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 مخطط مقترح لتعزيز االستدامة في سلسلة التوريد  
 دراسة مق ارنة -  عبر نظام المخزون الُمدار من البائع

 
 (2)عمرو حسين عبد البر -(2)عبد العال حماد -(1)أحمد عبد الحكيم أحمد طارق 

 (3)أمل مصطفى حسين عصفور
رة، ( كلية التجا2س ( طالب دراسات عليا، كلية الدراسات والبحوث البيئية، جامعة عين شم1

 ( األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى 3 جامعة عين شمس
 

 المستخلص
تعد االستدامة في سلسلة التوريد قضية مهمة في الوقت الحاضر، ويمكن اعتبار نهج 

ظم نظام المخزون الُمدار من البائع بمثابة تحسين للتحالف االستراتيجي للمؤسسة. ناقشت مع
الدراسات السابقة استدامة سلسلة التوريد، والعالقة بين إدارة المورد للمخزون واإلستدامة فى 
سالسل اإلمداد في صناعة المستحضرات الصيدالنية ولكن لم تربط أي من الدراسات السابقة 
بين إدارة المورد للمخزون واإلستدامة فى سالسل اإلمداد في صناعة التجزئة. في هذا البحث 

( جوانب استدامة سلسلة التوريد، حيث تشمل الجانب البيئي، والجانب 1تم دراسة العالقة بين )
( متغيرات إدارة المورد المخزون التي يديرها البائع 2االجتماعي، والجانب االقتصادي و)

وتشمل متغير اإلدارة، ومتغير اإلنتاج، ومتغير المخزون، ومتغير مستوى الخدمة، ومتغير 
وقد تم إجراء دراسة إحصائية في ضوء االستبيان الموزع على خبراء سلسلة التوريد في النقل. 

نهج مختلط من خالل تطبيق  مختلف الصناعات في السوق، وكان المنهج المستخدم هو
المنهج الوصفى والمنهج الكمي من خالل تطبيق مسح مقدم إلى مختلف العاملين في مجال 

رؤية واضحة حول العالقة بين المخزون الذي يديره البائع سلسلة التوريد من أجل إعطاء 
هامش الخطأ  %8.5مستوى الثقة و %95وسلسلة التوريد االستدامة جائت العينة كالتالى 

عينة كحد أدنى،وبناء على ذلك فقد كانت عدد النسخ  133وتبين أن حجم العينة المناسب هو
إجابة بعد إزالة  148نسخة وردود فعل  200الموزعة حيث قام الباحثون بتوزيع أكثر من 

اإلجابة الخاطئة واإلجابات غير المنتهية كما قام الباحثون بتوزيع االستطالع على مختلف 
قطاعات الصناعة على األشخاص العاملين فيها مستويات هرمية مختلفة مع سنوات مختلفة 
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تدامة فى سالسل اإلمداد تظهر نتيجة الدراسة أن هناك عالقة بين متغيرات اإلس من الخبرة.
ردية بين متغيرات نظام إدارة طومتغيرات إدارة المورد للمخزون. وقد أثبتت النتائج وجود عالقة 

المورد للمخزون والتي لها تأثير على متغيرات استدامة سلسلة التوريد. وقد جائت من 
  .سلسة التوريد التوصيات أهمية تطبيق نظام إدارة المورد للمخزون وقدرته اإلستدامة فى

 التي الكلمات المفتاحية: االستدامة، متغيرات استدامة سلسلة التوريد، متغيرات المخزون 
ن، يديرها البائع، التحالف االستراتيجي، تأثير السوط، في الوقت المناسب، النقل، المخزو 

 .قتصادياإلنتاج، مستوى الخدمة، اإلدارة، الجانب البيئي، الجانب االجتماعي، الجانب اال
 

 المقدمة
أحد أسباب ظهور االستدامة في الوقت الحاضر هوأن انبعاثات الكربون من أنشطة 
النقل في سلسلة التوريد تساهم بشكل كبير في ظاهرة االحتباس الحراري التعريف األكثر 

 World Commission onاعتماًدا واألكثر اقتباًسا لالستدامة هوتعريف لجنة برونتالند )

Environment and Development  ،1987 التنمية التي تلبي احتياجات الحاضر" :)
دون المساس بقدرة األجيال القادمة على تلبية احتياجاتهم ". يتضمن هذا العنوان الواسع 
لالستدامة قضايا مثل فهم التأثير البيئي للنشاط االقتصادي في كل من االقتصادات النامية 

( ؛ 2002وآخرون،  Lal( ؛ ضمان األمن الغذائي العالمي )Ehrlich  ،1991والصناعية )
( ؛ وضمان Savitz and Weber  ،2006)ضمان تلبية االحتياجات اإلنسانية األساسية 

(، ومع ذلك، غالًبا Whiteman and Cooper, 2000الحفاظ على الموارد غير المتجددة )
تحليالت ونادًرا ما يتم تحليلها على ما يتم حساب أنشطة النقل بطريقة مبسطة إلى حد ما في ال

مستوى عاٍل من التفاصيل، وبالتالي، فإن التأثيرات الفعلية لعمليات النقل على األداء 
االقتصادي والبيئي للشركة مشوهة، ويتكون مفهوم االستدامة من ثالث ركائز: االقتصادية 

لتوريد، والمخزون الُمدار من والبيئية واالجتماعية ناقشت الدراسات السابقة استدامة سلسلة ا
البائع والعالقة بينه وبين االستدامة في سلسلة التوريد في صناعة المستحضرات الصيدالنية، 
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ولكن لم تربط أي من الدراسات السابقة بين إدارة المورد للمخزون واالستدامة في سلسلة التوريد 
ح شركة إدارة المورد للمخزون في صناعة التجزئة، كعالقة تآزرية ، من غير المرجح أن تصب

، يربح ممثلوالبائعين المخزون في سلسلة التوريد، أيًضاغير متوقعة من مخزون المنتج وتقليل 
)المورد( في بائع التجزئة البائع من خالل التصديق على المنتج بشكل صحيح وأن أعضاء 

نظيف وتوحيد خطوط المتجر على دراية بهياكل عالمة المنتج ، كل ذلك أثناء العمل على ت
منتجاتهم لتاجر التجزئة، يمكن أن يقلل إدارة المورد للمخزون أيًضا من درجة تأثير السوط 

(Sadeghi, Javad; Mousavi, Seyed Mohsen; Niaki, Seyed Taghi Akhavan 

2014) 

 ، فقدنظًرا ألن العديد من المنظمات قامت بتوحيد المستودعات المحلية في مرافق إقليمية
 حققت وفورات الحجم في عمليات التوزيع مع االستمرار في خدمة مستجمعات المياه المحلية

يدة البع بطريقة فعالة. سمحت القدرة المتزايدة لهذه المرافق للشركات بالوصول إلى نقاط الشراء
 خارج طرق التوزيع العادية.

 

 مشكلة البحث
هم وإدارة العالقة بين معلمات استدامة ينبع النجاح في استدامة سلسلة التوريد عادًة من ف

سلسلة التوريد وإدارة المورد للمخزون، وتؤدي المشاريع األكثر جاذبية إلى تحسينات على طول 
كل من أبعاد سلسلة التوريد وأبعاد االستدامة، وهذا بالتأكيد هوالحال مع للبدء، فحص كيفية 

تشمل االختالفات  ،وتحسين الخدمة تحمل كل شريك في سلسلة التوريد لتقليل االنبعاثات
الرئيسية بين إدارة المورد للمخزون التقليدي وإدارة المورد للمخزون األخضر المتعلقة باستدامة 

( يتم أخذ انبعاثات الكربون الناتجة عن التخزين والنقل في االعتبار 1سلسلة التوريد ما يلي: )
كلفة اإلجمالية لسلسلة التوريد في نموذج ( الت2في نموذج إدارة المورد للمخزون األخضر و)

إدارة المورد للمخزون األخضر يتضمن التكاليف الناتجة عن تداول انبعاثات الكربون، 
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، وكان المحرك لهذه الدراسة هوتقارير لقياس اداء العالقة باإلضافة إلى التكاليف االقتصادية
كات التى أستطاعت تبنى حيث كانتا من أولى الشر  P&Gوشركة   Wall-Martبين شركة 

نظام إدارة المورد للمخزون وبناءا عليه كان ذلك المحرك لقياس تأثير إداة المورد للمخزون 
على إستدامة سلسة التوريد الخاصة بتجارة التجزئة، وجائت الدراسات الحديثة لتوضح أهمية 

 ,Fekpeاسة التالية نظام إدارة المورد للمخزون ومدى تأثيره على اإلستدامة كما أشارت الدر 
Delaporte, 2019 درس االستدامة على أداء سلسلة التوريد والغرض من هذه الدراسة .

هواستخدام البيانات التجريبية لفحص آثار دمج عناصر االستدامة على أداء سالسل التوريد 
أسفرت الدراسة عن وجود عالقات إيجابية  ،لتصنيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم

تشير  ،وية ذات داللة إحصائية بين كل من عناصر االستدامة الثالثة وتركيبات التكاملق
نتيجة الدراسة إلى أن تكامل االستدامة هومتغير وسيط يفسر تبايًنا كبيًرا في أداء سلسلة 

درس االستدامة طويلة األجل والمخزون الذي . Huoy, et al 2018وايضا دراسة  التوريد.
البائع والغرض من دراسته هوفهم عامل النجاح الرئيسي للتنفيذ الناجح  الُمدار من قبل

واالستدامة طويلة األجل للمخزون الُمدار من البائع )إدارة المورد للمخزون(. عالقة مهمة مع 
االستدامة على المدى الطويل والتنفيذ الناجح لمؤشر إدارة المورد للمخزون. تعطي الدراسة 

إيجابية بين جودة العالقة والنظام المتكامل تجاه استدامة إدارة المورد  ضمنًا أن هناك عالقة
للمخزون لكن ليس لديهم تأثير كبير ضد تنفيذ إدارة المورد للمخزون واستدامته. يتم تحديد أداء 

 سلسلة التوريد من خالل درجة تكامل عناصر االستدامة الثالثة
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 أسئلة البحث
 ناعةالبائع على استدامة سلسلة التوريد في ص ما تأثير المخزون الذي يديره

 البيع بالتجزئة؟
 األسئلة الفرعية التي يمكن أن تمتد من السؤال الرئيسي هي:

رة يؤثر المخزون الذي يديره البائع على سلسلة التوريد الستدامة تجا إلى أى مدى يمكن( 1
 التجزئة في مصر؟

للمخزون في مصر من أجل مواكبة المعايير يتم تطوير إدارة المورد  إلى أى مدى يمكن( 2
 الدولية الستدامة سلسلة التوريد؟

 ( ما هوتأثير إدارة المورد للمخزون على صناعة سالسل اإلمداد؟3
 

 أهداف الدراسة
الغرض الرئيسي من الدراسة هوسد الفجوة من خالل إيجاد وتحليل العالقة بين مؤشر 

ا أثيرهتلسلة التوريد في صناعة البيع بالتجزئة وإيجاد إدارة المورد للمخزون واالستدامة في س
والبعد  على استدامة سلسلة التوريد فيما يتعلق بالتكلفة االقتصادية )التكلفة( واالجتماعية.،

البيئي الستدامة سلسلة التوريد، ويمكن تحقيق ذلك من خالل تطبيق تطبيق إدارة المورد 
يسية ثير على استدامة سلسلة التوريد، واألهداف الرئللمخزون في سلسلة التوريد سيكون له تأ

 حيث يجب أن تكون على النحوالتالي:
 واستدامة سلسلة التوريد. إدارة المورد للمخزون . دراسة العالقة بين 1
 د.ستدامة سلسلة التوريعناصر االإدارة المورد للمخزون و  عناصر. لقياس العالقة وتأثير 2
المورد للمخزون على استدامة سلسلة التوريد في السوق  . توضيح تأثير مؤشر إدارة3

 المصري.
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 أهمية البحث
امة استد ينبع النجاح في استدامة سلسلة التوريد عادًة من فهم وإدارة العالقة بين متغيرات
 ول كلطسلسلة التوريد وإدارة المورد للمخزون، وتحقق المشاريع األكثر قابلية  لتحسينات على 

مل ية تحة التوريد وأبعاد االستدامة، وهذا بالتأكيد هوالحال مع للبدء بفحص كيفمن أبعاد سلسل
ن ية بيكل شريك في سلسلة التوريد لتقليل االنبعاثات وتحسين الخدمة، تشمل االختالفات الرئيس

توريد لة الإدارة المورد للمخزون التقليدي وإدارة المورد للمخزون األخضر المتعلقة باستدامة سلس
وذج ( يتم أخذ انبعاثات الكربون الناتجة عن التخزين والنقل في االعتبار في نم1يلي: )ما 

رة المورد ( التكلفة اإلجمالية لسلسلة التوريد في نموذج إدا2إدارة المورد للمخزون األخضر ، و)
 للمخزون يتضمن التكاليف الناتجة عن تداول انبعاثات الكربون ، باإلضافة إلى التكاليف

كبار تصادية، ويعتبر العاملين بسالسل اإلمداد وتجار التجزئة والموردين المستفيدين الاالق
 د.بتطبيق هذا البحث من حيث تطبيقه إلستدامة الموارد ولتحسين مستوى ادارة سالسل األمدا

 

 فروض البحث
بناًء على النتائج المستخلصة من مراجعة األدبيات، فإن فرضية الدراسة حيث تكون 

 عالقةلقة بين مؤشر نظام إدارة المورد للمخزون واستدامة سلسلة التوريد كعالقة مفترضة العال
مباشرة حيث سيؤثر مؤشر نظام إدارة المورد للمخزون على استدامة سلسلة التوريد على 

 النحوالتالي وعلى ذلك تكون فروض العدم كالتالى:
Ho1 قتصادي لالستدامة وإدارة ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين الجانب اال

 المورد للمخزون.
 Ho2 د ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين الجانب البيئي لالستدامة وإدارة المور

 للمخزون.
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 Ho3 ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين الجانب االجتماعي لالستدامة وإدارة
 المورد للمخزون.

 
 الدراسة    مصطلحات

:Sustainability عني االستدامة تلبية احتياجاتنا الخاصة بدون المساس بقدرة وهى ت
األجيال القادمة على تلبية االحتياجات الخاصة، باإلضافة إلى الموارد الطبيعية، نحتاج أيًضا 
إلى موارد اجتماعية واقتصادية، االستدامة ليست مجرد حماية للبيئة، نجد أيًضا في معظم 

 Wilkinson, et) لعدالة االجتماعية والتنمية االقتصادية.تعريفات االستدامة مخاوف بشأن ا
al 2001) 

Economical aspect:  يمكن تعريف الجوانب االقتصادية بأنها حياة دقيقة ألسلوب حياة
 (I Salite , et al 2006 )رفاهيته الشخصية.الشخص ، وتحديد المعايير المناسبة لقياس 

Environmental aspects: ت التي يتم تقييمها في إنها القدرة على الحفاظ على الصفا
البيئة المادية مع القدرات التي تمتلكها البيئة الطبيعية للحفاظ على الظروف المعيشية لبيئة 

 (I Salite , et al 2006 ) نظيفة ومناسبة.
Social aspects:  تتشابك الجوانب االجتماعية لالستدامة مع الجوانب البيئية واالقتصادية

، ويعتمد جزء كبير من الرفاهية االجتماعية للفرد على وضعه االقتصادي ، وحالته البيئية ، 
ور حول أكثر من مجرد اآلثار غير المباشرة للبيئة ولكن ال تزال الجوانب االجتماعية تد

 (I Salite , et al 2006 )أواالقتصادية
 (VMI) Vendor Managed Inventory:  هونموذج عمل يوفر فيه بائع التجزئة

لمنتج ما معلومات إلى بائع ذلك المنتج ويتحمل البائع المسؤولية الكاملة عن االحتفاظ 
 (Y Dong 2002 )بمخزون متفق عليه للمادة ، عادًة في موقع استهالك بائع التجزئة.

https://www.emerald.com/insight/search?q=Adrian%20Wilkinson
https://www.emerald.com/insight/search?q=Adrian%20Wilkinson
https://scholar.google.com/citations?user=kpElOLAAAAAJ&hl=en&oi=sra
https://www.emerald.com/insight/search?q=Adrian%20Wilkinson
https://scholar.google.com/citations?user=kpElOLAAAAAJ&hl=en&oi=sra
https://www.emerald.com/insight/search?q=Adrian%20Wilkinson
https://scholar.google.com/citations?user=kpElOLAAAAAJ&hl=en&oi=sra
https://www.emerald.com/insight/search?q=Adrian%20Wilkinson
https://scholar.google.com/citations?user=KvJoUZkAAAAJ&hl=en&oi=sra
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Transportation:  ُيعرَّف إجراء النقل بأنه حركة معينة لجسم من نقطتين مختلفتين
ت كابالباستخدام وسائط النقل التي تشمل الهواء واألرض )السكك الحديدية والطرق( والمياه وال

 (Litman 2003 ) وخطوط األنابيب.
Production: لجمع بين المدخالت المادية المختلفة والمدخالت غير المادية هي عملية ا

لعة )المواد الخام( من أجل إنتاج منتجات لالستهالك )المخرجات( وهي عملية إنشاء ناتج أوس
 (Antony 2003 )أوخدمة لها قيمة وتساهم في منفعة األفراد.

On hand inventory: ي وقت لبيع أواالستخدام فتوريد السلع أوالمواد التي توفرها الشركة ل
 .معين

(2005Kim) 
Administration: ن إنشاء وتطبيق يشير تعريف اإلدارة إلى مجموعة األفراد المسؤولين ع

 .Sari et )، أوأولئك الذين يشغلون مناصب قيادية والذين يكملون مهاًما مهمة.القواعد واللوائح
al 2007) 

Service level: ا ، يعطي مستوى الخدمة النسبة المئوية التي من أجل قياس أداء نظام م
 )يجب أن تتحقق بها هذه األهداف إلى أن معدل تعبئة العميل يختلف عن مستوى الخدمة.

Achabal et. al 2000) 
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 الدراسات السابقة
Danese, 2006 كان الهدف من دراسته  ،درس إدارة المورد للمخزون في سلسلة التوريد

ب فية توسيع )إدارة المورد للمخزون( على حد سواء في المنبع والمصهوتسليط الضوء على كي
ن في شبكة التوريد لتنسيق تدفق المواد والمعلومات بين جميع الكيانات. أسفرت الدراسة ع
م تحديد متطلبات إدارة المورد للمخزون الموسعة فيما يتعلق بتدفقات المعلومات التي تدع

 نشرهاو د. نظم المعلومات، التي تدعم جمع البيانات وإدارتها العالقات بين أعضاء شبكة التوري
لك نظام مراقبة، يسلط الضوء على الفوائد لكل عضوفي شبكة التوريد وكذو  االداءو  وتفصيلها

 تجنب السلوكيات المستفيدة.
Vigtil, 2007  كان الهدف من دراسته  ،درس تبادل المعلومات في إدارة المورد للمخزون

جح ع بيانات الطلب المسبق التي ستكون ذات قيمة للمورد من أجل التخطيط الناهوتحديد أنوا 
 دراسةللتزويد في حاالت إدارة المورد للمخزون وتكرارها ووسائل تبادل المعلومات. نتج عن ال

 أن حالة المخزون الحالية وتوقعات المبيعات هي أهم أنواع المعلومات التي يجب توفيرها
 إدارة المورد للمخزون. للمورد في عالقة مع

Sari, 2007 درس زيادة أداء إدارة المورد للمخزون والمستويات المختلفة لسعة التوريد 
ن مالخارجية وكان الهدف من دراسته هواستكشاف زيادة األداء التي حققها المخزون الُمدار 

م لخارجية وعدقبل البائع )إدارة المورد للمخزون( في ظل مستويات مختلفة من قدرة العرض ا
ى مستو  اليقين في الطلب والمهلة الزمنية. نتج عن الدراسة أن إدارة المورد للمخزون يوفر نفس

 تة.زيادة األداء تقريًبا طالما ظلت نسبة مهلة بائع التجزئة إلى تلك الخاصة بالمورد ثاب
Weele, Raaij, 2008.  الدراسة  إدارة المورد للمخزون والهدف من هذهادرس نتائج األداء

هوالسعي إلى التحقيق في نتائج األداء للمخزون الذي يديره البائع من منظور المشتري وعوامل 
التمكين لتطبيقه الناجح. نتج عن الدراسة أن نجاح إدارة المورد للمخزون يتأثر بجودة عالقة 
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ن ليس من المورد بالمشتري. جودة نظام تكنولوجيا المعلومات وكثافة مشاركة المعلومات، ولك
خالل الجودة الفعلية للمعلومات المشتركة. عالوة على ذلك، يؤدي مؤشر إدارة المورد للمخزون 
إلى ثالث نتائج لألداء: مستويات أعلى لخدمة العمالء، وتحسين التحكم في سلسلة التوريد، 

 وبدرجة أقل، خفض التكلفة.
Braglia and Frosolini, 2009 ,رة المورد للمخزون وكان درس التوحيد القياسي وإدا

رد المو  الهدف من دراسته هوتحديد الهيكل القياسي التفاقية المخزون الُمدار من البائع )إدارة
اسة للمخزون(، والتي يمكن استخدامها كمبدأ توجيهي للتعريف المبكر لالتفاقية. أظهرت الدر 

ية قانونالجوانب العامة وال أنه يجب ترتيب اتفاقية إدارة المورد للمخزون في أجزاء تتعامل مع
رور لالتفاقية. يزيد من مرونة االتفاقية في ذلك، مع تطور عالقة إدارة المورد للمخزون بم

 الوقت، ستؤثر التغييرات فقط على الملحقات، مما يترك الجزء الرئيسي من االتفاقية دون 
 تغيير.

Beske, Land, 2014, لديناميكية في صناعة درس سلسلة التوريد المستدامة والقدرات ا
 اإلستدامة فى إدارة سالسل اإلمداداألغذية، وتهدف دراسته إلى وصف كيفية ممارسة 

للشركات الشاحنة للحفاظ على السيطرة على سلسلة التوريد الخاصة بها وتحقيق ميزة تنافسية 
إدارة سالسل  اإلستدامة فىمن خالل تنفيذ القدرات الديناميكية، والممارسات المحددة مسبًقا في 

من خالل تحديدها على أنها إجراءات روتينية أساسية  أماكن التوزيعمرتبطة بنظرية  اإلمداد
تشكل مراكز تحكم محددة. أسفرت الدراسة عن تحديد العديد من الممارسات في سياق 

في مصطلحات القدرات الديناميكية، يمكن اعتبار هذه  اإلستدامة فى إدارة سالسل اإلمداد،
حدد  ،مميًزا أماكن توزيعمارسات بمثابة إجراءات روتينية، إذا تم دمجها، فإنها تشكل الم

في صناعة األغذية  إلستدامة فى إدارة سالسل اإلمدادالباحثون العديد من البلدان النامية ال
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 اإلستدامة فى إدارة سالسل اإلمدادالمستدامة واقترحوها للتقييم. يصف الباحثون ممارسات 
 ة كإجراءات روتينية أساسية لمراكز البيانات.الضروري

Asadi and, 2017ن . درس إدارة المورد للمخزون وسلسلة التوريد متعددة المستويات، وكا
 الهدف من افتراضه أن يقدم جميع الموردين نفس البضائع من المستودع المركزي، مما يعني

مؤشر دم الدراسة نموذًجا رياضًيا لتق ،أن ذلك قد يضيف تكلفة ثابتة إلى الوظيفة الموضوعية
ة متعددإدارة المورد للمخزون حيث توجد ثالثة مستويات من التخزين المركزي ومراكز التوزيع ال

أسفرت الدراسة األولية عن نتائج الدراسة دلت على انخفاض  ،وتجار التجزئة المتنوعين
 أنهايبدو  هة، على الرغم من أنكانت النتيجة قادرة على حل المشكلة للحاالت الكبير  ،التكلفة

 من حيث الوقت وقيم الوظيفة الموضوعية. نقاط البيعتعمل بشكل أفضل من 
Fekpe, Delaporte, 2019.  درس االستدامة على أداء سلسلة التوريد والغرض من هذه

ل الدراسة هواستخدام البيانات التجريبية لفحص آثار دمج عناصر االستدامة على أداء سالس
أسفرت الدراسة عن وجود عالقات  ،ريد لتصنيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجمالتو 

 ،لإيجابية قوية ذات داللة إحصائية بين كل من عناصر االستدامة الثالثة وتركيبات التكام
سلة اء سلتشير نتيجة الدراسة إلى أن تكامل االستدامة هومتغير وسيط يفسر تبايًنا كبيًرا في أد

 التوريد.
Huoy, et al 2018,  درس االستدامة طويلة األجل والمخزون الُمدار من قبل البائع والغرض

من دراسته هوفهم عامل النجاح الرئيسي للتنفيذ الناجح واالستدامة طويلة األجل للمخزون 
الُمدار من البائع )إدارة المورد للمخزون(. عالقة مهمة مع االستدامة على المدى الطويل 

لناجح لمؤشر إدارة المورد للمخزون. تعطي الدراسة ضمنًا أن هناك عالقة إيجابية بين والتنفيذ ا
جودة العالقة والنظام المتكامل تجاه استدامة إدارة المورد للمخزون لكن ليس لديهم تأثير كبير 
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ضد تنفيذ إدارة المورد للمخزون واستدامته. يتم تحديد أداء سلسلة التوريد من خالل درجة 
 عناصر االستدامة الثالثة تكامل

Kumar, Goswami, 2019 درس عوائق أداء سلسلة التوريد أمام التعاون، والغرض من .
 عاد منعلى أنه بناء تكويني ثالثي األب اإلستدامة فى سالسل اإلمدادهذه الورقة هوتصور أداء 

رس ة على ذلك، دالدرجة الثانية والذي ينتج عن ثالثة بنيات عاكسة من الدرجة األولى. عالو 
ون، المؤلفون تأثير األداء المستدام على الحواجز التي تحول دون االستدامة من خالل التعا

ي فهمية أ وتشير نتائج الدراسة إلى أن البعد االجتماعي هواألكثر أهمية والبعد البيئي هواألقل 
اجز تالي من الحو تمييزه عن االقتصاد المتقدم. وجد المؤلفون أن األداء المستدام يخفف بال

 والمخاطر التي تواجه االستدامة، وبالتالي يقلل من تأثيره بمرور الوقت.
Taknaz, et al. 2019 سالسل اإلمداد . درست الخدمات اللوجستية العكسية في

 بناءً  واالستدامة. الغرض من هذه الدراسة هوتقديم مراجعة شاملة لألدبيات لتقييم أداء عملية
ت . كانثة لالستدامة بما في ذلك الجوانب البيئية واالقتصادية واالجتماعيةعلى األبعاد الثال

 النتائج أنه تم التغاضي عن الجانب االجتماعي للوجستيات العكسية ويتطلب التحقيق بسبب
رات ن خيامساهمته في النتائج االجتماعية اإليجابية. تم إجراء الدراسة لتقييم تأثير كل خيار م

 االستدامة ثالثي المحصلة النهائية في دراسة واحدة. التصرف على أداء
Sundarakani, et al. 2019وعالقتها بمقدمى الخدمات اللوجستية  . درس االستدامة

، والغرض من هذه الدراسة هواستكشاف وقياس الديناميكيات األساسية لنموصناعة الثالث
يط الهادئ، على وجه هذه في منطقة آسيا والمح مقدمى الخدمات اللوجستية الثالث

الخصوص، سنغافورة، مع مالحظة هذه الديناميكيات لمعرفة ما إذا كان هناك أي استقرار 
للنموفي هذه الصناعة ولمراقبة هذه الديناميكيات على مدار فترة زمنية لتقديم النتائج، يشير 

ئلة جًدا النموذج األساسي من الدراسة إلى أن صناعة اللوجستيات في سنغافورة تبدومتفا
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، 2018سنوات أخرى اعتباًرا من  6لمقدمي الخدمات اللوجستية الصغيرة والمتوسطة لمدة 
عاًما اعتباًرا من عام  12بينما سيحقق مقدموالخدمات اللوجستية الرئيسيون ذروة في حوالي 

يكشف تحليل الحساسية اإلضافي من خالل تغييرات االقتصاد الكلي واالقتصاد  2018
زيادة في اتجاه الدمج واالستحواذ من خالل تفاوت الضغوط التنافسية بين الجزئي عن 

 الشركات، تشير النتائج إلى أن سكان يواجهون معداًل متناقًصا من انخفاض عدد المتزايد.
ومما يتبين من الدراسات السابقة يتضح أن تلك الدراسات لم تناقش العالقة بين 

 الموردين للمخزون وخاصة عند تجار التجزئة في مصراإلستدامة فى سالسل اإلمداد وإدارة 
 وتعتبر هذه النقطة هى المحور الرئيسي للبحث.

 
 اإلطار النظرى للدراسة  

اإلستدامة هى مفهوم يركز على المخاوف المتزايدة على تلبية احتياجات الحاضر دون 
ور كوسيلة لتسهيل استنفاد الموارد الطبيعية لألجيال القادمة؛ تم تحديد الشركات على الف

الممارسات المستدامة، واليوم، غالًبا ما يكون المديرون تحت الطلب الملح إلثبات ممارسات 
تشجع اللوائح الحكومية الحالية  (.Epstein and Yuthas, 2012التنمية المستدامة) 

ومؤسسات السالمة والعديد من الدراسات الشركات على تجاوز مصالحها المالية لخدمة 
جتمع وتأمين البيئة. تحاول المبادرات األخيرة زيادة االهتمام البيئي والدعوة إلى تحسين الم

البيئة مثل التحول إلى البيئة الخضراء ، وتطبيق المسؤولية االجتماعية للشركات لزيادة 
، (Ioannou, and Serafeim , 2019) مسؤولية الشركات عن رعاية المجتمع والبيئة 

بممارسات االستدامة عبر سالسل التوريد ، والتي تضمنت:  ((Rudnicka 2016وأوصى 
ضمان دعم الموردين ، والتوجيه ، واإلدراك ، ووضع تصور لسلسلة التوريد والقواسم المشتركة 
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( على االستدامة البيئية Schaltegger 2014وقياس سلسلة التوريد. ومع ذلك ، ركز )
 االجتماعية للشركات. وركزوا بشكل أكبر على تقارير المسؤولية

إدارة المورد للمخزون عادة ما يتم تحديد العالقات التقليدية بين المورد والعميل من خالل 
ممارسات المخزون التي يديرها العميل حيث يتلقى الموردون أوامر من مؤسسة العميل، 

 Goyal andوالتحقق من توفر المنتج من مخزون المخزن المؤقت، وجدولة الشحنة المقابلة. )

Gupta, 1989 منح مكانة التعبير عن العوامل الرئيسية إلدارة الموورد للمخزون وروابطها ،)
مع إدارة سلسلة التوريد التكتيكية ، يقوم الكتاب بمراجعة دراسة إلدارة الموورد للمخزون داخل 

ة الموورد أعمال احتكار القلة. كان سؤالهم البحثي هو"ما هي العناصر الرئيسية لنجاح إدار 
للمخزون وعالقات سلسلة التوريد اإلستراتيجية في الدراسة ، بشكل مرئي ، تكتشف الدراسة 
قبول إدارة الموورد للمخزون على مستوى سوق احتكار القلة. احتكار القلة هي كلمة تم العثور 

حكم الخاص عليها في أواخر القرن التاسع عشر مما يعني رقًما ثانوًيا واحتكاًرا مما يعني "الت
في العرض أوالمنتج في سلعة أوخدمة". وجدت الدراسة أن هناك سبعة تأثيرات رئيسية على 
مستوى األعمال تؤثر على درجة مؤشر إدارة الموورد للمخزون اإليجابي وعالقات سلسلة 

 (.Dorling, Scott, & Deakins 2006التوريد التكتيكية )
 ون منعناصر المتعلقة بعملية إدارة المورد للمخز يتناول البحث دراسة تأثير العوامل وال

خدمة حيث تأثير النقل واإلنتاج والمخزون المتاح للتوزيع وعمليات اإلدارة وأخيرا مستوى ال
 تصاديوتأثير تلك العناصر على العناصر المتعلقة باإلستدامة فى سالسل اإلمداد بجوانبه اإلق

 التالى. 1واإلجتماعى والبيئي كما هوموضح بالجدول 
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 :SCSقياس المتغيرات إلدارة المورد للمخزون وتأثيره على  (:1)جدول
 اإلستدامة فى سالسل اإلمداد إدارة المورد للمخزون 

 الجانب اإلجتماعى الجانب البيئي الجانب اٌلتصادى

إنخفاض فى تكلفة  النقل
 النقل

أنخفاض فى عدد رحالت 
النقل وإنبعاثات ثانى 

 أوكسيد الكربون 
نخفاض معدل إ

 اإلختناقات

 نتاجاإل
إنخفاض فى تكلفة 

خسائر اإلنتاج وثبات 
 مستوى اإلنتاج

إنخفاض فى عدد 
 مرتجعات مخلفات اإلنتاج

زيادة اإلنتاجية لدى 
 الموظفين

 إنخفاض المخزون  المخزون المتاح للتوزيع
إنخفاض فى المخزون 
المعلق والذى لم يسلم 

 للعمالء
 ال تأثير

 اإلدارة
ض فى الوقت إنخفا

اإلدارى الزائد دون 
 داعى

 ال تأثير
زيادة فى خافز 
الموظفين للعمل 

 والمعيشة

 مستوى خدمة العمالء
إنخفاض فى معدل 
نقص معدالت خدمة 
 العمالء التى لم تحقق

 ال تأثير
زيادة فى خدمة 

العمالء المقدمة من 
 قبل الشركة

 

 إجراءات البحث
نهج الوصفى مج مختلط من خالل تطبيق المن خالل نه األهدافسيحقق الباحثون 

من خالل تطبيق مسح مقدم إلى مختلف العاملين في مجال سلسلة التوريد من  نهج الكميموال
أجل إعطاء رؤية واضحة حول العالقة بين المخزون الذي يديره البائع وسلسلة التوريد 

امة سلسلة التوريد، االستدامة، حيث ستعطي رؤية عامة وواضحة للمشاكل التي تواجه استد
وإدارة المورد للمخزون وما تؤدي إليه استدامة سلسلة التوريد، بالنسبة لهذه الدراسة، سيساعد 

على  إستبيانهذا النهج في الوصف واالستكشاف والوصف على أي حال، من خالل إجراء 
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ت من صناعات مختلفة مثل أكثر من شركة واحدة في جميع أنحاء العالم، ستكون هذه الشركا
 المجال الصناعات ومقدمي الخدمات اللوجستية.
وتبين أن حجم  %8.5وهامش الخطأ  %95وتم حساب حجم العينة عند مستوى الثقة 

عينة كحد أدنى،وبناء على ذلك فقد كانت عدد النسخ الموزعة حيث  133العينة المناسب هو
ئة إجابة بعد إزالة اإلجابة الخاط 148د فعل نسخة وردو  200قام الباحثون بتوزيع أكثر من 

ة واإلجابات غير المنتهية كما قام الباحثون بتوزيع االستطالع على مختلف قطاعات الصناع
على األشخاص العاملين فيها مستويات هرمية مختلفة مع سنوات مختلفة من الخبرة. وتم 

دير العالقة السببية بين لتق Multiple Regressionإستخدام أسلوب اإلنحدار المتعدد 
رات )كمتغي إدارة المورد للمخزون )كمتغير تابع( ومتغيرارت  استدامة سلسلة التوريدمتغيرات 

 مستقلة( والتى تشمل النقل، اإلنتاج، اإلدارة، المخزون المتاح ومستوى خدمة العمالء.
 

 الدراسة الميدانية ونتائج التحليل اإلحصائي
يث حسيقدم الباحثون رؤية واضحة للجزء التحليلي من الدراسة في هذا الجزء من الدراسة 

يستخدم البيانات الوصفية حيث يتم استخدام اإلحصاء الوصفي لوصف السمات األساسية 
حليل للبيانات في الدراسة، وتوفر البيانات ملخصات بسيطة عن العينة والقياسات، إلى جانب ت

ائج تحليل كمي تقريًبا للبيانات، تم إدخال النتالرسومات البسيط، تشكل البيانات أساس كل 
 إلجراء التحليل اإلحصائي. Minitabعلى برنامج 

ن ممحدودية البيانات الموجودة في عدد النسخ الموزعة حيث قام الباحثون بتوزيع أكثر 
ا قام إجابة بعد إزالة اإلجابة الخاطئة واإلجابات غير المنتهية كم 148نسخة وردود فعل  200

باحثون بتوزيع االستطالع على مختلف قطاعات الصناعة على األشخاص العاملين فيها ال
 مستويات هرمية مختلفة مع سنوات مختلفة من الخبرة.
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ولى معادالت تحليل انحدار األ 3وأتت نتائج البحث في هذا الجزء قام الباحثون بتنفيذ 
الخمسة لنظام إدارة المورد  ( الجانب االقتصادي لالستدامة والمتغيرات1للعالقة بين )

ة المورد متغيرات فى نظام إدار  5( الجانب البيئي لالستدامة و2للمخزون، والثاني للعالقة بين )
غيرات ( الجانب االجتماعي لالستدامة والمت3للمخزون، والمتغير الثالث يتعلق بالعالقة بين )
 الخمسة لمؤشر فى نظام إدارة المورد للمخزون.

جانب النتائج كالتالى تحليل االنحدار المتعلق بال: حدار الجانب االقتصاديمعادلة ان 1
لة االقتصادي مقابل النقل واإلنتاج والمخزون الفعلي واإلدارة ومستوى الخدمة من معاد

  تالي:االنحدار يعطينا تقدير لمعادلة اإلنحدار المتعلقة بالجانب اإلقتصادى على النحوال
+  

 

 ويمكن ترجمة أوالتعبير عن معادلة اإلنحدار المقدرة السابقة بالمعادلة التالية:
 0.2389اإلنتاج +  0.4437النقل +  0.2723+  0.151-الجانب االقتصادي = 

 الخدمة. 0.0153اإلدارة +  0.0879المخزون الفعلي  + 
أكثر تفصيال بالجدول ( بصورة  Minitabويمكن توضيح نتائج الحاسب اآللى )برنامج 

-P( والذي يبين معامالت اإلنحدار المقدرة وجوهريتها اإلحصائية المتمثلة فى قيمة 2رقم )
Value  والتى تبين ما إذا كان المتغير جوهرى أم ال، حيث أن المتغير يعتبر جوهرى إحصائيا

 .%5أقل من  Pإذا كانت قيمة 



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –كلية الدراسات العلىا والبحوث البيئية 

 وآخرون  أحمد عبد الحكيم أحمد طارق 
 

 2022 يوليو، الجزء الثالث، السابع العددون، لخمساالحادي و  المجلد
 ISSN 1110-0826الترقيم الدولي 

 3178-2636 الترقيم الدولي الموحد اإللكتروني
 

72 

 (:2)جدول
Term Coef SE 

Coef 
T-

Value 
P-

Value VIF Decision 
   0.154 1.43- 0.105 0.151- معامل الثبات

 Sig 2.77 0.000 7.19 0.0379 0.2723 النقل
 Sig 3.51 0.000 9.44 0.0470 0.4437 اإلنتاج

 Sig 2.33 0.000 7.32 0.0326 0.2389 المخزون المتاح
 Sig 2.45 0.013 2.52 0.0350 0.0879 اإلدارة

 Not Sig 2.50 0.665 0.43 0.0353 0.0153 خدمة العمالء
أن جميع متغيرات الدراسة الخاصة بالجانب اإلقتصادي جوهرية  2ويتضح من جدول 

إحصائيا في ما عدا متغير خدمة العمالء األمر الذي يؤكد وجود تأثير جوهري إحصائيا 
 صادي.للمتغيرات النقل واإلنتاج والمخزون واإلدارة على الجانب اإلقت %5بمستوى معنوية 

 5أنها أقل من     Variance Inflation Factor (VIF)كما يتبين لنا من قيمة ال
بين   Multicollinearityاألمر الذي يؤكد عدم وجود مشكلة أرتباط خطي مزدوج 

هذه  المتغييرات المستقلة فى المعادلة المقدرة األمر الذي يؤكد دقة المعامالت المقدرة فى
 المعادلة.

،  إلنتاجتحليل االنحدار: الجانب البيئي مقابل النقل ، ا: حدار الجانب البيئيمعادلة ان 2
 يلة وهالجرد الفعلي ، اإلدارة ، الخدمة من معادلة االنحدار ، تعطينا رؤية واضحة للمعاد

+   

 

 تالية:ويمكن التعبير عن معادلة اإلنحدار المقدرة للجانب البيئي بالمعادلة ال
المخزون  0.2029اإلنتاج +  0.3827النقل +  0.3300+  0.1443الجانب البيئي = 

 الخدمة 0.0034 -اإلدارة  0.0458الفعلي  + 
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رة للخدمة واإلدا P( المعامالت بين المتغيرات حيث تشير إلى أن القيمة 3في الجدول )
 α = 0.05أكبر من  pليست مهمة ألن قيمة 

 للخدمة واإلدارة Pالقيمة معامالت  (:3)الجدول
Term Coef SE Coef T-Value P-Value VIF Decision 

   0.096 1.68 0.0861 0.1443 معامل الثبات
 Sig 2.77 0.000 10.64 0.0310 0.3300 النقل
 Sig 3.51 0.000 9.95 0.0385 0.3827 اإلنتاج

 Sig 2.33 0.000 7.59 0.0267 0.2029 المخزون المتاح
 Not Sig 2.45 0.112 1.60 0.0286 0.0458 اإلدارة

 Sig 2.50 0.906 0.12- 0.0289 0.0034- خدمة العمالء
أن جميع متغيرات الدراسة الخاصة بالجانب البيئي جوهرية  3ويتضح من جدول 

إحصائيا في ما عدا متغير اإلدارة األمر الذي يؤكد وجود تأثير جوهري إحصائيا بمستوى 
 ات النقل واإلنتاج والمخزون وخدمة العمالء على الجانب البيئي.للمتغير  %5معنوية 

 األمر الذي يؤكد عدم وجود مشكلة أرتباط 5أنها أقل من    VIFكما يتضح من قيمة ال
الذي  بين المتغييرات المستقلة فى المعادلة المقدرة األمر  Multicollinearityخطي مزدوج 

 لمعادلة أيضا.يؤكد دقة المعامالت المقدرة فى هذه ا
قل، تحليل االنحدار: الجانب االجتماعي مقابل النمعادلة انحدار الجانب اإلجتماعى:  3

 لة هىواإلنتاج، والمخزون الفعلي، واإلدارة، ومستوى الخدمة من معادلة االنحدار والمعاد
+  

 

المخزون  0.0599 -اإلنتاج  0.0156النقل +  0.2202+  0.0123الجانب االجتماعي = 
 الخدمة 0.2382اإلدارة +  0.5645الفعلي + 
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تاج ( المعامالت بين المتغيرات حيث تشير إلى أن القيمة االحتمالية لإلن4في الجدول )
 α = 0.05أكبر من  pوالمخزون الفعلي ليست مهمة ألن قيمة 

 لإلنتاج والمخزون الفعلي P-Valueمعاماالت  (:4جدول)
Term Coef SE Coef T-Value P-Value VIF Decision 

   0.902 0.12 0.0998 0123. معامل الثبات
 Sig 2.77 0.000 6.13 0.0359 0.2202 النقل
 Not Sig 3.51 0.727 0.35 0.0446 0.0156 اإلنتاج

 Sig 2.33 0.055 1.94- 0.0310 0.0599- المخزون المتاح
 Sig 2.45 0.000 17.01 0.0332 0.5645 اإلدارة

 Sig 2.50 0.000 7.11 0.0335 0.2382 خدمة العمالء
 

أن جميع متغيرات الدراسة الخاصة بالجانب اإلجتماعى جوهرية  4ويتضح من جدول 
إحصائيا في ما عدا متغير اإلنتاج األمر الذي يؤكد وجود تأثير جوهري إحصائيا بمستوى 

ما كخدمة العمالء على الجانب اإلجتماعى. للمتغيرات النقل والمخزون واإلدارة و  %5معنوية 
تباط خطي مزدوج ألمر الذي يؤكد عدم وجود مشكلة ار ا 5أنها أقل من    VIFتبين قيمة ال

Multicollinearity  قة بين المتغييرات المستقلة فى المعادلة المقدرة األمر الذي يؤكد د
 المعامالت المقدرة فى هذه المعادلة أيضا.

بين نظام إدارة المورد للمخزون واستدامة سلسلة التوريد حيث من فرضية العالقة 
ى المفترض أن تكون العالقة عالقة مباشرة حيث سيؤثر مؤشر نظام إدارة المورد للمخزون عل

ربون استدامة سلسلة التوريد وفًقا لذلك، ال يزال هناك مفاضلة بين التكاليف وانبعاثات الك
ة تحليلها بالتفصيل من خالل التعاون من خالل نظام إدار  بمجرد أن تكون عمليات النقل تم

ي فالمورد للمخزون جنًبا إلى جنب مع تحليل مفصل لسلسلة التوريد أدى إلى تحسينات كبيرة 
 التكاليف واالنبعاثات.
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دارة ومن نتائج التحليل الكمي فإنه يعطي رؤية واضحة بأن هناك عالقة بين اإلستدامة وإ
 ذلك علينا رفض الفرضيات الصفرية وقبول الفرضيات البديلة وهي:المورد للمخزون ول

 HA  رد هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين الجانب االقتصادي من االستدامة وإدارة المو
 للمخزون 

 HA خزون هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين الجانب البيئي لالستدامة وإدارة المورد للم 
 HA ائية بين الجانب االجتماعي لالستدامة وإدارة المورد هناك عالقة ذات داللة إحص

 للمخزون 
 ملخص نتائج معادالت اإلنحدار المقدرة لمتغير اإلستدامة فى سالسل اإلمداد (:5)جدول

 اإلستدامة فى سالسل اإلمداد إدارة المورد للمخزون 
 الجانب اإلجتماعى الجانب البيئي تصادىقالجانب اإلٌ 

 وهرى ج جوهرى  جوهرى  النقل
 غير جوهرى  جوهرى  جوهرى  نتاجاإل

 جوهرى  جوهرى  جوهرى  المخزون المتاح للتوزيع
 جوهرى  غير جوهرى  جوهرى  اإلدارة

 جوهرى  جوهرى  غير جوهرى  مستوى خدمة العمالء
الذي يشير إلى متغيرات نظام إدارة  1وعلى ذلك تأتى تفسير النتائج ووفًقا للجدول رقم 

تأثير على متغيرات استدامة سلسلة التوريد، ووفًقا للفرضية، فإن  المورد للمخزون التي لها
جميع متغيرات نظام إدارة المورد للمخزون لها تأثير على الجانب االقتصادي وقد استوفت 
البيانات المجمعة نفس وجهة النظر الفرق في الخدمة التي المشار إليها من البيانات التي تم 

ثير متغيرات نظام إدارة المورد للمخزون من البيانات المذكورة، جمعها ليست مهمة، ووفًقا لتأ
نرى أن الخدمة من استدامة سلسلة التوريد ليس لها أي تأثير على الجانب البيئي الستدامة 
سلسلة التوريد، كان للباحث وجهة نظر تشير إلى أن ال تؤثر اإلدارة ومستوى الخدمة على 

ت التي تم جمعها وجهة النظر هذه كما في الفرضية، الجانب البيئي، وقد أوضحت البيانا
وبالنسبة للجانب االجتماعي، ذكرت فرضية الباحثون أن المخزون الفعلي فقط ليس له تأثير 
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على الجانب االجتماعي ولكن كشفت البيانات التي تم جمعها أن اإلنتاج بجانب المخزون 
 المتوفر ليس له أي تأثير على الجانب االجتماعي.

لنقل فًقا للجانب االقتصادي، أشارت وجهة نظر الباحثون إلى أنه فيما يتعلق بمتغير اوو 
ه لسيؤدي إلى وألنه له أهمية في انخفاض تكلفة النقل، فإن متغير اإلنتاج سيؤدي إلى كما 

أهمية في حيث أنه يحتوي على أهمية في انخفاض تكلفة نفايات اإلنتاج واستقرار مستوى 
ي، المخزون في متناول اليد إلى وألنه له أهمية في انخفاض المخزون الفعلاإلنتاج، سيؤدي 

، فإن متغير اإلدارة سيؤدي إلى وله أهمية في انخفاض التجاوزات مضيعة للوقت في اإلدارة
 سيقود متغير مستوى الخدمة وله أهمية في تقليل النقص في مستوى الخدمة المفقودة.

ل هة نظر الباحثون إلى أنه فيما يتعلق بمتغير النقووفًقا للجانب البيئي، أشارت وج
ن، سيؤدي إلى وألن له أهمية في انخفاض عدد رحالت الشاحنات وانبعاثات ثاني أكسيد الكربو 

 فإن متغير اإلنتاج سيؤدي إلى وكما هوله أهمية في االنخفاض في عدد المنتجات المرتجعة
نه له أهمية في تقليل كمية المخزون المهدرة، سيؤدي المخزون في متناول اليد إلى وأل

 . المحتجز، في حين أن متغير مستوى اإلدارة والخدمة ليس له أي تأثير على الجانب البيئي
نقل ووفًقا للجانب االجتماعي أشارت وجهة نظر الباحثون إلى أنه فيما يتعلق بمتغير ال

معها جفًقا للبيانات التي تم سيؤدي إلى وألنه يؤدي إلى انخفاض االزدحام لمتغير اإلنتاج وو 
 سيؤدي إلى نفس الحال، ال أهمية فيما يتعلق بالجانب االجتماعي من خالل زيادة إنتاجية

نب الموظف وكذلك المخزون المتوفر الذي أشار الباحثون إلى أنه ليس له أي تأثير على الجا
 وظفيندة، في تحفيز الماالجتماعي أيًضا، فإن متغير اإلدارة سيؤدي إلى وجود أهمية في الزيا

ورفاهيتهم، سيقود متغير مستوى الخدمة وله أهمية في زيادة مستوى الخدمة الذي تطبقه 
 الشركة.
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 ستنتاجاتاال
 بناءا على التحليل اإلحصائي الذي تم فى هذه الدراسة يمكن إستنتاج ما يلى: 

، ن الخمسة )النقلوجود عالقة جوهرية إحصائيا بين متغيرات نظام إدارة المورد للمخزو  .1
امة اإلنتاج، اإلدارة، المخزون المتاح للتوريد، ومستوى خدمة العمالء(  ومتغيرات استد

 سلسلة التوريد )الجانب اإلقتصادي، البيئي، واإلجتماعى( وذلك على النحوالتالى: 
  بالنسبة للجانب اإلقتصادي تبين وجود أربعة متغيرات جوهرية إحصائيا حيث أن متغير

 خدمة العمالء هوالوحيد غير جوهرى إحصائيا.  مستوى 
  باقى و أما الجانب البيئي فيعتبر متغير اإلدارة هو المتغير الوحيد غير الجوهرى إحصائيا

 المتغيرات وهى النقل، اإلنتاج، المخزون، وخدمة العمالء على الجانب البيئي.
 الغير جوهرى وباقي  وبالنسبة للمتغير الجانب اإلجتماعى أتضح أن متغير اإلنتاج هو

 المتغيرات وهى النقل، المخزون،  اإلدارة، خدمة العمالء جوهرية إحصائيا.
(حيث  Vigtil,2007وجائت النتائج متوافقة مع الدراسات السابقة حيث انه فى بحث ) .2

ة أشار إلى اهمية إدارة المورد للمخزون من جانب حالة المخزون المتاح للتوريد وضرور 
ها من حيث توافق  Sari,2007ت للعالقة بين الموردين، وتوافقت مع بحث  توافر المعلوما

ين فى متغير خدمة العمالء وقدرة الموردين على التعامل مع العمالء والمهلة الزمنية ب
ى تعامل مع المتغيرات مستو   (، (Weele, Raaij,2008المورد وبائع التجزئة، وفى بحث

سلسة التوريد وخفض التكلقة لتوريد المنتجات،  خدمة العمالء وتحسين القدرة التحكم
(Fekpe, Delaporte,2019)  توافقت معه البحث فى استخدام النظام اإلحصائي لقياس

  فى سالسل االمداد.  اإلستدامة
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 التوصيات
 اإلهتمام بمستوى خدمة العمالء حيث أنه أتضح عدم جوهريتها إحصائيا فى التأثير على 

 المتغير اإلقتصادي. 
 ى ير علاإلرتقاء بالنواحى اإلدارية و العمل على تطويرها حيث تبين عدم جوهريتها فى التأث

 المتغير البيئي.
 تغير اإلهتمام بتطوير وتحديث عملية اإلنتاج حيث تبين عدم جوهريتها فى التأثير على الم

 اإلجتماعى.
 أنه فى الجزء  ومما سبق مناقشته يوصى بتطبيق نظام إدارة المورد للمخزون وذلك حيث

المتعلق بالنقل يحدث ويؤدى لجانب إيجابي من حيث خفض لتكلفة النقل وعدد الرحالت 
  .وإنبعاثات الكربون ومعدل اإلختناقات

 ادة أيضا فى الجزء المتعلق باإلنتاج خفض فى تكلفة خسائر اإلنتاج ومخلفات اإلنتاج وزي
 باإلنتاجية لدى الموظفين.

 ذلك إلنخفاض المخزون والمخزون الذى لم يسلم للعمالء في ما يخص المخزون سيؤدى. 
  فى ما يخص الجانب اإلدارى يؤدى لخفض فى الوقت االدارى الضائع وزيادة لحافز

الموظفين للعمل، أما مستوى خدمة العمالء يؤدى لخفض معدل الخدمة التى لم تحقق 
 للعمالء وزيادة من قبل الخدمة المقدمة من الشركة. 
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ABSTRACT 

Sustainability in Supply Chain (SCS) is an important issue 

nowadays, the Vendor Managed Inventory (VMI) System approach can 

be considered an improvement of the corporation strategic alliance. In 

this paper the relation between (i) the supply chain sustainability 

aspects, the environmental aspect, the social aspect, economical aspect 

and (ii) the vendor managed inventory variables, the administration 

variable, the production variable, the inventory variable, service level 

variable, and the transportation variable are studied. A comprehensive 

understanding of how the supply chain sustainability aspects is 

associated with the vendor managed inventory variables is discussed. 

Most of the previous studies discussed the supply chain sustainability, 

the VMI and the relation between the VMI and the SCS in the 

pharmaceutical industry, but none of the previous studies has linked 
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between the VMI and the SCS in the retailer industry. In this paper, we 

investigated the effect of the vendor managed inventory and the supply 

chain sustainability by comparing SCS variables with VMI variables. A 

statistical study was conducted in consideration to a survey distributed 

among supply chain experts in various industries in the market. The 

study result show that there is a relation between the SCS variables and 

the VMI variables.  

Keywords: sustainability, supply chain sustainability variables, vendor 

managed inventory variables, strategic alliance, bullwhip effect, just in 

time, transportation, inventory, production, service level, 

administration, environmental aspect, social aspect, economical aspect.  

 

 

 
 


