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المستخلص
يحاول البحث الحالي تحديد دور بعض أنشطة اللوجستيات العكسية والمتضمنة (إعادة
التدوير ،التصليح والتجديد ،إعادة االستخدام ،إعادة التصنيع) في استدامة المزايا التنافسية على
مستوى شركة الموصل للحديد والصلب ،وتمحورت مشكلة البحث حول االجابة عن التساؤل
الرئيس "هل ألنشطة اللوجستيات العكسية الدور المناسب في الوصول الى مرحلة االستدامة في
المزايا التنافسية في الشركة المذكورة؟"  .تمثل هدف البحث في تقديم اطار نظري يتمثل بأنشطة
اللوجستيات العكسية والميزة التنافسية المستدامة واختبار عالقات االرتباط والتأثير بينها من خالل
توزيع استمارة استبيان على األفراد العاملين في الشركة المبحوثة فقد تم توزيع ( )83إستمارة ،وتم
تحليلها باستخدام برنامج  ،SPSSوتم التوصل الى مجموعة من االستنتاجات من أبرزها أن هناك
دورا كبيرا لهذه األ نشطة في استدامة المزايا التنافسية من خالل تحقق فرضيات البحث .وتم تقديم
مجموعة من المقترحات التي قد تستفيد منها ادارة الشركة المبحوثة.

الكلمات المفتاحية :اللوجستيات العكسية ،انشطة اللوجستيات العكسية ،الميزة التنافسية المستدامة
Abstract
The current research attempts to determine the role of some activities of
reverse logistics including recycling, repair, refurbishment, reuse, remanufacturing in the sustainability of competitive advantages at the level of
Mosul Steel and Iron Company. The research problem focused on answering the
main question is the activities of reverse logistics have the role in achieving
sustainable competitive advantages of the organization? The objective of the
;research is to provide a conceptual framework of reverse logistics activities
sustainable competitive advantage and the test of the correlation and influence
among them. Forty three questionnaires were distrusted and analyzed using the
SPSS program. A number of conclusions were reached; the most important of
these is that there is a significant role for these activities in sustaining the
competitive advantages by achieving the hypotheses of the research. A range of
proposals were presented which might benefit the company's management.
Keywords: reverse logistics, reverse logistics activities, sustainable competitive
advantage

المقدمة
أصبحت أنشطة اللوجستيات العكسية تستحوذ على اهتمام كبير من لدن مديري االنتاج
والعمليات في الكثير من المنظمات الصناعية ،لما لها من الدور الكبير بإعادة تدوير أو إعادة
استخدام المنتجات بعد أن ينتهي الزبون منها ،وجعلها إما مواد أولية لمنتجات جديدة او تصليحها
وإ عادة بيعها او لغرض التخلص منها بشكل سليم .هذا االهتمام يعود الى عدة أسباب ،لعل من
أبرزها الوعي البيئي لدى أصحاب المنظمات الصناعية وحرصهم على المحافظة على البيئة ،أو
بسبب القيود التي تقف وراءها جهات الحكومية ومنظمات تعنى بالبيئة ،هذه االسباب جعلت مسألة
الحفاظ على البيئة من المنتجات والمواد مسالة مترسخة في نفوس أصحاب هذه الشركات .بموجب
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ما تقدم فان البحث الحالي تضمن اربعة مباحث ،خصص االول منها لعرض منهجية البحث في حين
شمل الثاني االطار النظري للبحث ،اما المبحث الثالث فقد خصص للجانب العلمي ،في حين اقتصر
الرابع على االستنتاجات التي توصل لها البحث والمقترحات المقدمة إلدارة الشركة المبحوثة.
المبحث االول
منهجية البحث
أوالا -مشكلة البحث
تبرز الحاجة اليوم الى االستفادة من المخلفات والمواد التالفة في عمليات االنتاج ضرورة
ملحة نظرا لحاجة المجتمعات الى المحافظة على مواردها الطبيعية من النفاد  ،فضال عن تزايد
االصوات التي تنادي بالحفاظ على البيئة من المواد الملوثة والنفايات التي قد تخلفها المنتجات
المنتهية والمتقادمة ،ومن الضروري تحويل هذه المخلفات والمواد لتكون إما مواد أولية لمنتجات
جديدة أو التخلص السليم منها وبطرائق صحية وسليمة بيئيا وفي الوقت نفسه السعي نحو تحقيق
المزايا التنافسية بشكل مستمر والعمل على استدامتها على المدى البعيد .فقد تعاني بيئة الصناعة
العراقية من قصور في التعامل مع المنتجات المنتهية والمتقادمة مما حفز الباحثة الى تضمين مفهوم
اللوجستيات العكس ية في هذا البحث بغية قياس تأثير تطبيق هذا المفهوم في تقليل نسبة الملوثات في
البيئة من جهة والتعرف على امكانية تأثيره في استدامة المزايا التنافسية من جهة اخرى .وبشكل عام
تضمنت المشكلة االجابة على التساؤالت اآلتية :
 .1ما مدى إدراك األفراد المبحوثين لمفهومي الل وجستيات العكسية والميزة التنافسية المستدامة؟
 .2هل يؤدي تطبيق أنشطة اللوجستيات العكسية في الوصول الى الميزة التنافسية المستدامة في
الشركة المبحوثة؟
ثانيا ا  -أهمية البحث
تبرز أهمية البحث في محاورة االدبيات من أجل تقديم إطار نظري مناسب يستوعب مفهومي
اللوجستيات العكسية وأنشطته من جهة وإستدامة المزايا التنافسية من جهة اخرى ،من خالل
استطالع آراء الباحثين في هذا المجال ،فضال عن محاولة قياس إدراك االفراد المبحوثين لهذه
االنشطة ومدى استعداد الشركة لتطبيق هذه االنشطة وجعلها جزءا من فلسفة عملها بغية تحقيق
االستدامة في مزاياها التنافسية.
ثالثا ا -أهداف البحث
 .1التعرف على مفهوم اللوجستيات العكسية وانشطته ،فضال عن مفهوم الميزة التنافسية المستدامة.
 .2اختبار عالقات االرتباط والتأثير بين أنشطة اللوجستيات العكسية وإستدامة المزايا التنافسية على
مستوى الشركة المبحوثة.
 .8تقديم بعض المقترحات من الممكن أن تستفاد الشركة المبحوثة منها في تطبيق أنشطة
اللوجستيات العكسية.

[ ]31

دور بعض أنشطة اللوجستيات العكسية في استدامة المزايا التنافسية..

رابعا ا -مخطط البحث
أنشطة اللوجستيات العكسية
إعادة
التدوير

التصليح
والتجديد

إعادة
االستخدام

إعادة
التصنيع

استدامة المزايا التنافسية

الشكل 1
مخطط البحث
خامسا ا -فرضيات البحث
حددت فرضيات البحث باآلتي:
فرضيات االرتباط
 :H0ال توجددد عالقددة ارتبدداط ذات داللددة معنويددة طرديددة بدين أنشددطة اللوجسددتيات مجتمعددة ومنفددردة و
استدامة المزايا التنافسية .
 :H1توجددد عالقددة ارتبدداط ذات داللددة معنويددة طرديددة بددين أنشددطة اللوجسددتيات مجتمعددة ومنفددردة و
استدامة المزايا التنافسية .
فرضيات التأثير
:H0ال توجد عالقة تأثير ذات داللة معنوية طردية ألنشطة اللوجستيات مجتمعة ومنفردة فدي اسدتدامة
المزايا التنافسية .
 :H1توجد عالقة تأثير ذات داللة معنوية طرديدة ألنشدطة اللوجسدتيات مجتمعدة ومنفدردة فدي اسدتدامة
المزايا التنافسية .
سادسا ا -منهج البحث
اعتمد البحث على المدنهج الوصدفي التحليلدي فدي عدرض وتحليدل بياندات البحدث للتوصدل الدى
النتائج.
سابعا ا -حدود البحث
انقسمت حدود البحث على اآلتي:
 .1الحدود المكانية :اقتصر البحث في تنفيذ جانبه العملي على شركة الموصل للحديد والصلب
والتي تقع في محافظة نينوى نظرا للتعاون الملموس من قبل إدارة الشركة مع الباحثة.
 .2الحدود الزمانية :حددت مدة البحث بالفترة  2113/ 7/ 2ولغاية .2112/6 /1
 .8الحدود البشرية :تم اختيار القيادات االدارية في الشركة المبحوثة ،فضال عن مجموعة من
االفراد فيها عينة للبحث.
ثامنا ا -أساليب جمع البيانات والمعلومات
اعتمدت الباحثة في جمع البيانات والمعلومات المتعلقة بموضوع البحث على اآلتي:

السبعاوي []32

 .1تم االس تعانة بالعديد من المصادر األجنبية المرتبطة بموضوعي البحث لتغطية المحور النظري
للبحث.
 .2استمارة االستبيان (*) :اعتمدت الباحثة استمارة االستبيان لجمع البيانات الخاصة بعينة البحث،
فضال عن البيانات المستخدمة في التحليل الخاص بمتغيرات البحث .تم إعداد االستمارة في
ضوء األ دبيات العلمية ذات العالقة بموضوعي البحث  ،وتم استخدام مقياس ليكرت الخماسي
والمتكون من المؤشرات اآلتية( :اتفق بشدة  ، 5اتفق  ، 4محايد  ، 8ال اتفق  ، 2ال
اتفق بشدة . )1
تاسعا ا -األساليب اإلحصائية المستخدمة
تم االعتماد على البرنامج اإلحصائي  SPSS Ver.23إلجراء التحليالت اإلحصائية للبحث
والتي شملت (معامل ارتباط  ، Spermanاالرتباط الجزئي ،االنحدار الخطي البسيط  ،اختبار ، T
اختبار .)F
عاشرا ا -قياس ثبات االستبانة
بغية التأكد من دقة ثبات متغيرات االستمارة لمتغيرات البحث تم إعادة االختبار بعد فترة من
االختبار األول باستعمال اختبار  Cronbach Alphaلتحديد درجة ثبات أداة القياس وقد بلغت قيمة
كرونباخ ألفا على مستوى البحث ( )1831والتي تعد نسبة جيدة قد تعكس درجة ثبات االستمارة
ومتغيراتها.
المبحث الثاني
اإلطار النظري للبحث
أوالا -اللوجستيات العكسية
أ.مفهوم نشاط اللوجستيات العكسية
أصبحت اللوجستيات العكسية مصدرا مهما اليجاد فرصة للشركات الصناعية لتحسين
الرؤية والربحية وخفض التكاليف عبر سلسلة التوريد ،إذ إن القضايا البيئية تزيد من الوعي بأهمية
الخدمات اللوجستية العكسية ،وتعتبر الكثير من الشركات ان الخدمات اللوجستية العكسية تمثل
نشاطا استراتيجيا ،ألنه ممكنا اليجاد قيمة ( .)Chiou, 2012, 375إذ توفر اللوجستيات العكسية
القدرة للشركات على استعادة القيمة في المنتجات المهملة من خالل إعادتها إلى خط اإلنتاج
( .)Mwanza and Mbohwa, 2017, 2وغالبا ما يشير هذا المصطلح إلى دوره في إعادة التدوير
والتخلص من النفايات ،وإدارة المواد الخطرة ،ويشمل منظورا أوسع لجميع القضايا المتعلقة
باألنشطة اللوجستية التي أجريت في مجال خفض المصدر وإعادة تدويرها ،واستبدال ،وإعادة
استخدام المواد والتخلص منها ( .)Vlachos, 2003 , 259ويبين ( )Stock, 1998بأنه المصطلح
األكثر استخداما لإلشارة إلى دور نشاط اللوجستيات في اعادة المنتج ،تخفيض المصدر ،إعادة
التدوير ،استبدال المواد ،إعادة استخدام المواد ،التخلص من النفايات ،التجديد واإلصالح وإعادة
التصنيع ( .)Reddy, 2011, 9ويشير ( )Johnson,1998إلى أن اللوجستيات العكسية تمثل العملية
اللوجستية المستمرة التي تنتقل بموجبها المنتجات من المستهلك إلى المنتج لغرض إعادة االستخدام
أو إعادة التدوير أو إعادة التصنيع أو التخلص الجيد منها ( .)Valle et al., 2009, 2اللوجستيات
(*)

استمارة االستبيان في الملحق (. )1
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العكسية هي مفهوم أوسع للتحسين االمثل لسلسلة التوريد ،والذي يهدف إلى دعم هذه السالسل
بحلقة مغلقة من خالل تحسين عدة أنشطة مثل تصميم المنتج وتصميم سلسلة التوريد واسترداد
المنتج (. (Grant, 2013, 151وهناك من يشير لهذا المفهوم بأنه حركة المنتج أو المواد في االتجاه
المعاكس لغرض إنشاء أو الستعادة القيمة أو للتخلص الجيد منها (.)Jalil et al., 2016, 4
وأشاروا ( )Soto et al., 2005, 1إلى أن اللوجستيات العكسية والتي يرمز لها اختصارا
( ) RLتمثل الطريقة العكسية للقيام باألنشطة اللوجستية ،ويشمل نشاط اللوجستيات العكسية األنشطة
المشار إليها من إعادة تصنيع تفكيك المنتجات المعادة وغير ذلك ،ويعرف المجلس التنفيذي
للوجستيات العكسية )* (RLECاللوجستيات العكسية هي عملية تخطيط وتنفيذ ومراقبة تدفق المواد
الخام ،والمواد تحت التصنيع ،والسلع تامة الصنع ،من جهة تصنيع أو توزيع أو نقطة االستخدام،
إلى نقطة االسترداد أو نقطة التخلص السليم ( .)Nawari, 2006, 8وقد تشمل اللوجستيات العكسية
أيضا معالجة السلع المعادة بسبب الضرر ،والسلع الموسمية ،إعادة تخزين ،والمخزون الفائض،
فإنه يشمل أيضا برامج إعادة التدوير ،وبرامج المواد الخطرة ،المعدات المتقادمة التصرف،
واألصول والتصرف .ويوضح ( )Dissanayake, 2007 ,2أن اللوجستيات العكسية تمثل إدارة
المنتجات المعادة المستخدمة وغير المرغوب بها ،فضال عن المرتدات التجارية ،والمخزون الفائض
من المنتجات والمواد .وأشار كل من ( )Murphy and Poist, 1989إلى أنها حركة المنتجات من
الزبون نحو المنتج داخل قناة التوزيع ( .)Pohlen and Farris, 1992, 36أما كل من (Thierry et
) al. 1995,114-135فقد تحدثوا عن اللوجستيات العكسية من خالل استحداث مفهوم استرداد
المنتج ضمن مفهوم إدارة اللوجستيات العكسية ليقدموا مفهوما جديدا مفاده "إدارة جميع المنتجات
المستخدمة والمهملة ،والمكونات التي تقع ضمن مسؤولية الشركة الصناعية" .وأوضح كل من
) )Mikkola and Philip ,2007, 292أن اللوجستيات العكسية تشمل مجموعة واسعة من األنشطة
داخل وخارج النظام اللوجستي منها إرجاع المنتج ،تخفيض المصدر ،إعادة التدوير وتوزيع المواد،
إعادة استخدام المواد والتخلص من النفايات ،إعادة تأهيل وإصالح وإعادة التصنيع .
وذكر كل من ) )Kokkinaki et al., 1999أن اللوجستيات العكسية تنطوي على جميع
العمليات المتعلقة إعادة استخدام المواد ) .)Creutz and Larsson, 2012, 9عملية التخطيط والتنفيذ
والرقابة الفعالة لتدفق الكلفة الخاصة بالمواد الخام الخزين تحت التصنيع والمنتجات النهائية
والمعلومات ذات الصلة من نقطة االستهالك إلى نقطة المنشأ ،لغرض استعادة القيمة أو التخلص
السليم منها ( .)Wang, 2011, 42والشكل  2يوضح االطار العام للوجستيات العكسية.

*رمز مختصر للمصطلح Reverse Logistics Executive Council
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إعادة استخدام

إعادة توزيع

إعادة عمليات

تجميع

اختيار

التخلص

الشكل 2
الهيكل العام لشبكات اللوجستيات العكسية
Source: Gülsün. Bahadır, Bildik. Ender, and Tuzkaya. Gülfem, 2007, " A Heuristic Approach For
Reverse Logistics Networks",11th International Research/Expert Conference ”Trends in
the Development of Machinery and Associated Technology",05-09 September,
Hammamet, Tunisia,p428.

على الرغم من أن اللوجستيات الخضراء واللوجستيات العكسية تركز على العمليدات المختلفدة
اختالفا واضدحا ،إال أنهمدا يطبقدا بالقددر نفسده علدى العديدد مدن األنشدطة المماثلدة .علدى سدبيل المثدال،
يمكن تصنيف حاويات الشحن القابلة إلعادة االسدتخدام تحدت أي مفهدوم ،كمدا تسدتخدم هدذه الحاويدات
للحد من النفايات ،فضال عن خفض التكداليف عندد جمعهدا وإعدادة اسدتخدامها (Peterson, 2005, 9-
) .10يوضح الشكل  8الفروق والتداخل بين كال المفهومين.
اللوجستيات
العكسية
 المنتجات المعادة
 مرتدات التسويق
 مرتدات ثانوية

اللوجستيات
الخضراء

 إعادة تصنيع
 إعادة تدوير
 التغليف القابل
لالستخدام ثانية

 تخفيض التغليف
 انبعاثات الهواء والضوضاء
 االثر البيئي الختيار الوضح

الشكل 3
المقارنة بين اللوجستيات العكسية واللوجستيات الخضراء
Source :Tibben-Lembke, Ronald S. and Dale S. Rogers, 2002, "Differences Between Forward and
Reverse Logistics in a Retail Environment." Supply Chain Management: An International
Journal, 7,p 271-282.
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اقترح كل من ) )Rogers and Tibben-Lembke, 1999, 3أن مفهدوم اللوجسدتيات العكسدية
يشمل جميع األنشطة اللوجستية لجمع وتفكيك ومعالجدة المنتجدات المسدتخدمة ،أجدزاء المندتج ،المدواد
من أجل ضدمان اسدترداد مسدتدام للمنتجدات (صدديق للبيئدة) .والجددول  1يوضدح مقارندة بسديطة بدين
اللوجستيات األمامية والعكسية في ضوء مجموعة من العوامل.

العوامل
الكمية
تتبع المعلومات
الوقت دورة النظام
قيمة المنتج
السيطرة المخزنية
األولوية
عناصر الكلفة
تدفق المنتج
القناة

الجدول 1
المقارنة بين اللوجستيات األمامية والعكسية
اللوجستيات العكسية
اللوجستيات األمامية
كميات صغيرة
كميات كبيرة
تركيبة من نظام المعلومات المؤتمت
نظام المعلومات المؤتمت تستخدم
واليدوي تستخدم لتعقب العناصر
لتعقب العناصر
متوسطة إلى طويلة
قصيرة
قيمة معتدلة إلى منخفضة
قيمة عالية
غير مر ّكزة
مر ّكزة
منخفضة
عالية
أكثر غموضا
شفافة للغاية
اتجاهين (سحب ودفع)
اتجاه واحد (سحب)
أكثر تعقيدا وتنوعا
اقل تعقيدا

Source:Singh. Deepinder, Singh. Harpuneet and Walia Nikhil, 2011, " Weighted Flow
Distribution Model of the Reverse Logistics System" Proceedings of the World Congress
on Engineering Vol I ,WCE, London, U.K,p1.

اتسدداقا مددع مددا تقدددم ترررا الباحثررة أن مفه دوم اللوجسددتيات العكسددية ه دو سلسددلة مددن العمليددات
واالنشطة التي يدتم بموجبهدا اسدترداد المندتج النهدائي مدن الزبدون الدى الجهدة المصدنّعة لالسدتفادة منده
لغرض اعادة تصنيعه او اعادة التدوير او التخلص الجيد منه.
ب .أنشطة اللوجستيات العكسية
بموجب شبكة اللوجستيات العكسية يجب تجميع المنتجات التي تم إرجاعها واختبارها لتحديد
ما إذا كان من الممكن استردادها ،ثم يتم فرزها استنادا إلى عملية االسترداد المعمول بها ،ومن ثم
يتم نقل المنتجات إلى مرفق االسترداد المناسب لمزيد من المعالجة ،فعملية استرداد المنتج باالتجاه
العكسي البد وأن يكون بإستخدام مجموعة من االنشطة ،إذ اتفق كل من ()Wei, 2001, 10-11
و( )Imre, 2011و( )Haghani, 2014, 7و( )Zuluaga and Lourenço, 2002, 4و (Wang,
) (Badenhorst, 2013, 39-44) (Icenhour, 2014, 6) 2011 ,49على أن انشطة اللوجستيات
العكسية تتمثل باآلتي :
 .1إعادة التدوير
تعرف عملية إ عادة التدوير بانها إعادة المواد والنفايات إلى خط المعالجة من أجل تقليل
تكاليف العملية وفتح إمكانيات جديدة ) ،)Mwanza and Mbohwa, 2017, 4ويشير (Bansal,
) 2006, 16بأ نها العملية التي يتم بموجبها جمع النفايات من العمليات االنتاجية وتحسينها لجعلها
مناسبة للعودة الى عملية االنتاج .ويوضح ( )Julian, 2010 ,29بأنها أي عملية استرداد يتم من
خاللها أعادة معالجة النفايات الى منتجات أو مواد يتم االستفادة منها ألغراض إنتاج منتجات جديدة.
فهي تمثل الخيار باعتبار النفايات كموارد كما أنه يسهم في تحويل المواد ذات القيمة االقتصادية
وبالتالي تقليل كميات النفايات التي سيتم جمعها والتخلص منها (. )Matter et al., 2013, 153

السبعاوي []33

 .2التصليح والتجديد
يقصد بالتصليح استبدال األجزاء التالفة أو المتقادمة لجعل المنتج قابل لالستخدام مرة أخرى
( .)Arrieta, 2015, 8ويوضح ( )El-Saadany, 2009, 18بأنها عملية إعادة المنتج ال ُمستخدم إلى
حالته األصلية من خالل إصالح األجزاء المكسورة أو استبدالها من خالل التفكيك وإعادة التجميع،
عادة ما ينظر الزبون إلى العناصر التي تم إصالحها على أنها أقل جودة من العناصر الجديدة ما لم
تطالب الشركة المصنعة بجودة العناصر التي تم إصالحها وتضمنها بجودة جديدة .ويرى (Lee,
) 2009, 51بأ نه استعادة المنتج إلى العمل من أجل إصالح بعض األجزاء أو استبدالها .وبموجب
هذا النشاط سيتم تحويل المنتج ،وبعد هذا التحول (اإلصالح) من الممكن استخدامه أو بيعه كمنتج
جديد ،إن التصليح يمكن أن يحدث عند المستخدم أو في ورشة خاصة بالتصليح ،فيتم تفكيك
المنتجات إلى وحداته االصلية ،ثم يتم تجميعها تحت مستوى جودة أقل ،ويتم إصالح الوحدات
المعيبة ،وبالتالي زيادة عمر المنتجات (.)Imre, 2006, 10
 .3اعادة االستخدام
وهي عملية يتم من خاللها استخدام المنتجات أو المكونات مرة أخرى للغرض نفسه الذي تم
تصميمها من أجله (أي التعامل مع منع النفايات) ،فالتحضير إلعادة االستخدام يعني التحقق من
عمليات االسترداد المواد أو تنظيفها أو إصالحها ،والتي يتم من خاللها تحضير المنتجات أو
مكونات المنتجات التي أصبحت نفايات بحيث يمكن إعادة استخدامها دون أي معالجة مسبقة أخرى
( .)WRAP, 2011, 8يعني إعادة االستخدام ببساطة أنه يمكن استخدام المنتج مرة أخرى للغرض
نفسه الذي صمم من أجله ) ،)Rogers and Lembke, 1998, 262ويشمل إعادة االستخدام أيضا
(اإلصالح ،التجديد ،غسل أو استرداد المنتجات المستخدمة) يمكن أيضا إعادة استخدام العبوة
بالشكل الذي يم ّكن من اطالة العمر اإلنتاجي للمنتج وتؤخر من تلفه ()Badenhorst, 2013, 40
.أحيانا هناك بعض المنتجات التي يتم إعادتها ليس فيها عيب أو لم يتم استخدامها ،فيمكن إعادة
استخدامها باالستعانة بالحد األدنى من أعمال الصيانة أو بدون أي جهود للصيانة (Lee, 2009,
).15
 .4إعادة التصنيع
يقصد بهدذا النشداط إعدادة أداء المندتج المسدتعمل إلدى أدائده األصدلي علدى األقدل مدع ضدمان أن
يعادل اداء المندتج الجديدد أو يكدون أو أفضدل منده ( .)Hill, 2010, 2إذ تحدتف عمليدة إعدادة التصدنيع
بهوية المنتج ،وتعيده الى حالته الجديدة بعد إجراء بعض العمليدات عليده مثدل تفكيدك المندتج واسدتعادة
بعض المكونات واستبدالها ،إذ يوفر هذا النشاط فوائد لل ُمصنّع /ال ُمعاد التصنيع ،فضال عن إلدى إعدادة
استخدام المواد ،ألن استهالك الطاقدة المطلدوب إلعدادة التصدنيع يتدراوح بدين  21و  ٪25مدن المندتج
الجديد (.)Lee, 2009, 15-16
ثانيا ا -الميزة التنافسية المستدامة
ظهر مفهوم الميزة التنافسية المستدامة والتي تعرف اختصارا ( )SCAفعليا في عام 1234
عندما اقترح ) (Dayأنواعا معينة من االستراتيجيات "للحفاظ على الميزة التنافسية ،وتم تطويره
بشكل جدي في عام  1235من قبل ( )Porterوبمجموعة متنوعة من االستراتيجيات التنافسية التي
يمكن للشركات تطبيقها (قيادة التكاليف ،والتمايز ،والتركيز) لتحقيق ميزة تنافسية طويلة األجل
( ،)Baraskova, 2010, 6وقدم ( )Barney, 1991تعريفا للميزة التنافسية المستدامة عندما قال" إن
الشركة تتمتع بميزة تنافس ية مستدامة عندما تقوم بتنفيذ استراتيجية خاصة اليجاد القيمة غير
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مستخدمة من قبل المنافسين الحاليين أو المحتملين ،وعندما ال تتمكن هذه الشركات األخرى من
االستفادة من فوائد هذه االستراتيجية" ،فال يعني مصطلح "المستدام" فترة الوقت التقويمي ،ولكن
عدم قدرة المنافسين على تكرار تلك االستراتيجية ،مما يجعلها ميزة تنافسية مستدامة (Vinayan,
) .2012, 30ووفقا لــ ( ) Porter,1986يتم تحقيق ميزة تنافسية مستدامة عندما تحصل شركة على
عائد استثمار أكبر من معيار الصناعة ،ويستمر لمدة طويلة بما يكفي لتغيير طبيعة المنافسة
الصناعية أو القوة النسبية للمنظمة ،على الرغم من دخول السوق ومحاوالت المنافسين في النسخ
المتماثل( .)Ahmad, 2011, 8ويوضح ( )Kising’u,2017, xxviانها جهود الشركة في إنشاء
والحفاظ على المزايا التنافسية لمدة طويلة أكثر من المنظمات المنافسة .ويرى ()Zyl, 2006, 1
الميزة التناف سية المستدامة هي الفائدة طويلة االمد والمتمثلة في تنفيذ بعض االستراتيجيات الفريدة
من نوعها التي ال يتم تنفيذها في وقت واحد من قبل أي منافسين حاليين أو محتملين اليجاد القيمة،
إلى جانب عدم القدرة على تكرار فوائد هذه االستراتيجية.
إن الميزة التنافسية المستدام ة مرتبطة برغبة الشركة في تكوين المزايا والحفاظ عليها لمدة
طويلة األجل ،فقد تتأثر الميزة التنافسية المستدامة بثالثة عوامل(Hakkak and Ghodsi, 2015, :
)300

 .1حجم السوق المستهدف .
 .2زيادة الوصول إلى الموارد والزبائن .
 .8والقيود المفروضة على صالحيات المنافسين .فمن الممكن للشركة إنشاء ميزة تنافسية
مستدامة من خالل تطبيقها الستراتيجيتها الخاصة بها على أساس الخصائص التي ال يمكن
تقليدها بسهولة.
على الرغم من عدم وجود تعريف رسمي فقد قدم ) )Coyne 1986اقتراحا ألجل امتالك
ميزة تنافسية مستدامة الي شركة نابع من إدراك المستهلكين لبعض االختالف بين منتجات الشركة
ومنافسيها ،إذ أ ن هذا االختالف سببه بعض الموارد التي تمتلكها الشركة وال يملكها المنافسون،
فضال عن بعض السمات األخرى في المنتج  /وقت التسليم الذي يعد معيار الشراء المهم ،والذي
يكون مفتاحا إيجابيا للسوق ( .)Shetty, 2010, 24إ ن الميزة التنافسية المستدامة تمثل استراتيجية
األعمال التي تعتمد على موارد الشركة لدعمها للحفاظ على ميزتها التنافسية عن طريق التفوق على
اآلخرين في السوق التنافسية من خالل استخدام استراتيجيات العمل الموجهة نحو الزبون و استغالل
الكفاءات والموارد الفريدة يجلب ميزة تنافسية مستدامة للشركات (.)Male et al., 2015, 74
ويشير ( )Hähle, 2016, 18الى أن التعريف النظري للمزايا التنافسية المستدامة بكونه عامال يم ّكن
الشركة من إنشاء قيمة أكثر من منافسيها بمرور الزمن.
اتساقا مع ما سبق ترى الباحثة أن الميزة التنافسية المستدامة هي االستراتيجيات والعناصر
والصفات التي تمتلكها الشركة وتنفرد بها بحيث تتميز بها عن غيرها من المنظمات ،وال يستطيع
منافسوها تقليد أو امتالك هذه المميزات.
ثالثا ا -العالقة بين اللوجستيات العكسية والميزة التنافسية المستدامة
إن التفوق اللوجستي أصبح مصدرا قويا للتمييز التنافسي من خالل توفير العديد من الطرائق
لزيادة الكفاءة واإلنتاجية ووفقا لذلك يمكن اعتبار انشطة اللوجستية العكسية والمتكونة من (إعادة
تصنيع المنتجات أو تجديدها أو إعادة تدويرها أو إعادة استخدامها أو التخلص الجيد منها) فرصة
لتعزيز القدرة التنافسية للشركة وفي النهاية إنشاء ميزة تنافسية ( .)Stock et al., 2002, 16فقد
تشير الدالئل إلى إ مكانية تحقيق وفورات كبيرة عن طريق استبدال مواد جديدة بمكونات تم
استردادها مسبقا من المنتجات المستخدمة ،كما يمكن أيضا جمع المعلومات من المنتجات
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المستخدمة ،إذ أن إعادة تصنيع المنتجات وجعلها جاهزة لالستخدام النهائي لها آثار أيجابية في
تحسين صورة الشركة وفي الواقع يعد بناء النوايا الحسنة وإنشاء سمعة جيدة للشركة من المصادر
الهامة للميزة التنافسية (.)Dowling, 2004, 17
المبحث الثالث
الجانب العملي للبحث
أوال ا -وصف مجتمع البحث وعينته
(*)
 .1نبذة مختصرة عن شركة الموصل للحديد والصلب
انشأت شركة الموصل إلنتاج الحديد والصلب على مساحة بحدود  21دونم بضمنها المساحات
المخصصة لتجميع وفرز السكراب تتكون الشركة من بناية االنتاج والتي هي عبارة عن مسقفات حديدية
مزودة بروافع جسرية تم انشاؤها على النحو الذي يسمح بتداول ومناقلة المواد والمعدات داخل قسم االنتاج،
ويبلغ عدد االفراد العاملين فيها ( )151موظفا .كما يتضمن قسم االنتاج شعبة الخدمات الصناعية والتي
تتضمن احواض الماء المستخدم للتبريد للعمليات االنتاجية وبطاقة خزنيه ( 1811م )8من الماء مزودة هذه
الخزانات بأبراج تبريد بطاقة تبريد ( 1111طن ) وغرفة المضخات .وتحوي الشركة اربعة اجزاء رئيسة
(السكراب ،الصهر ،الصب المستمر ،السحب) .تنتج الشركة الحديد المستخدم في االعمال االنشائية بأقطار
تتراوح بين ( )87-12ملم وحديد الزاوية وحديد الساقية والشرائط الحديدية ،وتبلغ الطاقة االنتاجية للشركة
( )111طن/يوم.

وفيما يخص توزيع االستمارة تم اختيار عينة قصدية من القيادات االدارية واالفراد
العاملين في الشركة المبحوثة لتوزيع استمارات االستبيان عليهم ،إذ تم توزيع ( )41استمارة ،وتم
اعادة ( )83منها ،أي إن نسبة االستجابة بلغت (.)%25
ثانيا ا -اختبار فرضيات البحث
 .1اختبار عالقات االرتباط
يشير الجدول  2الخاص بنتائج تحليل معامل االرتباط الكلي بدين أنشدطة اللوجسدتيات العكسدية
مجتمعة بوصفها المتغير المستقل والميزة التنافسية المستدامة بعددها المتغيدر المعتمدد إلدى وجدود هدذه
العالقة بداللة معنوية طردية بلغت قيمتها ( )*18733عندد مسدتوى معنويدة ( ، )1815وتدنعكس هدذه
القيمة على الواقع الفعلي الذي يبين بأن إعادة المنتجات المستخدمة والتالفة مرة أخرى لالستفادة منهدا
مددن ش دأنها أن تحقددق وفددورات اقتصددادية ،وتعددد بمثابددة اللبنددة االساسددية لبندداء المزايددا التنافسددية بشددكل
مستدام.
الجدول 2
نتائج تحليل عالقة االرتباط بين اللوجستيات العكسية مجتمعة واستدامة المزايا التنافسية
على مستوا الشركة المبحوثة
المتغير المستقل
المتغير المعتمد
استدامة المزايا التنافسية
الجدول من إعداد الباحثة باالعتماد على نتائج برنامج ).(SPSS

(*) المصدر من إعداد الباحثة باالستفادة من الموقع الرسمي للشركة

اللوجستيات العكسية
*88700
P* ≤ 1815

www.mosulsteel.com

N=83
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امددا بالنسددبة لنتددائج تحليددل عالقددات االرتبدداط الجزئيددة بددين أنشددطة اللوجسددتيات العكسددية بشددكل
منفرد والميزة التنافسية المستدامة فيوضحها الجدول .8
الجدول 3
نتائج تحليل عالقة االرتباط بين انشطة اللوجستيات العكسية منفردة واستدامة المزايا التنافسية
على مستوا الشركة المبحوثة
المتغير المستقل

اللوجستيات العكسية

اعادة
التصليح
اعادة
االستخدام
والتجديد
التدوير
المتغير المعتمد
*18325
*18627
*18712
استدامة المزايا التنافسية *18711
P* ≤ 1815
الجدول من إعداد الباحثة باالعتماد على نتائج برنامج ).(SPSS

اعادة التصنيع

المؤشر الكلي
*18733
N=83

مددن خددالل مالحظددة الجدددول  8يتضددح وجددود عالقددة ارتبدداط ذات داللددة معنويددة طرديددة بددين
انشطة اللوجستيات العكسية منفدردة بوصدفها متغيدرات مسدتقلة والميدزة التنافسدية المسدتدامة بوصدفها
المتغير المعتمد ،وهذا ما تبينه قيمة المؤشر الكلي لالرتبداط التدي بلغدت ( .)*18733اذ حصدل نشداط
(إعادة التصنيع) على أعلى قيمة ارتباط مع المتغير المعتمد ،فقد بلغدت قيمتده ( )*18325وهدي قيمدة
ارتباط معنوية موجبة عند مستوى معنوية ( ،)1815في حدين جداء النشداط (إعدادة التددوير) تاليدا مدن
حيث قوة االرتباط هدي ( )*18711وحدل نشداطا (التصدليح والتجديدد) و (إعدادة االسدتخدام) تاليدا مدن
حيث قوة قيمة االرتباط لتبلغ قيمهما ( )*18712و ( )*18627على التوالي.
وبددذلك فقددد تددم رفددض فرضددية العدددم وقبددول الفرضددية البديلددة الخاصددة بعالقددة االرتبدداط والتددي
تنص على "توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية طردية بدين أنشدطة اللوجسدتيات مجتمعدة ومنفدردة
واستدامة المزايا التنافسية".
 .2اختبار عالقات التاثير
تشددير نتددائج التحليددل الخدداص بمعام دل االنحدددار إلددى وجددود تددأثير ذي داللددة معنويددة طددردي
ألنشددطة اللوجسددتيات العكسددية مجتمعددة بوصددفها المتغيددر المسددتقل فددي الميددزة التنافسددية المسددتدامة
بوصفها المتغير المعتمد ،وكما موضحة في الجدول .4
الجدول 4
نتائج تحليل اللوجستيات العكسية مجتمعة في استدامة المزايا التنافسية على مستوا الشركة المبحوثة
اللوجستيات العكسية

المتغير المستقل

F

المتغير المعتمد
استدامة المزايا
التنافسية

T

B0

B1

R2

المحسوبة

الجدولية

المحسوبة

الجدولية

18351

18377

18755

241864

48171

14836

18627

الجدول من إعداد الباحثة باالعتماد على نتائج برنامج ).(SPSS

(df )1886

P* ≤ 1815

N=83

يوضح الجدول  4والخاص بنتائج تحليل االنحدار على مسدتوى الشدركة المبحوثدة بتحقدق هدذه
العالقة من خالل قيمة ( )Fالمحسوبة التي بلغدت ( )241864وهدي أكبدر مدن قيمتهدا الجدوليدة البالغدة
( )48171عندددد درجتدددي حريدددة ( )1886وبمسدددتوى معنويدددة ( )1815وبلدددغ معامدددل التحديدددد ()R2
( ،)18755وهذا يعني أن) )%7785من االختالفات المؤثرة في اسدتدامة المزايدا التنافسدية تعدود إلدى
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تأثير أنشطة اللوجستيات العكسية بشدكل مجتمدع والبداقي الدذي قيمتده ( )%2285تعدود إلدى متغيدرات
عشددوائية ال يمكددن السدديطرة عليهددا أو أنهددا غيددر داخلددة فددي أنمددوذج االنحدددار .ومددن متابعددة اختبددارات
( )B1و ( )Tلهدددا تبدددين أن قيمدددة ( )Tالمحسدددوبة ( ،)14836وهدددي قيمدددة معنويدددة وأكبدددر مدددن قيمتهدددا
الجدولية البالغة ( )18627عند مستوى معنوية ( )1815ودرجة حريدة ( .)1886والجددول ( )5يبديّن
تدددأثير أنشدددطة اللوجسدددتيات العكسدددية منفدددردة فدددي اسدددتدامة المزايدددا التنافسدددية علدددى مسدددتوى الشدددركة
المبحوثة.
الجدول 5
نتائج تحليل تأثير انشطة اللوجستيات العكسية منفردة في استدامة المزايا التنافسية على مستوا
الشركة المبحوثة
المتغير المعتمد

استدامة المزايا التنافسية
معامالت ( )B0و()B1

F
2

B0

B1

R

المحسوبة

اعادة التدوير

18344
(*)28111

18782

18521

228582

التصليح والتجديد

18311
(*)38315

18711

18521

768865

اعادة االستخدام

18734
(*)88877

18625

18511

458521

اعادة التصنيع

18218
(*)118165

18763

18662

121845

المتغيرات المستقلة

الجدولية

اللوجستيات العكسية

28616

الجدول من إعداد الباحثة باالعتماد على نتائج برنامج ).(SPSS

(df )4884

P* ≤ 1815

N=83

يالحد مددن الجدددول  5وجددود عالقددات التددأثير بددين أجددزاء المتغيددر المسددتقل والمتمثددل بأنشددطة
اللوجسدددتيات العكسدددية والمتضدددمنة (إعدددادة التددددوير ،التصدددليح والتجديدددد ،إعدددادة االسدددتخدام ،إعدددادة
التصدنيع) بددالمتغير المعتمددد والمتمثدل بددـ(استدامة المزايددا التنافسدية) وكانددت نتددائج التدأثير علددى النحددو
اآلتي:
أ .تأثير نشراط إعرادة التردوير فري اسرتدامة المزايرا التنافسرية :كدان تدأثير هدذا النشداط معنويدا فدي
المتغير المعتمد ،وهذا التأثير مددعوم بقيمدة ( )Fالمحسدوبة التدي بلغدت ( ،)228582وهدي قيمدة
معنوية أكبر من القيمة الجدولية لها ( ، )28616أمدا معامدل التحديدد فقدد بلغدت قيمتده ()18521
وهدذا يفسدر أن مدا نسددبته ( )%5281مدن التدأثيرات فددي المتغيدر المعتمدد تعددود الدى نشداط اعددادة
التدوير والباقي سببه متغيرات اخدرى عشدوائية ال يتضدمنها أنمدوذج االنحددار .أمدا قيمدة اختبدار
( )Tفقددد جدداءت معنويددة فددي التددأثير ،وبلغددت قيمتهددا ( )28111وهددي معنويددة أكبددر مددن القيمددة
الجدولية لها ( )18627عند مستوى معنوية ( )1815ودرجة حرية (. )4884
ب .تأثير نشاط التصليح والتجديد في استدامة المزايا التنافسية :دخل هذا النشاط فدي حيدز التدأثير
باستدامة المزايا التنافسية من خالل مالحظة قيم اختبارات ( )Fو ( )R2و ( ، )Tفقد بلغدت قيمدة
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( )Fو ( )768865( )Tو ( ،)38315وهي قديم معنويدة أكبدر مدن القيمدة الجدوليدة ( )28616و
( )18627على التوالي .أما قيمة معامل التحديد فقد كانت ( ،)18521وهدذا يفسدر تدأثير النشداط
المددذكور بنسددبة ( )%52فددي المتغيددر المعتمددد والبدداقي مددا نسددبته ( ،)%43يعددود الددى متغيددرات
عشوائية ال تدخل في أنموذج االنحدار  ،عند مستوى من المعنوية قددره ( )1815ودرجدة حريدة
مقدارها (.)4884
ت .تأثير نشاط إعادة االستخدام في استدامة المزايا التنافسية :كان تأثير هذا النشاط أقل من حيدث
قددوة التددأثير قياسددا ببقيددة االنشددطة  ،وهددذا مددا عكسددته قيمددة ( )Fالمحسددوبة والبالغددة (،)458521
وهي قيمة معنوية أكبر من القيمة الجدولية ( )28616أمدا ( )R2لهدذا النشداط فقدد بلدغ ()18511
وهددذا يعنددي أن نسددبة تددأثير هددذا النشدداط ( )%51فددي التغييددرات التددي تطددال اسددتدامة المزايددا
التنافسددية والبدداقي يعددود الددى تددأثير انشددطة اخددرى أو متغيددرات خارجددة عددن أنمددوذج االنحدددار
المعتمد .أما اختبار ( )Tفقد جداء معنويدا ايضدا بقيمدة بلغدت ( ،)78788وهدي معنويدة أكبدر مدن
قيمتها الجدولية ( )18627عند مستوى معنوية ( )1815ودرجة حرية (.)4884
ث .تأثير نشاط إعادة التصنيع في استدامة المزايا التنافسية :حصل هدذا النشداط علدى أعلدى قيمدة
تأثير في المتغير المعتمد ،وقد دعمت هذه النتيجة قيم ( )Fو( )R2واختبار ( ،)Tفقدد بلغدت قيمدة
( )Fلهذا النشاط ( )121845وهي قيمة معنوية أعلى من القيمة الجدولية البالغدة ( )28616عندد
درجة حرية ( )4884ومسدتوى معنويدة ( . )1815وبلدغ معامدل التحديدد ( )18763وهدذا يؤشدر
أن ( )%7683من التفسيرات في استدامة المزايا التنافسدية سدببها نشداط أعدادة التصدنيع ،ويعدود
الباقي الى أنشطة أخرى أو متغيرات أخرى غير داخلة في أنمدوذج االنحددار .وبلغدت قيمدة ()T
المحسوبة ( )118165وهي أعلى من قيمتها الجدولية ( )18627عند مستوى معنوية (.)1815
وبناء على ما تقدم فقد تم رفض فرضية العدم وقبدول الفرضدية البديلدة الخاصدة بعالقدة التدأثير
والتددي تددنص علددى " توجددد عالقددة تددأثير ذات داللددة معنويددة طرديددة ألنشددطة اللوجسددتيات مجتمعددة
ومنفردة في استدامة المزايا التنافسية ".
المبحث الرابع
االستنتاجات والمقترحات
أوالا -االستنتاجات
 .1اثبتت نتائج التحليل االحصائي أن ألنشطة اللوجستيات العكسية والتي تضم في ثناياها (إعادة
التدوير ،التصليح والتجديد ،أعادة التصنيع ،أعادة االستخدام) عالقة ارتباط من الفئة القوية مع
الميزة التنافسية المستدامة ،وهذا ما برهنته قيم االرتباط التي تم الحصول عليها من التحليل،
وهذا يؤكد بانه كلما زاد اهتمام الشركة المبحوثة بأنشطة اللوجستيات العكسية المختارة في
البحث أسهم ذلك في تعزيز استدامة مزاياها التنافسية.
 .2اثبتت نتائج التحليل ايضا أن أعلى نشاط ارتباطا بالميزة التنافسية المستدامة كان نشاط إعادة
التصنيع  ،وهذا ما عكسه الواقع الفعلي للشركة باستخدامها لمنتجات الحديد المتقادمة من خالل
إعادة تصنيعها مرة أخرى من خالل جعلها مواد أولية لمنتجات أخرى أو إعادة تصنيعها وجعلها
صالحة لالستخدام ،في حين حصل نشاط إعادة االستخدام على أقل قيمة ارتباط بالمتغير المعتمد
من بين بقية االنشطة.
 .8اثبتت النتائج ايضا بان هذه االنشطة المختارة تؤثر بشكل كبير في الميزة التنافسية المستدامة
االمر الذي يحتم على الشركة المبحوثة ان تولي اهتماما كبيرا بهذه االنشطة اذا ما ارادت ان
تمتلك مزايا مستدامة تتنافس بها مع نظيراتها في السوق.
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 .4أوضح تحليل االنحدار أن من بين أنشطة اللوجستيات العكسية األكثر تأثيرا في الميزة التنافسية
المستدامة كان نشاط إعادة التصنيع ،وه ذا يدعم نتائج تحليل االرتباط الذي أوضح قوة هذا
النشاط .وهذا يفسر أن هذا النشاط له التأثير الكبير في تطوير أنشطة الشركة المبحوثة من خالل
االستفادة من المنتجات المسترجعة اليها والقيام بإعادة تصنيعها ،وهذا االمر من شأنه ان يحقق
لها التفوق التنافسي في السوق وصوال الى اكتساب مزايا تنافسية ،والعمل على استدامتها.
 .5أظهر تحليل االنحدار أيضا أن نشاط إعادة االستخدام كان األقل تأثيرا من بين بقية االنشطة في
الميزة التنافسية المستدامة ،وهذا يفسر أن الشركة تولي اهتماما ببقية االنشطة بشكل أكبر من هذا
النشاط .
ثانيا ا -المقترحات
اعتمادا على ما تم التوصل اليه من استنتاجات فقد قامت الباحثة بتقديم مجموعة من
المقترحات من ابرزها:
 .1يجب على القيادة االدارية في الشركة أن تهتم بشكل أكبر من ذي قبل بأنشطة اللوجستيات
العكسية ألن أحد االساليب االساسية للشركة المبحوثة كان االستفادة من الحديد القديم عن طريق
إعادة تصنيعه مرة أخرى أو إدخاله في عمليات إنتاج أخرى كمادة أولية.
 .2إن نشاط إ عادة االستخدام يعد من االنشطة االساسية للوجستيات العكسية الرامي الى تقليل
المخلفات والنفايات من خالل اعادة استخدامها مرة أخرى ،لذا يجب على ادارة الشركة المبحوثة
أن تتبنى هذا النشاط بشكل كبير ألنه يالمس جوهر عملها فيما يتعلق بمنتجات الحديد والصلب
وهذا بالتأكيد سيعود على الشركة بمردودات مالية جيدة.
 .8ضر ورة امتالك الشركة لسلسلة تجهيز عكسية تضمن وصول المخلفات والمنتجات المتقادمة
(السكراب) من مختلف الجهات الى الشركة لغرض استخدامها كمواد أولية مرة أخرى أو
التخلص السليم منها.
 .4يجب على إ دارة الشركة االستفادة من الحديد المتقادم ليس فقط في إعادة التدوير وانما من
الممكن أن يتم إعادة استخدام بعضها مرة أخرى من خالل إجراء بعض التعديالت والتصليحات
 .5ضرورة تبنّي أفكار واستراتيجيات تن افسية جديدة في مجال صناعة الحديد الصلب للشركة من
أجل أن تكون لها هويتها الخاصة ال يمتلكها المنافسون االخرون ،اي بعبارة أخرى أن تكون هذه
الصفات بمثابة مزايا تنافسية مستدامة.
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