
 تـنمية الرافديـن                       

 :811لسنة      79اجمللد     119العدد 

 9/12/0213 تأريخ قبول النشر                                                            3/4/0213تأريخ استالم البحث 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بسام منيب علي حممد الطائي 

 قسم اإلدارة الصناعية -مدرس مساعد

 جامعة املوصل -كلية اإلدارة واالقتصاد

 

Bassam Munib Ali al-Tai 
Assistant Lecturer 

Department of Industrial Management 

University of Mosul 

b1985_20@yahoo.com 

 

 تحسٌنال تحقٌق أهداف سلسلة القٌمة فً أنشطةانعكاسات 

المدراء فً  آلراءتحلٌلٌة  جودة المنتجات دراسةل المستمر
 فً الموصل الجاهزة األلبسةالشركة العامة لصناعة 

 
The Reflections of Value Chain Activities in achieving the 

Objective of Continuous Improvement for Product 

Quality Analytical Study of the Opinions of Managers in 

the State Company for Ready Made Wear in Mosul 

 

mailto:b1985_20@yahoo.com
mailto:b1985_20@yahoo.com


 [       :8]                                                                                                                               ...سلسلة القيمة أنشطةانعكاسات 

 

 

 

 المستخلص

هطدا  التحسطيا الةسطتةر لةط د  أفطي تحييط  سلسطل  الييةط   أنشطة تحديد تأثير  إلىالبحث الحالي  يسعى
إذ بططاف ة عطط ج الةطط د  اليطط   ةططا  ،الةنتةططاف فططي الشططرا  العاةطط  للططناا  اهلبسطط  الةططاه   فططي الة لطط 

ا  الةنظةطاف اللطنااي   المدةيط  الطى حطد سط اد    بطد ةططا التطي اسطتح ذف الطى اهتةط الة عط ااف الةمةط  
سلسطل   أنشطة حطد هطذا الةفطاهي  هطي أ لعط  ، تبني الةفاهي  التي تعة  الى التة ير  التحسيا الةسطتةر للةط د 

 الييةط  بشططييما اهساسطي   الثان يطط خ تط  امتيططار الشططرا  العاةط  للططناا  اهلبسط  الةططاه   فطي الة لطط  ةيططدانا  
 إدار ةةلطط  أاعطاد العليطا فطي الشططرا   الةتةثلط  ب دار ( اسطتةار  اسطتبان  الططى اإ05إذ تط  ت  يطط   للبحطث، 
البحطث   امتبطار فرعطيافتحليط  الةط  إةطراد أةدراد اهقسطا   الشطعا اإداريط  فطي الشطرا ، ةطا   الشرا ، 

سلسطل  الييةط   أنشطة ا خ  اسطتنت  البحطث  ةط د اتقطاف ارتبطاة ةعن يط  ة ةبط  بطي SPSSاستمدا  برنطاة  ت  
هططدا  التحسططيا أسلسططل  الييةطط  فططي  نشططة اططا  ةطط د تططأثير ةعنطط   ه فعططت  ، هططدا  التحسططيا الةسططتةرأ 

 الى ا ستنتاةاف ت  تيدي  ةةة ا  ةا الةيترحافخ الةستةر لة د  الةنتةاف،  ااتةادا  
 

  .رسلسلة القٌمة، التحسٌن المستم أنشطة: سلسلة القٌمة، الكلمات المفتاحٌة

 
Abstract 

This research aimed at identifying the impact of the activities of the value chain in achieving 

the goals of continuous improvement of product quality in the State Company for Ready Made 

Wear in Mosul. The quality has became an important subject nowdays that has captured the 

attention to both  industry and service organizations, The concept should be adopt of work on 

development and continuous improvement of quality. Perhaps one of these concepts is the value 

chain activities, both of  primary and secondary. (50) questionnaire were distributes for top 

management and other managerial levels within company. Purpose was to analyzing data and test 

research hypothesis using SPSS program. The research conclude that there is a significant 

correlation between value chain activities and continuous improvement objectives, inaddity  there 

is significant impact between value chain activities and continuous improvement objectives. 

According to this Conclusion many suggestions were introduced . 
 
Key words: value chain, value chain activities, continuous improvement. 
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 المقدمة

غلططا الشططرااف اللططنااي  ت اةطط  ةنافسطط  االيطط  فططي ظطط  التةطط راف التينيطط  التططي ألططبحف أ

فعت  اا الترايط  الطى الةط د   ا هتةطا  بالبي ط ،  ،نظة  ا نتاج الحديث أفيةا يمص  ظمرف حديثا  

البحطث لذا بطاف ةطا العطر ر  ، فاا  في تلعيد  تير  الةنافس  فيةا بينما سم  الى نح   أهذا ال  

في الس  ،  لع   ي تع   ةا ة قفما التنافس، سب  ةديد  تةاا الةنظة  ةا ة ااب  التة راف اا

مطذف ةطط  أالتطي   الةفطاهيةطا  نمطاه ،حطد هطذا السطب أ هطي  الدااةط ساسطي  سلسطل  الييةط  بشطييما اه

ط ةي   تنافسطي  ةطا مطت  إيةادا لما ةا د ر في ةل الةنظةافاهتةا   التطي  نشطة هي سلسطل  ةطا اتبن 

ا اطط  إذ إةمرةططافخ  إلطى تعةطط  الطى تح يطط  الةططدمتف  ،تطثثر  تتططأثر بالبي طط  الةحيةط  بالةنظةطط 

الةنطت ، فعطت  اطا تبنطي فلسطف  التحسطيا  إلطىقيةط   إيةطادسلي  سيسم  فطي  الى نح   نشاة يت  تنفيذا 

تيطدي  ةنطت  يرعطي  إلطى  لط     نشطة الةستةر ةا مت  الييا  بعةلياف التحسطيا الةسطتةر لمطذا اه

سلسل  اليية   ةدى تأثيرها في تحييط   أنشة تنا    إلىةتةلباف ال ب اخ لمذا السبا سعى الباحث 
الةبحطث  اربعط  ةباحطث  الطى بشطا  اطا  ينيسط  البحطث أهدا  التحسيا الةستةر لةط د  الةنتةطاف 

ا ةططار الةيططداني  لطث /الةبحططث الثاا ةططار النظطر  للبحث الةبحطث الثططاني  /  ةنمةيط  البحططثا   

 الةبحث الراب   ا ستنتاةاف  الةيترحاف /للبحث

  منهجٌة البحث

  مشكلة البحث

طاا ةا الة ع ااف التي حظيف باهتةا  ابير ةطا لطد  ( value chain تعد سلسل  اليية   ا الات 

سلسطل  الةنظةط  عطةا  أنشطة  الباحثيا في هذا الةةا  نظرا  للد ر الذ  تثدي  في تة  ط   تحليط  

 هذا اليية  قد تتةث  بةط د   ،عاف  قية  للةنت إ فيتسم  بةةة اما  ، اساسي   دااة  أنشة تع  

حطدى نتاةطاف التةطارا اليابانيط  إمر تعطد فلسطف  التحسطيا الةسطتةر آةا ةانا ، سعر ةناسا االي  

الةنظة  بطددا   نشة هةستةر   تحسينافبإةراد تة يراف   هذا الفلسف   في ةةا  الة د  فيد تتةث 

تحسطيا الةنطت  النمطا ي،  إلىةا تحسيا ة ق  العة   العةلياف ا نتاةي   اآل ف  الةعداف  ل   

أا الاثير ةا الةنظةاف العراقي   إ   ، ة انا الةنظة  لا ةراد اةلياف تحسيا ةستةر شاةل  إ  أ

الييةط   ةطدى تأثيرهطا اة ةا   ةنظةاف ةحافظ  نين ى الى  ة  الملط ص   تعطي بأهةيط  سلسطل  

 هذا ةا أادت  الدراس  ا ستةتاي  اه لي  التي قا  بمطا ، هدا  التحسيا الةستةرأفي دا   تحيي  
ةرى الباحث ةيابتفأفيد  ،00/0/0500-05ةا  للةد  الةبح ث الباحث في الةنظة  

*
ة  الةدراد  

 تأشططر لديط  عطع   اططي  سط ل أقسطا   الشطعا فططي الشطرا  الةبح ثط   ةططر  ةةة اط   رثسطاد اه

تنطا   هطذيا الة عط ايا  إلطىاهةطر الطذ  دفط  الباحطث ، هةي  ة ع اي البحثأا فراد العاةليا ب

 بشطا  اطا  يةاطا تحديطد ةشطال  البحطث ةطا مطت   ةطا الة عط ااف الةمةط  نسطبيا خ اايعد    اللذيا

  تي التساث ف اآل  ةحا ر

 هنشة  سلسل  اليية   اهدا  التحسيا الةستةر؟ الةبح ث في الشرا   الةدراد إدراكةا ةست ى  خ0

هطدا  التحسطيا الةسطتةر لةط د  أفي تحيي   (value chain  سلسل  اليية  أنشة تحسيا  ثثريه   خ0

 ؟الةبح ث الةنتةاف في الشرا  

 همٌة البحثأ

ةفم ةي سلسل  اليية   التحسيا الةستةر ةا مت  ةر  ب في التعري  لبحثا هةي أتتلمص 

 هذا سيسم  في بناد قااد  نظري  ةناسب  يةاا ا ستفاد  ةنما اةليطا  ، احثيا في هذا الةةا راد البآ

اةطا  الةبح ثط  لتسطتفاد  ةنمطا فطي تحسطيا ة قفمطا التنافسطي فطي السط  خ للشطرا اا ةريط  تيطديةما 

                                                 
*
 خ 0سلسل  ةيابتف اةراها الباحث ة  الةدراد في الشرا  الةبح ث  ة عح  في الةلح   
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هطدا  أتحييط  تسطم  بشطا  مطاص فطي  أانتطا   يةاطا  إلطىفي قدرتما الطى الت لط   هةي اهتاةا 

 حسيا الةستةر في الشرا  الةبح ث  اند تبنيما هنشة  سلسل  اليية خالت

 هداف البحثأ

  إلىيمد  البحث 

نشططةتما أة عطط ج سلسططل  الييةطط    يشططة  الةبح ثطط  الشططرا لةططدراد فططي ل ةططار نظططر إتيططدي   خ0

 خ الى النح  الذ  يسااد في تبسية اةلي  تةبي  هذا الةفاهي   التحسيا الةستةر  أهداف 

 خالةبح ث  الشرا هدا  التحسيا الةستةر في أدى تأثير أنشة  سلسل  اليية  في تحيي  قيا  ة خ0

 نموذج البحثأ -رابعا  

ر بيا ةتغيراف البحطث اةطا ثنة ذج البحث الفرعي الذ  يعا  ةبيع  العتق   اهأاداد إت  

 خ0ة عح في الشا  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 0الشا  

 انة ذج البحث الفرعي
 اداد الباحثإةا : المصدر

 

 فرضٌات البحث

   هةافرعيتيا ت  لياغ   الةيتر  أنة ذج البحث في ع د

 ةةتةعط  سلسطل  الييةط  أنشطة بيا  ذاف د ل  ةعن ي  ة ةب  اتق  ارتباة  ة د  الفرضٌة األولى خأ

  خ الةبح ث  الشرا في  هدا  التحسيا الةستةرأ   ةنفرد 

فطي   ةنفطرد  ةةتةعط  سلسل  اليية  نشة ه  ل  ةعن ي  ة ةب د ذ  ة د تأثير   الفرضٌة الثانٌةب.

 خ الةبح ث  الشرا في  هدا  التحسيا الةستةرأ

 منهج البحث 

 خبيا ةتغيراف البحث  التأثير ا رتباةامتبار اتقاف لتحليلي في اأاتةد البحث الةنم   
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 حدود البحث

ا نتمطاد ةطا   قطف   هط 00/3/0503إلطى 0/0/0500البحطث ةطا ةطد   حطددف الحد د ال ةاني  خ0

 البحث خ

لبس  الةطاه    ةعةط  اهالشرا  العاة  للناا  الحد د الةااني  للبحث ب تتةث الحد د الةااني    خ0

 خ ةعة  الغ    النسي (، ا لبس  الةاه  

 

 أسالٌب جمع البٌانات والمعلومات

فعطت  ، الةانطا النظطر  في ةة  البياناف  الةعل ةاف التي ساادتم  في اتاب  الباحثأاتةد 

 نتا    استنتاةاف البحث الى اهساليا اآلتي   إلىاا الةانا الةيداني  ال ل   

ا سططتعان  بالعديططد ةططا الةلططادر العربيطط   اهةنبيطط  التططي لمططا اتقطط  بة عطط ج البحططث لتغةيطط   خ0

 فعت  اا  دا  الةانا الةيداني بما خ، الةانا النظر 
ر يسط  للحلط   الطى  ب لطفما أدا الى اسطتةار  ا سطتبان   الباحث   أاتةد استةار  ا ستبان  خ0

 قططد تطط  إاطططداد العبططاراف الةتعليططط  ، لةتعليططط  بالةانططا الةيططداني للبحطططثالبيانططاف  الةعل ةططاف ا

 راد  دراساف بعض الاتاا  الباحثيا في هذا الةةا خآ الى البحث باإاتةاد بةتغيراف

 

 االسالٌب االحصائٌة المستخدمة

إةطططراد  (SPSS 16)الباحطططث الططى بطططراة  الحاسططط ا اإحلططا ي   تحديطططدا  برنطططاة   أاتةططد

اه سططططاة ، النسطططا الة  يططط ، التحلطططيتف  ا متبطططاراف اإحلطططا ي  الةةل بططط   ةنمططططا   التاطططراراف

، Fامتبطار ، ا نحطدار الةتعطدد، اة الةتعطددا رتبط، ا رتبطاة البسطية، ا نحرافاف الةعياري ، الحسابي 

 خ(tامتبار 

 

وصف مجتمع البحث وعٌنتهِ
**
 

ابطر أحطدى إ ب لطفما الشرا  العاة  للناا  ا لبس  الةطاه   /الة لط يشة  ةةتة  البحث 

تأسسطف ذ إ ، الشرااف اللنااي  في ةحافظ  نين ى  نظرا لةا تةتلا  هذا الشرا  ةطا تطاريع اريط

بلط  اطدد العطاةليا فطي ي،  ةيرهطا الة لط  بة ةا قان ا الشرااف العاة  6/3/0811الشرا  اا  
اططا  داطط  ا قتلطاد الطط ةني  تنةيطط  ا نتطاج اللططنااي إلططى الشطرا  تمططد ، ا  ةنتسططب 8810الشطرا  

الةط د  العالةيط   للحلط   الطى شطماد  ةنمطا سعيا   ةري  تيدي  ةنتةاف ةتن ا  لتغةي  ةلا الس  

تعط  الشطرا   خنتطاةيت ى ةطا النةط  فطي النشطاة ا الطى ةسطأ تلبي  احتياج الس   الةحلي  تحييط  

ةحلط  اليةطا /3  ةعة  ا لبسط  الةطاه     لطد (/0    النسي خ غةعة  ال/0الةعاة  ا تي    حاليا  

ةشر ج الةناش  /6 ةعة  مياة  برةل  خ/0  ةعة  العةاد  اليةا الةبيخخ/8الةبي في ارا كخ

 خ ةشر ج حفاظاف ا ةفا /7 الما لياف خ

 ابر ةعاة  الشرا   نظرا  أقد   أ ةعة   لد  ا نمةا ةا      النسي غ ت  امتيار ةعةلي ال

هةي  ابير  ةا مت  رفد الس   الةحلي بةمتل  ا قةش   ا لبس  أةا  الةعةلياهذيا  ب  لةا يتةت 

 تي ه  تعري  ةمتلر لات الةعةليا  آلبأن ااما خ  ا

 

                                                 
 0ار  ا ستبياا في الةلح   أنة ذج استة) 

**
 garment.com-www.mosulالدلي  التعريفي للشرا  فعت  اا الة ق  الرسةي للشرا   
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 إنتاج ةعة ة  الل، 0807 اا  تشغيل  ت  ، 0808اا   ةعة   ت  انشاد الالغزل والنسٌج معملأ.

ةتر/سطططن  ةططا ا قةشططط   07755555 ةعةطط الةاقطط  التلطططةيةي  لل،     اليةنيطط   الةمل ةططط غططال

 الغ     ةعة ه  ةنتةاف الأخ اليياسافةا/سن  ةا الغ    ةمتل   6855اليةني   الةمل ة   

بطيض  البط ليا اه سطةر  المطا يط  ةثط  المطا  اهنقةشط  قةأ، اليياسافاليةني   الةمل ة  بةمتل  

 الشاش  الباندج(خ، المي   قةاش الترشيح، الستا ر  الشراش  الةيلة ،  المةاي ا

 

فطي ةنةيط   اد   1/0/0815سطا  للةعةط  فطي  عط  حةطر اه  معمل االلبسة الجاهزة )ولدي(ب.

مةا  انتاةيا   00يع  الةعة  ، 0/7/0813 ت  التشغي  التةريبي للةعة  في ، حةر في الة ل 

بلغطف   ل  اد  ةعطارض تسط ييي  دامليط   مارةيط  لتطر ي  الةنتةطافخ، حسا الة دي ب ةتمللا  

فعطت  ، الرةاليط   النسطا ي ، البناتيط ، قةع  /سن  ةا ا لبس  ال  ديط  716555الةاق  التلةيةي  

ل سطا د  الةفططارش  الشراشط   الفطر    الح رانيططاف  التةميط اف العسطاري  المالطط  ااطا انتطاج 
 ن اج اللدار  خألةيش  الشرة   المي  السياحي   ةادر السياراف  الدةير  الةتح   با

 

 

 0الةد   

 لي  ت  ي  ا ستةار   نسب  استةاب  ا فراد لتستةار آ

 معامل الشركة ت
عدد اإلستمارات 

 الموزعة
عدد االستمارات 

 المستلمة

نسبة 
 االستجابة
% 

 055 00 00 الغزل والنسٌج معمل 0

 86 08 00 معمل االلبسة الجاهزة 0

 81 88 05 المجموع 
 خاداد الباحثإةا  المصدر:        

 

 

 البحث عٌنة

 الةطاه  في ةعةلطي الغط    النسطي   ةعةط  ا لبسط   بالةدراد تةثلف اين  قلدي  امتيار ت 

د ا نتطاج ةطدراد الةعةلطيا  ةطدرا البحطث اينط  شطةلف  قد،  الشعا فيمةا اهقسا ةدراد  المبراد  

( اسطتةار  05إذ تط  ت  يط   ،  التمةية  التلةي   التس ي   الحساباف  الةط ارد البشطري   البحطث
، %(81( اسطططتةار  ةنمطططا أ  نسطططب  ا سطططتةاب  بلغطططف  88اسطططترةعف  ، الطططى اهفطططراد الةبحططط ثيا

  خ0 اةا ة عح في الةد    ي عح آلي  ت  ي  ا ستةار  الى ةعاة  الشرا  0 الةد   

 

 خ الةبح ث  الشرا الةبح ثيا في  اهفرادملا ص  إلى 0شير الةد    ي
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 0الةد   

 ملا ص ا فراد الةبح ثيا

 
 ف المال  بإستةار  ا ستبياااباإستفاد  ةا البياناداد الباحث ةا إ المصدر:     

 

 اإلطار النظري للبحث

 أوال  : سلسلة القٌمة 

  .مفهوم سلسلة القٌمة1

سلسططل  ةططا  إيةطادةطط  أةطط  بععطما الططبعض ةطا  بعتقططاف تبادليط  الةنظةطط  تتفااط  ةط اردا إ

الطى  فط  سلسطل  تسطم   الطى تةطر  نشطة ا هطذا اهإاةطا ، ذاف قيةط  ةعطاف  نمطاأتتةيط  ب نشة اه

 يةلططط  الططى هطططذا السلسطططل  باسطط  سلسطططل  الييةططط  ، يةطططابي فططي ة قططط  الةنظةططط  فططي السططط  إ نحطط 

 Slrniste,2011,19) ،بــ  ا   ثييط ا  فمط   سلسطل  الييةطط  يطرتبة ارتباةططا ةإ إذ  Porter)   ةططا أ ب لطف   

 أنشططة يسططم  فططي بنطاد الةيطط   التنافسططي  ةططا مططت  إاططاد  تلططني   ةططدمت   بعططدا هططذا الةططدم   ةط ر

ر   الطذ  اط (Harrison & John, 1998, 47) الييةط  لل بط ا إيةطاد إلطى ة ارد الةنظةط  بةطا يطثد  

نمطا تةثط  أسا  ا اتياد بأ الى، اذ تستند الفار  ا ساسي  لمذا الةفم     اليية فيةا بعد بةفم   سلسل
اطا تيطدي  الطدا   فعت   ،التي تت  في تلةي   انتاج الةنتةاف  تس ييما  نيلما نشة ةةة ا  ةا اه

 خ(Masing,2003,6الت   لمذا العةلياف  

بعطض الةتمللطيا  آرادرض  بلدد تحديد ةفم    اعح  شاة  لسلس  الييةط   بطد ةطا اط

المةط اف ا سلسل  الييةط  تةثط  إ( Dives et al., 2002, 7يرى     الى النح  اآلتيفي هذا الةةا  
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، 0558  العاني، يشير  خدا م أأ  المدةاف بغض النظر اا ةااا  السل ج اإنت الةةل ب الةنظة  

 لفما إةارا  لتحديد نياة ق   الةنظةط  ةا اهساليا التي يةاا استمداةما ب أسل با  تعد  إلى أنما (1

ا المطططد  إالة ايطططا التنافسطططي  فيمطططاخ  ييططط   هطططذا اهسطططل ا الطططى افتطططراض أساسطططي ةفطططادا،  إيةططاد 

الييةط  ةطا مطت  أنشطةتما الةمتلفط  اطا ةريط  فحطص  تطدقي   إيةادا قتلاد  للةنظة  يتةث  في 

ا أ( 35، 0558،  عطح  سططايغيأ  اليمططاخلمططا  الرقابط   الافططاد   الفااليط ، نشطة الةط ارد لمططذا اه

التطي تثديمطا الةنظةط   نشطة سلسطل  اه إلطىةفم   سلسل  اليية  يتةح ر با نما ةريي  نظاةي  للنظطر 

ةا فم  الة ارد الحالي   الةحتةل  للةي   التي تحييما الةنظةط   نشة بحيث يةانما ةا مت  هذا اه

لغرض فمط  سطل ك الالفط  لطديما  أنشة  إلى  الةنظة  سا  تة  أنما تي   الى إأ  ، الى ةنافسيما

 Janssen et)يطرى    التةي  بطالة د ( خ، ق  ةلادرها الةحتةل  لتحيي  الةي   التنافسي   الالف  اه

al., 2010, 50) اليية  الةترابة  ة  بععما  التطي  إيةاد أنشة ا سلسل  اليية  تةث  ةةة ا  ةا أب

فطي حطيا    المدةط خأا  ةنظةاف لتة ير  انتاج  ني   مدةط  الةنطت    ةةة أتعةل  بما الةنظة  
ا سلسططل  الييةط  تةثطط  سلسطل  ةططا نشطاةاف الةنظةطط  التططي أ إلططى (Kovalerskaya, 2011, 7يشطير  

ةطا ةسطاادتم   نشطة  ياةطا التحليط  الشطاة  لمطذا اه، تعةي للةدراد رثي   اعح  دام  الةنظةط 

  الةسطااد  الطى فمط  ايفيط  تطأثير أالةنت   إلىر التي تعي  قية  ديةاد الةلاإ أ  الةدراد( الى 

ا إ( فطKotler, 2002, 45  ل   فيا   خ(الةادي ،خ الع، الةالي  في ةلادرها  نشة ا  نشاة ةا هذا اه

 يشططير اطط  ةططا  الييةطط  لل بطط اخ  يططاد نما ألتحديططد الةططدام  التططي ةططا شطط دا أ  سلسططل  الييةطط  تثةطط

(Thompson & Land, 2003, 132) ةطا ةةة اطط  ابيططر  ةططا  ا  ا سلسططل  الييةط  تةثطط  ةطط دإلططى أ

ةا نظا   اس  إعاف  اليية ، إذ إا الييةط  تتعطةا سلسطل  الييةط   ا  ا الةنظة  تةث  ة دإ خنشة اه

للةةمطط ،  سلسططل  الييةطط  للةطط  ج،  سلسططل  الييةطط  لل بطط ا، فعططت  اططا سلسططل  الييةطط  للةنظةططط  خ 

إا الةفمط   اهساسطي لسلسطل  الييةط  هط   (MacMillian & Tampoe, 2000, 118) ي عطح اط  ةطا 

إعاف  أابر قية  ةةان  بأق  الف ،  قيا  ةيدار اإعاف  في اليية   الربح الةتحيط  لاط  ةط د ةطا 

السلسل ، أ  ةيدار التحسيناف في الال ،  يثاد ةدم  سلسل  اليية  إسما  الةنظة  الما فطي تحييط  

ةمرةطاف  إلطىالتطي تحط   الةطدمتف  نشة سلسل  اليية  هي ةةة ا  ةا اه اإذ خالةي   التنافسي 

 ,Hitt, 2001) الدااةطط  نشطة اهساسططي   اه نشطة  هطذا العةليطط  تتاط ا ةططا اه، ذاف قيةط  لل بطط ا

ةططا العةليططاف  الييةطط  تةثطط  سلسططل  سلسططل ا أ إلططى (Krajewski et al., 2007, 9 يشططير   خ(133
العةليط  ينبغطي أا  هطذا اط  نشطاة فطي اإ ، ال بط ا حيط  رعطات   مدة أ ا  ةنتة د تيالةترابة  التي 

  أ الال  التي   تعي  قيةط  للةنطت   نشة  ال  اهإ يثاد الى ، السابي  نشة اه إلىعي  قية  ي

ةطا سلسطل   ا سلسل  اليية  تةث  شطات  مالطا  أبعد ةا ذلك لي عح بأ إلى هناك ةا يذها المدة  خ

مطاص الطى التنسطي  بطيا العنالطر  الى نح را  ت  أحسا هذا الربا سلسل  اليية  إأ   ،التةمي 

نتطاج  تةميط   ت  يط  الةنتةطاف  ايفيط  إالتطي تشطترك فطي  نشطة ةتداد السلسطل  فطي اهإالفاال  الى 

ا الفطر  بينمطا  بطيا سلسطل  التةميط  ياةطا أ    إ، (Hamphrey, 2005, 1اتةا  ذلك؟  ةطا قبط  ةطا؟  

ةطا أ، قيةط  للةنطت   التطي تعطد قيةط  ةعطاف  لل بط ا إيةطادحط   ايفيط   تتةح ر اليية ا سلسل  أ با ا

  ال با ا أ  أالةنافذ الت  يعي   إلىسلسل  التةمي  فتتةث  بعةلياف ني   تح ي  الة اد ةا الةنتةيا 

الطذ  يراط   اا ةفم   سلسل  الييةط  يمتل ةر أةدادي   الل ةستي (  ه  تتةح ر ح   المدةاف اإ

ي عطح ا مطتت  بطيا سلسطل  الييةط   3خ  الةطد   (Baloyi, 2010, 70 الييةط  الةعطاف   إيةطادالطى 

 خ سلسل  التةمي  
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 3ةد   ال

 نياة ا متت  بيا سلسلتي اليية   التةمي 
 سلسلة التجهٌز سلسلة القٌمة الخصائص

 ةحدد  ةاثف  ا تلا ف

 لف /سعرا قية  /ة د  اليية  ح   تراي 

 سل  أساسي  ةنتةاف ةةي   الةنت ن ج 

 ةستي  ةرتبة الميا  التنظيةي
 تحيي  أةثلي  ذاتي  تحيي  أةثلي  ةتسلسل  الةستند  اليما الفلسف 

  الباحث با ستفاد  ةا الةلدر إادادةا   المصدر
Baloyi, Joshua Kenneth,2010, "An analysis of constraints facing smallholder farmers in the Agribusiness 

value chain: A case study of farmers in the Limpopo Province", Submitted in partial fulfillment of the 

requirements of the degree Master (Agricultural Economics), University of Pretoria,p70. 

 
تةثطط  سلسططل  ةططا ا نشططة   العةليططاف  سلساالة القٌمااة نإاتسااا ا مااع مااا تقاادم ٌاار  الباحااث 

  المدةط  التطي أةط  اعطاف  قيةط  للسطلع  أالةتسلسل   الةترابة  التي تعةط  الطى نحط  ةتااةط  ةطا 

فعت  اا ةسااد  الحاا اليرار في الةنظةاف في البحطث اطا الةلطادر التطي ةطا شطأنما ، تيدةما

  ياد  اليية  لل ب اخ  بالتالي ،   المدة أتعي  قية  إلى السلع  

  سلسلة القٌمة أنشطة. 2

اا في هذا الةةا  قد أاد ا أأا  إ   ، تنا   العديد ةا الباحثيا نشاةاف سلسل  اليية  غلا الات 

 أنشطة  إلطىبطد را  نشطة (  الطذ  قسط  اهPorterالتي ااتةطدها   الر يس   الساند  نشة الى أا اه

التطي  الفرايط  نشطة اهةةة اط  ةطا  نشطة قسط  ةطا هطذا اه ييط  تحطف اط  ، ساند  أنشة ساسي   أ

  0الشا  ةا مت   نشة اهتعد بةثاب  ةرة  ةم  في هذا الةاناخ بشا  اا  يةاا ت عيح هذا 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 0الشا  

 سلسل  اليية   أنشة 
Source: Porter. Michael. E,1998, "The competitive Advantage of nations", Macmillan press LTD , London , 

UK, p :45. 

  

ساسططي اإةداداف أا أنشطة  سلسطل  الييةطط  تتةثط  بشطييما اه السطاب نتحطظ ةطا مطت  الشططا  

إدار  ، المارةي ،التس ي   الةبيعاف،  المدة (  الساند  البني  التحتي  فاإةداداالداملي ، العةلياف،
 ,.Ferguson et al  نشطة تي شر  ةط ة  لمطذا اهاآل ،  الشراد(، التة ر التياني، الة ارد البشري 

1993) ،) Porter,1998) ، Dagman, 2004, 3-4) ، Thoa, 2006, 29-33 ) Khoi, 2007, 9 )

 Thordarson, 2008) ،(Johnson et al., 2008) ، ،38-33، 0558 سايغي) 

 البنى التحتٌة للمنظمة

 الموارد البشرٌة إدارة

 التقانًالتطوٌر 
 الشراء

 اإلمدادت

  الداخلٌة
 اإلمدادات
 الخارجٌة 

 

 العملٌات 
 التسوٌق 
 والمبٌعات 

 

  لخدمةا

 نشطةاأل

 الداعمة 

 األنشطة 
 األساسية
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  تسطليةما( مطاتح يل نيلمطا   للةنتةطاف الفعلطي يةطاداإ إلطى نشطة هذا اه تشير  االساسٌة نشطةاألأخ 

مةط   ي ةطد (خ بشا  اا Hinson, 2010, 325  ت فير مدةاف ةا بعد البي فعت  اا ، ال ب ا إلى

 اط  ، 0 فطي الشطا  ة عطحأ  قةطاج، اةطا  في التناف  في الةةل ب اهساسي   نشة ف اف ةا اه

تةطد اليمطا أ  لطناا  فطي تع نشطة ةةة ا  ةتةيط   ةطا اه إلىا تيس  أةاا يف   ةا هذا الف اف 

  ا ساسي  هي   نشة خ  هذا اه( Thoa, 2006, 29رس  استراتيةيتما  

التطي تشطة   نشطة اه بماييلد  ، الداملي  الل ةستيافحيانا أيةل  اليما   الداخلٌة اإلمدادات خ0

 ةنتةاف أ  مدةافخانتاج  إلى ما  ل     ت  يع  م نماالةدمتف  استت 

  أةنتةطاف نما يط   إلطىتح يط  الةطدمتف الةمتلفط  افط  العةليطاف الةتعليط  بتشة  ا   العملٌات خ0

 السطيةر  الطى الةط د  خخ التغليط   التةةيط   ا متبطار،التعب    ةا عةنما التلةي   مدةاف

 خةا العةلياف الع

ةةط  الةتةثلط  ب نشطة اه ييلطد بمطا ، المارةي  الل ةستيافيةل  اليما   الخارجٌة اإلمدادات خ3
ع (،  ةنتةاف نما ي  ا  ت  ي  الةنت  تم ي إذا  ال بط ا، إلطى  المدةط  أ ةنتةاف نل  ةلطن 

 ةطا فطيأ، ذلطك إلطىالتمط يا  ةعالةط  الةط اد،  النيط ،  ةطا  أنشطة اانف ةنتةاف س   تشة  

 ثابططفالة قط  الشطرا  للةلطا ال بطط ا  المالط  ترتيبططافال فطي أاثطر تمططت  فمطيحالط  المطدةاف 

 لتيدي  المدة  ل  خ

دراك إتعط    أا نماأةطا شط الةعنيط  فطي تيطدي  السطب  التطي نشطة هطي اه  تسوٌق والمبٌعاتال خ8

اإاتا، إدار   نشة قد تشة  اه، م  لشراد ذلك الةنت ع تدف،   المدة أتةاا الةنت   ال ب ا

 خامتيار ةنافذ الت  ي الةبيعاف،  البي ، 

  الططى قيةط  الةنططت  أ  المدةطط ، تع يطط  أ  الةحافظط إلططىتمطد   التططي نشطة    هططي اهالخدماة خ0

 خنشة ةا اه الع خخخ،الليان الترايا  التدريا،    تيدي  مدةاف ةا بعد البي  ةث 

 نشططة تحسططيا  تع يطط  فعاليطط   افططاد  اه تسططااد الططى داطط   نشططة هططذا اه  الساااندة نشااطةاألاخ 

 ف ف اأرب   إلى الساند  نشة  يةاا تيسي  اه ،(Dagman, 2004, 4  اهساسي 

فمي تتعةا نظا  ةطا التمةطية ، البنى ا رتاا ي  حيانا  أيةل  اليما   البنى التحتٌة للمنظمة خ0

هططذا البنططى تاطط ا بالغطط   المياطط   ا ةططراداف،، عططبة الةطط د ، الةعل ةططاف، الةاليطط  دار  اإ

 سلسل  اليية  ا ساسي  أنشة هةي  بالنسب  للةنظة  هداد اه
، فراد العاةليا في الةنظة  يةثل ا الة رد الحي    الةال  لماا اهإ  الموارد البشرٌة إدارة خ0

اةلي  ا متبار  الت ظي   التدريا  التة ير الماص بأفراد الةنظةط   دار بإد معتفالةنظة  ت

الةتعلي   نشة الة ارد البشري  في سلسل  اليية  تتعةا ااف  اه إدار  الح اف   الةااف افخ ف

 ارد البشططري  ةططتيطط ي  ا داد،  اطط  نشططاة فحططص ال، الحطط اف ، رقيطط الت، الت ظيطط ، با متيططار

  بالتالي س   تتغلغ  ابر السلسل  اا خ

ا الةنظةط  إ بالتطالي فط، تعطد التيانط  ةطا الةلطادر الةمةط  للةيط   التنافسطي    التطوٌر التقاانً خ3

ا إفسطي خ ةط  مفطض الالط   حةايط   اسطتداة  الة ايطا التناأا بداج  ا بتاطار ةطا  إلىبحاة  

 نشطة داد اهأتحسيا  التي تتةث  بتلةي  الةنت ، نشة التة ير التياني يشة  ةةة ا  ةا اه

الةعرفط  الفنيطط   ا ةطراداف  الةططدمتف التيانيط  لاطط  نشططاة ، سلسطل  الييةطط  نشططة الةمتلفط  ه

ةط  تحسططيا ةطط د  أالططى نةطا   اسطط  ةططا  نشططة دامط  سلسططل  الييةط   يةاططا تةةيطط  هطذا اه

  خالةنت

بتط فير ا حتياةطاف الةاديط  التطي تعنطى ، نشطة ةةة اط  ةطا اه   الشراد ا ظيف  يةثط لشراءا خ8

ة اقط  اإنتطاج  التشطغي   إلطىتطدفيما  بامتت  أن ااما ة  عطةاا  للةنظة  بالافاد  الةةل ب 

يتناسطا ةط  الة الطفاف الةةل بط   بأقطط   ا فطي ال قطف الةناسطا  بةطط ،بالاةيط  التطي تحتاةمطا
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 الشطراد فطي سلسططل  ، (08، 0505،  اةططر اغطا الةناسطا ةةانط   ةطا ةلطدر الت ريططدتالفط  

بةطط  بشططراد الةططدمتف التططي تططدم  فططي سلسططل  الييةطط  المالطط  تالةر نشططة الييةطط  يةثطط  اه

 خبالةنظة 

 التحسٌن المستمر لجودة المنتجات-ثانٌا  

 مفهوم التحسٌن المستمر للجودة.1

ةطا  يسطير أ يعطد التحسطيا ت ، فع نح  اه الدا   الن  ج إلىفلسف  التحسيا الةستةر تستند  اإ

يةاططا النظططر  ةططا هنططا، بططالت ا   ةطط  ةتةلبططاف ا سططتةاب  للتغيططر لا نطط  الثابططف ال حيططد فططي الحيططا 

 التربط  الطى اطرش  للتنطاف  للتحسيا اةرحل    نماي  ةعل ةط  لمطا بالنسطب  للةنظةطاف التطي تسطعى

 هط  اها  Imai Masaaki)  في هذا الةانا فيطد يلط ، (037، 0551، الس    البر ار   سفاج

نط  سطر نةطا  اليابطاا فطي أالر حي لفلسف  التحسيا الةستةر  ةدير ةعمد التحسيا هذا الةفم   الى 

التناف ، إذ يتعةا السعي نح  التحسيا التدريةي الةستةر،  أداد اهشياد اللغير  بةريي  أفعط  
 (Kaizen)خ أةطا الةلطةلح اليابطاني (080، 0551، ألداد الةبط ر  إقاة   تحيي  ةست ياف أالى ل

 يعنططي الططى نحطط  اهفعطط ،  (Zen) يعنططي التغييططر،  الثططاني  (Kai)فمطط  يتاطط ا ةططا ةيةعططيا اه   

بةعنططى التغييطططر نحططط  اهفعططط ،  اهفعطط  هنطططا ابطططار  اطططا تغييططر ةسطططتةر فطططي الحيطططا  الشملطططي ، 

فيطد تعططد  ملص ةططا الالط  غيطر العطر ري   الةملفطافخ ا ةتةاايط ،  العةليط  الطى نحط  بسطية للطت

اطد أفيطد ، رادف ا سطتةرار  النةط أا إقط ى ةرشطد للتغييطر فطي الةنظةطاف أفلسف  التحسيا الةسطتةر 

ا تحسا ةا ةط د  أن  يةاا للةنظة  أفتراع  إحد ر اد الة د ( بأ  ه   الى هذا ة  ي  ة راا

داريط  للتحسططيا الةسطتةر ةطط  تط فير الططدا  الطت   فططي اإيمطا الفلسططف    المدةطط  فطي حططا  تبن  أالةنطت  

يتعططةا  ب لططف   ةفم ةطا  فالتحسططيا الةسطتةر  خ(Longenecker & Scazzero, 1996, 55الةنظةط   

خ نظطرا  ههةيط  هطذا  (Cheng .et al.,1996, 8)إةراد تغييراف فاال  في ة اق   اتةاهاف الةنظة  

 فيةطا ، لةةا  بإاةاد ةفمط    اسط   شطاة  للتحسطيا الةسطتةرا في هذا ا الةفم   فيد اةتمد الباحث

    الى النح  اآلتيالى اتاباتم   با ةتجي الباحث ظارض ة ة  لمذا اآلراد ةةا ح يأتي

د ر   إلطىنط  يةاطا تعريط  التحسطيا الةسطتةر با سطتناد أ( بSabater et al, 2012, 100يشير  

 Deming )يا الةسطططتةر يةثططط  العةليططط  الةنظةططط   الةمةةططط  ا التحسططأفيطططد يطططرى بططط، فططي التحسطططيا

  هيفاا التحسيا الةستةر يةر بأرب  ةراح   (Deming  في ع د د ر  ،  الةةنمة 
 تييي  ال ع  الحالي  الحل   الى البياناف  الةعل ةاف الاافي   قتراحاف التحسيا خ خ0

 تنفيذ الةيترحاف الةمتار  خ خ0

 لحيح  التحي  ةا النتا   الةت قع  خ ا الةيترحاف ةنفذ  الى نح أالتحي  ةا  خ3

 خ  تعديتف عر ري  يأتنفيذ  ت حيد الةيترحاف ة   خ8

للحيطا  يةاطا إمعطاج ةةيط   ا  ا التحسطيا الةسطتةر يةثط  أسطل بأبط (Evans, 1997, 445)يطرى  

الةتعليط  بالشطرا  إليط  االالفط   التسطلي   الةد لط   الةمطاراف  اتقطاف العةط  التطي تعط    نشة اه

بأنط  اإعطافاف  (Daives et al, 2003)  أ عطح  نط  الشطرا   قيةتمطا بطيا الةنافسطيا فطي السط  خةاا

المطدةاف الةيدةط  لل بطا ا  اهمطذ  إلطىالةمرةطاف(  تةتطد  -العةليطاف -التدريةي   تشطة   ةطدمتف

أا التحسطيا الةسطتةر يتعطةا  (Krajewski & Ritzman, 2005, 201) ذاطر خ بةيترحطاتم   شطا اه  

ارناف ةرةعي  للةةارساف الةتف ق   إنشاد إحسا  بةلايط  العاةط  فطي العةليط ،  يةاطا أا ياط ا ةي

الى تمفطيض ال قطف الةةلط ا لةعالةط  الةلبطاف  تيليط  التطال  فطي العةليطاف، اةطا  التراي  ةنلبا  

( أا التحسططيا 080، 0551، ةط  ال بطا ا  الةةمط ياخ  أعطا   آ  ثطاني الةشطاتف يتعطةا حط  

ا إثط  ، أداد  سل اياف العاةليا،   العة ا ةر، الة اد، التةمي اف، ر يشة  تحسيا الةبانيالةستة

ا التحسطيا  ارد  ةةاطا ةطا آا إبط  ، ن  غير قاب  للتحسطياأا ا بعض أ  ا  ذلك سليةا    يعني 
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ر  تتغيطط، مططر ةالةططا تحفطط  البي ط  بةتغيططراف تان ل ةيطط   ثيافيطط   سياسطي   اقتلططادي   تشططريعي آ إلطى

لةفمط    مما سبق ٌمكن إعطاء تعرٌف إجرائًخ يدملما الةنافس ا فرغباف ال با ا  تت الى تحسينا

داريط  تشطة  اافط  ة انطا الةنظةط   تراط  الطى التةط ير  التحسطيا إفلسطف   بعطدا التحسيا الةستةر 

د  للييطا  نشةتما،  تستند بذلك الى البحث اا الةرا ط   ا سطاليا الةديطأالةستةر لااف  اةلياتما  

اقتراحطاتم   قبط  شراك ااف  العاةليا في الةنظة  اا ةري  إبعةلياف التحسيا الةستةر ةا مت  

  آرا م  بشاا العة خ

 التحسٌن المستمر للجودة  هدافأ.2

تحسططيا ةةيطط   إلططى سططتةرارإيسططعى ب الططذ برنططاة  ال  أةططدم  اليةثطط  ا التحسططيا الةسططتةر إ

، اإنتاةيطط تحسططيا ، الةمطط  ال ةنيطط  تمفططيض، التسطلي ، لةطط د العةليطاف ةططا مططت  تحسططيا ةسططت ى ا

يثاطد هدا  التحسيا الةستةر أفي ةةا   خ (Nazaruk, 2011, 211   الةعيا، التالف ، ال ب ارعا 

( أا ةطططا أهططدا  التحسطططيا الةسططتةر للةططط د   ةطط د نظطططا  307-306 ،0550  الفعطط   الةططا ي،
متتفطاف فطي إ   الةرة   فطي اط  ةطر  ةطا د ا حطد ث  اةلياف ي ث   يعتةد الي  في تحيي  النتا

ا هططد  اةليططاف التحسطيا الةسططتةر هطط  أ إلطى( ليشططير 010، 0558،  يت سط   ةطط د  تلطك النتططا  خ

، الااة  اا ةري  استةرار التحسيا الةستةر فطي العةليطاف اإنتاةيط  للشطرا  اإتياا إلىال ل   

هطدا  هط  اهأةا أ لاا يةا السعي لل ل   إلي  خ ،بالرغ  ةا أا اإتياا الااة  ه  لعا الةنا 

،    النعيةططي (60-08 ،0551،  بيدا يططد  (PHCC, 1996, 5   فمططيالشططا ع  للتحسططيا الةسططتةر 

0505 ،08-66) 

 مفض الال  خ خ0

 رعا ال ب ا خ خ0

 تحسيا الة د  خ خ3

  هةي  ة عط اي البحطث الةتةثط  بأنشطة  سلسطلألنا  تتبياةةا ت  ارع  في الةانا النظر  

راد الباحثيا  الةمتليا فطي آبالنسب  لسلسل  اليية  فيد تبيا ةا مت  ف، اليية   التحسيا الةستةر

ا الةفم   يةث  ةةة ا  ةا ا نشة  الةترابة   الةتااةل  ة  بععما البعض هدفما أهذا الةةا  

اط  نشططاة   لاطا قطد يعةطط  ، هططذا ا نشطة  تةتلامطا الشططرااف، الةيطد  لل بط ا للةنططت  قيةط  اعطاف 

 بالتالي س   تفيد مالطي  التطرابة فيةطا  ،التااة     بةريي    تحيأمرى نشة  اهبةع   اا اه
ةا بالنسب  لةفم   التحسيا الةستةر فيطد بينطف ادبيطاف أ، للةنت  قية ا تعي  أ   قد   تستةي بينما

تحسطيا فطي اط  ةطا ن  ابار  اا فلسف  تة ير  تحسيا ةا ه  قا    غطر  ر   الأهذا الة ع ج ب

ةطططراد تغييططراف فطططي ة اقطط  الشطططرا  إةططراداف  إسططاليا  أة ةطط د فططي الشطططرا  ةططا اةليطططاف  

ا ن ظط  فلسطف  التحسطيا الةسطتةر الطى نحط  فااط  فطي أ ةطا حسطاخ فطت بطد لنطانحط  اه اتةاهاتما 

 نشطةتماأةطراد تغييطراف ةذريط    تحسطيناف ةسطتةر  الطى إتةبي  ةفم   سلسل  اليية  اا ةريط  

 د  تة يرها  ةعلما بالشا  الذ  يحي  المد  الةرة  ةنماخبم

 

 طار العملً للبحثاإل

 نموذج البحث وفرضٌاتهأاختبار  -اوال  

 .على مستو  معمل االلبسة الوالدٌةاختبار عال ات االرتباط بٌن متغٌرات البحث  . أ

سطل  الييةط  سل أنشطة  ة د اتق  ارتباة ذاف د لط  ةعن يط  ة ةبط  بطيا  إلى 8يشير الةد   

(  ه  دلي  الى 0.783هدا  التحسيا الةستةر، إذ بل  الةثشر الالي لة عاة  ا رتباة  *أةةتةع   

سلسطل   أنشطة اهتةطا  الشطرا  ب دنط  الةطا  اأ إلطىإذ تشطير هطذا النتيةط  ، ق   العتقط  بطيا الةتغيطريا

 ا الةستةر خ هدا  التحسيأاليية  بشييما ا ساسي   الساند  انعا  ذلك الى تحيي  
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 8الةد   

 ةعة  ا لبس  ال  دي الى ةست ى  نتا   اتقاف ا رتباة بيا ةتغيراف البحث
 المتغٌر المعتمد                      

  المتغٌر المستقل         
أهداف التحسٌن 

 المستمر
 سلسلة القٌمة أنشطة

ه
ا

ة 
ش
ن

ي  
س
سا
 
ا

 

 *081خ5 الداملي  اإةداداف

 *670خ5 فالعةليا

 *651خ5 المارةي اإةداداف 

 *000خ5 التس ي   الةبيعاف

  857خn.s5  المدة 

ه
ا

ة 
ش
ن

ة  
ا
دا
ال

 

 *605خ5 البنى التحتي  

 *708خ5 الة ارد البشري  إدار 

 *613خ5 التة ر التياني

 *153خ5 الشراد

 *713خ5 الةثشر الالي
 ≥50N=24           Pخ5لى ةمرةاف الحاسب         ااداد الباحث با اتةاد االمصدر:         

             n.s = not significant 

 

سلسطل   أنشطة ت عيح اتقاف ا رتباة الطى الةسطت ى الة  طي بطيا اط  نشطاة ةطا   لغرض

  تياآل نستعرعما الى النح  الى ةست ى ةعة  ا لبس  ال  دي اليية   أهدا  التحسيا الةستةر 

يبططيا  :هااداف التحسااٌن المسااتمرأاالساسااٌة لسلساالة القٌمااة و نشااطةاأل تباااط بااٌنعال ااة االر خ0

ا ساسطي  لسلسطل  الييةط   نشطة  ة د اتق  ارتباة ذاف د لط  ةعن يط  ة ةبط  بطيا اه 8الةد   

 عططحف قيةطط  ا رتبططاة اططد   ةطط د أباسططتثناد نشططاة المدةطط  الططذ   هطدا  التحسططيا الةسططتةرأ 

فر تطط  نتططا   التحليطط  أ هططذا ةططا ، هططدا  التحسططيا الةسططتةرأ بططيا  اتقطط  ارتبططاة ةعن يطط  بينطط 
 الططى التحسططيا الةسططتةر بأهططدا الر يسطط   نشططة ارتبططاة اه ة عاةطط  قيةطط اذ بلغططف ، ا حلططا ي

(انطططططططد ةسططططططت ى ةعن يططططططط  857خ5*(  000خ5*(  651خ5*(  670خ5*(  081خ5  التطططططط الي

   خ(50خ5 

  يبطططيا  هااداف التحسااٌن المسااتمرأالداعمااة لسلسااالة القٌمااة و نشااطةعال ااة االرتباااط بااٌن األ خ0

الدااةط  لسلسطل   نشطة  ةط د اتقط  ارتبطاة ذاف د لط  ةعن يط  ة ةبط  بطيا ةةيط  اه 8الةد   

  يةططذ بلغططف قإ، فر تطط  نتططا   التحليط  ا حلططا يأ هطذا ةططا ، هططدا  التحسططيا الةسططتةرأالييةط   

*( 605خ5التطط الي   لتحسطيا الةسططتةر الطى التطط اليالر يسطط  بأهططدا  ا نشطة ارتبططاة اهة عاةط  

 بطططذلك تحييطططف الفرعطططي  (، 50خ5*( انطططد ةسطططت ى ةعن يططط   153خ5*(  613خ5*(  708خ5 

 خةعة  ا لبس  ال  دي الى ةست ى   لىاه

 الغزل والنسٌج معملاختبار عال ات االرتباط بٌن متغٌرات البحث على مستو   . أ

سلسطل  الييةط   أنشطة رتباة ذاف د لط  ةعن يط  ة ةبط  بطيا  ة د اتق  ا إلى 0يشير الةد   

*(  هط  دليط  181خ5هدا  التحسيا الةستةر، إذ بلط  الةثشطر الالطي لة عاةط  ا رتبطاة  أةةتةع   

سلسطل   أنشة ن  الةا  اد اهتةا  الشرا  بأ إلىالى ق   العتق  بيا الةتغيريا إذ تشير هذا النتية  

 الساند  انعا  ذلك الى تحيي  اهدا  التحسيا الةستةر خ اليية  بشييما ا ساسي   
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 0الةد   

 الغ    النسي  ةعة نتا   اتقاف ا رتباة بيا ةتغيراف البحث الى ةست ى 
 الةتغير الةعتةد                      

  الةتغير الةستي          
 أهدا  التحسيا الةستةر

 سلسل  اليية  أنشة 

ه
ا

ة 
ش
ن

 

سي
سا
 
ا

 
 

 *788خ5 الداملي اإةداداف 

 *637خ5 العةلياف

 (n.s 880خ5 المارةي اإةداداف 

 *757خ5 التس ي   الةبيعاف

 *680خ5 المدة 

ه
ا

ة 
ش
ن

ة  
ا
دا
ال

 

 *608خ5 البنى التحتي  

 *858خ5 الة ارد البشري  إدار 

 *730خ5 التة ر التياني

 *703خ5 الشراد

 *181خ5 الةثشر الالي
 ≥50N=25           Pخ5ااداد الباحث با اتةاد الى ةمرةاف الحاسب                  :المصدر     

         n.s = not significant  

 
سلسطل   أنشطة  لغرض ت عيح اتقاف ا رتباة الطى الةسطت ى الة  طي بطيا اط  نشطاة ةطا 

  ةا مت  ةا يأتيالغ    النسي   ةعة ى ةست ى اليية   أهدا  التحسيا الةستةر ال

الةطد      يبياهداف التحسٌن المستمرأساسٌة لسلسلة القٌمة واأل نشطةعال ة االرتباط بٌن األ .1

ساسطططي  لسلسططل  الييةططط  اه نشططة (  ةطط د اتقطط  ارتبطططاة ذاف د لطط  ةعن يططط  ة ةبطط  بطططيا اه0 

 ة عاةط   عطحت  قيةط أ هطذا ةطا ، المارةيط  فاإةطدادانشطاة  ةطا اطداهدا  التحسيا الةستةر أ 

(  هطي 880خ5ذ بلغطف  إ، هطدا  التحسطيا الةسطتةرأالمارةيط   اإةطداداف ا رتباة بيا نشطاة 

رتبططاة الطى التطط الي ا بلغطف قيةط  ف مططرىاه نشطة ةطا بالنسططب  لألأ، اتقط  ارتبطاة غيططر ةعن يط 

 (، 50خ5  اند ةست ى ةعن ي  *(680خ5*(  757خ5*(  837خ5*(  788خ5 

  يبطيا الةطد    هداف التحسٌن المستمرأالداعمة لسلسلة القٌمة و نشطةعال ة االرتباط بٌن األ .2

الدااةط  لسلسطل  الييةط   نشطة (  ة د اتق  ارتبطاة ذاف د لط  ةعن يط  ة ةبط  بطيا ةةيط  اه0 

ة عاةطط  ةط  قياذ بلغطف ، فر تطط  نتطا   التحليط  ا حلططا يأ هطذا ةطا ، هطدا  التحسطيا الةسططتةرأ 

*( 858خ5*(  608خ5 الر يسططط  بأهطططدا  التحسطططيا الةسطططتةر الطططى التططط الي  نشطططة ارتبطططاة اه

 لططى الططى (،  بططذلك تحييططف الفرعططي  اه50خ5انططد ةسططت ى ةعن يطط   *( 703خ5*(  730خ5 

 خالغ    النسي  ةعة ةست ى 
 ةلبسة الوالدٌعلى مستو  معمل األ اختبار عال ات التأثٌر بٌن متغٌرات البحث . ب

سلسطل  الييةط  ةةتةعط   نشطة د لط  ةعن يط  ة ةبط  ه  ذ ةط د تطأثير  إلطىتشير نتا   التحلي  

 6 اةطا ة عطح  فطي الةطد   ، الطى ةسطت ى ةعةط  ا لبسط  ال  ديط هطدا  التحسطيا الةسطتةر أفي 

 تي   الى النح  اآل
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 6الةد   

 س  ال  دي بلةعة  اهنتا   اتقاف التأثير بيا ةتغيراف البحث الى ةست ى 
 الةتغير الةستي            

 الةتغير الةعتةد
 سلسل  اليية  أنشة 

R2 
F 

B0 B1  الةد لي  الةحس ب 

 638خ5 هدا  التحسيا الةستةرأ
 713خ5

 *(800خ0 
 6507خ0 800خ38 608خ5

 اداد الباحث با اتةاد الى نتا   الحاسب إ  المصدر    
* P<0.05       N=08                                D. F = ( 1  ,00 )                       الةحس ب t   إلى قية    ( تشير

 

 ةط د  الى ةست ى ةعة  ا لبسط  ال  ديط  الماص بنتا   تحلي  ا نحدار  6الةد    ي عح

هطدا  أفطي  ةسطتيل ب لطفما ةتغيطراف  سلسطل  الييةط  ةةتةعط  نشطة ه د ل  ةعن يط  ة ةبط   ذتأثير 

(  هطي أابطر ةطا 800خ38( الةحسط ب   Fخ إذ بلغف قيةط   ةعتةدا   ةتغيرا   ب لفما لتحسيا الةستةرا

(  بلططط  0.05(  بةسططت ى ةعن يطط   .001( انططد درةتطططي حريطط   6057خ0قيةتمططا الةد ليطط  البالغطط   

هدا  التحسيا أ%( ةا ا متتفاف الةفسر  في (61.4(  هذا يعني أا R2  )0.614ةعاة  التحديد  

ةتغيطراف اشط ا ي    يةاطا  إلى يع د الباقي ، سلسل  اليية  ةةتةع  أنشة تأثير  إلىتع د  لةستةرا

(  امتبطار B1السيةر  اليما أ  أنما غير دامل  في أنة ذج ا نحدار ألطت  خ  ةطا  ةتابعط  ةعاةط   

 t   لما تبيا أا قية )t*   لةد ليط  البالغط  ابر ةا قيةتمطا اأ(  هي قية  ةعن ي   800خ0( الةحس ب

أةطا اططا اتقطاف التططأثير التفلططيلي  خ  (1.22(  درةطط  حريطط   0.05( انطد ةسططت ى ةعن يط   700خ0 

هطدا  أةنفطرد فطي  الطى نحط سلسطل  الييةط   أنشطة  يبطيا تطأثير ( 1   ( 7  االتي يعرعطما الةطد  

 التحسيا الةستةر  اةا يأتي 
 

 7الةد   

الى ةست ى  هدا  التحسيا الةستةرأي  لسلسل  اليية  في ساساه نشة نتا   اتقاف تأثير اه

 لبس  ال  دي ةعة  اه

 
 اداد الباحث با اتةاد الى نتا   الحاسب إ المصدر :       

* P<0.05       N=08                            D. F = ( 8  ,08 )                          الةحس ب t قية  إلى  ( تشير    

 

 الماص بنتا   تحلي  ا نحدار الى ةست ى ةعة  ا لبس  ال  دي   ةط د  7ح الةد   ي ع

تططأثير ذ  د لطط  ةعن يطط  ة ةبطط  لألنشططة  اهساسططي  لسلسططل  الييةطط  ب لططفما ةتغيططراف ةسططتيل  فططي 

ها ةتغيططرا  ةعتةطدا خ إذ بلغطف قيةط    (  هططي 800خ38( الةحسط ب   Fاهطدا  التحسطيا الةسطتةر بعطدم
(  بةسطططت ى ةعن يططط  01خ0( انططد درةتطططي حريططط   6507خ0يةتمطططا الةد ليططط  البالغططط   أابططر ةطططا ق

( لمططا تبططيا أا أالططى نشططاة تططأثيرا  فططي أهططدا  t(  امتبططار  B(خ  ةططا ةتابعطط  ةعططاةتف  0.05 

(  هطي قيةطط  081خ8( الةحسط ب   tالتحسطيا الةسطتةر اطاا نشططاة العةليطاف أ    ، إذ بلغطف قيةطط   

(  ةسطت ى ةعن يط  0(18.( انطد درةتطي حريط  700خ0ا الةد ليط  البالغط   ةعن ي  أالى ةا قيةتمط

( الةحسط ب   هطي t( لييةط   011خ3المارةي  ثانيا  بةيدار   (خ في حيا ح  نشاة اإةداداف0.05 



 [       8:]                                                                                                                               ...سلسلة القيمة أنشطةانعكاسات 

( 50خ5(  ةسطت ى ةعن يط   01خ0( اند درةتي حريط   700خ0أالى ةا قيةتما الةد لي  البالغ   

( t  ةطا حيططث التطأثير فططي أهطدا  التحسطيا الةسططتةر ، إذ بلغطف قيةطط   خ  حط  أميطرا  نشططاة المدةط
( 01خ0( انططد درةتطططي حريططط   700خ0(  هطططي أالطططى ةططا قيةتمطططا الةد ليططط   518خ0الةحسطط ب   

 ( خ50خ5 ةست ى ةعن ي   

  
 

 1الةد   

ةعة  نتا   اتقاف تأثير اهنشة  الدااة  لسلسل  اليية  في أهدا  التحسيا الةستةر الى ةست ى 

 اهلبس  ال  دي 
متغٌرات 

 مستقلة
 

 
 

المتغٌر 
 المعتمد

 

B0 

 األنشطة الداعمة لسلسلة القٌمة

 

R2 

F 

 البنى التحتٌة
إدارة الموارد 
 البشرٌة

 الشراء التطور التقانً

بة
سو
ح
لم
ا

 

ٌة
ول
جد
ال

 

B1 B2 B3 B4 

أهداف 

التحسٌن 
  المستمر

9.630 9.619 
(3.690*) 

9.714 
(4.7.3*) 

9.6.3 
(4.7.3*) 

9..93 
(6.326*) 

9.614 34.052 2.6927 

 إاداد الباحث با اتةاد الى نتا   الحاسب  المصدر:
* P< 0.05      N=08               D. F = ( 8  ,08 )                الةحس ب t     ( تشير إلى قية 

 

 ةط د  لبس  ال  دي الى ةست ى ةعة  ا   الماص بنتا   تحلي  ا نحدار 1ي عح الةد   

أهطدا  الدااة  لسلسل  اليية  ب لفما ةتغيراف ةسطتيل  فطي  نشة تأثير ذاف د ل  ةعن ي  ة ةب  لأل

ها ةتغيطرا   (  هطي أابطر ةطا 800خ38( الةحسط ب   Fةعتةطدا خ إذ بلغطف قيةط    التحسيا الةستةر بعطدم

 (خ  ةططا0.05ت ى ةعن يطط   (  بةسطط08خ8( انططد درةتططي حريطط   6507خ0قيةتمططا الةد ليطط  البالغطط   

هطدا  التحسطيا الةسطتةر أفطي  الى نشاة تأثيرا  أا أ( لما تبيا t(  امتبار  Bةتابع  ةعاة     مت 

الطى أ(  هي قية  ةعن ي  306خ6  لمذا النشاة ( الةحس ب tذ بلغف قية   إ، أ     ااا نشاة الشراد

(خ فطي حطيا 0.05(  ةسطت ى ةعن يط   (4.19( اند درةتي حري  700خ0ةا قيةتما الةد لي  البالغ   

الطى ةطا قيةتمطا أ( الةحس ب   هطي t( ليية   713خ8ثانيا  بةيدار   الة ارد البشري  إدار نشاة  ةاد

 ميططرا  أ حطط  ( خ 50خ5(  ةسططت ى ةعن يطط   08خ8( انططد درةتططي حريطط   700خ0الةد ليطط  البالغطط   

( t هذا ةا ااست  قية   ، التحسيا الةستةر هدا أنشاة البني  التحتي  للةنظة  ةا حيث التأثير في 
(انططد درةتططي حريطط  700خ0ابططر ةططا قيةتمططا الةد ليطط  البالغطط   أ(  هططي ةعن يطط   658خ3البالغطط   

هذا النتا   ة  ال ياراف الةيداني  التي قطا  بمطا الباحطث  * تتف خ (50خ5ست ى ةعن ي   (  ة08خ8 

غناد إفي  أسمةفالةعة  البنى التحتي  التي  إدار تك باةت تةثلف التي ، ةعة  ا لبس  ال  دي  إلى

ةعطداف ال  اآل فةعة  ا لبسط  ال  ديط  الطى اقتنطاد  إدار حيث اةلف  ،اةلياف التحسيا الةستةر

تةاةمطا بعةليطاف ترتيبمطا فعت  اا قيطا  الةعةط  بإنشطاد قااطاف ةديطد   اه، حديث  في ةةا  اةلماال

 ذلطك ةطا مطت   ،فطي اةليطاف التسط ي   الةبيعطاف ا  ةديطد ا  عةط  نظاةطالة إدار ، اةطا تتبط   تنظيةما

 فارتباةما بعي د اة  ةط  ةثسسطاف  شطرااف الد لط  فطي اليةطاايا العطا   المطاص خ  بطذلك تحييط

 الفرعي  الثاني  الى ةست ى ةعة  ا لبس  ال  دي خ

 

 

                                                 
 07/0/0503  ةيابتف اةراها الباحث ة  ةدير التمةية في ةعة  ا لبس  ال  دي  بتاريع المصدر *



 [7:] الطائي

 لنسٌجالغزل وا معملالتأثٌر بٌن متغٌرات البحث على مستو   اختبار عال ات . ت

سلسطل  الييةط  ةةتةعط   نشطة د لط  ةعن يط  ة ةبط  ه   ةط د تطأثير ذ إلطىتشير نتا   التحلي  

 8 اةطا ة عطح  فطي الةططد   ، الغط    النسطي  ةعةطط هطدا  التحسطيا الةسطتةر الطى ةسطت ى أفطي 

  الى النح  ا تي 

 

 8الةد   

  النسي الغ    ةعة نتا   اتقاف التأثير بيا ةتغيراف البحث الى ةست ى 
 المتغٌر المستقل                   

 المتغٌر المعتمد
 سلسلة القٌمة أنشطة

R2 
F 

B0 B1 الجدولٌة المحسوبة 

 181خ5 هدا  التحسيا الةستةرأ
 580خ0

 (053خ7 
 6535خ0 088خ06 708خ5

 اداد الباحث با اتةاد الى نتا   الحاسب إ المصدر:

* P<0.05       N=00                              D. F = ( 1  ,03 )                          الةحس ب t قية  إلى  ( تشير    

 

الغ    النسطي  ب ةط د  ةعة  الماص بنتا   تحلي  ا نحدار الى ةست ى  8ي عح الةد   

أهطدا  سلسطل  الييةط  ةةتةعط  ب لطفما ةتغيطراف ةسطتيل  فطي  نشطة د ل  ةعن ي  ة ةبط  ه  تأثير ذ

(  هطي أابطر ةطا 088خ06( الةحسط ب   Fةعتةطدا خ إذ بلغطف قيةط    ها ةتغيطرا  حسيا الةستةر بعطدم الت

(  بلطط  0.05(  بةسططت ى ةعن يطط   03خ0( انططد درةتططي حريطط   6535خ0قيةتمططا الةد ليطط  البالغطط   

Rةعاةطط  التحديططد  
هططدا  أ%( ةططا ا متتفططاف الةفسططر  فططي 8خ70( (  هططذا يعنططي أا708خ5(  2

ةتغيراف اشط ا ي   إلى الباقي يع د  ،سلسل  اليية  ةةتةع  أنشة تأثير  إلىةستةر تع د التحسيا ال
( B1  يةاا السيةر  اليما أ  أنما غير دامل  في أنة ذج ا نحدار ألطت  خ  ةطا  ةتابعط  ةعاةط   

د ليط  ابر ةا قيةتمطا الةأ(  هي قية  ةعن ي   053خ7( الةحس ب   t( لما تبيا أا قية   t امتبار  

أةططا اططا اتقططاف التططأثير (خ 03خ0(  درةطط  حريطط   0.05( انططد ةسططت ى ةعن يطط   751خ0البالغطط   

سلسططل  الييةطط  بشطا  ةنفططرد فططي  أنشطة بططيا تططأثير ت(  ي00(    05ا  يعرعططما الةطد  فالتفلطيلي  

  اةا يأتي  الغ    النسي  ةعة الى ةست ى  هدا  التحسيا الةستةرأ

 

 

 05الةد   

هدا  التحسيا الةستةر الى ةست ى أساسي  لسلسل  اليية  في اه نشة قاف تأثير اهنتا   ات

 الغ    النسي  ةعة 

 
 اداد الباحث با اتةاد الى نتا   الحاسب إ المصدر:      

* P<0.05       N=00                                D. F = ( 0  ,08 )                       الةحس ب t قية  إلىتشير   (    
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د لطط  ةعن يطط  ة ةبطط     المططاص بنتططا   تحليطط  ا نحطدار  ةطط د تططأثير ذ 05ي عطح الةططد   

ها ساسططي  لسلسططل  الييةطط  ب لططفما ةتغيططراف ةسططتيل  فططي اه نشططة لأل أهططدا  التحسططيا الةسططتةر بعططدم

ليطط  البالغطط  (  هطي أابططر ةططا قيةتمطا الةد 088خ06( الةحسطط ب   Fةعتةططدا خ إذ بلغطف قيةطط    ةتغيطرا  

( B( خ  ةا مطت   ةتابعط  ةعاةط   0.05(  بةست ى ةعن ي   08خ0( اند درةتي حري   6535خ0 

 اإةططدادافهططدا  التحسططيا الةسططتةر اططاا نشططاة أفططي  الططى نشططاة تططأثيرا  أا أ( لمططا تبططيا t امتبططار  

الى ةا قيةتما أ  (  هي قية  ةعن ي086خ0( الةحس ب  لمذا النشاة  tذ بلغف قية   إأ   ،  الداملي 

(خ فطي حطيا ةطاد نشطاة 0.05(  ةست ى ةعن يط   (5.19( اند درةتي حري  751خ0الةد لي  البالغ   

الططى ةططا قيةتمططا الةد ليطط  أ( الةحسطط ب   هططي t( لييةطط   680خ8ثانيططا  بةيططدار  التسطط ي   الةبيعططاف 

 اإةططداداف يططرا  مأ( خ  حط  50خ5(  ةسطت ى ةعن يطط   08خ0( انططد درةتطي حريطط   751خ0البالغط   

( 673خ0( البالغط   t هذا ةا ااست  قية   ، هدا  التحسيا الةستةرأةا حيث التأثير في  المارةي 

(  ةسططت ى 08خ0(انططد درةتططي حريطط   751خ0ابططر ةططا قيةتمططا الةد ليطط  البالغطط   أ هططي ةعن يطط   
 ( خ50خ5ةعن ي   

  

 00الةد   

 ةعة هدا  التحسيا الةستةر الى ةست ى أليية  في الدااة  لسلسل  ا نشة نتا   اتقاف تأثير اه

 الغ    النسي 

 
 اداد الباحث با اتةاد الى نتا   الحاسب إ المصدر:     

* P<0.05       N=00                                 D. F = ( 8  ,05 )                       الةحس ب t قية  إلى  ( تشير    

 

د لطط  ةعن يط  ة ةبطط    مططاص بنتطا   تحليطط  ا نحطدار  ةطط د تطأثير ذ ال 00ي عطح الةطد   

ها ةتغيرا  الدااة  لسلسل  اليية  ب لفما ةتغيراف ةستيل  في  نشة لأل  أهدا  التحسيا الةستةر بعدم

( 6535خ0(  هي أابر ةا قيةتما الةد لي  البالغ   088خ06( الةحس ب   Fةعتةدا خ إذ بلغف قية   

( t(  امتبطار  B( خ  ةا مت   ةتابع  ةعاةط   0.05(  بةست ى ةعن ي   05خ8 اند درةتي حري  

أ   ،  الةط ارد البشطري  إدار هدا  التحسيا الةستةر اطاا نشطاة أفي  الى نشاة تأثيرا  أا ألما تبيا 

الطى ةطا قيةتمطا الةد ليط  أ(  هطي قيةط  ةعن يط  008خ05( الةحس ب  لمذا النشاة  tاذ بلغف قية   

 نشطاة الشطراد(خ فطي حطيا ةطاد 0.05(  ةسطت ى ةعن يط   (4.20( اند درةتي حريط  751خ0   البالغ

الى أ( الةحس ب   هي t( ليية   635خ0بةيدار   هدا  التحسيا الةستةرأةا حيث التأثير في  ثانيا  
( خ  حط  50خ5(  ةست ى ةعن يط   05خ8( اند درةتي حري   751خ0ةا قيةتما الةد لي  البالغ   

( t هطذا ةطا ااسطت  قيةط   ، هدا  التحسطيا الةسطتةرأةا حيث التأثير في  نشاة البنى التحتي  ميرا  أ

(انططد درةتططي حريطط  751خ0ابططر ةططا قيةتمططا الةد ليطط  البالغطط   أ(  هططي ةعن يطط   688خ3البالغطط   

 إلطىحطث اهطذا النتطا   ةط  الةشطاهداف التطي قطا  بمطا الب * تتفط ( خ50خ5(  ةست ى ةعن يط   05خ8 

لياف ةناسب  فطي اةليطاف شطراد آ النسي   التي  ث  فيما قيا  الةعة  الةبح ث باتباج الغ    ةعة 

                                                 
 8/3/0503 النسي  بتاريع ةيابتف أةراها الباحث ة  ةدير التمةية في ةعة  الغ    المصدر:



 [7:] الطائي

فعطت  اطا ، حسطا الرتطا فطي الةمطا اب ذلك ةا مت  تة    اليةطا  ،اليةا  في اةلياف تم ين 

هطدا  التحسططيا أةط ارد بشططري  ذاف مبطراف االيط  ا ةططر الطذ  سيسطم  فططي تحييط   ةعةط اةطتتك ال

 الغ    النسي خ ةعة الثاني  الى ةست ى  ف الفرعي  بذلك تحيي خ ةعة في ال الةستةر

 االستنتاجات والمقترحات

 االستنتاجات-وال  أ

فعططت  اططا ةعرفطط  ةيططدار ، ا ةفمطط   سلسططل  الييةطط  يةثطط  إعططاف  أابططر قيةطط  ةةانطط  بأقطط  الفطط إ خ0

اةطا أنمطا تةثط  سلسطل   ،ربا  الناتة  اطا تةبيط  اط  نشطاة ةطا انشطةتمااإعاف  في اليية   اه

نشطة  الةترابةط  ةطط  بععطما الطبعض تعةطط  الطى تح يط  الةططدمتف ةطا مطت  اةليططاف ةطا اه

 قية  ةديد خ بإعاف ةعين  إلى ةمرةاف تتةث  بالسل   المدةاف  لاا 

إا فلسططف  التحسططيا الةسططتةر تططثد  إلططى تع يطط  د ر الشططرا  الةبح ثطط  فططي ة اابطط  التةطط راف  خ0

ي الةةطا ف اإداريط  الطى النحطط  الطذ  يسطم  فطي تحييط  أهطدافما فطي البيططاد التيانيط  الحالطل  فط
  ا ستيرار  النة  خ

ةعةط  ا لبسط  ال  ديط    يةتلطك ا ةاانيطاف الاافيط  بتيطدي  ةسطت ى مطدةاف  بطأا استنت  الباحث خ3

لططى  ةطط د ةنافسطط  شططديد  ةططا قبطط  الشططرااف العالةيطط  إا يعطط   ذلططك أ يةاططا  ،ةيططد  لل بططا ا

ا نشاة المدة  قطد احتط  أ ذ يتحظإ ، هذا ةا اادت  نتا   التحلي  ا حلا ي، در  للعرا الةل

 دي  خلبس  ال  فراد في ةعة  اهق  نسب  اهتةا  ةا قب  اهأ

  الةمتلفط  ةثط  الطدفاج  الدامليط  يمت  بعي د اة  ة  ةثسسطاف الد لط لبس  ال  دي ا ةعة  اهإ خ8

ةططداداف مارةيطط  ةيططد  بمططد  إا يتةلططا ةنطط  تطط فير نشططاة ةةطط،  الامربططاد  اللططح   الةةططار 

، نط  غيطر قطادر الطى اسطا  بطا ا ةطددأةا  يةا ال با ا  سالةستمدف  الةحافظ  الى هذا الف   

ا نشطاة ا ةطداداف أبط فعطح أ التطيالتحليط  ا حلطا ي   هذا ةات  تاايطدا ةطا مطت  ةثشطراف

 قب  الةعة خ درة  االي  ةا ا هتةا  ةا حل  الى المارةي  قد

 ذلطك هنمطا ةتيادةط   ،لى تة ير البنى التحتيط  التطي تةتلامطاإلبس  ال  دي  دار  ةعة  اهإتحتاج  خ0

 هذا ةا افر ت  نتا   التحليط  ، بعض الشي    ت ااا ةا ه  ةديد  ةتة ر في ةةا  اللناا 

 خة أق  ةا باقي ا نشا نشاة البنى التحتي  قد حل  الى اهتةا  أب  عحفأالتي 

ةطا قبط  الطى درةط  ةطا ا هتةطا  أالطى  حلطتا نشاةي الشراد  ادار  الةط ارد البشطري  قطد إ خ6
دار   فنطي إا الةعةط  يةتلطك اطادر أ تفسير هذا ا ستنتاج ب، لبس  ال  دي ةعة  اهفي  فراداه

  الترفيط  نظطرا   هتةاةط  بيليطاف التعيطيا  الت ظيط   الةمطارافالى درة  االي  ةطا المبطراف 

شترياف فاا  ة قس   فيةا يمص نشاة الشراد فإا الةعة  يةتلك، سا  المبر   الةمار أالى 

ةط   التعاةط ف   الةط د   ال قطف الةناسطبيا ةطا مطت  ل لي  للةعة  بالاأ يعة  الى ت فير ة اد

 خة رديا يتةتع ا بالافاد   المبر  في هذا الةةا 

بتط فير  الةتةثط   فااط  ةطداد مطارةيإ ةتلك نظا يا ةعة  الغ    النسي    أاستنت  الباحث ب  خ7

 إلططى أا يعطط د السططبا فططي ذلططك لططى ةرااطط  البيطط  الةباشططر  ال بططا ا إشطبااف نيطط  لنيطط  الةنططت  

،  هطذا ةطا اادتط  نتطا   لبسط  الةطاه  ةمرةاف ةعة  الغ    النسطي  تةثط  ةطدمتف لةعةط  اه

 دار إ ةطا اهتةطا  قلطيت   ا  قطدر نطا قطد ةداداف المارةيط  اطاا اإ ا نشاةأ عحف بأالتحلي  التي 

  خالةعة  في هذا الةانا 

ال  ديط  يعططاني ةطا بنطى تحتيطط  قديةط  ةططدا   ا ةعةط  الغط    النسططي  شطأن  شطأا ةعةطط  ا لبسط إ خ1

ةط  ة اابطط  التةطط راف الحالطل  فططي ةةططا  أتحتطاج الططى تةط ير  تحططديث الططى نحط  ابيططر ةططا 

 نشة  خق  ةا باقي اهأت  اهتةا  البنى التحتي  قد اح ا نشاةأ ادف نتا   التحلي أذ إ، اللناا 
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فيطد ، تحي  فرعياف البحث المال  بعتقاف ا رتبطاة  التطاثير الطى ةسطت ى الشطرا  الةبح ثط  خ8

 ةتفرقط   سلسطل  الييةط  ةةتةعط  أنشطة ةعن ي  ة ةب  بيا  ذاف د ل  اتقاف ارتباةتبيا  ة د 

 نشططاة ا ةططداداف المارةيطط  فططي ةعةطط  ، ال  ديطط  ناد نشططاة المدةطط  فططي ةعةطط  ا لبسطط ث باسططت

فعطت  اطا ، قيطد البحطث تحيي  أهطدا  التحسطيا الةسطتةر الطى ةسطت ى اطت الةعةلطيا  النسي (

هطططدا  أفططي   ةتفرقططط  سلسططل  الييةططط  ةةتةعطط  نشطططة د لطط  ةعن يططط  ة ةبطط  ه   ةطط د تطططأثير ذ

 خ قيد البحثالتحسيا الةستةر الى ةست ى الةعةليا 

 المقترحات -ثانٌا  

الةعةلططيا  لاطت البنطى التحتيط   تةطط يرالعةط  الطى دار  الشططرا  الةبح ثط  إييتطر  الباحطث الطى  خ0

ططي ، ةديططد  انشططاد ةبططاا    بــ  الةتةثلطط   المياطط   تةطط ير، نظطط  تمةططيةتةطط ير الةبططاني اليا ةطط ، تبن 

لط  فطي ة  ة ااب  التةط راف الحاأةا  غير ذلك( ، الةعل ةاف تيان ، عبة الة د ، التنظيةي

اال  اللناا  الي    بشا  يةانما ةا تبني ةفاهي  ةديد  قطد تعينمطا الطى الةنافسط   ا سطتةرار 
 خ في الس  

مدةط   اابطر قطدر ةطا ةمطدها الةبطذ   فطي ةةطا  ت ةيط  ةعة  ا لبس  إدار ييتر  الباحث الى  خ0

 سيةا  الةعة  دةمايي سةاج آرا م   اقتراحاتم  فيةا يمص الةنتةاف التي  ب  الةتةثل   ال با ا

ططي اسططاليا مدةطط  ةديططد  ةططثت  ، الةنتةططاف الةمةططة ةرحمططا الططى ا سطط ا  قاةطط  ةعططارض إتبن 

لةنتةاف الةعةط  بةنطاة  ةمتلفط  فطي اةط   الةحافظط   الطى ةطدار السطن  الغطرض ةنمطا تط فير 

لةا لمذا النشاة ةطا د ر ابيطر فطي تحييط  رعطاه    ةااا ااا(  أةنتةاف الةعة  لل ب ا في 

ساسطي  التطي يطت  التع يط  اليمطا الطى نحط  سلسطل  الييةط  اه أنشطة ةطا  ةمةطا    بالتالي يعد ة دا  

 خنة ذج سلسل  اليية أابير في تةبي  

 فيةا يتعل  بت فير شبااف المارةي   ا ةدادفنشاة با هتةا   الغ    النسي  ةعة  إدار الى  خ3

لةطا لط  ةطا ، ت  يعيط  فطي اةط   الةحافظط (ال ةنافطذال  يطاد ةاانيط  إفعطت  اطا ، ني  لني  الةنت 

نمطا تعطد ةط دا  ةطا أفعطت  اطا ،  الطر الت الط  بطيا ال بط ا  الةعةط أتةط ير  تأثير ابيطر فطي

  بالتالي نةا  تبني فلسف  التحسيا الةستةرخ ،اةلي  التة ير  التحسيا الةستةر للةعة 

ا فطي ةعةلطي  الشطرا  اطا ةريط  فطراد العطاةليتع ي   ترسيع فلسطف  التحسطيا الةسطتةر لطدى اه خ8

الشططرا   دامطط   يتةطط أ ةططا ثيافطط  الفططرد العاةطط   ا  نشططر ثيافطط  التحسططيا الةسططتةر  ةعلمططا ةطط د
  خالةبح ث 

الغايطط  ةنمطططا نشطططر  ،دار  الشطططرا  تفعيطط  البطططراة  التدريبيطط   التة يريططط إييتططر  الباحطططث الططى  خ0

لسططل  الييةط   العةطط  الططى نشططة  سأالةعطار   الةمططاراف  الةعل ةطاف  المبططراف التططي تمطص 

 تبنيما بشا  يحي  الغاي  الةرة   ةنماخ

يتةتعط ا بالثيط   الةلططداقي   اطط دا تعتةطد الطى ةةمط يا أدار  الشطرا  الةبح ثطط  إيةطا الطى  خ6

يا ت ا لتط ا  تةطاا ت ريطد الةط اد ا  ليط  التططي تحتاةمطا ةعاةط  الشطرا  بطالة د   الالفط  الةناسططب

  ال قف الةحددخ

 المصادر

 العربٌة باللغة المصادر -أوال  

،  "تينيططاف التحسططيا الةسططتةر 0551البططر ار ، نطط ار ابططد الةةيططد   بططا سططفاج، الططي ةنلطط ر ةحةططد،  خ0
 اهداد الةنظةططي  تططأةير ةفططاهيةي  ةثشططراف قابلطط  للتةبيطط  فططي الةنظةططاف اللططنااي "، ةةلطط  العلطط   

 ةني خ(، ةاةع  ادا، الةةم ري  الي0ا داري   اإقتلادي ، العدد  
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