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...انعكاسات أنشطة سلسلة القيمة

المستخلص
يسعى البحث الحالي إلى تحديد تأثير أنشطة سلسلة القيمة في تحقيق أهداف التحسين المستتمر لوتةد
 إذ بتتاف مةعتتةج الوتتةد اليتتة متتن، المنتوتتاف فتتي الشتتراة العامتتة للتتنااة اهلبستتة الوتتاه فتتي المةلت
المةعةااف المهمة التي استحةذف الى اهتما المنظماف اللنااية ةالخدمية الى حتد ستةاو ة دبتد متن
 ةلع أحد هذه المفاهي هي أنشطة سلستلة، تبني المفاهي التي تعم الى التطةير ةالتحسين المستمر للوةد
القيمة بشتقيها اهساستية ةالثانةيتةم تت اختيتار الشتراة العامتة للتنااة اهلبستة الوتاه فتي المةلت ميتدانا
) استمار استبانة الى اإلدار العليتا فتي الشتراة ةالمتمثلتة بأاعتاو مولت إدار05(  إذ ت تة يع،للبحث
 من أو إوتراو التحليت ةاختبتار فرعتياف البحتث، ة مدراو اهقسا ةالشعب اإلدارية في الشراة،الشراة
 م ةاستنتج البحث ةوةد االقاف ارتباط معنةية مةوبتة بتين أنشتطة سلستلة القيمتةSPSS ت استخدا برنامج
 فعتتال اتتن ةوتتةد تتتأثير معنتتة هنشتتطة سلستتلة القيمتتة فتتي أهتتداف التحستتين،ةأهتتداف التحستتين المستتتمر
 ةااتمادا الى ادستنتاواف ت تقدي مومةاة من المقترحافم،المستمر لوةد المنتواف

. التحسين المستمر، أنشطة سلسلة القيمة، سلسلة القيمة:الكلمات المفتاحية
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
ألتتبحف أغلتتب الشتترااف اللتتنااية تةاو ت منافستتة االيتتة فتتي ظ ت التطتتةراف التقنيتتة التتتي
ظهرف حديثا فيما يخص أنظمة ادنتاج الحديثة ،فعال ان الترايت التى الوتةد ةادهتمتا بالبي تة،
هذا ال أسه الى نحة فاا في تلعيد ةتير المنافسة فيما بينها ،لتذا بتاف متن العترةر البحتث
ان سب وديد تمان المنظمة من مةاابة التطةراف ،ةتع من مةقفها التنافسي في السةق ،ةلعت
سلستلة القيمتتة بشتتقيها اهساستتية ةالداامتتة هتتي أحتتد هتذه الستتب  ،هنهتتا متتن المفتتاهي التتتي أختتذف وت
اهتما المنظماف لما لها من دةر في إيواد ميت تنافستية متن ختال تبنتي سلستلة متن اهنشتطة التتي
تتترثر ةتتتتأثر بالبي تتة المحيطتتة بالمنظمتتة ،ةتعم ت التتى تحةي ت المتتدخالف إلتتى مخروتتافم إذ إن ا ت
نشاط يت تنفيذه الى نحة سلي سيسه فتي إيوتاد قيمتة إلتى المنتتج ،فعتال اتن تبنتي فلستفة التحستين
المستمر من خال القيا بعملياف التحستين المستتمر لهتذه اهنشتطة ةلتةد إلتى تقتدي منتتج يرعتي
متطلباف ال بةنم لهذا السبب سعى الباحث إلى تناة أنشطة سلسلة القيمة ةمدى تأثيرها فتي تحقيتق
أهداف التحسين المستمر لوتةد المنتوتاف ةبشتا اتا ينقست البحتث التى اربعتة مباحتث المبحتث
ادة منهويتتة البحتتث /المبحتتث الثتتاني ادطتتار النظتتر للبحث/المبحتتث الثالتتث ادطتتار الميتتداني
للبحث /المبحث الرابع ادستنتاواف ةالمقترحاف
منهجية البحث
مشكلة البحث
تعد سلسلة القيمة ( )value chainمن المةعةااف التي حظيف باهتما ابير متن لتدن الاتتاب
ةالباحثين في هذا الموا نظرا للدةر الذ تردي في تو تة ةتحليت أنشتطة المنظمتة عتمن سلستلة
تع أنشطة اساسية ةداامة ،ةتسه بمومةاها في إعافة قيمة للمنتج ،ةهذه القيمة قد تتمث بوتةد
االية ةسعر مناسب ،من وانب آخر تعد فلستفة التحستين المستتمر إحتدى نتاوتاف التوتارب اليابانيتة
في موا الوةد فقد تتمث هذه الفلسفة بإوراو تطةيراف ةتحسيناف مستمر هنشطة المنظمة بتدوا
من تحسين مةقع العم ةالعملياف ادنتاوية ةاآلدف ةالمعداف ةلةد إلى تحستين المنتتج النهتا ي،
أ إوراو املياف تحسين مستمر شاملة لا وةانب المنظمة ،إد أن الاثير من المنظمتاف العراقيتة
امةما ةمنظماف محافظة نينةى الى ةو الخلةص د تعي بأهميتة سلستلة القيمتة ةمتدى تأثيرهتا
في دا ةتحقيق أهداف التحسين المستمر ،ةهذا ما أادت الدراسة ادستطالاية اهةلية التتي قتا بهتا
الباحث في المنظمة المبحةثة للمد من  ،0500/0/00-05فقد أورى الباحث مقابالف* متع المتدراو
ةررساو اهقسا ةالشتعب فتي الشتراة المبحةثتة ةطترو مومةاتة أست لة ةتأشتر لديت عتعف ةاتي
ادفراد العاملين بأهمية مةعةاي البحتث ،اهمتر التذ دفتع الباحتث إلتى تنتاة هتذين المةعتةاين
ةاللذين يعتدان متن المةعتةااف المهمتة نستبيام ةبشتا اتا يماتن تحديتد مشتالة البحتث متن ختال
محاةر التساردف اآلتية
0م ما مستةى إدراك المدراو في الشراة المبحةثة هنشطة سلسلة القيمة ةاهداف التحسين المستمر؟
0م ه يرثر تحسين أنشطة سلسلة القيمة ( )value chainفي تحقيق أهتداف التحستين المستتمر لوتةد
المنتواف في الشراة المبحةثة؟
أهمية البحث
تتلخص أهمية البحث في التعريف بمفهةمي سلسلة القيمة ةالتحسين المستمر من خال طترو
آراو الباحثين في هذا الموا  ،ةهذا سيسه في بناو قااد نظرية مناسبة يمان ادستفاد منهتا امليتا
ان طريق تقتديمها للشتراة المبحةثتة لالستتفاد منهتا فتي تحستين مةقفهتا التنافستي فتي الستةقم امتا
* سلسلة مقابالف اوراها الباحث مع المدراو في الشراة المبحةثة مةعحة في الملحق 0م

[ ]11

انعكاسات أنشطة سلسلة القيمة...

تامن اههمية في قتدرتها التى التةلت إلتى نتتا ج يماتن أن تسته بشتا ختاص فتي تحقيتق أهتداف
التحسين المستمر في الشراة المبحةثة اند تبنيها هنشطة سلسلة القيمةم
أهداف البحث
يهدف البحث إلى
0م تقتتدي إطتتار نظتتر للمتتدراو فتتي الشتتراة المبحةثتتة يشتتم مةعتتةج سلستتلة القيمتتة ةأنشتتطتها
ةالتحسين المستمر ةأهداف الى النحة الذ يسااد في تبسيط املية تطبيق هذه المفاهي م
0م قيا مدى تأثير أنشطة سلسلة القيمة في تحقيق أهداف التحسين المستمر في الشراة المبحةثةم
رابعا -أنموذج البحث
ت إاداد أنمةذج البحث الفرعي الذ يعا طبيعة العالقة ةاهثر بين متغيتراف البحتث امتا
مةعح في الشا 0م
أنشطة سلسلة القيمة
األنشطة الداعمة

األنشطة االساسية

اإلمدادات الداخلية

العمليات

اإلمدادات
الخارجية

التسويق
والمبيعات

الخدمة

البنية التحتية

الموارد البشرية

التطوير التقاني

الشراء

اهداف التحسين المستمر للجودة
االقة ارتباط
االقة تأثير

الشا 0
انمةذج البحث الفرعي

المصدر :من إاداد الباحث

فرضيات البحث
في عةو أنمةذج البحث المقترو ت لياغة فرعيتين هما
أم الفرضية األولى ةوةد االقة ارتباط ذاف ددلة معنةية مةوبة بين أنشطة سلسلة القيمتة موتمعتة
ةمنفرد ةأهداف التحسين المستمر في الشراة المبحةثة م
ب.الفرضية الثانية ةوةد تأثير ذ ددلة معنةية مةوبة هنشطة سلسلة القيمة موتمعة ةمنفرد فتي
أهداف التحسين المستمر في الشراة المبحةثة م
منهج البحث
أاتمد البحث المنهج التحليلي في اختبار االقاف ادرتباط ةالتأثير بين متغيراف البحثم
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حدود البحث
0م الحدةد ال مانية حتددف متد البحتث متن 0500/0/0إلتى 0503/3/00ةهتة ةقتف ادنتهتاو متن
البحث م
0م الحدةد الماانية تتمث الحدةد الماانية للبحث بالشراة العامة للتنااة اهلبستة الوتاه (معمت
ادلبسة الواه  ،معم الغ ةالنسيج) م
أساليب جمع البيانات والمعلومات
أاتمد الباحث في ومع البياناف ةالمعلةماف التي ساادته في اتابتة الوانتب النظتر  ،فعتال
ان الوانب الميداني ةالةلة إلى نتا ج ةاستنتاواف البحث الى اهساليب اآلتية
0م ادستتتعانة بالعديتتد متتن الملتتادر العربيتتة ةاهونبيتتة التتتي لهتتا االقتتة بمةعتتةج البحتتث لتغطيتتة
الوانب النظر  ،فعال ان دا الوانب الميداني بها م
0م استمار ادستبانة أاتمد الباحث الى استتمار ادستتبانة بةلتفها أدا ر يستة للحلتة التى
البيانتتتاف ةالمعلةمتتتاف المتعلقتتتة بالوانتتتب الميتتتداني للبحتتتث ،ةقتتتد تتتت إاتتتداد العبتتتاراف المتعلقتتتة
بمتغيراف البحث باإلاتماد الى آراو ةدراساف بعض الاتاب ةالباحثين في هذا الموا م
االساليب االحصائية المستخدمة
أاتمتتتد الباحتتتث التتتى بتتترامج الحاستتتةب اإلحلتتتا ية ةتحديتتتدا برنتتتامج ) (SPSS 16إلوتتتراو
التحلتتتيالف ةادختبتتتاراف اإلحلتتتا ية المطلةبتتتة ةمنهتتتا (التاتتتراراف ،النستتتب الم ةيتتتة ،اهةستتتاط
الحسابية ،ادنحرافاف المعيارية ،ادرتبتاط البستيط ،ادرتبتاط المتعتدد ،ادنحتدار المتعتدد ،اختبتار ،F
اختبار )tم
**

وصف مجتمع البحث وعينته
يشم موتمع البحث الشراة العامة للنااة ادلبسة الوتاه /المةلت بةلتفها إحتدى أابتر
الشرااف اللنااية في محافظة نينةى ةنظرا لما تمتلا هذه الشراة متن تتاريع اريتق ،إذ تأسستف
الشراة اا  0811/3/6بمةوب قانةن الشرااف العامة ةمقرهتا المةلت  ،يبلت اتدد العتاملين فتي
الشتتراة  8810منتستتبا ،تهتتدف الشتتراة إلتتى دا ت ادقتلتتاد التتةطني ةتنميتتة ادنتتتاج اللتتنااي اتتن
طريق تقدي منتواف متنةاة لتغطية طلب السةق سعيا منهتا للحلتة التى شتهاد الوتةد العالميتة
ةتلبية احتياج السةق المحلي ةتحقيتق أالتى مستتةى متن النمتة فتي النشتاط ادنتتاويم تعت الشتراة
حاليا المعام ادتية /0معم الغت ةالنستيجم /0معمت ادلبستة الوتاه (ةلتد ) /3محلتج القطتن
الطبي في اراةكم/8ممعم العماد ةالقطن الطبيم /0معم خياطة برطلة م /6مشرةج المناشتف
ةالخاةلياف م/7مشرةج حفاظاف ادطفا م
ةت اختيار معملي الغ ةالنسيج ةمعم ةلد اةنهما من أقد ةأابر معام الشراة ةنظرا
لما يتمتع ب هذين المعملين من أهمية ابير من خال رفد السةق المحلي بمختلف ادقمشة ةادلبستة
بأنةااها م ةاآلتي هة تعريف مختلر لاال المعملين

 أنمةذج استمار ادستبيان في الملحق ()0
** الدلي التعريفي للشراة فعال ان المةقع الرسمي للشراة www.mosul-garment.com
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أ.معمل الغزل والنسيج ت انشاو المعم اا  ،0808ةت تشغيل اا  ،0807لم المعم إلنتتاج
الغتت ة القطنيتتة ةالمخلةطتتة ،الطاقتتة التلتتميمية للمعمتت  07755555متر/ستتنة متتن ادقمشتتة
القطنية ةالمخلةطة ة 6855طن/سنة من الغ ة مختلف القياسافم أه منتواف المعم (الغت ة
القطنية ةالمخلةطة بمختلف القياساف ،أقمشتة قطنيتة مثت الختا اهستمر ةالختا اهبتيض ةالبتةلين
ةالهمايةن ،الستا ر ةالشراشف المقلمة ،الخي ةقماش الترشيح ،الشاش ةالباندج)م
ب.معمل االلبسة الجاهزة (ولدي) ةعع حوتر اهستا للمعمت فتي  0815/0/1فتي منطقتة ةاد
حور في المةل  ،ةت التشغي التوريبي للمعم في  ،0813/7/0يع المعم  00خطا انتاويتا
متخللا بحسب المةدي  ،ةل اد معارض تسةيقية داخليتة ةخارويتة لتترةيج المنتوتافم بلغتف
الطاقة التلميمية  716555قطعة /سنة من ادلبسة الةددية ،البناتيتة ،الرواليتة ةالنستا ية ،فعتال
ان انتتاج الةستا د ةالمفتارش ةالشراشتف ةالفترة ةالحةرانيتاف ةالتوهيت اف العستارية الخالتة
بالويش ةالشرطة ةالخي السياحية ةوادر السياراف ةالدمير ةالمالحف ةأنةاج اللدار م
الودة 0
آلية تة يع ادستمار ةنسبة استوابة ادفراد لالستمار
ت

معامل الشركة

 0معمل الغزل والنسيج
 0معمل االلبسة الجاهزة
المجموع
المصدر :من إاداد الباحثم

عدد اإلستمارات
الموزعة

عدد االستمارات
المستلمة

نسبة
االستجابة
%

00
00
05

00
08
88

055
86
81

عينة البحث
ت اختيار اينة قلدية تمثلف بالمدراو فتي معملتي الغت ةالنستيج ةمعمت ادلبستة الوتاه
ةالخبراو ةمدراو اهقسا ةالشعب فيهما ،ةقتد شتملف اينتة البحتث متدراو المعملتين ةمتدراو ادنتتاج
ةالتخطيط ةالتلمي ةالتسةيق ةالحساباف ةالمةارد البشترية ةالبحتث ،إذ تت تة يتع ( )05استتمار
التتتى اهفتتتراد المبحتتتةثين ،استتتتروعف ( )88استتتتمار منهتتتا أ نستتتبة ادستتتتوابة بلغتتتف (،)%81
ةالودة  0يةعح آلية تة يع ادستمار الى معام الشراة ةاما مةعح في الودة 0م
ةيشير الودة  0إلى خلا ص اهفراد المبحةثين في الشراة المبحةثةم
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الودة 0
خلا ص ادفراد المبحةثين

المصدر :من إاداد الباحث باإلستفاد من البياناف الخالة بإستمار ادستبيان

اإلطار النظري للبحث
أوال  :سلسلة القيمة
.1مفهوم سلسلة القيمة
إن متتةارد المنظمتتة تتفاا ت بعالقتتاف تبادليتتة متتع بععتتها التتبعض متتن أو ت إيوتتاد سلستتلة متتن
اهنشطة تتمي بأنهتا ذاف قيمتة معتافة ،امتا إن هتذه اهنشتطة توتر التى ةفتق سلستلة تسته التى
نحتتتة إيوتتتابي فتتتي مةقتتتف المنظمتتتة فتتتي الستتتةق ،ةيطلتتتق التتتى هتتتذه السلستتتلة باستتت سلستتتلة القيمتتتة
(، )Slrniste,2011,19إذ إن مفهة سلسلة القيمتة يترتبط ارتباطتا ةثيقتا بـ ( )Porterبةلتف أة متن
طتتةر هتتذا المتتدخ بعتتده متتدخال يستته فتتي بنتتاو المي ت التنافستتية متتن ختتال إاتتاد تلتتنيف أنشتتطة
ةمةارد المنظمة بما يترد إلتى إيوتاد القيمتة لل بتةن ) (Harrison & John, 1998, 47ةالتذ اترف
فيما بعد بمفهة سلسلة القيمة ،اذ تستند الفار ادساسية لهذا المفهة الى أستا اداتقتاد بأنهتا تمثت
مومةاة من اهنشطة التي تت في تلمي ةانتاج المنتواف ةتسةيقها ةنقلها ،فعال ان تقتدي التدا
الال لهذه العملياف ()Masing,2003,6م
ةبلدد تحديد مفهة ةاعح ةشام لسلسة القيمة دبتد متن اترض آراو بعتض المتخللتين
في هذا الموا ةالى النحة اآلتي يترى ( )Dives et al., 2002, 7إن سلستلة القيمتة تمثت الخطتةاف
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المنظمة المطلةبة إلنتاج السلع أة الخدماف بغض النظر ان ماان أدا ه م ةيشتير (العتاني،0558 ،
 )1إلى أنها تعد أسلةبا من اهساليب التي يمان استخدامها بةلفها إطارا لتحديتد نقتاط قتة المنظمتة
ةإيوتتتاد الم ايتتتا التنافستتتية فيهتتتام ةيقتتتة هتتتذا اهستتتلةب التتتى افتتتتراض أساستتتي مفتتتاده ،إن الهتتتدف
ادقتلاد للمنظمة يتمث في إيواد القيمتة متن ختال أنشتطتها المختلفتة اتن طريتق فحتص ةتتدقيق
المتتةارد لهتتذه اهنشتتطة ،الافتتاو ةالفااليتتة لهتتا ةالرقابتتة اليهتتام ةأةعتتح (ستتايغي )35 ،0558 ،أن
مفهة سلسلة القيمة يتمحةر باةنها طريقة نظامية للنظر إلى سلستلة اهنشتطة التتي ترديهتا المنظمتة
بحيث يمانها من خال هذه اهنشطة من فه المةارد الحالية ةالمحتملة للمي التتي تحققهتا المنظمتة
الى منافسيها ،أ إنها تقة الى أسا تو ة المنظمة إلى أنشطة لغترض فهت ستلةك الالفتة لتديها
ةملادرها المحتملة لتحقيق المي التنافسية (الالفة اهقت  ،ةالتميت بتالوةد ) م ةيترى (Janssen et
) al., 2010, 50بأن سلسلة القيمة تمث مومةاة من أنشطة إيواد القيمة المترابطة مع بععها ةالتتي
تعطلع بها المنظمة أة مومةاة منظماف لتطةير ةانتاج ةنق ةخدمتة المنتتج أة الخدمتةم فتي حتين
يشتتير ( )Kovalerskaya, 2011, 7إلتتى أن سلستتلة القيمتتة تمث ت سلستتلة متتن نشتتاطاف المنظمتتة التتتي
تعطي للمدراو ررية ةاعحة داخت المنظمتة ،ةيامتن التحليت الشتام لهتذه اهنشتطة متن مستاادته
(أ المدراو) الى إيواد الملادر التي تعيف قيمتة إلتى المنتتج أة المستااد التى فهت ايفيتة تتأثير
ا نشاط من هذه اهنشطة في ملادرها (المالية ،المادية،م الع)م ةةفقا ل ( )Kotler, 2002, 45فتإن
سلستتلة القيمتتة تثمتت أدا لتحديتتد المتتداخ التتتي متتن شتتأنها يتتاد القيمتتة لل بتتةنم ةيشتتير اتت متتن
) (Thompson & Land, 2003, 132إلتتى أن سلستتلة القيمتتة تمث ت و ت وا متتن مومةاتتة ابيتتر متتن
اهنشطةم إن المنظمة تمث و وا من نظا ةاسع إلعافة القيمة ،إذ إن القيمتة تتعتمن سلستلة القيمتة
للموهتت  ،ةسلستتلة القيمتتة للمتتة ج ،ةسلستتلة القيمتتة لل بتتةن ،فعتتال اتتن سلستتلة القيمتتة للمنظمتتة م
ةيةعتح ات متن ) (MacMillian & Tampoe, 2000, 118إن المفهتة اهساستي لسلستلة القيمتة هتة
إعافة أابر قيمة ممانة بأق الفة ،ةقيا مقدار اإلعافة في القيمة ةالربح المتحقتق لات وت و متن
السلسلة ،أة مقدار التحسيناف في الالف ،ةيراد مدخ سلسلة القيمة إسها المنظمتة الهتا فتي تحقيتق
المي التنافسيةم إذن سلسلة القيمة هي مومةاة من اهنشتطة التتي تحتة المتدخالف إلتى مخروتاف
ذاف قيمتة لل بتتةن ،ةهتتذه العمليتتة تتاتتةن متتن اهنشتتطة اهساستتية ةاهنشتتطة الداامتتة (Hitt, 2001,
)133م ةيشتتير ( )Krajewski et al., 2007, 9إلتتى أن سلستتلة القيمتتة تمث ت سلستتلة متتن العمليتتاف
المترابطة التي تقد منتوا أة خدمة تحقتق رعتا ال بتةن ،ةإن ات نشتاط فتي هتذه العمليتة ينبغتي أن
يعيف قيمة إلى اهنشطة السابقة ،ةيراد الى إ الة اهنشطة ةالالف التي د تعيف قيمة للمنتتج أة
الخدمة مةهناك من يذهب إلى أبعد من ذلك ليةعح بأن سلسلة القيمة تمثت شتاال خالتا متن سلستلة
التوهي  ،أ إن سلسلة القيمة بحسب هذا الرأ ترا الى نحتة ختاص التى التنستيق بتين العنالتر
الفاالة الى إمتداد السلسلة فتي اهنشتطة التتي تشتترك فتي إنتتاج ةتوهيت ةتة يتع المنتوتاف ةايفيتة
اتما ذلك؟ ةمتن قبت متن؟ ( ،)Hamphrey, 2005, 1إد أن الفترق بينهتا ةبتين سلستلة التوهيت يامتن
باةن أن سلسلة القيمة تتمحةر حة ايفيتة إيوتاد قيمتة للمنتتج ةالتتي تعتد قيمتة معتافة لل بتةن ،أمتا
سلسلة التوهي فتتمث بعملياف نق ةتحةي المةاد من المنتوين إلى المنافذ التة يعية أة ال بتا ن أ
تتمحةر حة الخدماف اإلمدادية (اللةوستية) ةهة أمر يختلف ان مفهة سلسلة القيمتة التذ يرات
الى إيوتاد القيمتة المعتافة ()Baloyi, 2010, 70م ةالوتدة  3يةعتح ادختتالف بتين سلستلة القيمتة
ةسلسلة التوهي م
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الودة 3
نقاط ادختالف بين سلسلتي القيمة ةالتوهي
الخصائص
ادتلادف
تراي حة القيمة
نةج المنتج
الهيا التنظيمي
الفلسفة المستند اليها
المصدر من إاداد الباحث بادستفاد من الملدر

سلسلة القيمة
ماثفة
قيمة /وةد
منتواف ممي
مرتبط
تحقيق أمثلية متسلسلة

سلسلة التجهيز
محدد
الفة/سعر
سلع أساسية
مستق
تحقيق أمثلية ذاتية

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.

اتسااا ا مااع مااا تقاادم ياار الباحااث إن سلساالة القيمااة تمث ت سلستتلة متتن ادنشتتطة ةالعمليتتاف
المتسلسلة ةالمترابطتة التتي تعمت التى نحتة متاامت متن أوت اعتافة قيمتة للستلعة أة الخدمتة التتي
تقدمها ،فعال ان مسااد الحاب القرار في المنظماف فتي البحتث اتن الملتادر التتي متن شتأنها
تعيف قيمة إلى السلعة أة الخدمة ،ةبالتالي ياد القيمة لل بةنم
 .2أنشطة سلسلة القيمة
تناة العديد من الباحثين نشاطاف سلسلة القيمة ،إد أن أغلب الاتاب في هذا الموا قد أاتدةا
الى أن اهنشطة الر يسة ةالستاند التتي ااتمتدها ( )Porterةالتذ قست اهنشتطة بتدةره إلتى أنشتطة
أساسية ةأنشطة ساند  ،ةيقع تحف ات قست متن هتذه اهنشتطة مومةاتة متن اهنشتطة الفرايتة التتي
تعد بمثابة مروع مه في هذا الوانبم بشا اا يمان تةعيح هذه اهنشطة من خال الشا 0
البنى التحتية للمنظمة
إدارة الموارد البشرية
التطوير التقاني
الشراء

األنشطة
الداعمة

األنشطة

اإلمدادت
الداخلية

العمليات

اإلمدادات
الخارجية

التسويق
والمبيعات

األساسية

الخدمة

الشا 0
أنشطة سلسلة القيمة
Source: Porter. Michael. E,1998, "The competitive Advantage of nations", Macmillan press LTD , London ,
UK, p :45.

نالحتتظ متتن ختتال الشتتا الستتابق أن أنشتتطة سلستتلة القيمتتة تتمثت بشتتقيها اهساستتي(اإلمداداف
الداخلية ،العملياف،اإلمداداف الخاروية،التسةيق ةالمبيعاف ،ةالخدمة) ةالساند (البنيتة التحتيتة ،إدار
المةارد البشرية ،التطةر التقاني ،ةالشراو) ،ةاآلتي شرو متةو لهتذه اهنشتطة Ferguson et al.,
))Khoi, 2007, 9( )Thoa, 2006, 29-33( ،)Dagman, 2004, 3-4( ،)Porter,1998( ،)1993
(( ،(Johnson et al., 2008) ،)Thordarson, 2008سايغي)38-33 ،0558 ،
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أم األنشطة االساسية تشير هذه اهنشتطة إلتى اإليوتاد الفعلتي للمنتوتاف ةنقلهتا ةتحةيلهتا (تستليمها)
إلى ال بةن ،فعال ان تةفير خدماف ما بعد البيع ()Hinson, 2010, 325م بشا اا يةود خم
ف اف من اهنشطة اهساسية المطلةبة في التناف في أ قطتاج ،امتا مةعتح فتي الشتا  ،0ةات
ف ة من هذه الف اف يمان أن تقس إلى مومةاة متميت متن اهنشتطة تعتمتد اليهتا أ لتنااة فتي
رس استراتيويتها ( )Thoa, 2006, 29م ةهذه اهنشطة ادساسية هي
0م اإلمدادات الداخلية يطلق اليها أحيانا اللةوستياف الداخلية ،ةيقلد بهتا اهنشتطة التتي تشتم
استال المدخالف ةخ نها ةتة يعها ةلةد إلى انتاج منتواف أة خدمافم
0م العمليات تشم اافتة العمليتاف المتعلقتة بتحةيت المتدخالف المختلفتة إلتى منتوتاف نها يتة أة
خدماف من عمنها التلمي التعب تة ةالتغليتف ةالتوميتع ةادختبتار ،الستيطر التى الوتةد مم
الع من العمليافم
3م اإلمدادات الخارجية يطلق اليها اللةوستياف الخاروية ،ةيقلد بهتا اهنشتطة المتمثلتة بومتع
ةتخ ين ةتة يع المنتج (منتواف نها ية ،منتواف نلف ملنعة) أة الخدمة إلتى ال بتةن ،إذا
اانف منتواف سةف تشم أنشطة التخت ين ةمعالوتة المتةاد ،ةالنقت  ،ةمتا إلتى ذلتك ،أمتا فتي
حالتتة الختتدماف فهتتي تهتتت أاثتتر فتتي الترتيبتتاف الخالتتة لولتتب ال بتتةن لمةقتتع الشتتراة الثابتتف
لتقدي الخدمة ل م
8م التسويق والمبيعاات هتي اهنشتطة المعنيتة فتي تقتدي الستب التتي متن شتأنها أن تعت إدراك
ال بةن تواه المنتج أة الخدمة ،ةتدفعه لشراو ذلك المنتج ،قد تشم اهنشتطة اإلاتالن ،إدار
المبيعاف ،ةالبيع ،اختيار منافذ التة يعم
0م الخدمااة ةهتتي اهنشتتطة التتتي تهتتدف إلتتى تع ي ت أة المحافظ تة التتى قيمتتة المنتتتج أة الخدمتتة،
ةتقدي خدماف ما بعد البيع مث الترايب ةالتدريب ،ةالليانة،ممم الع من اهنشطةم
بم األنشااطة الساااندة هتتذه اهنشتتطة تستتااد التتى دا ت ةتحستتين ةتع ي ت فعاليتتة ةافتتاو اهنشتتطة
اهساسية ( ،)Dagman, 2004, 4ةيمان تقسي اهنشطة الساند إلى أربع ف اف
0م البنى التحتية للمنظمة يطلق اليها أحيانا البنى ادرتاا ية ،فهي تتعمن نظتا متن التخطتيط
ةاإلدار الماليتتة ،المعلةمتتاف ،عتتبط الوتتةد  ،الهيا ت ةادوتتراواف ،هتتذه البنتتى تاتتةن بالغتتة
اههمية بالنسبة للمنظمة هداو أنشطة سلسلة القيمة ادساسية
0م إدارة الموارد البشرية إن اهفراد العاملين في المنظمة يمثلةن المةرد الحية ةالمالف لها،
فالمنظمة تتعهد بإدار املية ادختبار ةالتةظيف ةالتدريب ةالتطةير الخاص بأفراد المنظمتة
ةالحةاف ةالمااف افم فإدار المةارد البشرية في سلسلة القيمة تتعمن اافة اهنشطة المتعلقتة
بادختيتتار ،التةظيتتف ،الترقيتتة ،الحتتةاف  ،تقتتةي ادداو ،ةا ت نشتتاط فحتتص الم تةارد البشتترية
ةبالتالي سةف تتغلغ ابر السلسلة اا م
3م التطااوير التقاااني تعتتد التقانتتة متتن الملتتادر المهمتتة للميت التنافستتية ،ةبالتتتالي فتإن المنظمتتة
بحاوة إلى ادبداج ةادبتاتار متن أوت خفتض الالتف ةحمايتة ةاستتدامة الم ايتا التنافستيةم إن
التطةير التقاني يشم مومةاة من اهنشطة التي تتمث بتلمي المنتج ،تحسين أداو اهنشتطة
المختلفتتة هنشتتطة سلستتلة القيمتتة ،المعرفتتة الفنيتتة ةادوتتراواف ةالمتتدخالف التقانيتتة لات نشتتاط
داخ ت سلستتلة القيمتتة يماتتن توميتتع هتتذه اهنشتتطة التتى نطتتاق ةاستتع متتن أو ت تحستتين وتتةد
المنتجم
8م الشراء الشراو اةظيفة يمث مومةاة متن اهنشتطة ،التتي تعنتى بتتةفير ادحتياوتاف الماديتة
للمنظمة بالافاو المطلةبة ةباختالف أنةااها مع عتمان تتدفقها إلتى مةاقتع اإلنتتاج ةالتشتغي
بالاميتة التتي تحتاوهتا ،ةفتي الةقتف المناستب ةبمتا يتناستب متع المةالتفاف المطلةبتة ةبأقت
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تالفتة ممانتة ةمتن ملتدر التةريتد المناستب (امتر اغتا ،)08 ،0505 ،ةالشتراو فتي سلستلة
القيمتتة يمثتت اهنشتتطة المرتبطتتة بشتتراو المتتدخالف التتتي تتتدخ فتتي سلستتلة القيمتتة الخالتتة
بالمنظمةم
ثانيا-التحسين المستمر لجودة المنتجات
.1مفهوم التحسين المستمر للجودة
إن فلسفة التحسين المستمر تستند إلى الن ةج الدا نحة اهفعت  ،ةيعتد التحستين تةأمتا يستير
بتتالتةا متتع متطلبتتاف ادستتتوابة للتغيتتر لاةن ت الثابتتف الةحيتتد فتتي الحيتتا  ،متتن هنتتا يماتتن النظتتر
للتحسين امرحلة د نهاية معلةمتة لهتا بالنستبة للمنظمتاف التتي تستعى للتنتاف ةالتربتع التى اترش
السةق (البرةار ةسفاج ،)037 ،0551 ،في هذا الوانب فقد يلتف ( (Imai Masaakiةهتة اهب
الرةحي لفلسفة التحسين المستمر ةمدير معهد التحسين هذا المفهتة التى أنت ستر نوتاو اليابتان فتي
التناف  ،إذ يتعمن السعي نحة التحسين التدريوي المستمر ،ةأداو اهشياو اللغير بطريقتة أفعت
ةإقامة ةتحقيق مستةياف أالى لألداو(الوبتةر )080 ،0551 ،م أمتا الملتطلح اليابتاني )(Kaizen
فهتتة يتاتتةن متتن مقطعتتين اهة ) (Kaiةيعنتتي التغييتتر ،ةالثتتاني ) (Zenةيعنتتي التتى نحتتة اهفع ت ،
بمعنتتتى التغييتتتر نحتتتة اهفعتتت  ،ةاهفعتتت هنتتتا ابتتتار اتتتن تغييتتتر مستتتتمر فتتتي الحيتتتا الشخلتتتية،
ةادوتمااية ،ةالعمليتة التى نحتة بستيط للتتخلص متن الالتف غيتر العترةرية ةالمخلفتافم فقتد تعتد
فلسفة التحستين المستتمر أقتةى مرشتد للتغييتر فتي المنظمتاف إن أرادف ادستتمرار ةالنمتة ،فقتد أاتد
الى هذا وة يف وةران (ةهة أحد رةاد الوةد ) بإفتراع أن يمان للمنظمة أن تحسن من وتةد
المنتتتج أة الخدمتتة فتتي حتتا تبنيهتتا الفلستتفة اإلداريتتة للتحستتين المستتتمر متتع تتتةفير التتدا التتال فتتي
المنظمتتة ()Longenecker & Scazzero, 1996, 55م فالتحستتين المستتتمر بةلتتف مفهةمتتا يتعتتمن
إوراو تغييراف فاالة في مةاقف ةاتواهاف المنظمة  al.,1996, 8) (Cheng .etمةنظترا ههميتة هتذا
المفهة فقد اوتهد الباحثةن في هذا الموتا بإاطتاو مفهتة ةاستع ةشتام للتحستين المستتمر ،ةفيمتا
يأتي ارض مةو لهذه اآلراو ممن حظي الباحث بادطالج الى اتاباته ةالى النحة اآلتي
يشير ( )Sabater et al, 2012, 100بأن يماتن تعريتف التحستين المستتمر بادستتناد إلتى دةر
( )Demingفتتتي التحستتتين ،فقتتتد يتتترى بتتتأن التحستتتين المستتتتمر يمثتتت العمليتتتة المنظمتتتة ةالمخططتتتة
ةالممنهوة ،ةفي عةو دةر ( )Demingفان التحسين المستمر يمر بأربع مراح هي
0م تقيي الةعع الحالي ةالحلة الى البياناف ةالمعلةماف الاافية دقتراحاف التحسين م
0م تنفيذ المقترحاف المختار م
3م التحقق من أن المقترحاف منفذ الى نحة لحيح ةالتحقق من النتا ج المتةقعة م
8م تنفيذ ةتةحيد المقترحاف مع أية تعديالف عرةرية م
ةيرى ) (Evans, 1997, 445بتأن التحستين المستتمر يمثت أستلةبا للحيتا يماتن إخعتاج وميتع
اهنشطة المتعلقتة بالشتراة إليت االالفتة ةالتستلي ةالودةلتة ةالمهتاراف ةاالقتاف العمت التتي تعت
ماانة الشتراة ةقيمتهتا بتين المنافستين فتي الستةقم ةأةعتح ) (Daives et al, 2003بأنت اإلعتافاف
التدريويتة ةتشتم (متدخالف -العمليتتاف -المخروتاف) ةتمتتد إلتى الختتدماف المقدمتة لل بتا ن ةاهختتذ
بمقترحاته ةشاةاه م ةذار ) (Krajewski & Ritzman, 2005, 201أن التحستين المستتمر يتعتمن
مق ارناف مروعية للممارساف المتفةقة ةإنشاو إحسا بملايتة العامت فتي العمليتة ،ةيماتن أن ياتةن
التراي منلبا التى تخفتيض الةقتف المطلتةب لمعالوتة الطلبتاف ةتقليت التتالف فتي العمليتاف ،امتا
ةيتعمن حت المشتاالف متع ال بتا ن ةالموهت ينم ةأعتاف (آ ثتاني )080 ،0551 ،أن التحستين
المستمر يشم تحسين المباني ،التوهي اف ،المةاد ،طرا ق العمت  ،أداو ةستلةاياف العتاملين ،ثت إن
اةن بعض أة ا ذلك سليما د يعني أن غير قابت للتحستين ،بت إن التحستين ةارد ةمماتن متن آن
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إلى آختر طالمتا تحفت البي تة بمتغيتراف تانةلةويتة ةثقافيتة ةسياستية ةاقتلتادية ةتشتريعية ،ةتتغيتر
رغباف ال با ن ةتتةالى تحسيناف يدخلها المنافسةن ممما سبق يمكن إعطاء تعريف إجرائي لمفهتة
التحسين المستمر بعتده فلستفة إداريتة تشتم اافتة وةانتب المنظمتة ةترات التى التطتةير ةالتحستين
المستمر لاافة املياتها ةأنشطتها ،ةتستند بذلك الى البحتث اتن الطرا تق ةادستاليب الوديتد للقيتا
بعملياف التحسين المستمر من خال إشراك اافة العاملين في المنظمة اتن طريتق قبتة اقتراحتاته
ةآرا ه بشان العم م
.2أهداف التحسين المستمر للجودة
إن التحستتين المستتتمر يمث ت المتتدخ أة البرنتتامج التتذ يستتعى بإستتتمرار إلتتى تحستتين وميتتع
العمليتتاف متتن ختتال تحستتين مستتتةى الوتتةد  ،التستتلي  ،تخفتتيض المه ت ال منيتتة ،تحستتين اإلنتاويتتة،
رعا ال بةن ،التالفة ،ةالمعيب ()Nazaruk, 2011, 211م ةفي موا أهداف التحسين المستمر يراد
(الفعتتت ةالطتتتا ي )307-306 ،0550 ،أن متتتن أهتتتداف التحستتتين المستتتتمر للوتتتةد ةوتتتةد نظتتتا
ةاملياف يةثق ةيعتمد الي في تحقيق النتا ج المروة في ات متر متن دةن حتدةث إختالفتاف فتي
تلتتك النتتتا جم ةيتةستتع (وتتةد  )010 ،0558 ،ليشتتير إلتتى أن هتتدف امليتتاف التحستتين المستتتمر هتتة
الةلة إلى اإلتقان الاام ان طريق استمرار التحسين المستتمر فتي العمليتاف اإلنتاويتة للشتراة،
بالرغ من أن اإلتقان الاام هة لعب المنا  ،ةلان يوب السعي للةلة إليت مأمتا أهت اههتداف
الشتتا عة للتحستتين المستتتمر فهتتي ( )PHCC, 1996, 5ة(بيداةيتتد )60-08 ،0551 ،ة (النعيمتتي،
)66-08 ،0505
0م خفض الالف م
0م رعا ال بةن م
3م تحسين الوةد م
مما ت ارع في الوانب النظر تتبين لنا أهمية مةعةاي البحتث المتمثت بأنشتطة سلستلة
القيمة ةالتحسين المستمر ،فبالنسبة لسلسلة القيمة فقد تبين من خال آراو الباحثين ةالمختلتين فتي
هذا الموا أ ن المفهة يمث مومةاة من ادنشطة المترابطة ةالمتااملة مع بععها التبعض هتدفها
اعتتافة قيمتتة للمنتتتج المقتتد لل بتتةن ،ةهتتذه ادنشتتطة تمتلاهتتا الشتترااف ،ةلاتتن قتتد يعم ت ات نشتتاط
بمع ان اهنشطة اهخرى أة بطريقة د تحقق التاام  ،ةبالتالي سةف تفقد خالية الترابط فيمتا
بينها ةقد د تستطيع أن تعيف قيمة للمنتج ،أما بالنسبة لمفهة التحسين المستتمر فقتد بينتف ادبيتاف
هذا المةعةج بأن ابار ان فلسفة تطةير ةتحسين ما هة قا ةغر رةو التحسين فتي ات متا
مةوتتةد فتتي الشتتراة متتن امليتتاف ةأستتاليب ةإوتتراواف ةإوتتراو تغييتتراف فتتي مةاقتتف الشتتراة
ةاتواهاتها نحة اهحستنم فتال بتد لنتا متن أن نةظتف فلستفة التحستين المستتمر التى نحتة فاات فتي
تطبيق مفهة سلسلة القيمة ان طريق إوراو تغييتراف وذريتة ة تحستيناف مستتمر التى أنشتطتها
بهدف تطةيرها ةوعلها بالشا الذ يحقق الهدف المروة منهام
اإلطار العملي للبحث
اوال -اختبار أنموذج البحث وفرضياته
أ .اختبار عال ات االرتباط بين متغيرات البحث على مستو معمل االلبسة الوالدية.
يشير الودة  8إلى ةوةد االقة ارتباط ذاف ددلة معنةية مةوبتة بتين أنشتطة سلستلة القيمتة
موتمعة ةأهداف التحسين المستمر ،إذ بل المرشر الالي لمعام ادرتباط (* )0.783ةهة دلي الى
قتة العالقتة بتين المتغيترين ،إذ تشتير هتذه النتيوتة إلتى أنت المتا اد اهتمتا الشتراة بأنشتطة سلستلة
القيمة بشقيها ادساسية ةالساند انعا ذلك الى تحقيق أهداف التحسين المستمر م
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الودة 8
نتا ج االقاف ادرتباط بين متغيراف البحث الى مستةى معم ادلبسة الةددية
المتغير المعتمد
المتغير المستقل
أنشطة سلسلة القيمة

*54081
*54670
*54651
*54000
54857 n.s
*54605
*54708
*54613
*54153
*54713

اهنشطة
ادساسية

اإلمداداف الداخلية
العملياف
اإلمداداف الخاروية
التسةيق ةالمبيعاف
الخدمة
البنى التحتية
إدار المةارد البشرية
التطةر التقاني
الشراو
المرشر الالي
المصدر:ااداد الباحث باداتماد الى مخرواف الحاسبة

أهداف التحسين
المستمر

اهنشطة
الداامة

P≤5450

N=24

n.s = not significant

ةلغرض تةعيح االقاف ادرتباط الى المستتةى الو تي بتين ات نشتاط متن أنشتطة سلستلة
القيمة ةأهداف التحسين المستمر الى مستةى معم ادلبسة الةددية نستعرعها الى النحة اآلتي
0م عال ااة االرتباااط بااين األنشااطة االساسااية لسلساالة القيمااة وأهااداف التحسااين المسااتمر :يبتتين
الودة  8ةوةد االقة ارتباط ذاف ددلة معنةية مةوبتة بتين اهنشتطة ادساستية لسلستلة القيمتة
ةأهتتداف التحستتين المستتتمر باستتتثناو نشتتاط الخدمتتة التتذ أةعتتحف قيمتتة ادرتبتتاط اتتد ةوتتةد
االقتتة ارتبتتاط معنةيتتة بين ت ةبتتين أهتتداف التحستتين المستتتمر ،ةهتتذا متتا أفر ت ت نتتتا ج التحلي ت
ادحلتتا ي ،اذ بلغتتف قيمتتة معام ت ارتبتتاط اهنشتتطة الر يستتة بأهتتداف التحستتين المستتتمر التتى
التتتتتتتةالي ()54857( )*54000( )*54651( )*54670( )*54081انتتتتتتد مستتتتتتتةى معنةيتتتتتتة
()5450م
0م عال ااة االرتباااط بااين األنشااطة الداعمااة لسلساالة القيمااة وأهااداف التحسااين المسااتمر يبتتين
الودة  8ةوةد االقة ارتبتاط ذاف ددلتة معنةيتة مةوبتة بتين وميتع اهنشتطة الداامتة لسلستلة
القيمتتة ةأهتتداف التحستتين المستتتمر ،ةهتتذا متتا أفر ت ت نتتتا ج التحلي ت ادحلتتا ي ،إذ بلغتتف قيم تة
معام ت ارتبتتاط اهنشتتطة الر يستتة بأهتتداف التحستتين المستتتمر التتى التتتةالي التتتةالي ()*54605
( )*54153( )*54613( )*54708انتتتد مستتتتةى معنةيتتتة ( ،)5450ةبتتتذلك تحققتتتف الفرعتتتية
اهةلى الى مستةى معم ادلبسة الةدديةم
أ .اختبار عال ات االرتباط بين متغيرات البحث على مستو معمل الغزل والنسيج
يشير الودة  0إلى ةوةد االقة ارتباط ذاف ددلة معنةية مةوبتة بتين أنشتطة سلستلة القيمتة
موتمعة ةأهداف التحستين المستتمر ،إذ بلت المرشتر الالتي لمعامت ادرتبتاط ( )*54181ةهتة دليت
الى قة العالقة بين المتغيرين إذ تشير هذه النتيوة إلى أن الما اد اهتمتا الشتراة بأنشتطة سلستلة
القيمة بشقيها ادساسية ةالساند انعا ذلك الى تحقيق اهداف التحسين المستمر م
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الودة 0
نتا ج االقاف ادرتباط بين متغيراف البحث الى مستةى معم الغ

ةالنسيج

المتغير المعتمد
المتغير المستق

اهنشطة
ادساسية

أنشطة سلسلة القيمة
اإلمداداف الداخلية
العملياف
اإلمداداف الخاروية
التسةيق ةالمبيعاف
الخدمة
البنى التحتية
إدار المةارد البشرية
التطةر التقاني
الشراو
المرشر الالي
المصدر:ااداد الباحث باداتماد الى مخرواف الحاسبة

أهداف التحسين المستمر

اهنشطة
الداامة

*54788
*54637
)n.s(54880
*54757
*54680
*54608
*54858
*54730
*54703
*54181
N=25
P≤5450
n.s = not significant

ةلغرض تةعيح االقاف ادرتباط الى المستتةى الو تي بتين ات نشتاط متن أنشتطة سلستلة
القيمة ةأهداف التحسين المستمر الى مستةى معم الغ ةالنسيج من خال ما يأتي
 .1عال ة االرتباط بين األنشطة األساسية لسلسلة القيمة وأهداف التحسين المستمر يبين الوتدة
( )0ةوتتةد االقتتة ارتبتتاط ذاف ددلتتة معنةيتتة مةوبتتة بتتين اهنشتتطة اهساستتية لسلستتلة القيمتتة
ةأهداف التحسين المستمر متا اتدا نشتاط اإلمتداداف الخارويتة ،ةهتذا متا أةعتحت قيمتة معامت
ادرتباط بين نشتاط اإلمتداداف الخارويتة ةأهتداف التحستين المستتمر ،إذ بلغتف ( )54880ةهتي
االقة ارتبتاط غيتر معنةيتة ،أمتا بالنستبة لألنشتطة اهخترى فبلغتف قيمتة ادرتبتاط التى التتةالي
( )*54680( )*54757( )*54837( )*54788اند مستةى معنةية (،)5450
 .2عال ة االرتباط بين األنشطة الداعمة لسلسلة القيمة وأهداف التحسين المساتمر يبتين الوتدة
( )0ةوةد االقة ارتباط ذاف ددلة معنةيتة مةوبتة بتين وميتع اهنشتطة الداامتة لسلستلة القيمتة
ةأهتتداف التحستتين المستتتمر ،ةهتتذا متتا أفر تت نتتتا ج التحليت ادحلتتا ي ،اذ بلغتتف قيمتتة معامت
ارتبتتتاط اهنشتتتطة الر يستتتة بأهتتتداف التحستتتين المستتتتمر التتتى التتتتةالي ()*54858( )*54608
( )*54703( )*54730انتتد مستتتةى معنةيتتة ( ،)5450ةبتتذلك تحققتتف الفرعتتية اهةلتتى التتى
مستةى معم الغ ةالنسيجم
ب .اختبار عال ات التأثير بين متغيرات البحث على مستو معمل األلبسة الوالدية
تشير نتا ج التحلي إلى ةوةد تتأثير ذ ددلتة معنةيتة مةوبتة هنشتطة سلستلة القيمتة موتمعتة
في أهداف التحستين المستتمر التى مستتةى معمت ادلبستة الةدديتة ،ةامتا مةعتحة فتي الوتدة 6
ةالى النحة اآلتي
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الودة 6
نتا ج االقاف التأثير بين متغيراف البحث الى مستةى معم اهلبسة الةددية
المتغير المستق
المتغير المعتمد
أهداف التحسين المستمر

أنشطة سلسلة القيمة
B0

54638

المصدر إاداد الباحث باداتماد الى نتا ج الحاسبة
( ) تشير إلى قيمة  tالمحسةبة

R2

المحسةبة

384800 54608

046507

B1

54713
()*04800

F

الودةلية

) D. F = ( 1 ,00

N=08

* P<0.05

يةعح الودة  6ةالخاص بنتا ج تحلي ادنحدار الى مستةى معم ادلبسة الةدديتة ةوتةد
تأثير ذ ددلة معنةية مةوبة هنشطة سلستلة القيمتة موتمعتة بةلتفها متغيتراف مستتقلة فتي أهتداف
التحسين المستمر بةلفها متغيرا معتمدام إذ بلغف قيمتة ( )Fالمحستةبة ( )384800ةهتي أابتر متن
قيمتهتتا الودةليتتة البالغتتة ( )046057انتتد دروتتتي حريتتة ( )1.00ةبمستتتةى معنةيتتة ( )0.05ةبلتت
معام التحديد ( )0.614( )R2ةهذا يعني أن ) )%61.4من ادختالفاف المفسر في أهتداف التحستين
المستمر تعةد إلى تأثير أنشطة سلسلة القيمة موتمعة ،ةالباقي يعةد إلى متغيتراف اشتةا ية د يماتن
السيطر اليها أة أنها غير داخلة في أنمةذج ادنحتدار ألتال م ةمتن متابعتة معامت ( )B1ةاختبتار
( )tلها تبين أن قيمة ( )tالمحسةبة (* )04800ةهي قيمة معنةية ةأابر من قيمتهتا الودةليتة البالغتة
( )04700اند مستتةى معنةيتة ( )0.05ةدروتة حريتة ( )1.22م أمتا اتن االقتاف التتأثير التفلتيلية
التي يعرعها الودةدن ( )7ة ( )1ةيبتين تتأثير أنشتطة سلستلة القيمتة التى نحتة منفترد فتي أهتداف
التحسين المستمر ةاما يأتي
الودة 7
نتا ج االقاف تأثير اهنشطة اهساسية لسلسلة القيمة في أهداف التحسين المستمر الى مستةى
معم اهلبسة الةددية

المصدر  :إاداد الباحث باداتماد الى نتا ج الحاسبة
( ) تشير إلى قيمة tالمحسةبة

) D. F = ( 8 ,08

N=08

* P<0.05

يةعح الودة  7ةالخاص بنتا ج تحلي ادنحدار الى مستةى معم ادلبسة الةددية ةوتةد
تتتأثير ذ ددلتتة معنةيتتة مةوبتتة لألنشتتطة اهساستتية لسلستتلة القيمتتة بةلتتفها متغيتتراف مستتتقلة فتتي
اهتتداف التحستتين المستتتمر بعتتدها متغيتترا معتمتتدام إذ بلغتتف قيمتتة ( )Fالمحستتةبة ( )384800ةهتتي
أابتتتر متتتن قيمتهتتتا الودةليتتتة البالغتتتة ( )046507انتتتد دروتتتتي حريتتتة ( )0401ةبمستتتتةى معنةيتتتة
()0.05م ةمتتن متابعتتة معتتامالف ( )Bةاختبتتار ( )tلهتتا تبتتين أن أالتتى نشتتاط تتتأثيرا فتتي أهتتداف
التحستتين المستتتمر اتتان نشتتاط العمليتتاف أةد  ،إذ بلغتتف قيمتتة ( )tالمحستتةبة ( )84081ةهتتي قيمتتة
معنةية أالى من قيمتها الودةليتة البالغتة ( )04700انتد دروتتي حريتة ) )0.18ةمستتةى معنةيتة
()0.05م في حين ح نشاط اإلمداداف الخاروية ثانيا بمقتدار ( )34011لقيمتة ( )tالمحستةبة ةهتي
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أالى من قيمتها الودةلية البالغة ( )04700اند دروتي حريتة ( )0401ةمستتةى معنةيتة ()5450
م ةح ت أخيتترا نشتتاط الخدم تة متتن حيتتث التتتأثير فتتي أهتتداف التحستتين المستتتمر  ،إذ بلغتتف قيمتتة ()t
المحستتةبة ( )04518ةهتتتي أالتتتى متتتن قيمتهتتتا الودةليتتتة ( )04700انتتتد دروتتتتي حريتتتة ()0401
ةمستةى معنةية ( )5450م
الودة 1
نتا ج االقاف تأثير اهنشطة الداامة لسلسلة القيمة في أهداف التحسين المستمر الى مستةى معم
اهلبسة الةددية
متغيرات
مستقلة

األنشطة الداعمة لسلسلة القيمة

936.0

B1

B2

B3

B4

93619
()*.3690

93710
()*037..
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()*037..

93.9.
()*63.26
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) D. F = ( 8 ,08

93610

N=08

المحسوبة

المتغير
المعتمد
أهداف
التحسين
المستمر

البنى التحتية

إدارة الموارد
البشرية

التطور التقاني

الشراء

R2

الجدولية

B0

F

.03042

236927

* P< 0.05

يةعح الودة  1ةالخاص بنتا ج تحلي ادنحدار الى مستةى معم ادلبسة الةددية ةوتةد
تأثير ذاف ددلة معنةية مةوبة لألنشطة الداامة لسلسلة القيمة بةلفها متغيراف مستقلة فتي أهتداف
التحسين المستتمر بعتدها متغيترا معتمتدام إذ بلغتف قيمتة ( )Fالمحستةبة ( )384800ةهتي أابتر متن
قيمتهتتا الودةليتتة البالغتتة ( )046507انتتد دروتتتي حريتتة ( )8408ةبمس تتةى معنةيتتة ()0.05م ةمتتن
خال متابعة معام ( )Bةاختبار ( )tلها تبين أن أالى نشتاط تتأثيرا فتي أهتداف التحستين المستتمر
اان نشاط الشراو أةد ،إذ بلغف قيمة ( )tالمحسةبة لهذا النشاط ( )64306ةهي قيمة معنةيتة أالتى
من قيمتها الودةلية البالغة ( )04700اند دروتي حرية ) )4.19ةمستةى معنةيتة ()0.05م فتي حتين
واو نشاط إدار المةارد البشرية ثانيا بمقدار ( )84713لقيمة ( )tالمحستةبة ةهتي أالتى متن قيمتهتا
الودةليتتة البالغتتة ( )04700انتتد دروتتتي حريتتة ( )8408ةمستتتةى معنةيتتة ( )5450م ةح ت أخيتترا
نشاط البنية التحتية للمنظمة من حيث التأثير في أهداف التحسين المستمر ،ةهذا ما ااست قيمتة ()t
البالغتتة ( )34658ةهتتي معنةيتتة ةأابتتر متتن قيمتهتتا الودةليتتة البالغتتة ()04700انتتد دروتتتي حريتتة
( )8408ةمستةى معنةية ()5450م ةتتفق* هذه النتا ج مع ال ياراف الميدانية التتي قتا بهتا الباحتث
إلى معم ادلبسة الةددية ،ةالتي تمثلف بامتالك إدار المعم البنى التحتية التي أسهمف فتي إغنتاو
املياف التحسين المستمر ،حيث املتف إدار معمت ادلبستة الةدديتة التى اقتنتاو اآلدف ةالمعتداف
الحديثة في موا املها ،فعال اتن قيتا المعمت بإنشتاو قااتاف وديتد ةاهتمامهتا بعمليتاف ترتيبهتا
ةتنظيمها ،امتا تتبتع إدار المعمت نظامتا وديتدا فتي امليتاف التستةيق ةالمبيعتاف ،ةذلتك متن ختال
ارتباطها بعقةد ام مع مرسستاف ةشترااف الدةلتة فتي القطتااين العتا ةالختاص م ةبتذلك تحققتف
الفرعية الثانية الى مستةى معم ادلبسة الةدديةم

* المصدر مقابالف اوراها الباحث مع مدير التخطيط في معم ادلبسة الةددية بتاريع 0503/0/07
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ت .اختبار عال ات التأثير بين متغيرات البحث على مستو معمل الغزل والنسيج
تشير نتا ج التحلي إلى ةوةد تتأثير ذ ددلتة معنةيتة مةوبتة هنشتطة سلستلة القيمتة موتمعتة
فتتي أهتتداف التحستتين المستتتمر التتى مستتتةى معمت الغت ةالنستتيج ،ةامتتا مةعتتحة فتتي الوتتدة 8
ةالى النحة ادتي
الودة 8
نتا ج االقاف التأثير بين متغيراف البحث الى مستةى معم الغ
المتغير المستقل
المتغير المعتمد
أهداف التحسين المستمر

أنشطة سلسلة القيمة
B0

B1

54181

04580
()74053
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الجدولية
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يةعح الودة  8ةالخاص بنتا ج تحلي ادنحدار الى مستةى معم الغ ةالنستيج بةوتةد
تأثير ذ ددلة معنةية مةوبة هنشطة سلسلة القيمتة موتمعتة بةلتفها متغيتراف مستتقلة فتي أهتداف
التحسين المستتمر بعتدها متغيترا معتمتدام إذ بلغتف قيمتة ( )Fالمحستةبة ( )064088ةهتي أابتر متن
قيمتهتتا الودةليتتة البالغتتة ( )046535انتتد دروتتتي حريتتة ( )0403ةبمستتتةى معنةيتتة ( )0.05ةبل ت
معامتت التحديتتد ( )54708( )R2ةهتتذا يعنتتي أن ) )%7048متتن ادختالفتتاف المفستتر فتتي أهتتداف
التحسين المستمر تعةد إلى تأثير أنشطة سلسلة القيمة موتمعة ،ةالباقي يعةد إلى متغيتراف اشتةا ية
د يمان السيطر اليها أة أنها غير داخلة في أنمتةذج ادنحتدار ألتال م ةمتن متابعتة معامت ()B1
ةاختبار ( )tلها تبين أن قيمة ( )tالمحسةبة ( )74053ةهي قيمة معنةية ةأابر من قيمتهتا الودةليتة
البالغتتة ( )04751انتتد مستتتةى معنةيتتة ( )0.05ةدروتتة حريتتة ()0403م أمتتا اتتن االقتتاف التتتأثير
التفلتتيلية فيعرعتتها الوتتدةدن ( )05ة ( )00ةيتبتتين تتتأثير أنشتتطة سلستتلة القيمتتة بشتتا منفتترد فتتي
أهداف التحسين المستمر الى مستةى معم الغ ةالنسيج ةاما يأتي
الودة 05
نتا ج االقاف تأثير اهنشطة اهساسية لسلسلة القيمة في أهداف التحسين المستمر الى مستةى
معم الغ ةالنسيج

المصدر :إاداد الباحث باداتماد الى نتا ج الحاسبة
( ) تشير إلى قيمة tالمحسةبة
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يةعتتح الوتتدة  05ةالختتاص بنتتتا ج تحليت ادنحتتدار ةوتتةد تتتأثير ذ ددلتتة معنةيتتة مةوبتتة
لألنشتتطة اهساستتية لسلستتلة القيمتتة بةلتتفها متغيتتراف مستتتقلة فتتي أهتتداف التحستتين المستتتمر بعتتدها
متغيتترا معتمتتدام إذ بلغتتف قيمتتة ( )Fالمحستتةبة ( )064088ةهتتي أابتتر متتن قيمتهتتا الودةليتتة البالغتتة
( )046535اند دروتي حرية ( )0408ةبمستةى معنةية ( )0.05م ةمن خال متابعة معامت ()B
ةاختبتتار ( )tلهتتا تبتتين أن أالتتى نشتتاط تتتأثيرا فتتي أهتتداف التحستتين المستتتمر اتتان نشتتاط اإلمتتداداف
الداخلية أةد ،إذ بلغف قيمة ( )tالمحسةبة لهذا النشاط ( )04086ةهي قيمة معنةية أالى من قيمتهتا
الودةلية البالغة ( )04751اند دروتي حرية ) )5.19ةمستةى معنةية ()0.05م في حتين وتاو نشتاط
التستتةيق ةالمبيعتتاف ثانيتتا بمقتتدار ( )84680لقيمتتة ( )tالمحستتةبة ةهتتي أالتتى متتن قيمتهتتا الودةليتتة
البالغتتة ( )04751انتتد دروتتتي حريتتة ( )0408ةمستتتةى معنةيتتة ( )5450م ةحت أخيتترا اإلمتتداداف
الخاروية من حيث التأثير في أهداف التحسين المستمر ،ةهذا ما ااست قيمتة ( )tالبالغتة ()04673
ةهتتي معنةيتتة ةأابتتر متتن قيمتهتتا الودةليتتة البالغتتة ()04751انتتد دروتتتي حريتتة ( )0408ةمستتتةى
معنةية ( )5450م
الودة 00
نتا ج االقاف تأثير اهنشطة الداامة لسلسلة القيمة في أهداف التحسين المستمر الى مستةى معم
الغ ةالنسيج

المصدر :إاداد الباحث باداتماد الى نتا ج الحاسبة
( ) تشير إلى قيمة tالمحسةبة
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يةعح الوتدة  00ةالختاص بنتتا ج تحليت ادنحتدار ةوتةد تتأثير ذ ددلتة معنةيتة مةوبتة
لألنشطة الداامة لسلسلة القيمة بةلفها متغيراف مستقلة في أهداف التحسين المستمر بعدها متغيترا
معتمدام إذ بلغف قيمة ( )Fالمحسةبة ( )064088ةهي أابر من قيمتها الودةلية البالغتة ()046535
اند دروتي حرية ( )8405ةبمستةى معنةية ( )0.05م ةمن خال متابعة معام ( )Bةاختبتار ()t
لها تبين أن أالى نشاط تأثيرا في أهداف التحستين المستتمر اتان نشتاط إدار المتةارد البشترية أةد،
اذ بلغف قيمة ( )tالمحسةبة لهذا النشتاط ( )054008ةهتي قيمتة معنةيتة أالتى متن قيمتهتا الودةليتة
البالغة ( )04751اند دروتي حرية ) )4.20ةمستةى معنةيتة ()0.05م فتي حتين وتاو نشتاط الشتراو
ثانيا من حيث التأثير في أهداف التحسين المستمر بمقدار ( )04635لقيمة ( )tالمحسةبة ةهي أالتى
من قيمتها الودةلية البالغة ( )04751اند دروتي حرية ( )8405ةمستةى معنةية ( )5450م ةحت
أخيرا نشاط البنى التحتية من حيث التأثير في أهتداف التحستين المستتمر ،ةهتذا متا ااستت قيمتة ()t
البالغتتة ( )34688ةهتتي معنةيتتة ةأابتتر متتن قيمتهتتا الودةليتتة البالغتتة ()04751انتتد دروتتتي حريتتة
( )8405ةمستةى معنةيتة ( )5450مةتتفتق* هتذه النتتا ج متع المشتاهداف التتي قتا بهتا الباحتث إلتى
معم الغ ةالنسيج ةالتي ةثق فيها قيا المعم المبحةث باتباج آليتاف مناستبة فتي امليتاف شتراو
المصدر :مقابالف أوراها الباحث مع مدير التخطيط في معم الغ

ةالنسيج بتاريع 0503/3/8
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القطن ةفي املياف تخ ين  ،ةذلك من خال تو ة القطن بحسب الرتتب فتي المختا ن ،فعتال اتن
امتتتالك المعمت متتةارد بشتترية ذاف خبتتراف االيتتة ادمتتر التتذ سيستته فتتي تحقيتتق أهتتداف التحستتين
المستمر في المعم م ةبذلك تحققف الفرعية الثانية الى مستةى معم الغ ةالنسيجم
االستنتاجات والمقترحات
أوال-االستنتاجات
0م إ ن مفهتتة سلستتلة القيمتتة يمث ت إعتتافة أابتتر قيمتتة ممانتتة بأق ت الفتتة ،فعتتال اتتن معرفتتة مقتتدار
اإلعافة في القيمة ةاهرباو الناتوة ان تطبيتق ات نشتاط متن انشتطتها ،امتا أنهتا تمثت سلستلة
متتن اهنشتتطة المترابطتتة متتع بععتتها التتبعض تعمت التتى تحةيت المتتدخالف متتن ختتال امليتتاف
معينة إلى مخرواف تتمث بالسلع ةالخدماف ةلان بإعافة قيمة وديد م
0م إن فلستتفة التحستتين المستتتمر تتترد إلتتى تع ي ت دةر الشتتراة المبحةثتتة فتتي مةاابتتة التطتتةراف
التقانيتتة الحالتتلة فتي الموتتادف اإلداريتتة التتى النحتتة التتذ يستته فتتي تحقيتتق أهتتدافها فتتي البقتتاو
ةادستقرار ةالنمة م
3م استنتج الباحث بأن معمت ادلبستة الةدديتة د يمتلتك ادماانيتاف الاافيتة بتقتدي مستتةى ختدماف
ويتتد لل بتتا ن ،ةيماتتن أن يعتت ة ذلتتك إلتتى ةوتتةد منافستتة شتتديد متتن قبتت الشتترااف العالميتتة
الملدر للعراق ،ةهذا ما اادت نتا ج التحلي ادحلا ي ،إذ يالحظ أن نشتاط الخدمتة قتد احتت
أق نسبة اهتما من قب اهفراد في معم اهلبسة الةددية م
8م إن معم اهلبسة الةددية يهت بعقةد ام متع مرسستاف الدةلتة المختلفتة مثت التدفاج ةالداخليتة
ةالاهربتتاو ةاللتتحة ةالموتتار  ،مم تا يتطلتتب من ت تتتةفير نشتتاط إمتتداداف خارويتتة ويتتد بهتتدف
المحافظة الى هذه الف ة المستهدفة من ال با ن دسيما ةأنت غيتر قتادر التى استب بتا ن وتدد،
ةهذا مات تاايتده متن ختال مرشتراف التحليت ادحلتا ي التتي أةعتحف بتأن نشتاط ادمتداداف
الخاروية قد حل الى دروة االية من ادهتما من قب المعم م
0م تحتاج إدار معم اهلبسة الةددية إلى تطةير البنى التحتيتة التتي تمتلاهتا ،ةذلتك هنهتا متقادمتة
بعض الشي ةد تةااب ما هة وديد ةمتطةر في موا اللنااة ،ةهذا ما افر ت نتا ج التحليت
التي أةعحف بأن نشاط البنى التحتية قد حل الى اهتما أق من باقي ادنشطةم
6م إن نشاطي الشراو ةادار المتةارد البشترية قتد حلتال التى أالتى دروتة متن ادهتمتا متن قبت
اهفراد في معم اهلبسة الةددية ،ةتفسير هذا ادستنتاج بتأن المعمت يمتلتك اتادر إدار ةفنتي
الى دروة االية من الخبتراف ةالمهتاراف نظترا دهتمامت بيليتاف التعيتين ةالتةظيتف ةالترفيتع
الى أسا الخبر ةالمهار  ،ةفيما يخص نشاط الشراو فإن المعم يمتلك قس مشتترياف فاات
يعم الى تةفير مةاد أةلية للمعمت بالالفتة ةالوتةد ةالةقتف المناستبين متن ختال التعامت متع
مةردين يتمتعةن بالافاو ةالخبر في هذا الموا م
7م استنتج الباحث بأن معم الغ ةالنسيج د يمتلك نظتا إمتداد ختاروي فاات ةالمتمثت بتتةفير
شتتبااف نق ت لنق ت المنتتتج إلتتى مراا ت البيتتع المباشتتر ةال بتتا ن ةيعتتةد الستتبب فتتي ذلتتك إلتتى أن
مخرواف معم الغت ةالنستيج تمثت متدخالف لمعمت اهلبستة الوتاه  ،ةهتذا متا اادتت نتتا ج
التحلي التي أةعحف بأن نشتاط اإلمتداداف الخارويتة اتان قتد نتا قتدرا قلتيال متن اهتمتا إدار
المعم في هذا الوانب م
1م إن معمت الغت ةالنستتيج شتتأن شتتأن معمت ادلبستتة الةدديتتة يعتتاني متتن بنتتى تحتيتتة قديمتتة وتتدا
تحتتتاج التتى تطتتةير ةتحتتديث التتى نحتتة ابيتتر متتن أوت مةاابتتة التطتتةراف الحالتتلة فتتي موتتا
اللنااة ،إذ أادف نتا ج التحلي أن نشاط البنى التحتية قد احت اهتما أق من باقي اهنشطة م
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8م تحقق فرعياف البحث الخالة بعالقاف ادرتباط ةالتاثير التى مستتةى الشتراة المبحةثتة ،فقتد
تبين ةوةد االقاف ارتباط ذاف ددلة معنةية مةوبة بين أنشطة سلسلة القيمة موتمعتة ةمتفرقتة
(باستتتثناو نشتتاط الخدمتتة فتتي معم ت ادلبستتة الةدديتتة ،ةنشتتاط ادمتتداداف الخارويتتة فتتي معم ت
النسيج) ةتحقيق أهتداف التحستين المستتمر التى مستتةى اتال المعملتين قيتد البحتث ،فعتال اتن
ةوتتةد تتتأثير ذ ددلتتة معنةيتتة مةوبتتة هنشتتطة سلستتلة القيمتتة موتمعتتة ةمتفرقتتة فتتي أهتتداف
التحسين المستمر الى مستةى المعملين قيد البحث م
ثانيا -المقترحات
0م يقتتترو الباحتتث التتى إدار الشتتراة المبحةثتتة العمت التتى تطتتةير البنتتى التحتيتتة لاتتال المعملتتين
ةالمتمثلتتة ب ـ (انشتتاو مبتتان وديتتد  ،تطتتةير المبتتاني القا متتة ،تبنتتي نظ ت تخطتتيط ،تطتتةير الهيا ت
التنظيمي ،عبط الوةد  ،تقانة المعلةماف ،ةغير ذلك) من أو مةاابة التطتةراف الحالتة فتي
اال اللنااة الية ةبشا يمانها من تبني مفاهي وديتد قتد تعينهتا التى المنافستة ةادستتمرار
في السةق م
0م يقترو الباحث الى إدار معم ادلبسة تةويت اابتر قتدر متن وهتدها المبتذة فتي موتا خدمتة
ال با ن ةالمتمثلة ب (سماج آرا ه ةاقتراحاته فيما يخص المنتواف التي يقدمها المعمت دستيما
المنتوتتاف المخطتتط طرحهتتا التتى ادستتةاق ،تبنتتي استتاليب خدمتتة وديتتد متتثال إقامتتة معتتارض
لمنتواف المعمت بمنتاطق مختلفتة فتي امتة المحافظتة ةالتى متدار الستنة الغترض منهتا تتةفير
منتواف المعم لل بةن في أ ماان اان) ةلما لهذا النشتاط متن دةر ابيتر فتي تحقيتق رعتاه
ةبالتالي يعد و وا مهما متن أنشتطة سلستلة القيمتة اهساستية التتي يتت التعةيت اليهتا التى نحتة
ابير في تطبيق أنمةذج سلسلة القيمةم
3م الى إدار معم الغ ةالنسيج ادهتما بنشاط ادمدادف الخاروية (فيما يتعلق بتتةفير شتبااف
نق لنق المنتج ،فعتال اتن إماانيتة يتاد المنافتذ التة يعيتة فتي امتة المحافظتة) ،لمتا لت متن
تأثير ابير في تطتةير أةالتر التةالت بتين ال بتةن ةالمعمت  ،فعتال اتن أنهتا تعتد وت وا متن
املية التطةير ةالتحسين المستمر للمعم  ،ةبالتالي نواو تبني فلسفة التحسين المستمرم
8م تع ي ةترسيع فلستفة التحستين المستتمر لتدى اهفتراد العتاملين فتي معملتي الشتراة اتن طريتق
نشتتر ثقافتتة التحستتين المستتتمر ةوعلهتتا و ت وا د يتو ت أ متتن ثقافتتة الفتترد العام ت داخ ت الشتتراة
المبحةثةم
0م يقتتترو الباحتتث التتى إدار الشتتراة تفعيتت البتتترامج التدريبيتتة ةالتطةيريتتة ،الغايتتة منهتتا نشتتتر
المعتتارف ةالمهتتاراف ةالمعلةمتتاف ةالخبتتراف التتتي تختتص أنشتتطة سلستتلة القيمتتة ةالعم ت التتى
تبنيها بشا يحقق الغاية المروة منهام
6م يوتب التى إدار الشتراة المبحةثتة أن تعتمتد التتى موهت ين اتفو يتمتعتةن بالثقتة ةالملتتداقية
ةادلتت ا توتتاه تةريتتد المتتةاد ادةليتة التتتي تحتاوهتتا معامت الشتراة بتتالوةد ةالالفتتة المناستتبتين
ةالةقف المحددم
المصادر
أوال -المصادر باللغة العربية
0م البترةار  ،نت ار ابتتد المويتد ة بتن ستتفاج ،التي منلتةر محمتتد" ،0551 ،تقنيتاف التحستين المستتتمر
ةاهداو المنظمتتي تتتأطير مفتتاهيمي ةمرشتتراف قابلتتة للتطبيتتق فتتي المنظمتتاف اللتتنااية" ،مولتتة العلتتة
اددارية ةاإلقتلادية ،العدد ( ،)0وامعة ادن ،الومهةرية اليمنيةم

الطائي []21
0م بيداةيد ،ابتسا اسمااي حنتا " ،0551 ،دةر ماةنتاف نظتا التف الوتةد فتي تحقيتق أهتداف التحستين
المستتتمر /دراستتة استتتطالاية فتتي منظمتتاف القطتتاج العتتا فتتي محافظتتة نينتتةىم" ،رستتالة ماوستتتير فتتي
اإلدار اللنااية غير منشةر  ،الية اإلدار ةادقتلاد ،وامعة المةل  ،مةل  ،العراق م
3م الوبةر  ،ميسر إبراهي أحمد " ،0551 ،نظ إدار الوةد " ،ط ،0دار ابتن اهثيتر للطبااتة ةالنشتر،
وامعة المةل  ،العراق م
8م وةد  ،محفةظ احمد" ،0558 ،إدار الوةد الشاملة مفاهي ةتطبيقاف" ،ط ،0دار ةا للنشتر ،امتان،
اهردن م
0م سايغي ،فيل " ،0558 ،انظمة المعلةماف استخدامها ،فةا دها ةتأثيرها الى تنافسية المنظمة دراسة
استطالاية الى مرسساف منطقة تبسة" ،رستالة ماوستتير فتي إدار ادامتا  ،اليتة العلتة ادقتلتادية
ةالة التسيير ،وامعة لحاج لخعر  -باتنة  ،-الو ا ر م
6م العاني ،الي فا ق ومي  ،0558 ،دةر إدار المعرفة في تحقيق المي التنافسية  -دراسة حالة فتي ات
من الشراة العامتة للتنااة البطاريتاف ةالشتراة العامتة لللتناااف الاهربا يتة ،رستالة ماوستتير غيتر
منشةر  ،الية اإلدار ةادقتلاد ،وامعة بغدادم
7م امر آغا ،احمد اةني احمد حسن " ،0505 ،دةر أنشطة اللةوستك في تع ي الم ايا التنافسية دراسة
تطبيق يتتة فتتي الشتتراة العامتتة للتتنااة اهدةيتتة ةالمستتتل ماف الطبيتتة فتتي نينتتةى" ،رستتالة ماوستتتير فتتي
اإلدار اللنااية غير منشةر  ،الية اإلدار ةادقتلاد ،وامعة المةل  ،مةل  ،العراق م
1م المةسة  ،سنان ااظ ةالتي ،مريتد حستن " ،0551 ،مبتاد إدار الوتةد الشتاملة ةأثرهتا فتي تحديتد
اهسبقياف التنافسية (دراسة تطبيقية فتي معمت ستمنف الاةفتة الوديتد) " ،مولتة آداب الاةفتة ،العتدد ،0
وامعة الاةفة ،اربالو ،العراقم
8م النعيمي ،لميتاو محمتد غت ا التي " ،0505 ،تطبيتق حلقتاف الوتةد ةفتق فلستفة التحستين المستتمر "،
رسالة ماوستير في اإلدار اللنااية غير منشةر  ،الية اإلدار ةادقتلاد ،وامعة المةل  ،مةل ،
العراق م
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