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امللخص 1

تــتــطــلــب إدارة ســـاســـل الـــتـــوريـــد املـــســـتـــدامـــة تــحــقــيــق الــتــنــســيــق والـــتـــكـــامـــل بــيـــــن عــمــلــيــات املــنــظــمــة وتــحــقــيــق املــوائــمــة 
االستـراتيجية عبـر سلسلة التوريد بغرض تلبية احتياجات العماء وتحقيق رضائهم، وتتمثل عمليات املنظمة التي يجب 
أن تكون متناسقة ومتكاملة في: اإلدارة البيئة الداخلية، والتصميم الصديق للبيئة، الشراء املستدام، التصنيع املستدام، 

والتعاون مع العماء واللوجستيات العكسية.
وفي ضوء أن املنافسة لم تصبح بيـن املنظمات منفردة فيما بينها، بل أصبحت بيـن ساسل التوريد أيًضا، ومع التـزايد 
املستمر لضرورة التـركيـز على املتطلبات املتغيـرة للعماء، فمن الضروري تبني عدد من املمارسات على مستوى ساسل 
التوريد التي تساهم في تحسيـن أداء املنظمة وتساعد على تقليل تكاليف تشغيلها وزيــادة حصتها السوقية، وحيث أن من 
القضايا املهمة في إدارة ساسل التوريد هي اإلدارة املتعلقة بالبيئة، حيث بـرزت إدارة ساسل التوريد املستدامة كفلسفة 
فــي ساسل التوريد على تحقيق األربـــاح وزيـــادة الحصة السوقية وذلــك مــن خــال تقليل  حديثة تساعد املنظمة وشركاتها 

املخاطر واآلثار البيئية مع تحسيـن الكفاءة البيئية
عد من األساليب التي يمكن أن تحسن مستوى أداء املنظمة معبـًرا 

ُ
ونظًرا ألن ممارسات إدارة ساسل التوريد املستدامة ت

)اإلدارة  التوريد املستدامة  بيـن ممارسات ساسل  العاقة  إلــى توضيح  الــدراســة  بالقيمة االقتصادية املضافة، هدفت  عنه 
للبيئة، والشراء املستدام، والتصنيع املستدام، والتعاون مع العماء، واللوجستيات  الداخلية والتصميم الصديق  البيئية 

العكسية( كمتغيـرات مستقلة، والقيمة االقتصادية املضافة كمتغيـر تابع.
وقدتم تطبيق الدراسة على عينة مكونة من 30 شركة من الشركات املدرجة بالبورصة املصرية، والتي تنتمي إلى قطاعات 
صناعية مختلفة، وذلك بإجمالي عدد مشاهدات 150 مشاهدة خال الفتـرة الزمنية من 2016 إلي 2020، ولتحقيق أهداف 
الدراسة تم االعتماد على دراسة تحليلية للقوائم املالية للشركات محل الدراسة للتعرف على التحسن أو التدهور في القيمة 
االقتصادية املضافة للمنظمة بعد تطبيق ممارسات ساسل التوريد املستدامة، وكذلك املقابات املتعمقة والتحليلية مع 

مديـري بعض اإلدارات بالشركات محل الدراسة.
تم تحليل البيانات التي تم جمعها باستخدام املقاييس الوصفية والتكرارات ومعامل االرتباط وتحليل االنحدار، وبعد 
إجراء االختبارات اإلحصائية تم التوصل إلى وجود تأثيـر إيجابي لتطبيق ممارسات ساسل التوريد املستدامة على القيمة 

االقتصادية املضافة للمنظمة.

الــكــلــمــات املــفــتــاحــيــة: ســاســل الــتــوريــد املــســتــدامــة، الــقــيــمــة االقــتــصــاديــة املــضــافــة، الـــشـــراء املـــســـتـــدام، الــتــصــنــيــع املــســتــدام، 
اللوجستيات العکسية.

 *  تم استام البحث في نوفمبر 2021، وقبل للنشر في فبراير 2022، وسيتم نشره في مارس 2025.
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هدفت الدراسة إلى توضيح العاقة بيـن ممارسات ساسل التوريد املستدامة )اإلدارة البيئية الداخلية والتصميم الصديق 
الــعــكــســيــة( كــمــتــغــيـــــرات مستقلة والقيمة  الــلــوجــســتــيــات  الــعــمــاء،  الــتــعــاون مــع  املــســتــدام،  املــســتــدام، التصنيع  للبيئة، والـــشـــراء 
االقتصادية املضافة كمتغيـر تابع، وتم تطبيق الدراسة على عينة مكونة من 30 شركة من الشركات املدرجة بالبورصة املصرية، 
2016 إلي  150 مــشــاهــدة خــال الفتـرة الزمنية مــن  إلــي قــطــاعــات صناعية مختلفة، وذلـــك بإجمالي عــدد مــشــاهــدات  والــتــي تنتمي 
2020، ولتحقيق أهداف الدراسة تم االعتماد على دراسة تحليلية للقوائم املالية للشركات محل الدراسة للتعرف على التحسن 
أو التدهور في القيمة االقتصادية املضافة للمنظمة بعد تطبيق ممارسات ساسل التوريد املستدامة، وكذلك املقابات املتعمقة 
والتحليلية مع مديـري بعض اإلدارات بالشركات محل الدراسة. تم تحليل البيانات التي تم جمعها باستخدام املقاييس الوصفية 
والــتــكــرارات ومعامل االرتــبــاط وتحليل االنــحــدار، وبعد إجــراء االخــتــبــارات اإلحصائية تم التوصل إلــى وجــود تأثيـر إيجابي لتطبيق 

ممارسات ساسل التوريد املستدامة على القيمة االقتصادية املضافة للمنظمة.
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املقدمة
تـزايد االهتمام في الفتـرة املاضية بمفهوم ساسل التوريد املستدامة وذلك تـزامًنا مع تـزايد االهتمام بالقضايا البيئية 
لتحقيق  والداخلية  الخارجية  للضغوط  واالستجابة  البيئة  على  والحفاظ  املستدامة  التنمية  تحقيق  فــي  املنظمات  ودور 
مطالب أصحاب املصالح، حيث كان لاعتبارات التنافسية دور جوهري لدفع املنظمات لتبنى ممارسات تهدف إلي الحفاظ 
على البيئة وإرضاء أصحاب املصالح سواء كانت إدارة املنظمة أو الحكومة أو العماء أو املورديـن أو املجتمع ككل، وذلك من 
خال تحقيق مستوى أداء عالي من النواحي املالية والتشغيلية وكذلك البيئية بما يحقق قيمة اقتصادية مضافة للمنظمة 

)الرشيدي، 2020؛ رشوان، 2021؛ سلطان، 2021(.

وتــتــطــلــب إدارة ســاســل الـــتـــوريـــد املــســتــدامــة تــحــقــيــق الــتــنــســيــق والــتــكــامــل بــيـــــن عــمــلــيــات املــنــظــمــة وتــحــقــيــق املــوائــمــة 
االستـراتيجية عبـر سلسلة التوريد بغرض تلبية احتياجات العماء وتحقيق رضائهم، وتتمثل عمليات املنظمة التي يجب 
أن تكون متناسقة ومتكاملة في: اإلدارة البيئة الداخلية، والتصميم الصديق للبيئة، الشراء املستدام، التصنيع املستدام، 

والتعاون مع العماء واللوجستيات العكسية )سلطان، 2021(.

، ومع التـزايد 
ً
وفي ضوء أن املنافسة لم تصبح بيـن املنظمات منفردة. فيما بينها، بل أصبحت بيـن ساسل التوريد أيضا

املستمر لضرورة التـركيـز على املتطلبات املتغيـرة للعماء، فمن الضروري تبني عدد من املمارسات على مستوى ساسل 
التوريد التي تساهم في تحسيـن أداء املنظمة وتساعد على تقليل تكاليف تشغيلها وزيــادة حصتها السوقية وحيث أن من 
القضايا املهمة في إدارة ساسل التوريد هي اإلدارة املتعلقة بالبيئة، حيث بـرزت إدارة ساسل التوريد املستدامة كفلسفة 
فــي ساسل التوريد على تحقيق األربـــاح وزيـــادة الحصة السوقية وذلــك مــن خــال تقليل  حديثة تساعد املنظمة وشركاتها 

.)Bauh & Jin, 2019( )Aslam & Kharram, 2019( املخاطر واآلثار البيئية مع تحسيـن الكفاءة البيئية

ونظًرا ألن ممارسات إدارة ساسل التوريد املستدامة تعد من األساليب التي يمكن أن تحسن مستوي أداء املنظمة 
 عنه بالقيمة االقتصادية املضافة، فسوف يتم التـركيـز عليها في البحث الحالي، خصوًصا أنه مازال هناك تبايـن في 

ً
معبـرا

نتائج الدراسات فيما يتعلق بتأثيـر ممارسات ساسل التوريد املستدامة على أداء املنظمة، لذا يسعى البحث الحالي للتعرف 
على تأثيـر ممارسات ساسل التوريد املستدامة على القيمة االقتصادية املضافة للمنظمة.

الخلفية النظرية ومراجعة الدراسات السابقة
سالسل التوريد املستدامة

أنها  تـربط بيـن مـــوردي الشركة وعمائها، أي  الــتــي  الــتــوريــد بأنها مجموعة مــن أنشطة إضــافــة القيم  تــعــرف ســاســل 
تـزويد  أجــل  القيمة من  في عملية خلق  البعض  ببعضها  الشركات  تـربط  التي  التعاونية  مجموعة من األنشطة والعاقات 
العميل النهائي بمزيج من املنتجات أو الخدمات ذات القيمة املناسبة )إبـراهيم، 2019؛ Hong & Guo,2019( وفي ضوء 
التدهور البيئي وزيادة الوعي بضرورة حماية البيئة باإلضافة إلى الضغوط التي تمارسها الهيئات الرقابية والعماء واملنافسون 
ووسائل اإلعام واملجتمعات العاملية واملنظمات غيـر الحكومية، بدأت تدرك املنظمات أنه ال يكفي تحسيـن الكفاءة داخل 
املنظمة وحدها، إنما يجب تحسيـن كفاءة سلسلة التوريد بأكملها وإدماج اإلجــراءات املتصلة بالبيئة والتـركيـز على جعل 

.)Irfan et al., 2019( ساسل توريدهم صديقة للبيئة بدًءا من تصميم املنتج وانتهاًء باللوجستيات العكسية

مفهوم سلسلة التوريد املستدامة: أ- 

التوريد  الباحثون )Omor et al., 2019; Zigbo, 2020( حــول مفهوم إدارة سلسلة  التي أطلقها  تعدد املصطلحات 
املستدامة، مثل سلسلة التوريد الخضراء، وسلسلة اإلمداد البيئي، وسلسلة التوريد املتكاملة، وسلسلة التوريد األخاقية، 
وعلى الرغم من كل هذه االختافات في املسميات، اتضح أن إدارة سلسلة التوريد املستدامة هي امتداد لسلسلة التوريد 
في محاولة معالجة  البيئي واالقــتــصــادي واالجتماعي، كما اشتـركت جميع املصطلحات  البعد  الخضراء من خــال توسيع 
املخاوف البيئية واالجتماعية من خال إدارة سلسلة التوريد مع الحفاظ على الفوائد االقتصادية، فاملسمى األعم واألحدث 
هو »إدارة سلسلة التوريد املستدامة«، ويتمثل نموذج سلسلة التوريد املستدامة في مجموعة من املبادرات داخل سلسلة 
االبتكار  تعزيـز  السلسلة مع  أطــراف  الحالة االجتماعية ملختلف  البيئي وتحسيـن  التأثيـر  الحد من  إلــي  تهدف  التي  التوريد 
وتــوجــد عدة   ،)Yildiz & sezen, 2019( املنظمة  الــســوق وكــذلــك قيمة  املنظمة وحــصــة  املــــوارد وتحسيـن سمعة  وكــفــاءة 

تعريفات اإلدارة سلسلة التوريد منها:
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املـــواد واملــعــلــومــات، وكــذلــك األنشطة  تــدفــق  فــي  تــم تعريفها مــن خــال )Chen et al., 2017( بأنها التخطيط والتحكم 
اللوجستية ليس فقط داخلًيا، ولكن أيًضا خارجًيا بيـن املنظمات، وهذا ما أكدته دراسة )Hong et al., 2019( حيث عرف 
سلسلة  جعل  أجــل  مــن  ممارستها  يتم  التي  للمنظمة  والخارجية  الداخلية  املــمــارســات  بأنها  املستدامة  التوريد  ساسل  إدارة 
التوريد أكثـر استدامه من حيث مراعاة أبعاد االستدامة البيئية واملجتمعية واالقتصادية، كما عرفها )إبـراهيم، 2019( على 
أنها االستـراتيجية املعاصرة التي تشمل املمارسات التي تقلل أو تـزيل اآلثار الضارة بيئًيا عبـر ساسل التوريد بأكملها، وتغطي 
جميع مراحل ساسل التوريد من تصميم املنتج والحصول على املواد الخام، وعمليات التصنيع لتلك املواد، وانتهاًء إلى تسليم 

املنتج النهائي إلى املستهلك، وتحويلها إلى ساسل صديقة للبيئة من أجل حماية البيئة واملستفيديـن وتحسيـن إدارة املنظمة.

كما عرفها )أبو عليم، 2018( بأنها املنطق البيئي املتكامل في إدارة سلسلة التوريد حيث تندمج الجوانب الصديقة 
للبيئة في ممارسات سلسلة التوريد التقليدية من أجل جعل جميع عمليات سلسلة التوريد مواتية بيئًيا. وذلــك يتفق مع 
تعريف )Setyadi, 2019( بأنها االستـراتيجية التي تؤدي إلى أدنى حد من اآلثار السلبية على البيئة، وتشمل أفضل املمارسات 
التصميم  املنتجات والخدمات من خــال  بأكملها، من مصادر  التوريد  الكربون عبـر سلسلة  انبعاثات  تـزيل  أو  تقلل  التي 

واإلنتاج والتوزيع والتسليم، وأخيـًرا التخلص األمني من املنتج في نهاية فتـرة حياته.

وبناء على ما تقدم يمكن أن يعرفها الباحث بأنها االستـراتيجية التي تشمل مجموعة من املمارسات )اإلدارة البيئية 
الــعــمــاء، واللوجستيات  الــداخــلــيــة، والتصميم الــصــديــق للبيئة، والـــشـــراء املــســتــدام،والــتــصــنــيــع املــســتــدام، والــتــعــاون مــع 
العكسية( التي تـزيل اآلثــار الضارة بيئًيا مما يعطي املنظمة فرصة لتأميـن جميع مراحل التصنيع والبيع لديها لخلق ميـزة 

تنافسية تميـزها عن غيـرها، تتـرجم في انخفاض تكاليف تشغيلها وزيادة إيـراداتها مما يخلق لها قيمة اقتصادية مضافة.

ممارسات سالسل التوريد املستدامة

أصبح من الضروري للمنظمات أن تتميـز في أدائها من خال االرتقاء باإلنتاجية ومستوى جودة منتجاتها، وذلك سوف 
يحدث مــن خــال اتــبــاع العديد مــن املــمــارســات اإلداريـــة الحديثة، والــتــي مــن أهمها ممارسات ساسل التوريد املستدامة، 
والتي تـركز على االهتمام بـرغبات العماء وتحقيق أهداف املنظمة مع الحفاظ على البيئة، والتي تتضمن )رشوان، 2021؛ 

:)Omar, et al., 2019; Ozigbo, 2020 سلطان، 2021؛ الرشيدي، 2020؛ محمد، 2021؛

اإلدارة البيئية الداخلية 1-

أنــواع الدعم وااللــتـــــزام من جانب مديـري اإلدارة العليا والوسطى من أجــل نجاح تنفيذ ممارسات  تمثل تقديم كل 
ساسل التوريد املستدامة، وتحقيق االستدامة البيئية باعتبارها ضرورة تنظيمية وتتضمن اإلدارة الداخلية مجموعة من 

:)Chu et al., 2017 املمارسات أهمها )أبو خشبه، 2019؛

التـزام اإلدارة العليا بتشجيع وتطبيق ممارسات إدارة سلسلة التوريد املستدامة.- 

دعم مديـرو اإلدارة الوسطى ممارسات ساسل التوريد املستدامة على مستوى إدارتهم.- 

سعي املنظمة لتحقيق الجودة الشاملة في إدارتها للبيئة.- 

استخدام املنظمة بـرامج االلتـزام واملراجعة البيئية لتحقيق أداء بيئي أفضل.- 

التصميم الصديق للبيئة )التصميم املستدام( 2-

يشيـر التصميم املستدام إلى مجموعة متنوعة من عمليات التصميم التي تهدف إلى الحد من التأثيـر الضار للمنتج 
على البيئة، أي يـركز على تحديد الصفات والخصائص واألشكال ذات الطابع البيئي الخاص باملنتج في شكل يعكس مدى 
املــســتــدام  التصميم  البيئة ويتضمن  عــلــى  السلبية  اآلثــــار  تقليل  بــجــانــب  الــعــمــاء  بتلبية حــاجــات ورغــبــات  املنظمة  الــتـــــزام 

:)Agyabeng et al., 2020 مجموعة من املمارسات أهمها )إبـراهيم،2019؛

تصميم املنتجات من أجل كفاءة استخدام الخامات والحد من استهاك املواد والطاقة.- 

تصميم املنتجات القابلة إلعادة االستخدام أو إلعادة التصنيع.- 

تصميم املنتجات للحد من التأثيـرات البيئية للمنتج خال دورة حياته.- 
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تصميم املنتجات التي تدعم عمليات الصيانة.- 

تصميم املنتجات لتلبية اللوائح والقوانيـن البيئية ومعاييـر السامة.- 

تصميم املنتجات بشكل يساعد على سهولة استخدامها وإصاحها بشكل يـزيد من كفاءتها.- 

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

الشراء املستدام  -

هو عمليات الشراء التي تتم من قبل املنظمة ضمن شروط صديقة للبيئة للحصول على مواد لها أقل تأثيـر سلبي ممكن 
 )Hong & Ding, 2019( ،) 2018 ،على البيئة، وذات دورة حياة أطول من مثياتها من املواد غيـر الصديقة للبيئة ) أبو عليم

ويتضمن الشراء املستدام مجموعة من املمارسات، أهمها:

اختيار املورديـن مع األخذ في االعتبار املعاييـر البيئية.- 

مطالبة املورديـن بتوفيـر معلومات عن مجاالتهم وأنشطتهم البيئية.- 

شراء املواد الخام الصديقة للبيئة التي ال تحتوي على مواد غيـر مرغوبة.- 

شراء املواد ذات العامات البيئية.- 

التصنيع املستدام 4-

يقصد به خلق منتجات مصنعة تستخدم العمليات التي تقلل إلى أدني حد اآلثار البيئية السلبية وتحافظ على الطاقة 
واملواد الطبيعية، تكون أمنه للعامليـن واملجتمعات واملستهلكيـن ومربحة اقتصادًيا )Abdul Rashide et al., 2017(،أي أن 
التصنيع املستدام ينطوي على اإلنتاج الواعي بيئًيا للمنتج بهدف تقليل تأثيـراته البيئية السلبية، من خال تـرشيد استهاك 
املواد األولية املستخدمة في اإلنتاج واملحافظة على الطاقة عن طريق صيانة اآلالت ومعدات التصنيع واستخدام املصادر 

-:)Hong & Guo, 2019 البديلة للطاقة، ويتضمن التصنيع املستدام مجموعة من املمارسات، أهمها )سلطان، 2021؛

تحسيـن عملية التصنيع للحد من النفايات.- 

تحسيـن عمليات التصنيع للحد من اإلفراط في استخدام املياه.- 

تحسيـن عملية التصنيع للحد من الضوضاء.- 

الحد من النفايات السائلة والحوادث.- 

التعاون مع العمالء  -

ويشيـر التعاون مع العماء إلى عملية متبادلة منهجية متكاملة مع جميع األطراف بهدف التأثيـر على العماء بطريقة 
تدفعهم نحو الطلب على املنتجات التي ال تضر بالبيئة وال تضر بصحته من خال تعديل سلوك املستهلك بحيث يحقق 

.)Setyodi, 2019 هدف الحفاظ على البيئة واملوارد الطبيعية )أبو عليم، 2018؛

:)Srimarut & Mekhun, 2020 ويتضمن التعاون مع العماء مجموعة من املمارسات، أهمها )الرشيدي، 2020؛

إتاحة املنتجات ذات العامات البيئية للعماء وتعريفهم بها.- 

االعتماد على التغليف ذو التأثيـر املحدود على البيئة.- 

توفيـر معلومات للمستهلكيـن عن أساليب اإلنتاج.- 

استخدام وسائل نقل صديقة للبيئة لنقل املنتجات وموفرة للطاقة.- 

تعاون املنظمة مع العماء في تصميم منتجات صديقة للبيئة.- 

اللوجستيات العكسية 6-

التوريد املستدامة، حيث تسعى املنظمة من خال  الهامة في ساسل  اللوجستيات العكسية من املمارسات  تعتبـر 
تلك املمارسة إلى حماية البيئة من التلوث من خال العناصر غيـر املستخدمة أو تعظيم قيمة العناصر غيـر املستخدمة 
وتقليل التكلفة )Das, 2018(، )التيني، 2018(، ويمكن تعريف اللوجستيات العكسية بأنها عملية تخطيط وتنفيذ ومراقبة 
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التدفق الكفء والفعال من حيث التكلفة للمواد املتقادمة من نقطة االستهاك إلى نقطة املنشأ لغرض استعادة القيمة أو 
.)Srimarut & Mekhun, 2020( التخلص السليم

وتتضمن اللوجستيات العكسية بعض املمارسات أهمها:

تقوم املنظمة ببيع املخزون الفائض من املنتجات والخامات.- 

تقوم املنظمة ببيع التالف ومخلفات اإلنتاج.- 

تقوم املنظمة ببيع املعدات واآلالت الفائضة من احتياجات التشغيل.- 

توفيـر املنظمة وسائل لتجميع املنتجات املستهلكة من العماء.- 

قيام املنظمة بإعادة تدويـر املنتجات املستهلكة.- 

قيام املنظمة بإصاح املنتجات املعيبة أو التالفة.- 

قيام املنظمة باستخدام القطع واملواد من املنتجات التالفة واملستـرجعة.- 

 القيمة االقتصادية املضافة للمنظمة

أنــه يوفر  املـــاك، حيث  ثـــــروة  ــا بتحقيق وتعظيم 
ً
ارتــبــاط القيمة االقتصادية مــن أكثـر مــؤشــرات األداء  يعتبـر مؤشر 

املعلومات الازمة ملساعدة اإلدارة على اتخاذ القرارات االستثمارية على أساس سليم، وذلك ألنه مقياس شامل يستهدف 
تقييم كفاءة أداء املنظمة في تحقيق أرباح اقتصادية صافية تتجاوز رأس املال املستثمر )املصاروة، 2018(.

االقتصادية  للقيمة  املقاييس  أهــم  مــن   )Economic Value Added( املضافة  االقتصادية  القيمة  مقياس  ويعتبـر 
ويعرف مقياس القيمة االقتصادية املضافة )EVA( على أنه مقياس أداء مالي عبارة عن الدخل التشغيلي املعدل مطروًحا 
منه تكلفة رأس املال. ويعبـر الفرض الرئيس ملقياس القيمة االقتصادية املضافة عن أن املديـرون يضيفون قيمة للمنشأة 

عندما تـزيد األرباح املحققة عن تكلفة رأس املال )العبد، 2015(.

مفهوم القيمة االقتصادية املضافة )EVA(ب- 

بيـن صافي  الفرق  أنها  )الجبالي، 2019( على  )EVA(، فقد عرفها  القيمة االقتصادية املضافة  لقد تعددت تعريفات 
أنها مقياس محاسبي ألداء  2015( على  )العبد،  املــال اململوك كما عرفها  ربــح التشغيل املعدل بعد الضريبة وتكلفه رأس 
التشغيل الجاري وهو يمثل الدخل املتبقي بعد حصول املستثمريـن على الحد األدنــى من العائد املطلوب الــذي يعوضهم 
بيـن صافي الربح  بأنها الفرق   )2010 التي يواجهونها نتيجة استثمار أموالهم في املنظمة، كما عرفها )توفيق،  عن املخاطر 
التشغيلي املعدل بعد خصم الضرائب وتكلفة رأس املال اململوك واملقتـرض، في حيـن عرفها )الدواشرة، 2006( بأنها عبارة 
ا إليها الفرق بيـن عوائد رأس املال وتكلفته. ووفًقا ملا سبق 

ً
عن القيمة الدفتـرية االقتصادية لرأس املال في بداية العام مضاف

ذكــره فإن مؤشر القيمة االقتصادية املضافة هو الربح االقتصادي الحقيقي الــذي يتضمن كل التكاليف بما فيها تكلفة 
رأس املال.

صور القيمة االقتصادية املضافة )EVA(:ج- 

توجد عدة أنماط للقيمة االقتصادية املضافة، والتي تعرف باسم صور القيمة االقتصادية املضافة ويعتمد التمييـز 
بيـن تــلــك األنــمــاط املختلفة عــلــى مجموعة الــتــعــديــات والــتــســويــات الــتــي تــتــم عــلــى القيمة االقــتــصــاديــة املــضــافــة األســاســيــة 

)جويجان،2015؛ حال، 2014(.

 للقوائم املالية املعدة على أســاس املبادئ - 
ً
القيمة االقتصادية املضافة األساسية: وهي القيمة املحسوبة وفقا

واملعاييـر املحاسبية املتعارف عليها بدون إجراء أية تعديات عليها.

القيمة االقتصادية املضافة املنشورة: وهي القيمة املحسوبة على أساس إجراء التعديات املائمة على البيانات - 
واملعلومات املحاسبية مع استخدام تكلفة لرأس املال لكل وحدة من وحدات املنظمة على حدة.

القيمة االقتصادية املضافة املالئمة للمنظمة: وهي القيمة االقتصادية املضافة حسب التعديات التي تـراها - 
إدارة املنظمة مائمة لظروفها.
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أنــمــاط القيمة االقــتــصــاديــة املــائــمــة ملــا تعطيه  وتعتبـر القيمة االقــتــصــاديــة املــضــافــة املــائــمــة للمنظمة هــي أفــضــل 
للمنظمة من حرية في إجراء التعديات التي تـراها مائمة لظروفها.

حساب القيمة االقتصادية املضافة )EVA(:د- 

يتطلب  التشغيلي، حيث  النشاط  الناتج عن  الربح  القيمة االقتصادية املضافة بصفة أساسية على  يعتمد مؤشر 
حسابه إجـــراء بعض التعديات على هــذا الــربــح لكي يعكس أفضل صــورة لـــأداء االقــتــصــادي للمنظمة، كما أنــه يأخذ في 
الحسبان تكلفة راس املــال اململوك واملقتـرض، وذلــك لتفادي وإصــاح بعض صور القصور في النموذج املحاسبي لقياس 

األداء )عفيفي، 2014(.

ويتم حساب القيمة االقتصادية املضافة كما يلي:

القيمة االقتصادية املضافة- 

صافي الربح التشغيلي بعد الضرائب + التسويات على الربح التشغيلي- 

)املتوسط املرجح ملعدل تكلفة راس املال × رأس املال املستثمر(- 

)EVA( أي أن القيمة االقتصادية املضافة

صافي الربح التشغيلي املعدل بعد الضرائب – تكلفة رأس املال املستثمر- 

تأثيـر ممارسات سالسل التوريد املستدامة على القيمة االقتصادية املضافة للمنظمة

 )Baah & Jin, 2019(, )Ozigbo, 2020( ،)Omar & Janaradak, 2019( ،)2021،توصلت دراسات )محمد،2021(، )سلطان
إلى أن التـزام املنظمة بتطبيق ساسل التوريد املستدامة له دور في انخفاض تكلفة شراء املواد، وكذلك تخفيض تكلفة استهاك 
ساسل  ممارسات  ألن  القانونية،  واملطالبات  البيئية  الــحــوادث  عن  املنظمة  تتحملها  التي  الغرامات  تكلفة  الطاقة،وانخفاض 
التوريد املستدامة تدعم تطبيق فلسفات التسويق الحديثة والتي من أهمها التوجه بالُبعد املجتمعي في التسويق، مما ينعكس 
على زيــادة إيـرادات املنظمة، وتقليل النفقات وتعزيـز شهرة املنظمة في السوق مما يـزيد من ربحيتها وبالتالي االستخدام األمثل 

ألصول املنظمة وهو ما يخلق قيمة اقتصادية مضافة للمنظمة.

التـزام املنظمة  إلى أن  2017(، )سلطان، 2019(  )الكنفاني،   ،)Abdul-Rushid et al., 2017( بينما توصلت دراســة
باملنظمة، وكذلك  املــوارد البشرية  يتـرتب عليه زيــادة تكاليف التشغيل وتكلفة تدريب  التوريد املستدامة ســوف  بساسل 
زيــادة تكاليف شــراء املــواد الخام غيـر الــضــارة بالبيئة، مما يتـرتب عليه زيــادة النفقات وانخفاض اإليـــــرادات وهــو ما يؤثـر 

بالسلب على القيمة االقتصادية املضافة للمنظمة.

ونتيجة هذا التبايـن في نتائج الدراسات السابقة يسعى البحث الحالي إلى التحقق من تأثيـر ممارسات ساسل التوريد 
املستدامة على القيمة االقتصادية املضافة للمنظمة في البيئة املصرية.

مراجعة الدراسات السابقة

حظي موضوع ممارسات ساسل التوريد املستدامة باهتمام واســع في البحوث األجنبية والعربية، وفيما يلي بعض 
الدراسات ذات العاقة على النحو التالي:

هدفت دراسة )محمد، 2021( إلى معرفة العاقة بيـن ممارسات إدارة سلسلة التوريد املستدامة واألداء املستدام 
للمنظمة عند توسيط التسويق املستدام. وتوصلت الدراسة إلى وجود عاقة ارتباط معنوي إيجابي بيـن ممارسات إدارة 
سلسلة الــتــوريــد املــســتــدام واألداء املــســتــدام لــشــركــات تصنيع املـــواد الــغــذائــيــة مــوضــع التطبيق والــتــســويــق املــســتــدام، كما 
الــتــوريــد املــســتــدامــة على كــل من  إيــجــابــي ملــمــارســات إدارة سلسلة  أوضــحــت نتائج التحليل اإلحــصــائــي وجـــود تأثيـر معنوي 

التسويق املستدام واألداء املستدام للمنظمة.

كما استهدفت دراسة )رشــوان،2021( التعرف علي مدى أهمية تطبيق ممارسات التصنيع الخضراء وتكامل إدارة 
آثــار هامة  سلسلة التوريد الخضراء باعتبارهم من األنظمة الحديثة واملــعــاصــرة، ومــا يعكسه تطبيق هــذه املمارسات من 
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ونافعة للمنظمة متمثلة في تخفيض العيوب، وفي نفس الوقت تخفيض تكاليف تحقيق ذلك، والحد من استنـزاف املوارد 
الطبيعية والتلوث البيئي، وتوصلت الدراسة إلي وجــود تأثيـر إيجابي ملمارسات التصنيع الخضراء على األداء املستدام في 
الــدراســة، كما يؤثـر متغيـر تكامل إدارة سلسلة التوريد الخضراء دور الوسيط في العاقة بيـن ممارسات  الشركات محل 
التصنيع الخضراء واألداء االقتصادي املستدام، وكذلك دور وسيط في العاقة بيـن ممارسات التصنيع الخضراء واألداء 

االجتماعي املستدام، وعدم وجود دور معنوي لها في العاقة بيـن ممارسات التصنيع الخضراء واألداء البيئي املستدام.

وفي سياق متصل هدفت دراسة )سلطان، 2021( إلي التعرف على تأثيـر التوافق بيـن شركاء سلسلة التوريد على تكامل 
عملية سلسلة التوريد لتحسيـن قدرات سلسلة التوريد وأداء املنظمة في شركات تجارة تجزئة األغذية باإلسكندرية، وتوصلت 
الدراسة إلي وجود تأثيـر إيجابي ذو داللة إحصائية بيـن التوافق الفني والتوافق التشغيلي والتوافق الثقافي بيـن شركاء سلسلة 
التوريد على تكامل عملية سلسلة التوريد، وكذلك وجود تأثيـر إيجابي ذو داللة إحصائية لتكامل عملية سلسلة التوريد على 
التناف�سي،  التوريد على األداء  تأثيـر لتكامل عملية سلسلة  التوريد واألداء التشغيلي، وعــدم وجــود  كل من قــدرات سلسلة 

ووجود تأثيـر إيجابي ذو داللة إحصائية لقدرات سلسلة التوريد على كل من األداء التشغيلي واألداء التناف�سي.

في حيـن تسعي دراسة )الرشيد، 2020( إلى التعرف على دور ممارسات إدارة سلسلة التوريد الخضراء كمتغيـر وسيط 
للعاقة بيـن ضغوط املورديـن والعماء واألداء البيئي للمنظمة، وتوصلت الدراسة إلى وجود تأثيـر إيجابي لضغوط املورديـن 
إدارة سلسلة  تــؤدي ممارسات  الــدراســة، كما  الصناعية محل  املنظمات  في  للمنظمة  البيئي  األداء  والعماء على تحسيـن 

التوريد الخضراء كمتغيـر وسيط دوًرا معنوًيا في العاقة بيـن ضغوط املورديـن والعماء واألداء البيئي للمنظمة.

كــمــا هــدفــت دراســــة )Agyabeng et al., 2020( إلـــى الــتــعــرف عــلــى تــأثــيـــــر الــعــاقــة بيـن مــمــارســات ســاســل الــتــوريــد 
الــخــضــراء ومــمــارســات التصنيع األخــضــر فــي الــشــركــات الصغيـرة واملــتــوســطــة على درجـــة اســتــدامــة أداء الــشــركــة، وتوصلت 
التصنيع األخضر وممارسات  إلــى أن ممارسات  الهيكلية  املعادلة  املربعات الصغرى ونمذجة  الــدراســة باستخدام أسلوب 
إدارة سلسلة التوريد الخضراء لهما تأثيـر إيجابي في تحسيـن األداء املستدام كما أن ممارسات ساسل التوريد الخضراء لها 

دور وسيط معنوي في العاقة بيـن ممارسات التصنيع األخضر ودرجة استدامة أداء الشركة.

الــتــوريــد املستدامة  بيـن استـراتيجيات ســاســل  الــعــاقــة  إلــى دراســـة   )Alzoubi et al.,2020( دراســـة  بينما هــدفــت 
والتعاون في ساسل التوريد وتأثيـرها على األولويات التنافسية، وتوصلت الدراسة إلى أن الشراكة التعاونية داخل ساسل 

التوريد لهم تأثيـر إيجابي على تعزيـز وتدعيم األولويات التنافسية.

وكذلك هدفت دراسة )Ozigbo, 2020( إلى التوصل إلى تأثيـر ممارسات ساسل التوريد املستدام على أداء منظمات 
التوريد املستدامة،  إدارة سلسلة  تنفيذ  في  املمارسات االستباقية واملتجددة  تأثيـر   

ً
أيضا الدراسة  التصنيع، واستعرضت 

وتوصلت الدراسة إلى أن املمارسات االستباقية واملتجددة في تنفيذ إدارة ساسل التوريد املستدامة لها تأثيـر إيجابي على 
ساسل التوريد املستدامة.

كما استهدفت دراسة )Baah & Jin, 2019( التعرف على تأثيـر استدامة ممارسات ساسل التوريد على أداء املنظمات 
في ظل وجــود امليـزة التنافسية كمتغيـر وسيط، وتوصلت الدراسة إلى أن استدامة ممارسات ساسل التوريد تؤثـر تأثيـر 

إيجابي على امليـزة التنافسية واألداء التنظيمي.

وكذلك استهدفت دراسة )Errassafi et al., 2019( التوصل إلى تأثيـر تكامل ممارسات ساسل التوريد على األداء 
التشغيلي للمنظمات الصناعية والتأثيـر الوسيط للتكامل الداخلي على العاقة بيـن التكامل الخارجي واألداء التشغيلي، 
وتــوصــلــت الــدراســة إلــى وجـــود تأثيـر إيــجــابــي ملستوى التكامل بيـن الــعــمــاء والتكامل الــداخــلــي وتــكــامــل املــورديـــــن على األداء 

التشغيلي في الشركات محل الدراسة.

تأثيـر ممارسات إدارة سلسلة التوريد املستدامة )التدفق املالي  )Hong, et al., 2019( بدراسة  دراســة  كما قامت 
األخضر، ونظام املعلومات واالتصاالت الخضراء والخدمات اللوجستية الخضراء، والتصميم األخضر، ممارسات تكامل 
وتوصلت  املــســتــدام،  واالجتماعي  والتشغيلي  والبيئي  االقــتــصــادي  األداء  على  البحرية  باملنشآت  الخضراء  التوريد  سلسلة 
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الـــدراســـة إلـــى أن مــمــارســات سلسلة الــتــوريــد املــســتــدامــة بــاملــنــشــآت الــبــحــريــة تــســاهــم بشكل غيـر مــبــاشــر فــي تحسيـن األداء 
االقتصادي والبيئي والتشغيلي واالجتماعي املستدام لتلك الشركات.

وكذلك قامت دراسة )أبو خشبة، 2019( بتحليل الدور الوسيط ملمارسات سلسلة التوريد في تحسيـن األداء املالي 
والبيئي للمنظمة، وتوصلت الدراسة إلى وجــود عاقة إيجابية بيـن دوافــع االستفادة أو املصالح وممارسات إدارة سلسلة 

التوريد املستدامة من ناحية وتلك املمارسات واألداء البيئي واملالي للمنظمة من ناحية أخرى.

كما هدفت دراسة )سلطان، 2019( إلي التعرف على تأثيـر ممارسات إدارة سلسلة التوريد الخضراء على أداء املنظمة 
في الشركات العاملة في قطاع البتـرول املصري، وتوصلت الدراسة إلي وجود تأثيـر لكل من اإلدارة البيئية الداخلية والتصميم 
الصديق للبيئة واستعادة االستثمار على كل من األداء البيئي واألداء التشغيلي، وعدم وجود تأثيـر لكل من الشراء األخضر 
والتعاون مع العماء على األداء التشغيلي، وكذلك وجود تأثيـر لكل من اإلدارة البيئية الداخلية والتصميم الصديق للبيئة 

على األداء االقتصادي، وعدم وجود تأثيـر لكل من التعاون مع العماء واستعادة االستثمار على األداء االقتصادي.

كما سعت دراسة )إبـراهيم، 2019( إلى تحديد ممارسات ساسل التوريد الخضراء املطبقة فعلًيا في منظمات األعمال 
إلــى جانب  املصرية بصفة عامة، ومنظمات األعــمــال بقطاع الخدمات واملنتجات الصناعية والسيارات بصفة خاصة، هــذا 
التعرف على درجة تطبيق تلك املمارسات باملنظمات محل الدراسة، وقياس درجة تأثيـر تطبيق تلك املمارسات على كل من 
األداء املالي واألداء البيئي للمنظمات محل الدراسة. وتوصلت الدراسة إلى أنه فيما يتعلق بتطبيق ممارسات التصميم األخضر 
إلى  العليا واملتوسطة واإلشــرافــيــة  في اإلدارة  التصنيع األخــضــر، فقد أشــار املديـرون  الــشــراء األخضر وممارسات  وممارسات 
أن ممارسات التصميم األخضر والــشــراء األخضر والتصنيع األخضر في مرحلة أولية من التطبيق، أمــا فيما يتعلق بتطبيق 
ممارسات التسويق األخضر، فقد أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي أن مديـر اإلدارة العليا أشاروا إلى أن ممارسات التسويق 
األخضر في املرحلة املتوسطة من التطبيق، أما فيما يتعلق بتطبيق ممارسات اللوجستيات العكسية، فقد أشار املديـرون في 

اإلدارة العليا والوسطى واإلشرافية أيًضا إلى أن املمارسات اللوجستية في مرحلة التخطيط النهائية وبصدد التطبيق.

أما دراسة )Aslam et al., 2019( حاولت التوصل إلى تأثيـر تطبيق ممارسات ساسل التوريد الخضراء على تحديد 
صورة العامة التجارية للشركة املطبقة لتلك املمارسات واملتمثلة في الشراء األخضر وتعاون العماء واالتصاالت الخضراء 
تأثيـر األنشطة  الــدراســة على  نتائج  أكــدت  والتي  الداخلية واستعادة االستثمار،  البيئة  للبيئة وإدارة  الصديق  والتصميم 

الصديقة للبيئة واملخزون وسلسلة التوريد الخضراء والبيئة الداخلية وتعاون العماء على صورة الشركة الذهنية.

كما استهدفت دراسة )Omar & Jaharadak, 2019( تقييم العاقة بيـن خمسة ممارسات إلدارة سلسلة التوريد 
الخضراء )ممارسات الشراء األخضر، وسلسلة التوريد الخضراء، وممارسات التصميم الصديق للبيئة، وممارسات التعاون 
االقتصادية  واملنافع  املنظمة،  أداء  على  االستثمار(  إعــادة  وممارسات  الداخلية،  البيئية  اإلدارة  وممارسات  العماء،  مع 
تأثيـر ملمارسات إدارة سلسلة التوريد الخضراء بطرق مختلف على  إلى وجــود  والتكاليف االقتصادية، وتوصلت الدراسة 
البيئية الداخلية تؤثـر  إلــى أن ممارسات اإلدارة  الــدراســة  في الصناعات املختلفة، حيث توصلت  لـــإدارة  األبــعــاد املختلفة 
 من 

ً
تأثيـر إيجابي على األبعاد الثاثة لإدارة )األداء البيئي، واملنافع االقتصادية، والتكاليف االقتصادية( وكذلك تؤثـر كا

ممارسات البيئة الداخلية وممارسات الشراء األخضر بشكل كبيـر على املنافع االقتصادية.

في حيـن حاولت دراسة )Setyadi, 2019( التعرف على العاقة بيـن ممارسات ساسل التوريد الخضراء وبيـن األداء 
إلــى وجــود عاقة ارتــبــاط إيجابي بيـن اإلدارة  الــدراســة  بأبعاده الثاثة )األداء البيئي، واالقــتــصــادي، والتشغيلي(. وتوصلت 
البيئية الداخلية وكل من الشراء األخضر والتعاون مع العماء، وإعادة االستثمار والتصميم الصديق للبيئة، كما توصلت 

الدراسة إلى وجود عاقة ارتباط متوسط بيـن ممارسات ساسل التوريد الخضراء واألداء االقتصادي والتشغيلي.

إلــى: معرفة تأثيـر ضغوط أصــحــاب املصالح على مــمــارســات إدارة سلسلة   )2018 ) أبــو خشبة،  دراســـة  كما هدفت 
التوريد الخضراء. ومعرفة تأثيـر ممارسات إدارة سلسلة التوريد الخضراء على أداء املنظمة بشكل إيجابي. وتحديد تأثيـر 

ضغوط أصحاب املصالح على أداء املنظمة.

وتوصلت الدراسة إلى:
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وجــود تأثيـر إيجابي لضغوط أصحاب املصالح الداخليـن والخارجيـن على تبني وتطبيق ممارسات إدارة سلسلة 1- 
التوريد بداية من عمليات التوريد والشراء وعمليات التصميم والتصنيع وانتهاًء بعمليات التوزيع وتسليم املنتجات 

الصديقة للبيئة إلي العميل املستهدف.

في 2-  العاقة  هــذه  تتضح  حيث  املنظمة،  أداء  على  الخضراء  التوريد  سلسلة  إدارة  ملمارسات  إيجابي  تأثيـر  وجــود 
تصميم وتنفيذ سياسة التوريد والتصميم والتصنيع والتوزيع بشكل يحقق تحسينات في األداء التشغيلي والبيئي 

وينعكس ذلك على تحسيـن سمعة املنظمة، مما يؤدي إلى تحقيق نتائج مالية.

إلــى تقييم تأثيـر املمارسات الخضراء لساسل اإلمــداد على استدامتها في ظل   )2018 )شاهيـن،  دراســة  كما هدفت 
الــعــاقــة وبتطبيق أســلــوب التحليل العاملي واالنــحــدار  فــي هــذه  مــشــاركــة املــعــلــومــات بيـن أطــرافــهــا كمتغيـر وســيــط تفاعلي 
الخطي التدريجي توصلت الدراسة إلى وجود عاقة تأثيـر طردية معنوية للممارسات الخضراء في العاقة مع املستهلكيـن، 
العاقة مع املورديـن، ومشاركة معلومات ساسل اإلمــداد على  في  الداخلية، واملمارسات الخضراء  واملمارسات الخضراء 

استدامة ساسل اإلمداد.

كما هدفت دراســة )Abdul- Rashid et al., 2017( إلى قياس أثـر ممارسات تصميم وتطويـر املنتجات املستدامة 
وعملية التصنيع املستدام واإلدارة الخضراء لسلسلة التوريد على أداء املنظمة املالي واالجتماعي والبيئي، وتوصلت الدراسة 
إلى أن تصميم وتطويـر املنتجات الخضراء له تأثيـر إيجابي على األداء البيئي، ولكن ليس له تأثيـر إيجابي على األداء املالي 

واالجتماعي، وإن عملية التصنيع املستدام لها تأثيـر كبيـر على األداء املالي واالجتماعي والبيئي.

وأخيـًرا هدفت دراسة )الكنفاني، 2017( إلي اختبار أثـر تطبيق ممارسات إدارة سلسلة التوريد )الشراكة االستـراتيجية 
مع املورديـن، وإدارة عاقات العماء، ومستوى مشاركة املعلومات، وجودة املعلومات املتبادلية( على مؤشرات األداء املالي 
)معدل العائد على األصول، ومعدل العائد على االستثمار، ومعدل العائد على املبيعات، ومعدل العائد على حقوق امللكية، 
العامليـن(، وتوصلت  وإنتاجية  الــربــح،  للمبيعات، ومجمل  واإلداريـــة  العمومية  املصاريف  األصـــول، ونسبة  ومعدل دوران 

الدراسة إلى عدم وجود تأثيـر لتطبيق هذه املمارسات على أي مؤشر من مؤشرات األداء املالي.

التعليق على الدراسات السابقة

من خال مراجعة الدراسات السابقة اتضح للباحث وجــود تبايـن في نتائج الدراسات السابقة فيما يتعلق بطبيعة 
العاقة بيـن ممارسات ساسل التوريد املستدامة أو ساسل التوريد الخضراء وأداء املنظمة، حيث أشارت بعض الدراسات 
إلــى وجـــود عــاقــة إيجابية بيـن تلك املــمــارســات وأداء املنظمة وأشـــار البعض اآلخـــر إلــى وجـــود عــاقــات إيجابية بيـن بعض 
املمارسات وأداء املنظمة وعاقات سلبية بيـن بعض املمارسات وأداء املنظمة، كما أشار البعض اآلخر من الدراسات إلى 

عدم وجود عاقة بيـن ممارسات ساسل التوريد املستدامة وأداء املنظمة.

وما يميـز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة: من خال استعراض الدراسات السابقة نجد أن موضوع الدراسة 
الحالية ُيعد من املوضوعات الحديثة والتي ستتناول جانب جديد وهو عاقة ممارسات ساسل التوريد املستدامة بتكاليف 

التشغيل وصافي الربح التشغيلي والحصة السوقية مما ينعكس على القيمة االقتصادية املضافة للمنظمة.

مشكلة الدراسة

إلــى تبني  بيـن منظمات األعمال محلًيا وعاملًيا، وجــدت منظمات األعمال نفسها مضطرة  لتـزايد حــدة املنافسة   
ً
نظرا

وتطبيق أدوات وآليات تساعدها على مواجهة ظروف املنافسة الحالية وخاصٍة في ظل جائحة كورونا )COVD 19(، لذلك 
مــع مورديها  لبناء عــاقــات استـراتيجية  الــتــوريــد املستدامة  مــمــارســات ساسل  تبني وتطبيق  إلــي  اتجهت منظمات األعــمــال 
تأمل  لها، حيث  البيئي واالجتماعي واالقتصادي  الوضع  الجيدة، وكذلك تحسيـن  الثقة واالتــصــاالت  وعمائها قائمة على 
الــتــوريــد املــســتــدامــة، مــثــل تحسيـن األداء البيئي،  إلـــي تحقيق عـــدة مــنــافــع مــن تبنيها ملــمــارســات ســاســل  منظمات األعــمــال 
وتحسيـن الصورة الذهنية للمنظمة وملنتجاتها، ودعم دور املسئولية االجتماعية وزيادة الربحية وتقليل الفاقد وتخفيض 
تكلفة الوحدة املنتجة، وزيادة الحصة السوقية.)الرشيدي، 2020؛ رشوان 2021؛ محمد، 2021(، ولكن هذه املنافع غيـر 
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مؤكدة وال زالت محل جدل بيـن الباحثيـن، ويـرجع ذلك إلى املخاطر الناجمة عن ضخامة االستثمارات الازمة لتبني مثل 
هذه املمارسات في األجل القصيـر وظهور نتائجها في األجل الطويل.

وبناء على ذلك يمكن تلخيص مشكلة الدراسة الحالية في التساؤل الرئيس التالي:-

القيمة االقتصادية املضافة للمنظمة بالشركات محل  التوريد املستدامة على  تأثيـر ملمارسات ساسل  »هل يوجد 
الدراسة؟«.

أهمية الدراسة

تستمد الدراسة الحالية أهميتها من النقاط التالية:-

تناولها ملوضوًعا معاصًرا ومهًما، خاصة في ظل عصر تكنولوجيا اإلنتاج واشتداد املنافسة العاملية، حيث تساعد 1- 
هذه الدراسة على إلقاء الضوء على أهمية تطبيق ممارسات ساسل التوريد املستدامة في ظل املتغيـرات العاملية 
والتي من أهمها انتشار فيـروس كورونا املستجد والذي يلقي العبء على الشركات في تحرى الحذر في كل مراحل 

اإلنتاج ابتداًء من توريد املواد الخام حتى إيصال املنتج تام الصنع إلي العميل واستخدامه.

فهمنا 2-  تثـري  الــتــي  الــدراســات  مــن  للمزيد  بحثي، وحاجتها  املستدامة كمجال  الــتــوريــد  النسبية لساسل  الــحــداثــة 
لطبيعتها وتأثيـراتها املحتملة على أوجه األداء املختلفة.

القيمة االقتصادية  -  تأثيـر ممارسات ساسل التوريد املستدامة على  العلمي للدراسة في تحديد طبيعة  اإلسهام 
املضافة للمنظمة.

توفر هذه الدراسة للشركات إطــاًرا معرفًيا يساعدها على إدارة املمارسات لساسل التوريد املستدامة الخاصة 4- 
بها، وتقييم تأثيـر أثـر تلك املمارسات على القيمة االقتصادية املضافة لتلك الشركات.

تتطلب ممارسات ساسل التوريد املستدامة استثمارات في مجاالت متعددة، وتساعد هذه الدراسة على تقييم  - 
جدوى هذه االستثمارات بالشركات محل الدراسة.

أهداف الدراسة

في ضوء طبيعة العاقات الواجب اختبارها للكشف عن العاقة بيـن ممارسات ساسل التوريد املستدامة والقيمة 
بيـن ممارسات  العالقة  تحديد طبيعة ومعنوية  فــي:  لــلــدراســة  الرئيس  الــهــدف  يتمثل  للمنظمة،  املــضــافــة  االقــتــصــاديــة 

سالسل التوريد املستدامة والقيمة االقتصادية املضافة للمنظمة.

وينبثق منه األهداف الفرعية التالية:

تحديد طبيعة ومعنوية العاقة بيـن ممارسات اإلدارة البيئية الداخلية والقيمة االقتصادية املضافة للمنظمة.1- 

تحديد طبيعة ومعنوية العاقة بيـن ممارسات التصميم الصديق للبيئة والقيمة االقتصادية املضافة للمنظمة.2- 

تحديد طبيعة ومعنوية العاقة بيـن ممارسات الشراء املستدام والقيمة االقتصادية املضافة للمنظمة. - 

تحديد طبيعة ومعنوية العاقة بيـن ممارسات التصنيع املستدام والقيمة االقتصادية املضافة للمنظمة.4- 

تحديد طبيعة ومعنوية العاقة بيـن ممارسات التعاون مع العماء والقيمة االقتصادية املضافة للمنظمة. - 

تحديد طبيعة ومعنوية العاقة بيـن ممارسات اللوجستيات العكسية والقيمة االقتصادية املضافة للمنظمة.6- 

فروض الدراسة

 ألهداف الدراسة يتمثل الفرض الرئيس للدراسة في:
ً
تحقيقا

»من املتوقع وجود عاقة ذات داللة معنوية بيـن ممارسات ساسل التوريد املستدامة والقيمة االقتصادية املضافة 
للمنظمة«.
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وينبثق من هذا الفرض، الفروض الفرعية التالية:-

من املتوقع وجود عاقة ذات داللة معنوية بيـن ممارسات اإلدارة البيئية الداخلية والقيمة االقتصادية املضافة للمنظمة.1- 

من املتوقع وجود عاقة ذات داللة معنوية بيـن ممارسات التصميم الصديق للبيئة والقيمة االقتصادية املضافة للمنظمة.2- 

من املتوقع وجود عاقة ذات داللة معنوية بيـن ممارسات الشراء املستدام والقيمة االقتصادية املضافة للمنظمة. - 

من املتوقع وجود عاقة ذات داللة معنوية بيـن ممارسات التصنيع املستدام والقيمة االقتصادية املضافة للمنظمة.4- 

من املتوقع وجود عاقة ذات داللة معنوية بيـن ممارسات التعاون مع العماء والقيمة االقتصادية املضافة للمنظمة. - 

من املتوقع وجود عاقة ذات داللة معنوية بيـن ممارسات اللوجستيات العكسية والقيمة االقتصادية املضافة للمنظمة.6- 

تصميم الدراسة
يتم تصميم البحث من خال عرض نموذج البحث وتوصيف متغيـرات البحث وكيفية قياسها، ثم تحديد مجتمع 
البحث وعينة البحث والقطاعات التي تنتمي إليها ومصادر جمع البيانات وحدود البحث، وذلك من خال النقاط التالية:-

نموذج الدراسة

والقيمة  املستقل(  )املتغيـر  املستدامة  التوريد  ساسل  ممارسات  بيـن  العاقة  اختبار  إلــى  الحالية  الــدراســة  تسعى 
االقتصادية املضافة للمنظمة )املتغيـر التابع( وذلك للشركات املدرجة بسوق األوراق املالية املصرية، والتي تلتـزم بتطبيق ممارسات 

ساسل التوريد املستدامة.

ويــتــمــثــل نــمــوذج الـــدراســـة فــي نــمــوذج انـــحـــدار الخــتــبــار الــعــاقــة بــيـــــن مــمــارســات ســاســل الــتــوريــد املــســتــدامــة والقيمة 
االقتصادية املضافة، كما يلي:
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حيث أن:

B: ثابت االنحدار- 
0
   - y: القيمة االقتصادية املضافة للمنظمة)املتغيـر التابع (. 

B: معامات االنحدار للمتغيـرات املستقلة- 
8
 , B

7
 , B

6
 , B

5
 B

4
 , B

3
 , B

2
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1

X: التصميم املستدام.- 
2
    - X: اإلدارة الداخلية.    

1

X: التصنيع املستدام.- 
4
    - X: الشراء املستدام.    

3

X: اللوجستيات العكسية.- 
6
    - X: التعاون مع العماء.    

5

X: املتوسط املرجح ملعدل تكلفة رأس املال.- 
8
   - X: حجم الشركة.    

7

E: الخطأ العشوائي للنموذج.- 

التعريفات اإلجرائية ملتغيـرات الدراسة:

املتغيـر التابع: القيمة االقتصادية املضافة للمنظمة: 1-

ويتم قياسها من خال املعادلة التالية:

القيمة االقتصادية املضافة = صافي الربح التشغيلي بعد الضرائب + التسويات على أرباح التشغيل ( – 
)رأس املال املستثمر × املتوسط املرجح ملعدل تكلفة رأس املال(

املتغيـر املستقل: 2-

ويتمثل في ممارسات ساسل التوريد املستدامة، وقد تم قياسه بعدة أبعاد تتمثل في )اإلدارة البيئية الداخلية،والتصميم 
املستدام، والشراء املستدام، والتصنيع املستدام، والتعاون مع العماء، واللوجستيات العكسية(. ويمكن توضيح التعريف 

اإلجرائي ألبعاد املتغيـر املستقل من خال الجدول التالي:
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جدول رقم )1( 
التعريفات اإلجرائية ملتغيـرات سالسل التوريد املستدامة

التعريف اإلجرائي للمتغيـررمز املتغيـراسم املتغيـر
اإلدارة البيئية 

الداخلية 
X

1
يتم قياسه من خال املمارسات التالية:

- مدى التـزام اإلدارة العليا بالشركة بتشجيع وتطبيق ممارسات إدارة ساسل التوريد املستدامة.
-مدى تدعيم مديـري اإلدارة الوسطي ممارسات ساسل التوريد املستدامة على مستوى إدارتهم.

-مدى التعاون بيـن اإلدارات والوحدات املختلفة في املنظمة لتطبيق ممارسات ساسل التوريد املستدامة.
-مدى قيام الشركة بضخ استثمارات في نظم اإلدارة البيئية.

-مدى التـزام الشركة بتحقيق الجودة الشاملة في إدارتها البيئية.
-حصول الشركة على شهادة األيـزو 14001 إلنتاج منتجات صديقة للبيئة.

التصميم 
الصديق 

للبيئة

X
2

يتم قياسه من خال املمارسات التالية:
-تصميم املنظمة ملنتجات غيـر ضارة بالبيئة.

-تصميم املنظمة ملنتجات يمكن تفكيكها عند التقادم إلعادة االستفادة منها أو تدويـرها.
-تصميم املنظمة منتجات إلعادة التدويـر.

-تقييم الشركة اآلثار البيئية ملنتجاتها في مراحل حياتها املختلفة.
-تصميم الشركة ملنتجات تـرشد من استهال املواد أثناء االستخدام.

-تحتفظ الشركة بتوصيف وتوثيق للمواد املكونة للمنتجات لتسهيل تفكيكها.
الشراء 
املستدام

X
3

يتم قياسه من خال املمارسات التالية:
.)EMS( مدى تعامل املنظمة مع املورديـن الحاصليـن على شهادة-

-مدى تضمن املواد املشتـراة من املورديـن املواصفات املتوافقة مع البيئة.
-مراعاة املنظمة عند التعاقد على املواد البنود الخاصة بالبيئة

التصنيع 
املستدام 

X
4

ويتم قياسه من خال املمارسات التالية:
-مدى تصنيع املنظمة ملنتجات صديقة للبيئة.            - مدى تـرشيد املنظمة الستهاكها من الطاقة.

-مدى استخدام املنظمة ملصادر الطاقة املتجددة.    - -مدى استخدام املنظمة لخامات معاد تدويـرها.
-مدى تـرشيد املنظمة الستهاكها من املياه.

التعاون مع 
العماء

X
5

ويتم قياسه من خال املمارسات التالية:
 ملنتجاتها.

ً
-مدى استخدام املنظمة للتغليف األمن بيئيا

-مدى تواصل املنظمة مع عمائها لزيادة إدراكهم ألهمية املنتجات صديقة البيئة.
-مدى اعتماد املنظمة على االتصاالت اإللكتـرونية.

-مدى استخدام املنظمة للملصقات التي تؤكد على أن منتجاتها صديقة للبيئة.
-مدى توفيق املنظمة بيـن احتياجات ورغبات العماء ومتطلبات البيئة.

-مدى التـزام املنظمة بفحص وسائل نقل املنتجات واالهتمام بصيانتها بصفة مستمرة.
اللوجستيات 

العكسية 
X

6
ويتم قياسه من خال املمارسات التالية:-

- مدى توفيـر املنظمة لوسائل تجميع املنتجات املستهلكة من العماء.
- مدى قيام املنظمة بإعادة تدويـر املنتجات املستهلكة.

- مدى قيام املنظمة بإصاح املنتجات املعيبة أو التالفة.
 لتجميع نفايات التصنيع والتخلص األمني منها.

ً
-مدى قيام املنظمة بتخصيص موقعا

-مدى قيام املنظمة باستخدام القطع واملواد من املنتجات التالفة املستـرجعة.

املتغيـرات الضابطة  -

وهي املتغيـرات التي قد يكون لها تأثيـر 
الــتــابــع، ومــن ثــم قــد يؤثـر على  على املتغيـر 
لتحديد  قياسه  يتم  ولــهــذا  قــيــاســه،  عملية 
أثـره لجعل القياس يتسم بالدقة والصدق.

ويــمــكــن تــوضــيــح الــتــعــريــف اإلجـــرائـــي 
للمتغيـرات الضابطة، من خال الجدول رقم )2(.

ومبـررات إضافة املتغيـرات الضابطة:

حجم الشركة: تم استخدام هذا املتغيـر كمتغيـر ضابط في نموذج االنحدار لعزل تأثيـر حجم الشركة على القيمة - 
االقتصادية املضافة للمنظمة، فمن املتوقع أن تـزداد القيمة االقتصادية املضافة مع زيادة حجم الشركة.

القيمة االقــتــصــاديــة املضافة -  تأثيـره على  لــعــزل  املتغيـر كمتغيـر ضــابــط  تــم اســتــخــدام هــذا  املـــال املستثمر:  تكلفة رأس 
للمنظمة

جدول رقم )2( 
التعريفات اإلجرائية للمتغيـرات الضابطة

التعريف اإلجرائي للمتغيـررمز املتغيـراسم املتغيـر
Xحجم الشركة

7
.tاللوغاريتم الطبيعي اإلجمالي أصول الشركة في نهاية الفتـرة

تكلفة رأس املال 
املستثمر

X
8

ويتم حسابه من خال )املتوسط املرجح ملعدل تكلفة رأس 
املال × رأس املال املستثمر(.
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مجتمع وعينة الدراسة
مجتمع الدراسة: يتمثل مجتمع الدراسة في الشركات املقيدة في بورصة األوراق املالية املصرية، والتي تنتمي إلى - 

قطاعات مختلفة والتي تهتم بتطبيق ممارسات ساسل التوريد املستدامة.

عينة الـــدراســـة: شملت عينة الـــدراســـة 30 شــركــة بــعــد اســتــبــعــاد الــشــركــات الــتــي لــم تــتــوافــر بياناتها بشكل كامل - 
للسلسلة الزمنية املطلوبة لقوائمها املالية، ولقد اهتمت الدراسة بأن تكون الشركات املختارة تطبق ممارسات 
ساسل التوريد املستدامة، وموزعة على القطاعات املختلفة وذلك لسلسلة زمنية قدرها 5 سنوات خال الفتـرة 

من 2016 إلى 2020.

وقد تم اختيار هذه الشركات على أساس املعاييـر اآلتية:-

أن تكون الشركات مدرجة ويتم تداول أسهمها بشكل منتظم في البورصة املصرية.- 

أن تتوافر القوائم املالية والتقاريـر السنوية عن الشركة خال فتـرة الدراسة.- 

مصادر الحصول على بيانات الدراسة

تم الحصول على البيانات املطلوبة من املصادر التالية:-

القوائم املالية والتقاريـر املالية السنوية واإليضاحات املتممة لها للشركات عينة البحث.- 

زيارات ميدانية للشركات عينة الدراسة للتحقق من مدى تطبيق ممارسات ساسل التوريد املستدامة.- 

حدود الدراسة

تقتصر الدراسة الحالية على الشركات املتداول أسهمها في سوق األوراق املالية املصري والتي تهتم بتطبيق ممارسات 
ساسل التوريد املستدامة، وذلك خال الفتـرة من 2016 إلى 2020.

اختبار الفروض وتحليل نتائج البحث
التحليل الوصفي اإلحصائي لبيانات عينة الدراسة:

يعرض الجدول رقم )3( اإلحصاءات الوصفية للمتغيـرات املتضمنة في نماذج الدراسة مصنفة إلى ثاث مجموعات 
بهدف  وذلــك  الضابطة،  واملتغيـرات  املضافة،  االقتصادية  القيمة  ومتغيـر  املستدامة،  التوريد  ساسل  )مــمــارســات  وهــي: 

إظهار الخصائص املميـزة لتلك املتغيـرات على مستوى الشركات عينة الدراسة.

الــتــابــع، أن القيمة االقــتــصــاديــة املضافة  الــجــدول رقــم )3( أن اإلحــصــاءات الوصفية الخاصة باملتغيـر  ويتضح مــن 
عــــلــــى مــــســــتــــوى شــــــرـكـــــات الـــعـــيـــنـــة 
خــال فتـرة الــدراســة يتـراوح بيـن 
وذلـــــك   )2 .916  ،19.1628-(
وانــــحــــراف   0.2 44  بــمــتــوســط 

معياري قدرة  4 .1.

ــــرات املــســتــقــلــة  ـــ ــيــ ــتــــغــ أمـــــــا املــ
)مــــــــمــــــــارســــــــات ســــــاســــــل الـــــتـــــوريـــــد 
ــتــــدامــــة( تـــبـــيـــــــن اإلحـــــصـــــاءات  املــــســ
الــبــيــئــيــة  اإلدارة  ــــأن  ــ بـ الــــوصــــفــــيــــة 
 ،7  .40-( مــن  تــتـــــراوح  الداخلية 
بــــمــــتــــوســــط  وذلـــــــــــــك   )1220.12
ــيــــاري  مــــعــ وانـــــــــحـــــــــراف   14.6006
ــــاءات  ــــصــ اإلحــ تـــظـــهـــر  كـــمـــا   ،1.12

جدول رقم )3(
اإلحصاءات الوصفية ملتغيـرات الدراسة

املتغيـرات
عدد 

املشاهدات
الحد
األدنى

الحد
الوسيطاملتوسطاألق�صى

االنحراف 
املعياري

املتغيـرات التابعة:
  4 .70.107991  91680.204. 2-115019.1628-القيمة االقتصادية املضافة 
املتغيـرات املستقلة )ممارسات 

ساسل التوريد املستدامة(:
1-اإلدارة البيئية الداخلية

2-التصميم الصديق للبيئة.
3-الشراء املستدام.

4-التصنيع املستدام.
5-التعاون مع العماء.

6-اللوجستيات العكسية 

150
150
150
150
150
150

7  .40-
16.149
6.0353
1.8299
0.689 

120.47 

1220.12
 4. 7  
10.4196

20.2 846
1.008 7
29 .0 

14.6006
0.036005
0.0947 
0.02376
0.0 97
0.1147

0.480
0.079  6
0.03353
0.02157
0.0 842
0.70498

1.12
2.18

0.618
0.8677
0.1 97
16.36

املتغيـرات الضابطة:
- حجم الشركة.

- تكلفة رأس املال.
150
150

7.4 2
0.1142

11.716
2.720

9.401 
0.714

9.021
0.303

1.673
0.417
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الوصفية أن التصميم الصديق للبيئة يتـراوح بيـن ) 16.149،   7 .4  ( وبمتوسط 0.360 وانحراف معياري 2.18، وكذلك 
املستدام  والتصنيع   0.618 معياري  وانــحــراف   0.09474 بمتوسط   )10.4196  ،6.0353( بيـن  تتـراوح  املستدام  الــشــراء  قيم 
0.02376 وانحراف معياري 0.8677، وكذلك التعاون مع العماء يتـراوح بيـن  يتـراوح بيـن )1.8299، 846 20.2( بمتوسط 
 ،120.470( بيـن  تتـراوح  العكسية  اللوجستيات  أمــا   ،0.1 97 معياري  وانــحــراف   0.0 97 بمتوسط   )1.008 7 و   0.689 (

 0. 29( بمتوسط 0.1147 وانحراف معياري 16.36.

وفيما يتعلق باملتغيـرات الضابطة تظهر اإلحصاءات الوصفية أن حجم الشركة )ُمقاًسا باللوغاريتم الطبيعي إلجمالي 
أصول الشركة( يتـراوح بيـن )2 7.4، 11.716( وبمتوسط  9.401 وانحراف معياري 1.673، كما تبيـن أن تكلفة رأس املال 

يتـراوح ما بيـن 0.1142، 2.720( وبمتوسط 0.714 وانحراف معياري 0.417(

نتائج اختبار فروض الدراسة

قياس أثـر ممارسات اإلدارة البيئية الداخلية على القيمة االقتصادية املضافة للمنظمة. ثم قياس أثـر ممارسات  1-
اإلدارة البيئية الداخلية على القيمة االقتصادية املضافة للمنظمة بهدف اختبار الفرض الفرعي األول، والذي 

ينص على:

»توجد عالقة ذات داللة معنوية بيـن ممارسات اإلدارة البيئية الداخلية والقيمة االقتصادية املضافة للمنظمة«

والقيمة  تفسيـري مستقل  الــداخــلــيــة كمتغيـر  البيئية  اإلدارة  مــمــارســات  بيـن  االرتــبــاط  عــاقــة  الــفــرض  هــذا  ويختبـر 
االقتصادية املضافة للمنظمة كمتغيـر تابع واختبار مدى كون التغيـرات التي تحدث في ممارسات اإلدارة البيئية الداخلية 

تستطيع أن تؤدى إلى تغيـرات في القيمة االقتصادية املضافة للشركات محل الدراسة.

وتـــم االســتــعــانــة بــنــمــوذج االنـــحـــدار الــخــطــي الــبــســيــط الخــتــبــار 
العاقة بيـن ممارسات اإلدارة البيئية الداخلية والقيمة االقتصادية 
البيئية الداخلية كمتغيـر  املــضــافــة، وتــم إدخـــال مــمــارســات اإلدارة 
تــابــع على  الــقــيــمــة االقــتــصــاديــة املــضــافــة كمتغيـر  ــال  ــ مستقل وإدخـ
ــى الــنــتــائــج الــتــي  حـــزمـــة الــبـــــرامــج اإلحــصــائــيــة Spss، وتــــم الـــتـــوصـــل إلــ

يعرضها الجدول رقم )4(.

الــداخــلــيــة والقيمة االقتصادية  البيئية  مــمــارســات اإلدارة  بيـن  )4( وجـــود عــاقــة معنوية  رقــم  الــجــدول  مــن  ويتضح 
 ،0.05 0.011 مقارنة بمستوى املعنوية الــذي يجرى عنده االختبار وهــو  املضافة ويؤكد ذلــك معنوية النموذج املحسوبة 
األمر الذي يؤكد وجود عاقة معنوية بيـن ممارسات اإلدارة البيئية الداخلية والقيمة االقتصادية املضافة وتؤكد النتيجة 
قيمة معامل التحديد R2 التي بلغت 0.14 وهو يعني أن ممارسات اإلدارة البيئية الداخلية تفسر 0.14 من متغيـرات القيمة 

االقتصادية املضافة، وهذا يعني قبول الفرض الفرعي األول.

قياس أثـر ممارسات التصميم الصديق للبيئة على القيمة االقتصادية املضافة للمنظمة: تم قياس أثـر ممارسات  2-
التصميم الصديق للبيئة على القيمة االقتصادية املضافة للمنظمة بهدف اختبار الفرض الفرعي الثاني، والذي 

ينص على:

»توجد عاقة ذات داللة معنوية بيـن ممارسات التصميم الصديق للبيئة والقيمة االقتصادية املضافة للمنظمة«.

ويختبـر هذا الفرض عاقة االرتباط بيـن ممارسات التصميم 
االقــتــصــاديــة  والــقــيــمــة  مستقل  تفسيـري  كمتغيـر  للبيئة  الــصــديــق 
التي  التغيـرات  كــون  مــدى  واختبار  تابع  كمتغيـر  للمنظمة  املضافة 
تحدث في ممارسات التصميم الصديق للبيئة تستطيع أن تؤدي إلى 

تغيـرات في القيمة االقتصادية املضافة للشركات محل الدراسة.

وتم التوصل إلى النتائج التي يعرضها الجدول رقم )5(.

جدول رقم )4(
 أثـر ممارسات اإلدارة البيئية الداخلية 

على القيمة االقتصادية املضافة
معامل 

R2 التحديد
املسحوبة امليل

T
املعنوية للمتغيـر 

املستقل
مستوى 
املعنوية

0.141.2192.4 10.0110.05

جدول رقم )5(
 أثـر ممارسات التصميم الصديق للبيئة 

على القيمة االقتصادية املضافة
معامل 

R2 التحديد
املسحوبة امليل

T
املعنوية للمتغيـر 

املستقل
مستوى 
املعنوية

0.231.4102.1310.0140.05
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للبيئة والقيمة االقتصادية  الصديق  التصميم  مــمــارســات  بيـن  )5( وجــود عاقة معنوية  الــجــدول رقــم  مــن  ويتضح 
املضافة للمنظمة، ويؤكد ذلك معنوية النموذج املحسوبة 0.014 مقارنة بمستوى املعنوية الذي يجرى عنده االختبار وهو 
0.05 واألمر الذي يؤكد وجود عاقة معنوية بيـن ممارسات التصميم الصديق للبيئة والقيمة االقتصادية املضافة، وتؤكد 
النتيجة قيمة معامل التحديد R2 التي بلغت 0.23 وهو يعني أن ممارسات التصميم الصديق للبيئة تفسر 0.23 من تغيـرات 

القيمة االقتصادية املضافة، وهذا يعني قبول الفرض الفرعي الثاني.

قياس أثـر ممارسات الشراء املستدام على القيمة االقتصادية املضافة للمنظمة. تم قياس أثـر ممارسات الشراء   -
املستدام على القيمة االقتصادية املضافة بهدف اختبار الفرض الفرعي الثالث، والذي ينص على:

» توجد عاقة ذات داللة معنوية بيـن ممارسات الشراء املستدام والقيمة االقتصادية املضافة للمنظمة«

ويختبـر هــذا الــفــرض عــاقــة االرتــبــاط بيـن مــمــارســات الــشــراء 
املضافة  االقتصادية  والقيمة  مستقل  تفسيـري  كمتغيـر  املستدام 
للمنظمة كمتغيـر تابع، واختبار مدى كون التغيـرات التي تحدث في 
ممارسات الشراء املستدام تستطيع أن تؤدي إلى تغيـرات في القيمة 
االقـــتـــصـــاديـــة املــضــافــة لــلــشــركــات مــحــل الــــدراســــة وتــــم الــتــوصــل إلــى 

النتائج التي يعرضها الجدول رقم )6(.

ويتضح من الــجــدول رقــم )6( وجــود عاقة معنوية بيـن ممارسات الــشــراء املستدام والقيمة االقتصادية املضافة، 
ويؤكد ذلك معنوية النموذج املسحوبة 0.018 مقارنة بمستوى املعنوية الذي يجرى عنده االختبار وهــو0.05 األمر الذي 
معامل  قيمة  النتيجة  ويؤكد  املضافة،  االقتصادية  والقيمة  املستدام  الــشــراء  ممارسات  بيـن  معنوية  وجــود عاقة  يؤكد 
التحديد R2 التي بلغت 0.16، وهو يعني أن ممارسات الشراء املستدام تفسر 0.16، وهو يعني أن ممارسات الشراء املستدام 

تفسر 16% من تغيـرات القيمة االقتصادية املضافة، وهذا يعنى قبول الفرض الفرعي الثالث.

قياس أثـر ممارسات التصنيع املستدام على القيمة االقتصادية املضافة للمنظمة: تم قياس أثـر ممارسات التصنيع  4-
املستدام على القيمة االقتصادية املضافة للمنظمة بهدف اختبار الفرض الفرعي الرابع، والذي ينص على:

»توجد عاقة ذات داللة معنوية بيـن ممارسات التصنيع املستدام والقيمة االقتصادية املضافة للمنظمة«.

ويختبـر هذا الفرض عاقة االرتباط بيـن ممارسات التصنيع 
املضافة  االقتصادية  والقيمة  مستقل  تفسيـري  كمتغيـر  املستدام 
الــتــي تحدث  تــابــع، واخــتــبــار مــدى كــون التغيـرات  للمنظمة كمتغيـر 
تـــؤدي إلــى تغيـرات في  فــي مــمــارســات التصنيع املــســتــدام تستطيع أن 

القيمة االقتصادية املضافة للشركات محل الدراسة.

وتم التوصل إلى النتائج التي يعرضها الجدول رقم )7(

ويتضح من الجدول رقم )7( وجود عاقة معنوية بيـن ممارسات التصنيع املستدام والقيمة االقتصادية املضافة، 
ويؤكد ذلك معنوية النموذج املسحوب 0.013 مقارنة بمستوى املعنوية الذي يجرى عنده االختبار وهو 0.05، األمر الذي 
يؤكد وجود عاقة معنوية بيـن ممارسات التصنيع املستدام والقيمة االقتصادية املضافة، ويؤكد النتيجة قيمة معامل 
القيمة االقتصادية  تغيـرات  مــن   %27 املــســتــدام تفسر  التصنيع  مــمــارســات  يعني أن  0.27 وذلـــك  بلغت  الــتــي   R2 التحديد 

املضافة، وهذا يعني قبول الفرض الفرعي الرابع.

أثـر ممارسات   - تم قياس  للمنظمة:  املضافة  القيمة االقتصادية  العمالء على  التعاون مع  أثـر ممارسات  قياس 
التعاون مع العمالء على القيمة االقتصادية املضافة للمنظمة بهدف اختبار الفرض الفرعي الخامس، والذي 

ينص على:

»توجد عاقة ذات داللة معنوية بيـن ممارسات التعاون مع العماء والقيمة االقتصادية املضافة للمنظمة«

جدول رقم )6(
أثـر ممارسات الشراء املستدام على القيمة 

االقتصادية املضافة
معامل 

R2 التحديد
املسحوبة امليل

T
املعنوية للمتغيـر 

املستقل
مستوى 
املعنوية

0.161.9721.8170.0180.05

جدول رقم )7(
أثـر ممارسات التصنيع املستدام على القيمة 

االقتصادية املضافة
معامل 

R2 التحديد
املسحوبة امليل

T
املعنوية للمتغيـر 

املستقل
مستوى 
املعنوية

0.271.7622.4170.0130.05
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ويختبـر هــذا الفرض عاقة االرتــبــاط بيـن ممارسات التعاون 
مع العماء كمتغيـر تفسيـري مستقل، والقيمة االقتصادية املضافة 
الــتــي تحدث  تــابــع، واخــتــبــار مــدى كــون التغيـرات  للمنظمة كمتغيـر 
إلــى تغيـرات في  في ممارسات التعاون مع العماء تستطيع أن تــؤدي 
الــدراســة، كما يتضح  للشركات محل  القيمة االقتصادية املضافة 

من الجدول رقم )8(.

ويتضح من الجدول رقم )8( وجود عاقة معنوية بيـن ممارسات التعاون مع العماء والقيمة االقتصادية املضافة، 
ويؤكد ذلك معنوية النموذج املسحوبة 0.015 مقارنة بمستوى املعنوية الذي يجرى عنده االختبار وهــو0.05، األمر الذي 
يؤكد وجود عاقة معنوية بيـن ممارسات التعاون مع العماء، والقيمة االقتصادية املضافة، وتؤكد النتيجة قيمة معامل 
R2 التي بلغت 0.24، وذلــك يعني أن ممارسات التعاون مع العماء تفسر 24% من تغيـرات القيمة االقتصادية  التحديد 

املضافة، وهذا يعني قبول الفرض الفرعي الخامس.

قياس أثـر ممارسات اللوجستيات العكسية على القيمة االقتصادية املضافة للمنظمة: 6-

الفرض  للمنظمة، بهدف اختبار  القيمة االقتصادية املضافة  العكسية على  اللوجستيات  أثـر ممارسات  تم قياس 
الفرعي السادس، والذي ينص على:

» توجد عاقة ذات داللة معنوية بيـن ممارسات اللوجستيات العكسية والقيمة االقتصادية املضافة للمنظمة »

والقيمة  مستقل،  تفسيـري  كمتغيـر  العكسية  اللوجستيات  مــمــارســات  بيـن  االرتــبــاط  عــاقــة  الــفــرض  هــذا  ويختبـر 
االقتصادية املضافة للمنظمة كمتغيـر تابع، واختبار مدى كون التغيـرات التي تحدث في ممارسات اللوجستيات العكسية 

تستطيع أن تؤدي إلى تغيـرات في القيمة االقتصادية املضافة للشركات محل الدراسة.

وتم االستعانة بنموذج االنحدار الخطي البسيط الختيار تلك 
العاقة، وتم التوصل إلى النتائج التي يوضحها الجدول رقم )9(.

ويــتــضــح مـــن الـــجـــدول رقــــم )9( وجــــود عــاقــة بــيـــــن مــمــارســات 
اللوجستيات العكسية والقيمة االقتصادية املضافة، ويؤكد ذلك 
معنوية النموذج املحسوبة 0.012 ومقارنة بمستوى املعنوية الذي 
يــجــرى عــنــده االخـــتـــبـــار وهــــــــو0.05، األمــــر الــــذي يــؤكــد وجــــود عــاقــة 

معنوية بيـن ممارسات اللوجستيات العكسية والقيمة االقتصادية املضافة، ويؤكد النتيجة قيمة معامل التحديد R2 التي 
بلغت 0.29، وذلك يعني أن ممارسات اللوجستيات العكسية تفسر 29% من تغيـرات القيمة االقتصادية املضافة، وهذا 

يعني قبول الفرض الفرعي السادس.

نتائج تحليل االنحدار املتعدد ملتغيـرات الدراسة: 7-

تم إجراء تحليل االنحدار املتعدد ملتغيـرات الدراسة للتوصل إلى مدى تأثـر املتغيـر التابع )القيمة االقتصادية املضافة 
املستدام،  والــشــراء  للبيئة،  الصديق  والتصميم  الــداخــلــيــة،  البيئية  )اإلدارة  فــي  واملتمثلة  املستقلة  باملتغيـرات  للمنظمة( 
املــال املستثمر( وكانت  اللوجستيات العكسية، وحجم الشركة، وتكلفة رأس  العماء،  والتصنيع املستدام، والتعاون مع 

النتائج كما يوضحها الجدول رقم )10(.

 ويتضح من الجدول رقم )10( ما يلي:

املعنوية  ألن  نــظــًرا  الطبيعي  الــتــوزيــع  تتبع  الــبــيــانــات  أن  إلــى   )Kolmogorov Smirnov( اخــتــبــار  معنوية  نتيجة  تشيـر 
اإلحصائية أكبـر من 5% ومن ثم يمكن القول بأن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي.

وبالنظر إلي نتيجة معامل اختبار )Durbin – Watson( للتحقق من عدم وجــود مشكلة االرتباط الذاتي بيـن بواقي 
االنحدار نجد أن قيمته 1.624 أي أنها تؤول إلى 2، وهو ما يؤكد عدم وجود مشكلة االرتباط التسلسلي بيـن األخطاء، وقد 

جدول رقم )8(
أثـر ممارسات التعاون مع العمالء على القيمة 

االقتصادية املضافة
معامل 

R2 التحديد
املسحوبة امليل

T
املعنوية للمتغيـر 

املستقل
مستوى 
املعنوية

0.241.6142.8 20.0150.25

جدول رقم )9(
أثـر ممارسات اللوجستيات العكسية على القيمة 

االقتصادية املضافة
معامل 

R2 التحديد
املسحوبة امليل

T
املعنوية للمتغيـر 

املستقل
مستوى 
املعنوية

0.291.132.42 0.0120.05
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للتحقق  الــدراســة  بيانات  باختبار  الباحث  قــام 
ــــي مــشــكــلــة  ــنــــمــــاذج املـــــقـــــدرة فـ مـــــن عــــــدم وقـــــــوع الــ
االزدواج الخطي بيـن متغيـرات الدراسة، والذي 
يــشــيـــــر إلــــى مــــدى قــــدرة كـــل مــتــغــيـــــر مــســتــقــل على 
تفسيـر التغيـرات في املتغيـرات املستقلة األخرى، 
 VIF البيانات  تضخم  معامل  قيمة  كانت  وكلما 
منخفضة > 10 كلما دل على عدم وجود مشكلة 
االزدواج الخطي، وياحظ من الجدول رقم )10( 
VIF للمتغيـرات املستقلة حيث  انخفاض قيمة 
 ،1.641 الداخلية  البيئية  اإلدارة  متغيـر  حقق 
لــلــبــيــئــة  1.86، والـــشـــراء  والــتــصــمــيــم الــصــديــق 
 ،1.81  املستدام  والتصنيع   ،1.98  املستدام 
والـــلـــوجـــســـتـــيـــات   1.123 الـــعـــمـــاء  مــــع  ــتــــعــــاون  الــ
العكسية 1.671 وحجم الشركة 1.332 وتكلفة 
10، كذلك  أقـــل مــن  أنــهــا  املــــال 1 1.9 أي  رأس 
الــســمــاح Tolerance عن  ارتـــفـــاع قــيــمــة مــعــامــل 
0.10 وهــــى قــيــم تــشــيـــــر إلــــي عــــدم وجـــــود مشكلة 

االزدواج الخطي.

وتــشــيـــــر نــتــائــج الـــجـــدول رقــــم )10( إلــــى أن 
 إلــى 

ً
الـــقـــوة الــتــفــســيـــــريــة لــلــنــمــوذج )R2( اســـتـــنـــادا

51.2%، وذلـــك  تــمــثــل  الــتــحــديــد  قــيــمــة مــعــامــل 
الــدراســة  بنموذج  املستقلة  املتغيـرات  أن  يعني 
51.2% من التغيـر  تستطيع في مجملها تفسيـر 

في القيمة االقتصادية املضافة للمنظمة.

يــــتــــضــــح مـــــــن الـــــــــجـــــــــدول رقــــــــــم )10(  كـــــمـــــا 
وباستخدام اختبار تحليل التبايـن ANoVA معنوية النموذج اإلحصائية بداللة اختبار )F-Test( عند مستوى معنوية %5، 

حيث أن F املسحوبة )0.0000( أقل من مستوى املعنوية%5.

النتائج والتوصيات ومجاالت البحث املستقبلية
تفسيـر النتائج ومناقشتها

تستهدف الدراسة في هذا الجزء عرض ألهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة، حيث استهدف الدراسة اختبار تأثيـر 
ممارسات ساسل التوريد املستدامة )اإلدارة البيئية الداخلية، والتصميم الصديق للبيئة، والشراء املستدام، والتصنيع 
هدف  ولتحقيق  للمنظمة.  املضافة  االقتصادية  القيمة  على  العكسية(  واللوجستيات  العماء،  مــع  والــتــعــاون  املــســتــدام، 
التي  التي تشمل مجموعة من املمارسات  أنها االستـراتيجية  التوريد املستدام على  الــدراســة تم تعريف ممارسات ساسل 
تـزيل اآلثار الضارة بيئًيا عن طريق ساسل التوريد، مما يعطي املنظمة فرصة لتأميـن جميع مراحل التصنيع والبيع لديها 

لخلق ميـزة تنافسية تميـزها عن غيـرها، وتتـرجم في انخفاض تكاليف تشغيلها وزيادة إيـراداتها مما يخلق لها قيمة مضافة.

والخــتــبــار مــدى صحة فـــروض الــدراســة اعتمد البحث على دراســـة ميدانية ملجموع مــن الــشــركــات املــوزعــة على عدة 
قــطــاعــات فــي بيئة األعــمــال املــصــريــة بــاإلضــافــة إلجــــراء املــقــابــات الشخصية مــع بــعــض مــديـــــري اإلدارات فــي الــشــركــات محل 
الدراسة، باإلضافة إلى فحص القوائم املالية للشركات محل الدراسة للحصول على املعلومات التي تفيد بمدى التحسن 

جدول رقم )10(
نتائج تحليل االنحدار املتعدد ملتغيـرات الدراسة

املتغيـرات املستقلة
القيمة االقتصادية املضافة للمنظمة

معامالت 
االنحدار

قيمة 
اختبار
T.Test

معنوية 
املعامالت 

Sig

معدل 
تضخم 

البيانات 
VIF

معامل 
السماح

Tolerance

--0.6140.1420.012ثابت االنحدار
 410.0011.6410.81 .2 0.91اإلدارة البيئية الداخلية

9 0.7 2410.0031.86. 0.918التصميم الصديق للبيئة
8 0.7 0.6171.0350.0001.98الشراء املستدام

0.814 0.9161.6520.0171.81التصنيع املستدام
41.1230.889 40.9140.0 0.6التعاون مع العماء

0.0011.6710.912 1.2111.74اللوجستيات العكسية
0.0021.3320.719 0.7134.1حجم الشركة

 10.84 0.0051.9-1.213-0.651تكلفة رأس املال
R 0.716معامل االرتباط

R2 معامل التحديد
R-Squard

0.512

R2 معامل التحديد املعامل
Adjusted R-Squared

0.4 1

F قيمة اختبار
F-Statistic

5.213

قيمة F املعنوية
Prob-)F-Statistic(

0.000

قيمة اختبار دربن واطسون
Durbin- Watson State

1.624

معنوية كلمجروف سميـرنوف
Kolmogorov Smirnovsig

0.176



العالقة بين ممارسات سالسل التوريد املستدامة والقيمة االقتصادية املضافة للمنظمة  ...

88

أو التدهور في القيمة االقتصادية املضافة بعد تطبيق ممارسات ساسل التوريد املستدامة، ثم إجراء بعض االختبارات 
اإلحصائية، وتوصلت تلك االختبارات لعدة نتائج يمكن تناولها على النحو التالي:

توصلت نتائج البحث إلى وجــود تأثيـر إيجابي ملمارسات ساسل التوريد املستدامة على صافي ربح التشغيل مما 1- 
ينعكس باآلثار اإليجابية على القيمة االقتصادية للمنظمة، حيث أن تطبيق ممارسات ساسل التوريد املستدامة 
في املواعيد وتحسيـن  في ظل جانحة كورونا يعطي املنظمة ميـزة تنافسية تتمثل في سرعة االستجابة والتسليم 
إدارة املخزون واملخازن وتحسيـن العاقات مع العماء واملورديـن، مما ينعكس باإليجاب على األداء املالي للشركة.

توصلت الــدراســة إلــى وجـــود عــاقــة ارتــبــاط موجبة بيـن مــمــارســات ســاســل الــتــوريــد املــســتــدام وتحسيـن القيمة 2- 
االقتصادية املضافة من عدة أبعاد متمثلة في تحسيـن األداء املالي مقاًسا بالربحية وتخفيض التكلفة وتحقيق 
وفــورات اقتصادية، وكذلك تحسيـن أداء املنظمة بشكل عام من خال سرعة التعرف على احتياجات العماء 
والتواصل معهم وقدرة املنظمة على الحصول بسرعة على املدخات بتكلفة أقل من املورديـن، مما يؤدي إلى رفع 
وتحسيـن مستوى مرونة األداء، سواء في القدرة على تغييـر أحجام اإلنتاج أو سرعة التسليم أو سرعة التعامل مع 

شكاوى ومقتـرحات العماء.

توصيات الدراسة

في ضوء النتائج السابقة التي توصلت إليها الدراسة يجب االهتمام بممارسات ساسل التوريد املستدامة باعتبارها 
من األدوات اإلدارية الهامة التي ال تتحرك أي منشأة راغبة في النمو واالستمرار بدونها، لذا يجب على جميع املنظمات تبني 
هــذه املمارسات والــحــرص على تطبيقها، حيث أن التقدم واالســتــمــرار والنمو لن يحدث بــدون مواكبة وتطبيق األساليب 

والطرق اإلدارية الحديثة.

كما تو�سي الدراسة بضرورة خلق الوعي واملعرفة الكاملة لدى املوظفيـن والعامليـن عن ممارسات ساسل التوريد 
املستدام وكيفية توظيفها لاستفادة منها في توطيد عاقة املنظمة باملورديـن والعماء واملوزعيـن لتحسيـن األداء التشغيلي 

واملالي للمنظمة.

يــجــب أن تعمل املــنــظــمــات عــلــى دعـــم وتــعــزيـــــز مــمــارســات ســاســل الــتــوريــد املــســتــدامــة مــع الــعــمــاء ومــمــارســات اإلدارة 
الداخلية والشراء املستدام مع املورديـن ملا له من آثار إيجابية على تكاليف التصنيع.

توصيات الدراسات املستقبلية

تقتـرح الدراسة أن تتجه البحوث املستقبلية إلى:

دراسة أثـر تطبيق ممارسات إدارة ساسل التوريد املستدامة على تحسيـن األداء التشغيلي واملالي بالتطبيق على - 
القطاع الصحي في ظل جائحة كورونا.

الــقــرار من قبل إدارة املنظمة، دراســة -  التوريد املستدامة على دعــم عملية اتخاذ  أثـر تطبيق ممارسات ساسل 
تطبيقية على القطاع التجاري.

دراسة العاقة بيـن ممارسات ساسل التوريد املستدامة والحصة السوقية للمنظمة.- 

دور ساسل التوريد املستدامة في تحقيق التنمية املستدامة على املستوى القومي.- 
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 ABSTRACT

This research paper aimed at investigating the relationship between sustainable supply chain prac-
tices )internal environmental management, environment-friendly design, sustainable purchasing, sustain-
able manufacturing, cooperation with clients, and reverse logistics( as the independent variables, and the 
economic value added of the company as the dependent variable. A study sample of thirty companies was 
chosen from various industrial sectors among the companies listed on the Egyptian stock exchange mar-
ket. A total of 1 0 observations were obtained representing the time period 2016 – 2020. The financial 
statements of the companies were analyzed in order to discover the improvement or deterioration incurred 
by their economic value added due to the application of sustainable supply chain practices. In addition, 
in-depth analytical interviews were conducted with a number of department managers in the companies 
under study.

The collected data were analyzed using descriptive measures, frequencies, the regression analysis and 
the correlation coefficient. After carrying out the necessary statistical tests, the study results revealed a pos-
itive effect of the sustainable supply chain practices on the economic value added at the company level.

.

Keywords: Sustainable Supply Chain, Economic Value Added, Corona Pandemic, Sustainable Pur-
chasing, Reverse Logistics.


