات

درجة األهمية واألوزان التـرجيحية
غيـر 

افق  مو
بشدة  1

غيـر 
افق مو

2

محايد
3

افق مو
4

افق  مو
بشدة

5
تحرص شركة األدوية على تقديم منتجاتها الدوائية بالشكل الصحيح من أول مرة وفي كل مرة.1- 
 تقوم شركة األدوية باستطلع رأي العملء عن جودة الخدمات املقدمة.2- 
 العلقة بيـن شركة األدوية واملورد تتسم بالثقة واالعتمادية العالية.3- 
تساند الشركة املقتـرحات ذات األفكار الجديدة التي تـزيد من اإلبداعات املقدمة.4- 
إلــى الرقابــة مــن الجهــات املحليــة والدوليــة للمطابقــة مــع املواصفــات 5-   تخضــع شــركة األدويــة 

.  ISO واملقاييــس مثــل 
 تحظى إدارة شركة األدوية بثقة املستفيديـن من منتجاتها الدوائية.6- 
 تلتـزم شركة األدوية بتقديم منتجاتها للمستفيديـن في الوقت املحدد.7- 
 تتوافر لدى شركة األدوية جميع التخصصات املطلوبة.8- 
 شعور املستهلكيـن باألمان عند التعامل مع شركات األدوية باستمرار.9- 
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العبارات

درجة األهمية واألوزان التـرجيحية
غيـر 

افق  مو
بشدة  1

غيـر 
افق مو

2

محايد
3

افق مو
4

افق  مو
بشدة

5
 تعتمد شركة األدوية على مبدأ التميـز من خلل جودة املنتجات الدوائية كأساس للمنافسة  10-

ضمن القطاع الدوائي.
تهــدف بـــرامج التحسيـــن املســتمر فــي الشــركة إلــى تقليــل التكاليــف مــن خــلل انخفــاض نســبة  11-

املنتــج التالــف.
 تمتلك الشركة القدرة على تقليل الزمن املستغرق لتطويـر منتجاتها. 12-
تمتلك الشركة القدرة على االستجابة السريعة للتغيـرات املطلوبة عند تسليم منتجاتها. 13-
 تستعيـــن الشــركة بأحــدث الوســائل التكنولوجيــة لضمــان توفيـــر الطلبيــات مــن املــواد الخــام  14-

لتصنيــع األدويــة فــي أقــل وقــت ممكــن .
تستخدم شركة األدوية أساليب ومعاييـر متعددة للرقابة على الجودة. 15-
 يقدم مدراء اإلدارة العليا والوسطى الدعم الكامل ملمارسات سلسل التوريد الخضراء. 16-
 توفر الشركة جميع املوارد املالية واملادية التي تكفي لتقديم خدمة جيدة. 17-
 يتلءم التصميم الداخلي ملكان العمل بشركة األدوية مع طبيعة الخدمات املقدمة للمستفيد. 18-
 تسعى الشركة إلى خلق االنسجام والتوافق بيـن تقديم الخدمة ومتطلبات العملء. 19-
 يلتـزم املورد بتقديم خدمات إنتاج وتوريد ذات جودة عالية. 20-
 لدى الشركة استـراتيجية وسياسات واضحة وموثقة للجودة. 21-
 تسعى الشركة باستمرار على تحسيـن الوعي للعامليـن لديها للعمل على التحسيـن املستمر للجودة. 22-
 التـزام اإلدارة العليا من خلل الدعم اإلداري وقيادة الجودة. 23-
 يعزز سلوك العامليـن الثقة واألمان للمستفيديـن. 24-
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 ABSTRACT

The Green Supply Chain Management )GSCM( approach is one of the modern concepts, which is an 
important entrance for companies to improve their environmental performance and enhance their compet-
itiveness, whether in product components or design, as well as during manufacturing and green packaging, 
during transportation and distribution, in addition to purchasing, warehousing, and green marketing. These 
activities are green supply chain management practices and activities. Whereas this study aimed to study 
and analyze the motives for applying green supply chain management practices for Egyptian pharmaceuti-
cal companies - and to determine the nature of the relationship between green supply chain management 
in its dimensions )green information technology, green manufacturing and packaging, green storage, green 
purchasing, and green marketing( and the quality of services for pharmaceutical companies Egyptian.

The study found that there is a direct relationship between all dimensions of green supply chain man-
agement and the quality of Egyptian pharmaceutical services, meaning that the greater the activation of 
green supply chain management, the higher the level of quality improvement of pharmaceutical services 
in the surveyed companies. The study found that the model is significant at a significance level of less than 
0.05 for the independent variable and the dependent variable according to the results of ANOVA, which 
means the possibility of relying on the estimated results, as well as the possibility of generalizing the results 
of the sample to the population under study.

Keywords: Supply Chains, Green Supply Chain Management, Green Environment Practices, Green 
Supply, Quality of Services, Improving the Quality of Pharmaceutical Services, Egyptian Pharmaceutical 
Companies.


