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في ظل محاسبة  CIIS-9 (CN0501) االبعاد البيئية على وفق معايير االستهالك الثانوية

 1 االستدامة لتحقيق الميزة التنافسية
 2ميثم عباس خضير السلماوي  ،  1ثائر صبري محمود الغبانأ. د. 

 

 

 المستخلص

 CIIS-9أهت وفق معددييالل باهدددددد هوي بح ددي  يددا )يهدد ا بحث ددى بحت بح علا أهت ة االددا بالعددية بحثال الددا 

(CN0501  وةور ي في ت سددددالل معه ميت بح ريريل بح يةددددالهالا بحا وةد بحت باةبربت بحعهالي حاسدددديأ تهي في

بتخيذ بحرلبربت بحسددهالاا في  ا بحثال ا بح  ي ا حمأاي ا بذ با بحالدداها بح ي تعي ي ماهي بح   بت باد ةدديةيا 

حةدددددايأي في  ا لال ا باأاي  بحاعيلدددددلد بح ي تسددددد ة ي بح ايفسدددددالا اتعي ي مل ب اي  بحعلبدالا في بحرطيع ب

 CIIS-9) باةبربت حا يهددددددثا باهدددددد  بما وبحاعه ميت بح ي ت فل ي أهت وفق معييالل باهدددددد هوي بح ي  يا

(CN0501  هط م و حه طثالقا بذ ت لا سالج و اليكا وب . واجا بخ ثير فلضالا بحث ى تم بخ الير مةاع  

 CIIS-9) ث ى بحت ب ه ي ج  ةثل ذبت ةاحا معا يا حولعية بحثال الا أهت وفق معييالل باهدددددد هوي بح ي  يابح

(CN0501  في  ا م يهددثا باهدد  بما ح  رالق بحاال د بح ايفسددالا ا فاددو أل بحرةدد ر بح بضدد  ح   مةدداع

  سالج و اليكا وبهط ليا  ايم ليحج ب ب بحثال الا وتطثالق بحاعييالل بحخيلا لهي.

 

 بحاال د بح ايفسالا، م يهثا باه  بما، CIIS-9 (CN0501) معييالل باه هوي بح ي  ياالكلمات المفتاحية: 

 

 

Environmental Dimensions According to Secondary Consumption Standards 

(CIIS-9 (CN0501) in Light of Sustainability Accounting to Achieve 

Competitive Advantage 

Prof. Dr. Thaer Sabry Mahmoud Al-Ghabban 1   

 Maytham Abbas Khudair Al-Salmawi 2 

 

Abstract 

     The research aims to identify the importance of the environmental dimensions 

according to the secondary consumption standards CIIS - 9 (CN0501) and its role 

in improving the detailed report information provided to the higher departments to 

help them make sound decisions in light of the modern business environment, as 

the problem that Iraqi economic units suffer in  The industrial sector in light of the 

contemporary competitive business environment suffers from the negligence of 

administrations to account for sustainability and the information they provide in 

accordance with the secondary consumption standards CIIS - 9 (CN0501), and in 

order to test the hypothesis of the research, the Wasit textile and weaving factory 

was chosen as a subject for the application, as the research concluded that there is  

Significant effect of environmental dimensions on the secondary consumption 

standards (CIIS-9 (CN0501) in light of sustainability accounting to achieve 

competitive advantage, as well as the apparent deficiency of Wasit textile and 

weaving factory by paying attention to environmental aspects and applying its own 

standards. 

 

Keywords: Secondary Consumption Standards (CIIS 9) CN0501, Sustainability 

Accounting, Competitive Advantage 
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 المقدمة

مل ةجا إيجية طلق ج ي د ح  سددددددالل بحر رد بح ايفسددددددالا ، أهت   ب 

باد ةددددديةيا ةفادددددا مل  بح   بتبألهددددديج ، يجب ةا يا ا ةةب  

بحاايفسددددددالل أا  إ  يا ما جيت وخ ميت فلي د ، ويجب ةا ت خ  

بحع بما بحثال الا في باأ ثير كج   ا ي ج ة مل إ  يا بحاا ج. بحاا ج 

مل بحا  دع ةا يةدددددث  ت ثالل بحع بما وبحاهيئي )هدددددهع ةو خ ميت . 

الا  الا بحا ه ايفسدددددد ر رد بح  ًاي حه الا بإل  يا م  ًةب مه الا أهت أاه بحثال 

وحا بجها بحاغط حخيض بح ايحالف ، وبح وحالا حه   بت باد ةيةيا. 

تثات بحع ي  مل بح   بت باد ةددددددديةيا بحع ي  مل بإلجلب بت بح ي 

ــل بحثــال ي ، حــ حك يــجب تهــ ا إحت ت ســالل بحايــي د وترهالا بألث

ح  رالق  CIIS-9 (CN0501ـ ي )اــية معالــير باه هوي بح ي بأ 

 بحا بيي تايفسالا.

 

 

 المبحث االول/ المنهجية والدراسات السابقة

 منهجية البحثأوال: 

 حث.مشكلة الب ـ1

ت ا ا ملاها بحث ى في با بح   بت باد ةيةيا بحعلبدالا بحعيمها      

في بحرطيع بحةددايأي في  ا لال ا باأاي  بحاعيلددلد بح ي تسدد ة ي 

بح ايفسالا اتعي ي مل ب اي  باةبربت حا يهثا باه  بما وبحاعه ميت 

 CIIS-9بح ي ت فل دددي أهت وفق معدددييالل باهدددددد هوي بح دددي  يدددا)

(CN0501 . 

 أهت مي تر م مل بحالاها ياال لاليغا باه ها بح يحالا : ولاي ب

 ا با بحث ى في معييالل باهددد هوي بح ي  يا هدددالىةي بحت  ييةد  .1

 بحار رد بح ايفسالا حهاةاع دال  بحث ى وبح  هالا؟

ريريل بحاهي يا بحاع د وفق بحاظيم  .2 مي ي بآلثير بحا لتثا أهت بح 

 معييالل باه هوي بح ي  يا؟بح رهال ي بحاطثق  يحالي في  ي  تثاي 

 

  ـ أهداف البحث.2 

يه ا بحث ى بحت بح علا أهت ة االا بالعية بحثال الا أهت وفق      

وةور ددي في  CIIS-9 (CN0501معددييالل باهدددددد هوي بح ددي  يددا )

ت سدددددالل معه ميت بح ريريل بح يةدددددالهالا بحا وةد بحت باةبربت بحعهالي 

في  ا بحثال ا بح  ي ا حاسددددددديأ تهي في بتخيذ بحرلبربت بحسددددددهالاا 

حمأاي ا وذحك لرةددددد  بحعاا أهت ت رالق بحاال د بح ايفسدددددالا في  ا 

بح ي مل بحا غاللبت وبح ط ربت بحسددليعا لال ا ةأاي  تسدد ة ي بحا الل 

 ي  جب باخ  لهي و ر  ي حاايا بحثري  وباه البر.

 

 

 ـ أهمية البحث.3

 تاثع ب االا بحث ى مل باتي:     

 CIIS-9 (CN0501بحسعي ح يسالل معييالل باه هوي بح ي  يا) .1

في  ا م يهدددثا باهددد  بما ومسدددثثيتهي وتسدددهالط بحاددد   أهت 

باةب ا ح  رالق ما جيت مسدددددد  بما ذبت  مال د تايفسددددددالا لع مي 

 ةلث  حهثال ا مل ت ثالل أهت كهيا با  يا . 

مسددديأ د مةددداع  سدددالج و اليكا وبهدددط أهت تثاي ملددديريع بدا  .2

-CIISرب ليحثال ا أا  تطثالق معييالل باهدد هوي بح ي  يا )ةضددلب

9 (CN0501 . 

 

 فرضية البحث.ـ 4

 فلضالا ميية ي : أهتيس ا  بحث ى     

)ي جدد  ةثل ذبت ةاحددا معا يددا حولعددية بحثال الددا أهت وفق معددييالل 

في  ددا م دديهددددددثددا  CIIS-9 (CN0501) باهدددددد هوي بح ددي  يددا

 باه  بما ح  رالق بحاال د بح ايفسالا  .

 

 ـ حدود البحث.5

وبهدددددط في  "بح  وة بحااي الا: تم بخ الير مةددددداع  سدددددالج و اليكا .1

بحةدايأا وبحاعيةا م و ح طثالق   بردم يفظا وبهدط بح يلع ح 

 بحث ى".

أهت بح ردديريل بحادديحالددا حعدديم  ابحثددي  ددي. "بح دد وة بح مددي الددا: بأ ادد  2

ا هي تريريل م ايمها ومةدددددديةق أهالهي مل دثا ةي با ، 2018

 بات يةي". ابحلديلا بحايحال

 

 ثانيا: الدراسات السابقة

"أنموذج مقترح لبناء سلللللللسلللللللة  يمة ا [1]تايوحت ةربهددددددا      

خضللللللراء على وفق معايير محاسللللللبة االسللللللتدامة لتحقيق ميزة 

"فر  بهدددد ا جت   د بح ربهددددا أهت إا  طيق بحاعه ميت  تنافسللللية"

بحا عهرا ليح   د باد ةددديةيا بح ي تلددداههي م يهدددثا باهددد  بما تع  

 هاي يلدددددداوا كو إحاعه ميت بح ريريل بحايحالا ، إذ معه ميت ةبأاا 

 مل بحاعه ميت بحاوئاا بحايحالا وبحايةيا".

وتكاليف الجودة  "تكامل التكاليف البيئية ـددددددددبحا هددد ما ل [2]بمي  

على وفق معايير محاسبة االستدامة لتعزيز التخطيط االستراتيجي 

ترالالم مسددد    إةربي بح   بت باد ةددديةيا بحةدددايأالا " المسلللتدا "

بحعلبدالا أل االا بح ايما لالل بح ايحالف بحثال الا وتايحالف بحج ةد بحاع َّد 

هثا باه  بما في ةأم بح خطالط باه لبت الجي أهت وفق معييالل م ي

 ."بحاس  بم
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 [3]بمي 

 “ Economic analysis of using green accounting and 

environmental accounting to identify 

environmental costs and sustainability indicators”. 

ر  رك    ب بحث ى أهت " ايحي ف خهق أودا ةفادددددددا لالل بألةب  بح

 بح   د باد ةددددددديةياوبحثال ي ، لاي في ذحك بح ثيت بحثال ي في ثريفا 

وةةبئهي مل خو  ت فالل بحاعه ميت بحو ما حةددددددي عي بحرلبر ح رهالا 

 ."بح ايحالف وبحاخيطل بح جيريا

 

 

 المبحث الثاني/ الجانب النظري

 االستدامة المفهو  واالبعاداوال: 

ماي ا لير د في ج و  ةأاي   باهدددددد  بماحايه م  GRAYيلددددددالل 

بح ي تهثي  "با  اليجيت حثال الا  الى ي م تعلييه أهت ة ه بحسدددداليهددددا ب

بح ددديضددددددل ةوا بحاسدددددددديج لرددد رد بألجالدددي  بحرددديةمدددا أهت تهثالدددا 

بحهجاا بحعيحاالا حهثال ا  تع ،  Brudtlandوفي ترليل  [4]ب  اليجيتهم

حه اليد ديةرد أهت تهثالا با  اليجيت بحريلها  باهدددددد  بماوبح ااالا ةا "

بحا  بي د حه يضدددددل ةوا بحاسددددديج لر رد بألجالي  بحريةما أهت تهثالا 

 [5]ب  اليجيتهي بحخيلا".

 باهددد  بماترهال يي ، ي م ولدددف  Jasch & Stasiškienė ويل  . 

في ثوثا ةلعية: باج ايأالا وبحثال الا وباد ةدددددديةيا.  ومع ذحك ،   د 

  [6]بأللعية حالست مايةها ، وحااهي تىثل لر د أهت لعاهي بحثعض.  

 

 

 المفهو  والتعريفمحاسبة االستدامة  ثانيا: 

به   ذت بحا يهثا بحثال الا وةشاي  م يهثا باه  بما بألك ل تط ًرب 

أهت با  ايم بحاس ال في بألةب بحا يهثي بألكيةياي ل ً ب مل أاا 

Gray  في ةوبئا بح سددددددعالااليت ، و  ت إلدددددد بر بحاثية  بح  جالهالا

عيحاالا.       ثا باهدددددد  بما في بحراا بح في  باهدددددد  بماحا يهدددددد

ها ) [7] .2002ج  ي سثلغ في ةغسطس    بحعلم طيذكلت ةرب

ةا م يهددددثا باهدددد  بما ت ايغم مع  ظليا بحاالدددد د ، بح ي تر م أهت 

ةهددديج بحالدددلوع بألد ةددديةي    تاظالم بج ايأي حه ةور إ سدددي ي 

، ومسددددىوحاليت بج ايأالا يجب ةا ي  اههي تجيد جاالع يىةيهأهاله ةا 

تلدددددالل م يهدددددثا باهددددد  بما إحت داليج وإةبرد  [8]ف يت بحاج اع ، 

وإلوغ م ا   د بأل لدددطا بحاىهدددسدددالا.  تعاس م يهدددثا باهددد  بما 

إةبرد بح  ثاللبت بحثال الا وباج ايأالا حه   د باد ةددديةيا بحايشددد ا أل 

إ  يا بحسددهع وبحخ ميت ، فاددوً أل إةبرتهي حلاوج بألم ب  بحثال الا 

  .[9] بألجا بحو ما حخهق دالاا ط يهاوباج ايأالا 

يل   ،في إطير  هج ةربهدددددا ميه م وتعليف م يهدددددثا باهددددد  بما

، ياال بأ ثير م يهددثا باهدد  بما أهت ة هي تهك بحاجا أا  بحثي  يا

ثا بح ي ت فل معه ميت     فلا بألأاي   بحيلأالا مل بحا يهدددددد

في ضددددد   بأ ثيربت  بح   د باد ةددددديةياوبحاخيطل بح ي ت بجههي 

ذحك بح  فالل بحا  اا في بح ايحالف ، ةو داددددددييي لاي في  باهدددددد  بما

 بحساعا ، ةو  ييةد بألرليح.

 

 

  SASB االستدامة محاسبة معايير مجلسثالثا: 

 2011  في أيم SASBت هددس مجهس معييالل م يهددثا باهدد  بما )

كااظاا مسددددد رها غالل رل الا ح ط يل معييالل م يهدددددثا باهددددد  بما.  

للددداا ةهددديهدددي أهت بحرادددييي بحايةيا بحايحالا  SASBتلك  معييالل 

حاسددددديأ د بح   بت باد ةددددديةيا     بحعيحم في إأ بة تريريل     

بح   د ، خاددددعت 2017. في أيم  [10]باهدددد  بما  م ضدددد أيت

في بح ام إل لددي  فةددا ةك ل رهدداالا لالل بحلديلا  ح غالالل باد ةدديةيا

معييالل  SASBيط ر   ا SASBوبإلةبرد وبح ا يا )مىهددددددسددددددا 

هثا باه  بما بحخيلا ليحةايأا ح هثالا م طهثيت بإلفةيح أل  م ي

   SECبحاعه ميت بألمهيت حهجاا بألوربق بحايحالا وبحث رلدددددديت )

يارسددددددم كدا معالدير إحت ثوثدا ةج ب  رئالسددددددالدا    مردييالس .  [11]

بحا يهدددثا حاا م ضددد ع إفةددديح خيا ليحةدددايأا ، وبحثلوت ك   

   [10].مرييالس بحاليط حه طثالعبحياي ح جاالع بحثالي يت ، و

با ت فالل معه ميت للدددد ا مجهس معييالل م يهددددثا باهدددد  بما بح ي 

هثا باه  بما بحخيلا ليحةايأا  معييالل  واهالايي فل معييالل م ي

باهدد هوي بح ي  يا )معالير لددايأا بحاولس وباكسددسدد بربت   ي 

يا ا بذ ب    بةوبت تلجاا بحاال د بح ايفسددالا لالل بح   بت باد ةددية

تر م معييالل م يهددثا باهدد  بما أهت ت فالل جاالع بحاعه ميت بحااالا 

  ع   مل أاهالا ت رالق بحاال د بح ايفسالا. حوبحايحالا 

 

 

  /CN0501 الثانوية االستهالك معايير رابعا: 

 معدييالل أد د أهت بح دي  يدا باهدددددد هوي معدييالل ت ا ا مجا أدا

وتةدداالع  كيحاولسةهدديج  لةدد رد بإل سدديا يسدد ههاه لاي مخ ةددا

 تايدش إذ ذحك، إحت بحاع بت وب لددددي  بحاا جيت وبحايلوشدددديت ومي

 : 1) بآلتالا بحا ض ا في ج و  بحاعييالل بحاجا أا   د
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 /CN0501 الثانوية االستهالك معايير:  (1جدول)

 الشفرة اسم المعيار ت

 CN0401 تجير بح ج ئا وبحا  أالل 1

 CN0402 تجير تج ئا وهيئا بحلب ا وباةويا )بحعريدالل  2

 CN0403 تجير بح ج ئا بحا ع ةد وبحا خةةا 3

 CN0404 بح جيرد باحا لو الا 4

 CN0501 بحاولس وباكسس بربت 5

 CN0601 تةاالع بحاع بت 6

 CN0603 لاي  بحاا جيت وبحايلوشيت 7

 CN0604 بحهعب وبحسهع بحلييضالا 8

 .CN0501 معالير أهت لياأ اية لالبحثي   إأ بة مل :بحاة ر

 

باهدددددد  بما أهت مسدددددد     م ضدددددد أيت SASBت  ة معييالل  بح 

بحةدددايأا ، بح ي د  تلددداا معه ميت ج  ليا بأ ايًةب أهت بحسددداليق 

حلدلكا ةبخا تهك بحةدايأا ا بحغل   -بح لدغالهي بحا  ة حلدلكا مي 

   ت فالل بح  جاله إلةبرد بح   د باد ةددددديةيا ،  SASBمل معييالل 

في  هييا بحاطيا مسىوحا أل ت  ي  بحاعه ميت بحج  ليا  تع بح ي 

حهللكيت مرييالس به  بما م   د مةااا  SASBا وت فل معييالل 

ح  لددالا بألةب  في م ضدد أيت باهدد  بما أهت مسدد    بحةددايأا.  

حللكيت به خ بم بيح أل م ض أيت باه  بما ، ياال أا  بإلفة

حهاسدددديأ د في ضددددايا ةا يا ا بإلفةدددديح م  ً ب  SASBمعييالل 

 أل االا و ظلب ماي هددددددثق ، [9]وميالً ب وديلًو حهارير ا وباك اي  

ةايأي بحرطيع   ب ش كثالل رةو مل حه وحاي بح سيا أهت لومثي  بإل 

بحاولس  إحت بح طلق هددددال م بحثال ا، أهت وك حك ح  ثاللد ولدددد  ه،

 ضددددددال معييالل بحخيمس بحاعالير CN0501 وباكسددددددسدددددد بربت

 أل بحةدديةرد بحاعييالل مل بح يهددعا بحاجا أا بح ي  يا، باهدد هوي

هثا معييالل مجهس  ت جاله تم مي أل م بح طلق باه  بما وهال م م ي

 :وكيآلتي بحاجهس، دثا مل بحاعالير   ب في حه با  ثيد

 

المالبس  : معيلللار معلللايير االسللللللتهالك الثلللانويلللةخلللامسلللللللللا: 

 CN0501 2 واالكسسوارات

تلدددددداا لددددددايأا مولس بحلجي  وبحاسددددددي  وبألطيي  و ريئب بحال  

أيةد مي تثالع بح   د باد ةيةيا  ،وبحاج  لبت وبحسيأيت وبأل  يا

ما جدديتهددي مل خو  دا بت بح   يع حا دديجل بحثالع لدديح ج ئددا ةو مل 

بحت  وليحاسددثاخو  وكيات مسدد رها ةو ماه كا حه   د باد ةدديةيا. 

 حإلفةددديح بآلتالا بالعية SASB   ة ، وبإلكسدددسددد بربت بحاولس

 .[9] باه  بما أل

ةوضدددددد  دي  ا ت سددددددالل  إدارة المواد الكيميائية في المنتجات: .1

هددوما بحاا جيت باهدد هوكالا في بح اييت بحا   د وتسددجالا وترالالم 

وتةددددددلي  وترالال  بحا بة بحاالااليئالا في بات ية بألورولي أهت ت بي  

 ييةد بح اظالاالا ودهق ةل يب بحاةه ا ليه خ بم بحا بة بحايرد ةو 

 ا ضيرد في بحاا جيت باه هوكالا .بح ي ي  اا ةا تا 

تع ادد  لددددددادديأددا بحاولس مصللللللللادر المواد الخللا  واالبتكللار: . 2

ا خوت وبإلكسدددددسددددد بربت وبأل  يا أهت بحع ي  مل بحا بة بحخيم ك

إا مخيوا باهدددددد  بما بحا عهرا ل غالل  ،رئالسددددددالا حهاا جيت بحاهيئالا

بحاايخ و  رد بحااليد وبهددد خ بم بألربضدددي و  رد بحا برة وبحةدددلبع 

في ههسها بح  ري  تلاا للاا م  بي  د رد بحةايأا أهت بح ة   

أهت بحا بة ، لادددي في ذحدددك بحرطل وبحجهددد  وبحةدددددد ا وبحاطددديط 

 وبحاعيةا بح االاا.

بحاعيمها بحعيةحا حهعاي   إاظروف العمل في سللللللسللللللة التوريد:  .3

ايأا بحاولس  ها بح  ري  حةدددددد يا  ر ق بحعاي  في هددددددهسدددددد و اي

وبإلكسددسدد بربت وبأل  يا  ي مةدد ر دهق م  بي  لالل بحاسدد ههاالل 

وبحااظاالل وبح   د باد ةددديةيا بحلبئ د.  تلددداا بحج ب ب بح يهددداا 

حه د بحاس حا بحة ا وبحسوما ، وبألجل بحعية  ، وأايحا بألطيي  ، 

بحعاا بحجثلي اأهت بحلغم مل ةا بح   د باد ةدددددديةيا ت بلددددددا و

ت سددالل بح وام في   د بحراددالا ، إا ةا بأ اية بحةددايأا أهت  ظيم 

م ع ة بحاسددددد  ييت مل بحا رةيل وبحاريوحالل مل بحثيطل وشدددددلكيت 

 ت  الف بحعايحا وبحعيمهالل ل وبم ج ئي يجعا مل بحةعب إةبرتهي.  
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تسي م ههسها بح  ري  بحعيحاالا ة التوريد :اآلثار البيئية في سلسل .4

حةددايأا بحاولس وبإلكسددسدد بربت وبأل  يا في بحع بما بحخيرجالا 

 ،، لاي في ذحك بهددد هوي بحااليد وبح ه ت وته ت بحه ب  بحاهاابحثال الا 

يا ج ته ت بحاالدديد أل تةددددددليف بحا بة بحاالاالدديئالددا ةثاددي  أاهالدديت 

ل ي  خل ته ت بحه ب  مل بحةددددددثيغا وبح ليغا ك اليا بحااليد ، في  ال

  د بآلثير ياال ةا  ،باهددددد خ بم غالل بحيعي  حهطيدا في بحةدددددايأا 

تاددل لسدداعا بح   د باد ةدديةيا وتىثل أهت  اليكا بح اهيا لالور 

 بح دت.

ماددي هددددددثق وةثاددي  أاهالددا ملبجعددا بحاعالددير،  ادديي بحعدد يدد  مل 

بإلفةدددي يت بح برةد في معالير بحاولس وبإلكسدددسددد بربت ، وياال 

ألا بح ليئل يث   ا  ،ةا   د بإلفةي يت ةلث ت ضلوريا ،بحر  

مولسددددددهم ، ألا بح لديئل  اهددددددالادديبآلا أل ما  ديت بحاا جدديت ، 

ما جيت بحاولس بح ي  ي رك ا وي للدددددد ا أهت معلفا ما  يت

فةي يت كيا بحاةاع جية في بحاايفسا فيا   د بإل فإذب ،يس هها  هي

وأهاله تم بخ الير مةدداع  سددالج و اليكا  ،هدد ا تع    تهك بحاايفسددا 

 وبهط كعالاا حهث ى .

 

 مفهو  وتعريف الميزة التنافسيةسادسا: 

إا بح  ت بحا  ري بح ي كلج ميه م بحاال د بح ايفسددددددالا في مجي  

  1985بإلةبرد باه لبتالجالا كيا ك يب ل رتل أل بحاال د بح ايفسالا )

ا أيم   أهت ة ه للدددا1985أهت وجه بحخةددد ا ، ياو ل رتل )

ا ي ج  هددد     أالل ةهددديهدددالالل مل بحا بيي بح ايفسدددالا تا هك ، ةي 

وتع  بحر رد بح ايفسدددالا بألةبد بحلئالسدددالا  ، [12]تاهيا بحراليةد وبح ايي  

ح ط يل د رد بح   د باد ةدددددديةيا أهت بح عييش في لال ا ذبت م بيي 

وب ي يح  GATTتايفسددالا ، وت اال  بحثال ا بح ايفسددالا ليحع حاا وبتييدالا 

ماظاا بح جيرد بحعيحاالا أهت هدددددد ق ت ليل بح جيرد بح وحالا. ح حك ، 

بحاايفسددددا ر ي ًي أهت ةا كا بح   د باد ةدددديةيا يجب ةا تي    تع 

 .[13]لاا بحطلق بحارث حا حر بأ  حعثا بحاايفسا 

 

 تعريف الميزة التنافسيةسابعا: 

ح عليف بحاال د بح اددديفسددددددالدددا تددديريف ط يدددا وترددديحالددد  في ةةلالددديت 

بألو   بحثي ى     Ansoff  ديم 1965بإلهدددددد لبتالجالا. في أيم )

بح ي  يو  تعليف بحاال د بح ايفسددالا أهت ة هي بحخةدديئو بحاع وحا 

ةو بحخةددديئو بحاعالاا ألهددد بق بحاا جيت بحيلةيا بح ي تاا  بح   د 

ا بحر رد بح ايفسدددددالا  . [14]  يًيباد ةددددديةيا ملكً ب تايفسدددددالًي د تُعلَّ

بح اظالاالا ل  هي بحر رد أهت ت وي  بحاسددد ههاالل ليحاا جيت وبحخ ميت 

بحاال د بح ايفسددالا  ي د رد  ، [13]للدداا ةك ل فعيحالا مل بحاايفسددالل 

بح   د باد ةدديةيا أهت بحعاا لطليرا فلي د ا يسدد طالع بحاايفسدد ا 

 .[15]ترهال  ي 

 

 الميزة التنافسيةتحقيق ثامنا: 

يلالل ميه م بحر رد بح ايفسالا إحت باه خ بم بألفاا حها برة بحا ي ا 

حه   د باد ةدددددديةيا في  ا  لوا معالاا.  ظًلب حر د بحاايفسددددددالل 

وطليرا بهدددددد خ بمهم حه د بحا برة ، يجب ةا ت بجه بحاايفسددددددالل   

وياعاس   ب في ت سالل بإل  يجالا، تسا    د بح ييةد ل ةا بحس ق 

وياال حه   بت باد ةدديةيا مل " .[16] حاددايا  ا  ط يا بألجا

خو  تط يل بحر ربت بح ييأهالا إلةبرد بحعودا مع بح ل ا وت سدددددالل 

بهدددد ه با بح ل ا ح  رالق بح  ثالل باكثل أهاله و ييةد وائه با تاج  

وبح يي  أهالهي ح  سددددددالل م دعهي بح ايفسددددددي في  ،بحاال د بح ايفسددددددالا

  د بحجه ة م بيي م ا باهددددد عي ا لاةددددديةر . ت فل [17]"بحسددددد ق

ةبخهالا تايفسددددالا ، وتر يم ما جيت أيحالا بحج ةد وا تلدددد لهي شدددديئثا 

 .[18]حه ليئل وداليةد بح اهيا.

 

 أبعاد تحقيق الميزة التنافسيةتاسعا: 

كا بخا وةهددددددثراليت ح ايفسددددددالا  تع  ايي مجا أا مل بأللعية بح ي 

 بح   د باد ةيةيا، و  د بالعية  ي:

تسدددددد طالع بح   بت باد ةدددددديةيا ةأم د رتهي بح ايفسددددددالا  البيئة: .1

سالل، وذحك مل  سالا فلي د تايلة لهي أل ليدي بحاايف ل  رالق مال د تايف

 [19]خو  تر ياهي ما جيت ل يرا حهثال ا. 

أهت تر يم مجا أا م ا أا  د رد بح   د باد ةدددددديةيا. المرونة: 2

مل بحاا جيت في بح دت بحاايهددب ود رد بح   د باد ةدديةيا ح ط يل 

ي د تهثي  ج  جيت  ر يم ما  هي ح  اليت الا وت سددددددالل أاه جيت بح يح بحاا 

 . [20] ب  اليجيت ورغثيت بح ليئل

غالل  تع إ  يا بألفاير وبحرلبربت وبحسدددددده كاليت بح ي . اإلبداع: 3

 . [21] بأ اليةيام ح فا وحااهي حالست غالل 

بحر رد أهت تر يم بحاا جيت وبحخ ميت ل دا تاهيا وخيحالا . الجودة: 4

مل بحعال ب ، حاددددددايا ت رالق بح االال  حهااظاا في  ا بحاايفسدددددددا 

بحريئاا في بحسدددددد ق وتا الا بحسددددددايت وبحخةدددددديئو بحعيما حهاا ج 

 .[22]وبحخ ما. 

بحا غاللبت بحاهاا في ت رالق بحاال د بح ايفسددددددالاا تع  مل . التكلفة: 5

مل خو  ترهالا تاهيا بإل  يا لاسثا ت رق رغثيت شلي ا وبهعا مل 

بح ليئل أل طليق ترهالا بح اهيا بإلجايحالا مع ضلورد ت رالق بحه ا 

 [15] .باه لبتالجي بحا ا ا في  خيض بح اهيا

مايز: 6 ر يم. الت اا ةأهت  ي ا ا إ لدددددددي  ما ج ةو خ ما فلي د ح  دال

حه ليئل ، ويعاا للددداا مع ية أهت إللب  بحاال بت بحيلي د حهاا ج ةو 
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بحخد مدا وت فالل دالادا إضددددددديفالدا حه لديئل ل الدى يا ا بح ل ا أهت 

 . [20] به ع بة ح فع  دالاا ةأهت حهاا ج ةو بحخ ما

تسدددددعت بح   بت باد ةددددديةيا إحت تر يم ما جيت ةو خ ميت فلي د "

اي يعطي مال د في  يا بألخل  م وم اال د أل بح   بت باد ةدددددددية

ا  ومل ثمبحاا جيت ةو بحخ ميت بحاخ هيا بح ي تاسدددددب وا   ليئاهيا  

تهج  بح   بت باد ةديةيا إحت ة  ت بح رااليت في ما جيتهي ةو إجلب  

ليئل كا ع مل بح االال  ياا هي مال د تايفسالا تغالاللبت  سب رغثا بح 

 ."ت رالق بحطهب بح ي ي اال  ليحاا  بح ي يىةي إحت بحلل الا وليحا الجا

 

 معايير جودة الميزة التنافسية.عاشرا: 

ا ياال حه   د باد ةدديةيا  يسددهي ةا تةددث  ربئ د في بحسدد ق ةوا 

مايفسدددالهي بك سددديب مال د تايفسدددالا. في ك الل مل بح يات ، تج  تي ق 

أهالهي ، ح حك يجب ةا يا ا ح يهي مةدديةر مايهددثا حه ام أهت ج ةد 

مال تهي بح ايفسددددالا حجعههي تثل  وتسدددد ال في بح ط ر. وت   ة   أالا 

 .[23]وم   ج ةد بحاال د بح ايفسالا ل وثا  لوا  ي:

   د بحاال د ملتثا في مس  يالل  اي : أوال. مصدر الميزة التنافسية:

م ا بح اهيا بألدا حاا مل د د بحعاا  الدرجة المنخفضلللللللة: .1

 وبحا بة بحخيم،  الى مل بحسها  سثالًي ترهال  بحاايفسالل.

م ددا تاا ح جالددي بإل  دديا، تاالال  بحاا ج،  الللدرجللة المرتفعللة: .2

س يق ةو بحعوديت  ساعا بحجال د حهعوماا لايً  أهت جه ة بح  بح

بحر يدددا مع بح لددديئل، ي م بح  ام في  ددد د بحا بيدددي مل خو  

 يع تايحالف بح   يا ةو بحاعيموت.يبرت

إذب  ثانيا: عدد مصلللللادر الميزة التي تمتلكها الوحدة اال تصلللللادية :

كي ت بح   د باد ةددديةيا تع ا  فرط أهت مال د وب  د ، أهت هدددثالا 

بحا ي  )تةددددداالم بحاا ج بألدا تاهيا ةو بحر رد أهت شدددددلب  م بة خيم 

رخالةا  ، فالاال حهاايفسالل ت  ي  ةو بح غهب أهت ت ثالل   د بحاال د، 

وحال في  يحا وج ة مةدددددديةر م ع ةد حهاال د، يا ا مل بحةددددددعب 

 [24]رهال  م تايًمي. أهت بحاايفسالل ت

ثا: يد المسللللللتمر: ثال الا حالس  التطوير والتجد ايفسدددددد بم وي مال د ت

ليحلدددددي  بحاهم، فاا و  د بد ةددددديةيا ياال بح ةددددد   أهي مال د 

تادديفسددددددالددا مل ةي مةدددددددد ر، وحال بأل م    تط يل  دد د بحاال د، 

ةيا بألخل  وبحا يفظا أهت تيلي  ي ح ييةي داليم بح   بت باد ةدددددي

 [25]. يكيتهيل رهال  ي ةو م 

ياال داليج بحر رد بح ايفسددالا ح   د بد ةدديةيا مي مل خو  أ د "     

وبتجي هي ح هثالا طهب  بح   د باد ةيةيامىشلبت ة اهي به لبتالجالا 

ةربت ةو أاهالدديت بح  ريدد  بحسدددددد ق بحخدديرجي مل خو  بحةددددددددي

، وك حك رل ال هي ومع    ا  ي أهت م   ف لد مل بح مل. بحخيرجالا

ح يهي بحر رد أهت بح ةدددددد   أهت  بح   د باد ةدددددديةياح حك ، فإا 

 ." ةا ةكثل مل بأله بق بحا هالا وبحعيحاالا

 

 الميزة التنافسية من خالل التكاليف البيئية تحقيق الحادي عشر:

ةة  تلكال  بح   بت باد ةددددددديةيا أهت بح ايحالف بحثال الا إحت  ييةد 

رضددددي بح ل ا وتع ي  ماي  هي بح ايفسددددالاا مي ةلددددث  م  ر بإلةبرد 

ت رالق بحج ةد بحثال الددا مل خو  باهدددددد يدديةد بحادديمهددا مل م برة ددي 

وح حك  .[26]بحا هالا وبحعيحاالا وبام  ي  حهر بأ  وبحاعييالل بحثال الا 

باد ةدددديةيا بحال م مع تغالاللبت ةيايمالاالا وهددددليعا  ت عيما بح   بت

وج ريا في بحظلوا بحثال الاا       د بحثال ا بحا غاللدا يجب أهت 

بحاسددددىوحالل أاهي تثاي بهدددد لبتالجاليت تاااهم مل م بجها بح ه ي بت 

ها حه ط يل  ريل الا وبح ايفسدددددد الا وبح يي  أهت م بدعهم بح   . [27]بحثال 

الا د يا ، ياال ةا ت فل  اييا بحثال ا مال و ايفسدددددد  ييةد  ومل ثمد ت

رضدددي بحاسددد ههك ، ومل لالل   د بحج ب ب  ج  بح ايحالف بحثال الا بح ي 

ةلددث ت ت  اههي بح   بت باد ةدديةيا إمي بخ اليرب ح  أالم رلددال  ي 

مل شددهلد بحا ا ليأ ثير ي مل ةلدد دي  بحثال ا ةو بح  بمي لاةدد ا 

  .[23]بحر ب الل بح ي ةل رتهي معظم ةو  بحعيحم 

 

 

 المبحث الثالث/ الجانب العملي

 اوال: نبذة تعريفية عن مصنع نسيج وحياكة واسط

وذحك ل مج 1971"ت هست بحللكا )هيلري   بحاةاع  يحالي أيم       

معاهي بحاسددددددالج وبح اليكا اشدددددد لبكهاي لخ ميت  ا هددددددالا وب  د 

 وتجيور اي ليحا دع وتلدددددديله ب  يجهاي بحاهيئي ود  هدددددداالت ليهددددددم

.ول  ريف 2001  في أيم يما حهةايأيت بحاسالجالاا وبهط بحع)شلك

تم ت  يا بحلدددلكا بحت مةددداع )مةددداع  سدددالج و اليكا  1/1/2016

وبهددددط   وةمجهي مع شددددلكيت دطيع بحاسددددالجالا بألخل  وت هددددالس 

 بحللكا بحعيما حةايأيت بحاسالج وبحجه ة".

تم وضددددع بهدددد ايرد بهدددد ثاليا حاعلفا م   ت ثالل معييالل باهدددد هوي 

بحاال د بح ايفسددالا ، بذ بهدد عاا مراليج حالايرت بحخايهددي بح ي  يا أهت 

  حاعلفددا بحا دديئج وت هالههددي   SPSS  V.21أل طليق لل دديمج )

وبهدددددد عاي  ب ا ذا با   بر بحخطي بحا ع ة حراليج بح  ثالل ، فر  تم 

 بحت م  ريل :  3ترسالم به ايرد باه ثاليا

 

 : معييالل باه هوي بح ي  يا     المحور االول

 : بحاال د بح ايفسالا المحور الثاني
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 ثانيا": اسلوب تحليل االنحدار المتعدد   

ع  الا با ةددددددديئي  ي ع ة مل بك ل بةوبت بح  ه الا با   بر بحا   ا ذا ت ه

بهدددددد خ بميً ، ويه م  ا ذا با   بر بحا ع ة ل ر يل بحعودا لالل م غالل كاي 

حا غاللبت بحاسددد رها . و   بحا غالل بح يلع وأ د م غاللبت كاالا بخل  و ي ب

وليف لب  وج ة م غالل تيلع وم غالليل مسدددددد رهالل ، في ه ياال لدددددداليغا 

 : بألتيبحاا ذا أهت بحا   

yi = β0 + β1x1i + β2x2i + εi……… . . .1 

   ي بحا غاللبت  x1i ، x2i   بحا غالل بح ددديلع و )  yi الدددى )

   ي دالاا ثيل ا تعثل β0     بحخط  بحعلددددد بئي و)εiبحاسددددد رها و )

 β0تسدددديوي بحةدددديل و )   x1 ، x2)  أا مي تا ا دالم y)أل دالاا 

،β1 .تعثل أل معيموت با   بر حها غاللبت بحاس رها   

  تحليل اثر معايير االستهالك الثانوي على الميزة التنافسية ثانيا": 

ح ربهددددددا بثل معييالل باهدددددد هوي بح ي  ي ال  مل وضددددددع بحيل  

ير ذات داللللة معنويللة يوجللد تللأثبحاوئم حهددي بذ تاو بحيلضددددددالددا ) 

  بذ ي   ي  لمعايير االسللللللتهالك الثانوي على الميزة التنافسللللللية

  م غاللبت وبحا ا ها لـ 9م غالل معييالل باهدددددد هوي بح ي  ي أهت )

(x9، ، ....x3 ،x2 ،x1  و   م غالل مسدددد را بمي ليحاسددددثا حها غالل  

 y8  م غاللبت وبحا ا هددا لدديح اال  لدديألةب  )8بح دديلع ي   ي أهت )

،… .. ،y3 ،y2 ،y1  وح ربهددا بحيلضددالا ال  مل وضددع با ا ذا  

بحاوئم حهثالي يت بح ي يا ا ملدداها بح ربهددا تا الو ةدالري ، فال خو  

  ولع  داليج ت ثالل فرلبت بحا  ر باو  أهت بحيرلد 2بحج و  ردم )

  وبخ الدددير با ا ذا بافاددددددددا y1  مل بحا  ر بح دددي ي )1ردم )

  بح ي يعاي ) معيما ت  ي   R2= 0.974الاا )تثالل با د ،حهثالي يت

%  تىثل في 97بفاددا  ا ذا   بي با بحا غاللبت بحاسدد رها تيسددل )

   بي با مي تثرت يع ثل مل باخطي  بحعلدددددد بئالا 1yبحا غالل بح يلع ) 

في بخ الددير باجديلدا بحا دد ةد بو يع   بحت بخطددي  غالل معلوفدا بذ 

ج ةور بحعودددا لالل دالدديبحت   بمددي لدديحاسددددددثددا %3لهغددت دالا هددي  )

  و  ب ي   أهت با بحعودا  R=0.987بحا غاللبت فر  لهغت دالاا )

بح ي ت رج    F=372.211بخ ثير )  بحت دالااد يا ،بمي ليحاسددددددثا 

م   موئاا خط ب   بر بحثالي يت وفلضددال ه بحع م بحخيلددا ل  ا ذا 

غ با   بر بح ي تاو ) خط با   بر يوئم بحثالي يت بحاعطيد   بذ له

يا ) دا مل )0.000مسدددددد    بحاعا  أ م 0.05  و   ب ي    اي    م

وج ة فلوق معا يا وبا بحاا ذا يا ا بحظي لد بحا روهددددا تا الو" 

دث   فلضددددددالا  ةدالري وبا خط با   بر يوئم بحثالي يت بحاعطيد  بي

  وبح ي يا ا ت ثالل كا م غالل مل  βمعيما ) بحت بحع م ،بمي ليحاسددثا 

هدد هوي بح ي  ي أهت بحاال د بح ايفسددالا لاسدد    م غاللبت معييالل با

 . بي لاعات با t  لعدد  بج الددي د بخ ثددير )0.05معا يددا بدددا مل )

 بحعودا طلةيا وذبت ت ثالل معا ي.

 

 المتغيرات المستقلة لمعايير االستهالك الثانوية( وبعض Y1العال ة بين احد متغيرات الميزة التنافسية التابعة )المؤشر : ( 2الجدول ر م )

(CIIS-9 (CN0501 

 .spssبحاة ر: مخلجيت   يئج بح  هالا با ةيئي حثل يمج 

Model Summary 

Model R R Squareb 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Change Statistics 

R Square Change F Change df1 df2 Sig. F Change 

1 .987a .974 .971 .72367 .974 372.211 9 91 .000 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

x1 .043 .161 -.044- -.264- .003 

x2 .548 .375 .578 1.461 .047 

x3 .116 .141 -.124- -.820- .014 

x4 .115 .153 .125 .750 .005 

x5 .224 .205 .245 1.094 .007 

x6 .355 .119 .366 2.986 .004 

x7 .497 .177 .548 2.812 .006 

x8 .222 .206 .230 1.077 .014 

x9 .246 .245 .267 1.004 .018 

a. Dependent Variable: y1 

b. Linear Regression through the Origin 
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  ولعدد  دالدديج تدد ثالل فرلبت بحا  ر 3بمددي مل خو  بحجدد و  ردم )

  وبخ الدددير y2  مل بحا  ر بح دددي ي )2باو  أهت بحيرلد ردم )

بح ي    R2= 0.987 ثالل با دالاا )فبا ا ذا بافادددددددا حهثالي يت 

يعاي ) معيما ت  ي  بفاددددددا  ا ذا   بي با بحا غاللبت بحاسدددددد رها 

مل  يع    بي با مي تثرت 2y%  تىثل في بحا غالل بح يلع ) 98تيسل )

باخطي  بحعلددد بئالا في بخ الير باجيلا بحا  ةد بو يع   بحت بخطي  

ثا %2لهغت دالا هي  ) غالل معلوفا بذ داليج ةور بحت   بمي ليحاسدددددد

ت   و  ب ي   أه R=0.993حا غاللبت فر  لهغت دالاا )بحعودا لالل ب

بح ي    F=748.337دالاا بخ ثير ) بحت بمي ليحاسثا  با بحعودا د يا،

ت رج م   موئاا خط ب   بر بحثالي يت وفلضددددال ه بحع م بحخيلددددا 

  با   بر يوئم بحثالي يت بحاعطيدل  ا ذا با   بر بح ي تاو ) خط 

   ماي ي  0.05  و   بدا مل )0.000بذ لهغ مسدددددد    بحاعا يا )

وبا بحاا ذا يا دددا بحظدددي لد  ،أددد م وج ة فلوق معا يدددا أهت

وبا خط با   بر يوئم بحثالي يت بحاعطيد   ،بحا روهددددددا تا الو" ةدالري

بح ي يا ا    βمعيما ) بحت دث   فلضددددددالا بحع م ،بمي ليحاسددددددثا  بي

أهت بحاال د ت ثالل كا م غالل مل م غاللبت معييالل باه هوي بح ي  ي 

 . t  لع  بج الي د بخ ثير )0.05بح ايفسددالا لاسدد    معا يا بدا مل )

 بي لاعات با بحعودا طلةيا وذبت ت ثالل معا ي.

 

 

 المستقلة لمعايير االستهالك الثانوية( وبعض المتغيرات Y2العال ة بين احد متغيرات الميزة التنافسية التابعة )المؤشر : ( 3الجدول ر م )

(CIIS-9 (CN0501 

 

 .spssبحاة ر: مخلجيت   يئج بح  هالا با ةيئي حثل يمج 

 

 

  ولعدد  دالدديج تدد ثالل فرلبت بحا  ر 4بمددي مل خو  بحجدد و  ردم )

  وبخ الدددير y3  مل بحا  ر بح دددي ي )3باو  أهت بحيرلد ردم )

بح ي    R2= 0.983تثالل با دالاا ) ،با ا ذا بافادددددددا حهثالي يت

بي با بحا غاللبت بحاسدددد رها  ،يعاي ) معيما ت  ي  بفاددددا  ا ذا  

مل  يع    بي با مي تثرت 3y%  تىثل في بحا غالل بح يلع ) 98تيسل )

بو يع   بحت بخطي   ،باخطي  بحعل بئالا في بخ الير باجيلا بحا  ةد

Model Summary 

Model R R Squareb 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Change Statistics 

R Square 

Change 
F Change df1 df2 

Sig. F 

Change 

1 .993a .987 .985 .54197 .987 748.337 9 91 .000 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

x1 .019 .121 .019 .160 .003 

x2 .123 .281 .123 .438 .002 

x3 .172 .106 .175 1.629 .017 

x4 .168 .115 .174 1.466 .046 

x5 .155 .154 .160 1.009 .015 

x6 .268 .089 .262 3.016 .003 

x7 .141 .132 .147 1.062 .011 

x8 .123 .154 .122 .801 .025 

x9 .402 .184 .412 2.186 .031 

a. Dependent Variable: y2 

b. Linear Regression through the Origin 
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داليج ةور بحت   بمي ليحاسددددددثا %2لهغت دالا هي  ) بذ ،غالل معلوفا

ي   ،    R=0.992بحعودا لالل بحا غاللبت فرد  لهغدت دالادا ) و  ب 

  F=601.597دالاا بخ ثير ) بحت ت با بحعودا د يا ،بمي ليحاسثا أه

بح ي تد رج مد   موئادا خط ب  د بر بحثالدي ديت وفلضددددددال ده بحعد م 

بحخيلدددا ل  ا ذا با   بر بح ي تاو ) خط با   بر يوئم بحثالي يت 

  0.05  و   بدا مل )0.000بحاعطيد   بذ لهغ مسددددد    بحاعا يا )

أ م وج ة فلوق معا يا وبا بحاا ذا يا ا بحظي لد  هتأ ماي ي  

بحا روهدددددددا تا الو" ةدالري وبا خط با   بر يوئم بحثالي يت بحاعطيد  

بح ي يا ا    βمعيما ) بحت دث   فلضددددددالا بحع م ،بمي ليحاسددددددثا  بي

ت ثالل كا م غالل مل م غاللبت معييالل باه هوي بح ي  ي أهت بحاال د 

 . t  لع  بج الي د بخ ثير )0.05بدا مل ) بح ايفسددالا لاسدد    معا يا

 بي لاعات با بحعودا طلةيا وذبت ت ثالل معا ي.

 

 

 لمعايير االستهالك الثانوية  ( وبعض المتغيرات المستقلةY3العال ة بين احد متغيرات الميزة التنافسية التابعة )المؤشر : ( 4الجدول ر م )

(CIIS-9 (CN0501 

 

Model Summary 

Model R R Squareb 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Change Statistics 

R Square 

Change 
F Change df1 df2 

Sig. F 

Change 

1 .992a .983 .982 .60873 .983 601.597 9 91 .000 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

x1 .176 .136 .172 1.300 .017 

x2 .381 .315 .378 1.208 .000 

x3 .357 .119 .359 3.002 .003 

x4 .086 .129 .088 .668 .006 

x5 .475 .172 .486 2.752 .007 

x6 .096 .100 .093 .962 .038 

x7 .198 .149 .206 1.334 .015 

x8 .256 .173 .250 1.477 .043 

x9 .306 .206 .311 1.482 .012 

a. Dependent Variable: y3 

b. Linear Regression through the Origin 

 .spssبحاة ر: مخلجيت   يئج بح  هالا با ةيئي حثل يمج 

 

 

  ولعدد  دالدديج تدد ثالل فرلبت بحا  ر 5ردم ) بمددي مل خو  بحجدد و 

  وبخ الدددير y4  مل بحا  ر بح دددي ي )4باو  أهت بحيرلد ردم )

  بح ي  R2= 0.987تثالل با دالاا ) ،با ا ذا بافادددددددا حهثالي يت

بي با بحا غاللبت بحاسدددد رها  ،يعاي ) معيما ت  ي  بفاددددا  ا ذا  

مل  يع ي تثرت    بي با م4y%  تىثل في بحا غالل بح يلع ) 98تيسل )

بو يع   بحت بخطي   ،باخطي  بحعل بئالا في بخ الير باجيلا بحا  ةد

ثا %2لهغت دالا هي  ) غالل معلوفا بذ داليج ةور بحت   بمي ليحاسدددددد

  و دد ب يدد    R=0.993فردد  لهغددت دالاددا ) ،بحعودددا لالل بحا غاللبت

  F=741.574دالاا بخ ثير ) بحت ت با بحعودا د يا ،بمي ليحاسثا أه

ي تد رج مد   موئادا خط ب  د بر بحثالدي ديت وفلضددددددال ده بحعد م بح 

بحخيلدددا ل  ا ذا با   بر بح ي تاو ) خط با   بر يوئم بحثالي يت 

  0.05  و   بدا مل )0.000بحاعطيد   بذ لهغ مسددددد    بحاعا يا )
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أ م وج ة فلوق معا يا وبا بحاا ذا يا ا بحظي لد  أهت ماي ي  

  ،ا خط با   بر يوئم بحثالي يت بحاعطيدوب ، بحا روهدددا تا الو" ةدالري

بح ي يا ا    βمعيما ) بحت دث   فلضددددددالا بحع م ،بمي ليحاسددددددثا  بي

ت ثالل كا م غالل مل م غاللبت معييالل باه هوي بح ي  ي أهت بحاال د 

 . t  لع  بج الي د بخ ثير )0.05بح ايفسددالا لاسدد    معا يا بدا مل )

 ت ثالل معا ي.بي لاعات با بحعودا طلةيا وذبت 

 

 

 ( وبعض المتغيرات المستقلة لمعايير االستهالك الثانويةY4العال ة بين احد متغيرات الميزة التنافسية التابعة )المؤشر : ( 5الجدول ر م )

(CIIS-9 (CN0501 

 .spssبحاة ر: مخلجيت   يئج بح  هالا با ةيئي حثل يمج 

 

 

  ولعدد  دالدديج تدد ثالل فرلبت بحا  ر 6بمددي مل خو  بحجدد و  ردم )

  وبخ الدددير y5)   مل بحا  ر بح دددي ي5باو  أهت بحيرلد ردم )

بح ي    R2= 0.982تثالل با دالاا ) ،با ا ذا بافادددددددا حهثالي يت

بي با بحا غاللبت بحاسدددد رها  ،يعاي ) معيما ت  ي  بفاددددا  ا ذا  

مل  يع    بي با مي تثرت 5y%  تىثل في بحا غالل بح يلع ) 98تيسل )

بو يع   بحت بخطي   ،باخطي  بحعل بئالا في بخ الير باجيلا بحا  ةد

ثا %2لهغت دالا هي  ) ل معلوفا بذغال داليج ةور بحت   بمي ليحاسدددددد

ت   و  ب ي   أه R=0.991بحعودا لالل بحا غاللبت فر  لهغت دالاا )

بح ي    F=555.011دالاا بخ ثير ) بحت با بحعودا د يا ،بمي ليحاسثا 

ت رج م   موئاا خط ب   بر بحثالي يت وفلضددددال ه بحع م بحخيلددددا 

  با   بر يوئم بحثالي يت بحاعطيدتاو ) خط  ل  ا ذا با   بر بح ي

   ماي ي  0.05  و   بدا مل )0.000بذ لهغ مسدددددد    بحاعا يا )

أ م وج ة فلوق معا يا وبا بحاا ذا يا ا بحظي لد بحا روها  أهت

دث    تا الو" ةدالرددي وبا خط با  دد بر يوئم بحثالددي دديت بحاعطدديد  بي

بح ي يا ا ت ثالل كا    β معيما )بحت فلضدددددالا بحع م ،بمي ليحاسدددددثا 

م غالل مل م غاللبت معييالل باه هوي بح ي  ي أهت بحاال د بح ايفسالا 

 . بي لاعات t  لع  بج الي د بخ ثير )0.05لاس    معا يا بدا مل )

 با بحعودا طلةيا وذبت ت ثالل معا ي.

 

Model Summary 

Model R R Squareb 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Change Statistics 

R Square 

Change 
F Change df1 df2 Sig. F Change 

1 .993a .987 .985 .56701 .987 741.574 9 91 .000 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

x1 .291 .126 .275 2.304 .024 

x2 .289 .294 .278 .984 .028 

x3 .214 .111 .208 1.928 .007 

x4 .242 .120 .240 2.018 .046 

x5 .028 .161 .027 .172 .004 

x6 .223 .093 .210 2.398 .019 

x7 .213 .139 .214 1.539 .017 

x8 .062 .161 .059 .384 .002 

x9 .090 .192 .089 .468 .001 

a. Dependent Variable: y4 

b. Linear Regression through the Origin 
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 ( وبعض المتغيرات المستقلة لمعايير االستهالك الثانويةY5العال ة بين احد متغيرات الميزة التنافسية التابعة )المؤشر  :  (6الجدول ر م )

(CIIS-9 (CN0501 

 

Model Summary 

Model R R Squareb 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Change Statistics 

R Square 

Change 
F Change df1 df2 

Sig. F 

Change 

1 .991a .982 .980 .66275 .982 555.011 9 91 .000 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

x1 .052 .148 .049 .353 .025 

x2 .328 .343 .311 .955 .042 

x3 .204 .129 .196 1.575 .019 

x4 .050 .140 .049 .358 .021 

x5 .082 .188 .080 .438 ..13 

x6 .336 .109 .312 3.092 .003 

x7 .126 .162 .125 .779 .038 

x8 .075 .189 .070 .401 .000 

x9 .212 .225 .206 .942 .009 

a. Dependent Variable: y5 

b. Linear Regression through the Origin 

 .spssبحاة ر: مخلجيت   يئج بح  هالا با ةيئي حثل يمج 

 

 

  ولعدد  دالدديج تدد ثالل فرلبت بحا  ر 7بمددي مل خو  بحجدد و  ردم )

  وبخ الدددير y6  مل بحا  ر بح دددي ي )6باو  أهت بحيرلد ردم )

بح ي    R2= 0.982تثالل با دالاا ) ،با ا ذا بافادددددددا حهثالي يت

يعاي ) معيما ت  ي  بفاددددددا  ا ذا   بي با بحا غاللبت بحاسدددددد رها 

بي با مي تثرت يع ثل ،    6y%  تىثل في بحا غالل بح يلع ) 98تيسل )

بو يع   بحت  ،مل باخطي  بحعلدددددد بئالا في بخ الير باجيلا بحا  ةد

داليج بحت   بمي ليحاسددددثا %2لهغت دالا هي  ) بذ ،بخطي  غالل معلوفا

  و  ب ي    R=0.991لالل بحا غاللبت فر  لهغت دالاا ) ةور بحعودا

  F=562.416دالاا بخ ثير ) بحت ت با بحعودا د يا ،بمي ليحاسثا أه

بح ي تد رج مد   موئادا خط ب  د بر بحثالدي ديت وفلضددددددال ده بحعد م 

بحخيلدددا ل  ا ذا با   بر بح ي تاو ) خط با   بر يوئم بحثالي يت 

  0.05  و   بدا مل )0.000يا )بحاعطيد   بذ لهغ مسددددد    بحاعا 

وبا بحاا ذا يا ا بحظي لد  ،أ م وج ة فلوق معا يا أهت ماي ي  

  ،ةدالري وبا خط با   بر يوئم بحثالي يت بحاعطيد ،بحا روهدددددا تا الو"

  بح ي يا ا  βمعيما ) بحت دث   فلضددددددالا بحع م ،بمي ليحاسددددددثا  بي

ت ثالل كا م غالل مل م غاللبت معييالل باه هوي بح ي  ي أهت بحاال د 

 . t  لع  بج الي د بخ ثير )0.05بح ايفسددالا لاسدد    معا يا بدا مل )

 بي لاعات با بحعودا طلةيا وذبت ت ثالل معا ي.
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 ( وبعض المتغيرات المستقلة لمعايير االستهالك الثانويةY6العال ة بين احد متغيرات الميزة التنافسية التابعة )المؤشر :  (7الجدول ر م )

(CIIS-9 (CN0501 

 

Model Summary 

Model R R Squareb 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Change Statistics 

R Square 

Change 
F Change df1 df2 

Sig. F 

Change 

1 .991a .982 .981 .62782 .982 562.416 9 91 .000 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

x1 .184 .140 .180 1.317 .001 

x2 .194 .325 .193 .596 .013 

x3 .250 .123 .252 2.037 .045 

x4 .299 .133 .306 2.245 .027 

x5 .393 .178 .403 2.207 .030 

x6 .255 .103 .248 2.477 .015 

x7 .014 .153 .015 .094 .025 

x8 .013 .179 .013 .074 .041 

x9 .404 .213 .412 1.899 .041 

a. Dependent Variable: y6 

b. Linear Regression through the Origin 

 .spssبحاة ر: مخلجيت   يئج بح  هالا با ةيئي حثل يمج 

 

 

  ولعدد  دالدديج تدد ثالل فرلبت بحا  ر 8بمددي مل خو  بحجدد و  ردم )

  وبخ الدددير y7  مل بحا  ر بح دددي ي )7باو  أهت بحيرلد ردم )

ح   R2= 0.992تثالل با دالاا ) ،با ا ذا بافادددددددا حهثالي يت  ي ب

بي با بحا غاللبت بحاسدددد رها  ،يعاي ) معيما ت  ي  بفاددددا  ا ذا  

 يع بي با مي تثرت   ، 7y%  تىثل في بحا غالل بح يلع ) 99تيسددددددل )

مل باخطي  بحعلدددددد بئالا في بخ الير باجيلا بحا  ةد بو يع   بحت 

داليج بحت   بمي ليحاسددددددثا %1بخطي  غالل معلوفا بذ لهغت دالا هي  )

  و  ب ي    R=0.996حا غاللبت فر  لهغت دالاا )ةور بحعودا لالل ب

  F=1218.658دالاا بخ ثير )بحت ت با بحعودا د يا ،بمي ليحاسثا أه

بح ي تد رج مد   موئادا خط ب  د بر بحثالدي ديت وفلضددددددال ده بحعد م 

بحخيلدددا ل  ا ذا با   بر بح ي تاو ) خط با   بر يوئم بحثالي يت 

  0.05  و   بدا مل )0.000بحاعطيد   بذ لهغ مسددددد    بحاعا يا )

وبا بحاا ذا يا ا بحظي لد  ،أ م وج ة فلوق معا يا أهت ماي ي  

بحا روهدددددددا تا الو" ةدالري وبا خط با   بر يوئم بحثالي يت بحاعطيد  

  بح ي يا ا  βمعيما ) بحت دث   فلضددددددالا بحع م ،بمي ليحاسددددددثا  بي

أهت بحاال د  ت ثالل كا م غالل مل م غاللبت معييالل باه هوي بح ي  ي

 . t  لع  بج الي د بخ ثير )0.05بح ايفسددالا لاسدد    معا يا بدا مل )

 بي لاعات با بحعودا طلةيا وذبت ت ثالل معا ي.
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 المستقلة لمعايير االستهالك الثانوية( وبعض المتغيرات Y7العال ة بين احد متغيرات الميزة التنافسية التابعة )المؤشر : ( 8الجدول ر م )

(CIIS-9 (CN0501 

 

Model Summary 

Model R R Squareb 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Change Statistics 

R Square 

Change 
F Change df1 df2 Sig. F Change 

1 .996a .992 .991 .45822 .992 1218.658 9 91 .000 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

x1 .078 .102 .071 .763 .048 

x2 .433 .237 .403 1.826 .011 

x3 .359 .089 .338 4.007 .000 

x4 .235 .097 .225 2.419 .018 

x5 .417 .130 .400 3.209 .002 

x6 .191 .075 .174 2.539 .013 

x7 .079 .112 .076 .702 .025 

x8 .244 .130 .223 1.869 .045 

x9 .527 .155 .502 3.389 .001 

a. Dependent Variable: y7 

b. Linear Regression through the Origin 

 .spssبحاة ر: مخلجيت   يئج بح  هالا با ةيئي حثل يمج 

 

 

  ولعدد  دالدديج تدد ثالل فرلبت بحا  ر 9بمددي مل خو  بحجدد و  ردم )

  وبخ الدددير y8  مل بحا  ر بح دددي ي )8باو  أهت بحيرلد ردم )

بح ي    R2= 0.978تثالل با دالاا ) ،با ا ذا بافادددددددا حهثالي يت

يعاي ) معيما ت  ي  بفاددددددا  ا ذا   بي با بحا غاللبت بحاسدددددد رها 

مل  يع    بي با مي تثرت 7y%  تىثل في بحا غالل بح يلع ) 97تيسل )

بو يع   بحت بخطي   ،باخطي  بحعل بئالا في بخ الير باجيلا بحا  ةد

داليج ةور بحت   بمي ليحاسددددددثا %3لهغت دالا هي  ) بذ ،غالل معلوفا

ت   و  ب ي   أه R=0.989بحا غاللبت فر  لهغت دالاا ) بحعودا لالل

  بح ي  F=542.762دالاا بخ ثير ) بحت با بحعودا د يا ،بمي ليحاسثا 

ت رج م   موئاا خط ب   بر بحثالي يت وفلضددددال ه بحع م بحخيلددددا 

  با   بر يوئم بحثالي يت بحاعطيدل  ا ذا با   بر بح ي تاو ) خط 

   ماي ي  0.05  و   بدا مل )0.000بذ لهغ مسدددددد    بحاعا يا )

أ م وج ة فلوق معا يا وبا بحاا ذا يا ا بحظي لد بحا روها  أهت

ري طيد ،تا الو" ةدال الي يت بحاع دث    بي ،وبا خط با   بر يوئم بحث

  بح ي يا ا ت ثالل كا  βمعيما ) بحت فلضدددددالا بحع م ،بمي ليحاسدددددثا 

أهت بحاال د بح ايفسالا  م غالل مل م غاللبت معييالل باه هوي بح ي  ي

 . بي لاعات t  لع  بج الي د بخ ثير )0.05لاس    معا يا بدا مل )

 با بحعودا طلةيا وذبت ت ثالل معا ي.
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 المستقلة لمعايير االستهالك الثانوية( وبعض المتغيرات Y8العال ة بين احد متغيرات الميزة التنافسية التابعة )المؤشر : ( 9الجدول ر م )

(CIIS-9 (CN0501 

 

Model Summary 

Model R R Squareb 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Change Statistics 

R Square 

Change 
F Change df1 df2 Sig. F Change 

1 .989a .978 .976 .73361 .978 452.762 9 91 .000 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

x1 .135 .163 .125 .824 .012 

x2 .184 .380 .174 .484 .030 

x3 .344 .143 .329 2.398 .019 

x4 .322 .155 .314 2.071 .041 

x5 .364 .208 .356 1.752 .003 

x6 .368 .120 .340 3.055 .003 

x7 .054 .179 .053 .299 .006 

x8 .050 .209 .047 .240 .011 

x9 .087 .249 .085 .351 .026 

a. Dependent Variable: y8 

b. Linear Regression through the Origin 

 .spssبحاة ر: مخلجيت   يئج بح  هالا با ةيئي حثل يمج 

 

ويو ظ للاا أيم ةا جاالع بحا  هطيت بح سيلالا بح ي تم بح  لا 

إحالهي كي ت ةأهت مل م  هددددددط بح  وة بح ي بأ ا تهي بح ربهددددددا أا  

بح عهالق أهت بحا  هددطيت بح سدديلالا ، و  ب يلددالل إحت ةا بهدد جيليت 

بحعثيربت، وةا  ايي ت ثاللبً أالاا بح ربهدددددا كي ت إيجيلالا أهت جاالع 

حا غاللبت بالعددية بحثال الددا أهت وفق معددييالل باهدددددد هوي بح ددي  يددا 

(CIIS-9 (CN0501 .في ت رالق بحاال د بح ايفسالا 

وخولددددا   ب بحث ى تم بهدددد علب  كا بحج ب ب بحعاهالا بحخيلدددا 

ليالعية بحثال الا أهت وفق م طهثيت معييالل باهدددددد هوي بح ي  يا وتم 

باثير بحثال الا بح ي ت  ح  مل بهدددد خ بم بحا بة بألوحالا في  ت  ي  بغهب

بحةددايأا بحاسددالجالا في بح   د باد ةدديةيا م ا بحث ى ا وماي ي ثت 

ةهيهاليت ول ا فلضالا بحث ىا بح ي تاو أهت ب ه ي ج  ةثل ذبت 

 ةاحا معا يا حولعية بحثال الا أهت وفق معييالل باهدددددد هوي بح ي  يا

(CIIS-9 (CN0501 م يهددددثا باهدددد  بما ح  رالق بحاال د  في  ا

 بح ايفسالا.

 

 المبحث الرابع/ االستنتاجات والتوصيات

 ": االستنتاجاتأوال

هدد   فهم بحعيمهالل حهثال ا ، فإا با  ايم لراددييي بحثال ا فاددو أل  -1

دادددييي  تع وبح ه ت بحثال ي ا ي ب  ضدددعاليًي ، ألا   د بحرادددييي 

 ثي  يا في بحةايأا بحاسالجالا بحعلبدالا.

خها في بألةب  بحثال ي حهةددددددايأا بحاسددددددالجالا ح ج ة لال ا مخيحيا  -2

ت حهر ب الل وبأل ظاا وبحاعييالل وبح  وة بحاسددددددا ح لهي حهاه ثي

بح ي ت  ة ي جهيت م خةددددددةدددددددا ةو جهيت خيرجالا في   ب 

 بحاجي .
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سددددددم بحادديحالددا لسددددددثددب  رو بحاعلفددا وبحاى وت بحاهاالددا في د -3

فإا  الا بألخل  ،  الا في  بحاوكيتوبإلةبربت بحيا بح  اليالا وبحيا

وضددددددع غالل م بت مل  الى داددددددييي بح ه ت بحثال ي وملدددددديكا 

 بحةايأا بحاسالجالا.

 CIIS-9 (CN0501باهدددد هوي بح ي  يا )إا با  ايم لاعييالل  -4

يا بإل  يا، و  ر  ال د في خيض تاه ياال ةا ي فل معه ميت مي

حطيدا وبحاسددددددي اا في  ييةد بإليلبةت، إذب تااات بهدددددد هوي ب

 بح   د باد ةيةيا مل بأ ثير بحاال د بح ايفسالا ةبخا أاههي.

بحاليط بحاس رثهي حرطيع بحاسالج ومليريع بح وحا بحالبة ت رالرهي،  -5

هدددالخهق مايفسدددا شددد ي د، ح ب ا ل  أهت بح   د باد ةددديةيا مل 

يم ةك ل لاعييالل باهدد هوي بك سدديب مال د بالعية بحثال الا وبا  ا

 .CIIS-9 (CN0501بح ي  يا )

يت بحثال الددا لرادددددددييدي بح ه ت ي  بيد  ب  ادديم بح ا مديت وبحجاعالدد -6

، وياعاس ذحك في بح   بت باد ةدددددديةيا أل هي يجب ةا بحثال ي

ته  م ليحر ب الل وبحه بئ  بحايلوضددا ، كاي ياددع   ب أث ًي ج يً ب 

س ة االا ت رالق داليج أهت بحاايرهدددددديت بحا يهددددددثالا ماي يعا

 ما  يت بح ايحالف بحثال الا وبافةيح أاهي.

 

 ": التوصياتثانيا

 :بآلتالالايً  أهت   يئج بحث ى بح يحي د م بحثي  يا بح  لاليت 

ضددددددادديا بام  ددي  حهر ب الل وبأل ظاددا وبحاعددييالل بحثال الددا إلةبرد  -1

بح ةاالع بح ي تاعهي بح   د باد ةيةيا ةو بحااظايت بحخيرجالا 

 م ا   وة ب ثعيثيت بحاه ثيت ومس  ييت ته ت بحااليد .، 

وبحياالالل في بحةددددايأا بحاسددددالجالا  بحا يهددددثاللت ريب بحا  يالل  -2

كا بح ه ت  الا وكيي د مع ملدددددددي عيح ما لي عي   ت ي ااا ب مل بح 

 بحثال ي وبح ايحالف ذبت بحةها.

يجب أهت بحعيمهالل في بحةدددايأا بحاسدددالجالا بحعلبدالا تثاي خطط  -3

يةد ح اييا باهدد  بما بحثال الا مل ت ثاللبت بحاه ثيت وهدداليهدديت ج

 بح ي تاثعى مل بحةايأا بحاسالجالا في ملب ا بإل  يا بحاخ هيا.

تلك  بحةددايأا بحاسددالجالا أهت ة االا ت ريب بحا بةر أهت كاليالا  -4

ثا باهدددددد  بما ،  تيعالا ةور بالعية بحثال الا في معييالل م يهدددددد

وبحاىتالبت ح  رالق  وتع ي  للبمج بح دد ريدب ، وأردد  بحادد وبت

الا )بحثال الا وبحج ةد . ت ريثهم وتط يل د ربتهم  بحاال د بح ايفسدددددد

 وت يال  م أهت بح اال  في دطيع بح ةاالع.

تيعالا ةور بح ةددددداالع ح  رالق بحاال د بح ايفسدددددالا )خيض بح اهيا ،  -5

بال اير وبح ج ي   ، ألا بح ةاالع م رة بد ةيةي مهم في ك الل 

ك ل ة االدددا  ي  ا  بحاددديتج بحا هي مل بحددد و  ، وبحا الجدددا بأل

بإلجايحي وت فالل فلا أاا ج ي د حهعايحا. دطيع بحلددددددثيب ، 

وت سددددالل مسدددد  ييت بحاعاللددددا بحلددددخةددددالا ، ولاي  با ة ير 

وبحةددددددادديأديت بحا ط رد ، ولاددي  بد ةدددددددية  د يدى دديئم أهت 

 باه  بما بحثال الا بحاظاليا.

 ي  بأل  با  ر لح ة ه أا  تةاالم بحعاهاليت وبحاا جيت وأا  ت  -6

باه لبتالجالا حهرطيع باد ةيةي ، يجب ملبأيد ة االا بحثال ا في 

بحرطيع باد ةددديةي ، وياال ت رالق ذحك مل خو  إ لدددي  دسدددم 

 لال ي مخةو.
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 المالحق

 4(1ملحق ر م )

 لسم هللا بحل ال بحل الم

 و برد بح عهالم بحعيحي وبحث ى بحعهاي 

 جيمعا لغ بة

 بحاعه  بحعيحي حه ربهيت بحا يهثالا وبحايحالا

 دسم بح ربهيت بحا يهثالا

 2021تيريف باه ايرد:      /     /

 به ثي ا  به ايرد)

 بحسيةد بحالبم...

 بحسوم أهالام ور اا هللا وللكيته

با تا ا بإلجيليت وبضدددد ا ولددددلي ا لاي يسدددديأ  في ت رالق   ا  يا بدع بحعاهي ح ب ي ما بحثي  با دالاا بحث ى بحعهاي ت تي مل خو  رلطه ليح

 بحث ى وليح يحي تهثالا رغثيتام مل خو  ت سدددالل مال د مةددداع  سدددالج و اليكا وبهدددط لاي ي ايهدددب مع بذوبق بح ليئل، ح   يلجت تعيو ام معايا وبا

ر يم بح أم حهثي ى مل ب جي    ب بحث ى ا ويج ر ليح كل با معه ميت   د باهددد ثي ا تسددد خ م بح دا في بجيليتام تعاس م   ب  ايمام ووأالام في ت

 ألغلب  بحث ى بحعهاي .

 بمهالل تعيو ام معاي وشيكليل تخةالو ج   مل ود ام بح االل حإلجيلا أل فرلبت باه ثي ا .

 

 بحاللا                     بحثي ى                                               

 مال م أثيج خاالل                                  بأله يذ بح ك  ر ثيئل لثلي م ا ة بحغثيا

 

 التعريف ببعض المصطلحات الواردة في االستبانة

و ي مجا أا معييالل باه هوي بح ي  يا أهت معييالل أ د مخ ةا لاي يس ههاه بإل سيا لة رد  :CN0501معايير االستهالك الثانوية/  :"أوال

 ا بحغل  ماهي ت فالل بح  جاله إلةبرد بح   د باد ةيةيا.ةهيج كيحاولس وتةاالع بحاع بت وب لي  بحاا جيت وبحايلوشيت ومي إحت ذحك

 ههاالل ليحاا جيت وبحخ ميت للاا ةك ل فعيحالا مل بحاايفساللاو باه خ بم بألفاا حها برة و ي بحر رد أهت ت وي  بحاس ثانيا": الميزة التنافسية:

 بحا ي ا حه   د باد ةيةيا في  ا  لوا معالاا.

 

  :الشخصية البيانات : األول القسم

   في بحاايا بح ي تع ر  ة ه مايهب.يلجت وضع أوما )

  / بح خةو بحعهاي: 1

 بخل          ميحالا ومةلفالا                     بد ةية                    بةبرد بأاي   م يهثا           

 / بحاى ا بحعهاي: 2

 ةك  ربد                ميجس الل           ةله م أيحي            لايح ري ج               بأ بةيا بو ةدا     

 / ها بت بحخثلد: 3

 هاا  15هاا              ةك ل مل  15بحت  11هاا               مل  10بحت  5ها بت                  مل  5بدا مل 

 بحجاس : ذكل                   ة  ت  /4

 

 بحعال : /5
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  :البحث متغيرات  ياس : الثاني القسم

 معه ميت أل مةاع  سالج و اليكا وبهط.

 بحاايهب وبح ي يعثل أل وبدع مةاع  سالج و اليكا وبهط وخثلتام بحلخةالا.  في بحاايا يلجت وضه بشيرد )

 

 

 CN0501: معايير االستهالك الثانوية/ المحور االول

 بحيرلبت ت

ي"
يم
تا
ق 
تي
ب

 

ق
تي
ة

ي  
 ي
م

ق 
تي
 ب
ا

 

ي"
يم
تا
ق 
تي
 ب
ا

 

1 
ي م ولف بحعاا وبحعاهاليت بح لغالهالا بحاس خ ما ح رالالم وإةبرد 

 بحا  اها بحا عهرا ليحا بة بحاالااليئالا.بحاخيطل وبحاخيطل 
     

2 
تىةي بحر ب الل وبحه بئ  وبحاعييالل بحثال الا إحت  ييةد بح ايحالف 

 بحثال الا.
     

3 

يه  م مةاع  سالج و اليكا وبهط لإأ بة م طهثيت بحعاهالا 

بإل  يجالا وملبجع هي وتجهال  بحعاا لاي ي رق بحج ب ب بحثال الا 

 وكيي د بإل  يا.

     

4 

ير م مةاع  سالج و اليكا وبهط لي و وبخ ثير بحا بة 

بحاالااليئالا بح بخها في أاهالا بإل  يا إل بحا بحا بة بحايرد بح ي 

 ته ت بحثال ا.

     

5 
يع  بام  ي  حهر بأ  وبحاعييالل بح وحالا    بحالجع بحلئالسي 

 إل  يا ما جيت مةاع  سالج و اليكا وبهط.
     

6 
يس خ مهي حه  رق مل ما جيته ي م ولف حهعاهاليت بح ي 

 م  بفرا مع بام  ي  حها بة بحا ظ رد.
     

7 
ي م بإلفةيح أل كاليالا تطثالق بحه بئ  بح بخهالا حها بة 

 بحا ظ رد بحخيلا ليحعاهالا با  يجالا
     

      تةاالف بحا رةيل مل  الى مطيلر هم حها بلييت بحعيحاالا 8

9 

بحاالااليئالا حه رهالا ةو  ي م ولف كالف يعطي بألوح يا حها بة

بإل بحا مل ما جيته وكالف يعاا أهت ةمج بحا بة بحاالااليئالا 

 بحث يها في لاليغا بحاا جيت وتةاالاهي
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 : الميزة التنافسيةالمحور الثاني

 بحيرلبت ت
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يم
تا
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تي
ب

 

ق
تي
ة

ي  
 ي
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 ب
ا

 

ي"
يم
تا
ق 
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      ي فل بحاةاع ما جيت أيحالا بحج ةد. 1

      ي فل بحاةاع ما جيت مطيلرا حها بلييت بحعيحاالا. 2

      تهثي ما جيت بحاةاع طهثيت ورغثيت بح ليئل. 3

4 
ت اال  ما جيت بحاةاع في بحج ب ب بح يحالا: )ج ةد بحاا ج ، 

 بح عث ا وبح غهالف وبحه ا .
     

5 

تلغب في ت سالل ما جيت مةاع  سالج و اليكا وبهط 

 حه ايفس مع بحاا جيت بحاايفسا بألخل :ليحطلق بح يحالا 

 ـ ةضيفا ة  بًأي ج ي د مل بحاا جيت ل اهيا ةدا.1

 ـ ت سالل ج ةد بحاا ج وبحه ا وشاا2

 بح غهالف وبحا بلييت بحثال الا.

 ـ تخيالض بهعير بحاا جيت بح يحالا.3

     

6 
يُعلا م  ي  بحاةاع لاهيربتهم بحا ا أا ، ماي ياااهم مل 

 ا  اليجيت بح ليئل بحا غاللد.باه جيلا لسلأا 
     

7 
ةتثيع بحاةاع بفاا بحطلبئق ح ر يم ما جيت وفرًي ا  اليجيت 

 ورغثيت بح ليئل.
     

8 

ي ا ع بحاةاع ل رجا أيحالا مل بحالو ا وياااه تهثالا 

بحا طهثيت بحاخ هيا مل  الى بحااالا وبحا أالا ح هثالا ب  اليجيت 

 ليه البر.وت دعيت بح ليئل بحا غاللد 

     

 

 


