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Abstract: 

The research aims to study the impact of social responsibility on the competitive advantage of the Network and 

Logistics Media Services operating in the Gaza Strip, taking into account the extent of the company's need for 

employee satisfaction as a mediating variable in achieving competitive excellence. The descriptive analytical 

method is used by applying the comprehensive survey method for all employees of the Tashbeek Company in the 

Gaza Strip, as the number of employees in the company is (50) employees, the questionnaire was distributed to all 

of them, and (49) questionnaires were retrieved with a response rate of (98%). Among the most important results 

presented by the research: The presence of a positive effect between social responsibility from the competitive 

advantage, as the variable of employee satisfaction is not considered a partial intermediate variable, that is, the 

variable of employee satisfaction does not mediate the relationship between social responsibility and competitive 

advantage. The most important recommendations are: The necessity of working to adopt a speedy response to 

technological and organizational changes and other changes that occur within the company to keep pace with the 

development in providing services. Focusing on social responsibility to maintain a high level of competitive 

advantage. 
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 الملخص
تشبيك للخدمات اللوجستية لدى شركة  أثر المسؤولية االجتماعية على قدرة الشركات على خلق منتجات ذات مزايا تنافسية هدف البحث إلى دراسة 

المسح الشامل . من خالل تطبيق اسلوب تنافسيفي تحقيق تميز  الشركة لرضا العاملينمدى حاجة  مراعاةفي قطاع غزه، مع  والسوشال ميديا العاملة
( 49تم استرداد )و  هم جميعاموظف تم توزيع االستبيان علي( 50) حيث ان عدد العاملين في الشركةبقطاع غزه  لجميع العاملين في شركة تشبيك

كما ،  المسؤولية االجتماعية على الميزة التنافسية أثر ايجابي بينالنتائج التي قدمها البحث: وجود  برز(. ومن أ %98ان بمعدل استجابة بلغت )ياستب
ولية االجتماعية ؤ العالقة بين المس يتوسطيعتبر متغير ال فهو  نرضا العاملي أن متغير رضا العاملين ال يعتبر متغير وسيط جزئي، أي أن متغير

هي: ضرورة العمل على تبني سرعة االستجابة للتغيرات التكنولوجية والتنظيمية وغيرها من التغيرات التي تطرأ لميزة التنافسية. أما أهم التوصيات او 
 لمحافظة على مستوى عالي من الميزة التنافسية.داخل الشركة لمواكبة التطور في تقديم الخدمات. والتركيز على المسؤولية االجتماعية ل

 .رضا العاملين،  الميزة التنافسية، المسؤولية االجتماعية :المفتاحّيةالكلمات 

 :المقدمة

والتي  ،ولية االجتماعيةؤ المس تزايد في اآلونة األخيرة الحديث عن
خدمة في مساهمة وال ،بمصالح المجتمع الشركاتاهتمام  يتعن

 عالمالظهور أمام اإلوهذه المسؤولية ال تقتصر فقط على  ،المجتمع
تحسين العالقة مع  بل تتجاوزها إلى ،وشاشات التواصل االجتماعي

 .الزبائن والعمالء
 ،بعدة صفاتتتسم  ةالعالميالمستويات على  العملكما أن بيئة 

على وذلك نتيجة تحديات عديدة  ،الشركاتعلى  مر الذي يؤثراأل
أفرزتها متغيرات متعددة في عالم سريع رأسها المنافسة الشرسة التي 

كالقرية  وفقه أصبح العالم الذيالعولمة مفهوم التغير. كما أن 
ا عديدة من عولمة اإلعالم والتجارة أبعاد   الشركات ، أكسبالصغيرة
 ،الشركاتتواجهها أغلب  لتحديات التيل اقلب  ل تكاد تشك  التي  ،واإلدارة

وهنا  ،ا بعد يومتزداد حدتها يوم   التي منافسةال هيأهم التحديات  ومن
تنافسية مناسبة مزايا حقيق لتاإلبداع ب التحلي الشركاتوجب على 

أداء  فضللتحقيق أ، و لمواجهة التحديات ؛لمنتجاتها وخدماتها
 .)30(ممكن

األساسية التي يرتكز عليها أداء  هي الركيزةالميزة التنافسية 
على  اتنافسي   اومن النادر أن تمتلك منظمات األعمال سبق   ،المنظمات

، بالمنافسين اآلخرينا قياس   ،كافة األصعدة وفي جميع المجاالت
ومفاهيم  ،مر الذي اضطر الشركات للبحث عن محيطات جديدةاأل

وحرص الشركات على تقديم كل  ،زرق مستحدثة كمفهوم المحيط األ
 ما يمكن تقديمه للمجتمع من خالل مسؤوليتها االجتماعية.

 للعمل، حماسة   بالتالي يزداد عمله عن رضاه يرتفع الذي الفرد نإ    
ا ويزداد ،عليه إقباله ويزداد  فترتفع ،ولمنظمته لوظيفته هانتماؤ  أيض 

 عمله عن رضاه ينخفض الذي فالفرد وبالعكس، وأداؤه إنتاجيته بذلك
ا وتقـل   عليه، إقباله ويقل   للعمل، حماسه لهذا نتيجة يقل    مشاعر أيـض 

 إنتاجيته لهذا نتيجة فتقل   والمنظمة، للوظيفة والوالء االمتنان
 .(16)وأداؤه
 :اإلطار المنهجي للبحث: أوالا 

 مشكلة البحث:
حذو  أن تحذو ،صبح من الواجب على شركات قطاع غزةأ

ما لن الشركات في قطاع غزة تتعرض ، حيث إالشركات العالمية

https://doi.org/10.12816/0058847
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تتعرض له الشركات العالمية من تغيرات سياسية واجتماعية 
صبح من اليسير على بالعولمة، حيث أ وهذا يتصل ،واقتصادية

يام وبأسعار على أي منتج عالمي خالل أالمستهلك الحصول 
التسويقية،  مساحةالمحاولة انتزاع لالشركات  األمر الذي قاد ،تنافسية

من انتزاع  االمواصفات التي تمكنه خدماتها ومنتجاتهاكتسب ن توأ
وللوصول لهذا كله يجب على  ،حصة سوقية بين األسواق العالمية

والسعي لتوطيد عالقاتها  ،خدماتهاتحسين  تحرص علىأن  ركاتالش
وخلق  ،األخرى المحلية والدولية من جهة الشركاتكاتها مع باقي اوشر 
 .)7(تنافسية من جهة أخرى  مزايا

، والتميز واإلبداع هما صبح التغيير هو القاعدةوبالتالي أ
 التي تواجهلتغيرات والتطورات الجديدة المتنامية ا لوذلك نظر   ؛ساساأل

بد من االستجابة  كان المن هنا و  .الشركات في بيئة األعمال الحالية
 ز في تقديم الخدمات والمنتجات.والتمي ،لهذا التغيير نحو اإلبداع

على السؤال  الدراسة الحالية لتجيبوبناء  على ما تقدم جاءت 
ولية االجتماعية تأثير على الميزة التنافسية "هل للمسؤ  اآلتي: الرئيس

 ؟"للشركات في ظل وجود رضا العاملين كمتغير وسيط
 :اآلتيةسئلة الفرعية ويتفرع منه األ

الميزة التنافسية  تأثير علىولية االجتماعية ؤ مسلل هل .1
 للشركات؟

ولية االجتماعية على رضا ؤ مسلل هل يؤثر تبني الشركات .2
 العاملين للشركات؟

 على الميزة التنافسية؟أثر رضا العاملين هل ل .3
هل للمسؤولية االجتماعية تأثير على الميزة التنافسية للشركات،  .4

 ؟في ظل وجود رضا العاملين كمتغير وسيط
 أهداف الدراسة:

 ولية االجتماعية على الميزة التنافسية.ؤ المس تأثير إلىالتعرف  .1
 بالشركات. العاملينرضا ولية االجتماعية على ؤ المس أثر اختبار .2
 رضا العاملين على الميزة التنافسية للشركات. تأثير إلىالتعرف  .3
 المسؤوليةلعالقة بين لتوسطه  أثر رضا العاملين في اختبار .4

 والميزة التنافسية للشركات. ،االجتماعية

 أهمية الدراسة:
 تتمثل أهمية الدراسة في اآلتي:

 أوالا: األهمية النظرية:
ولية االجتماعية ؤ دور المس إلىراسة في التعرف أهمية الد تكمن

الزبائن وانعكاساتها على  ،على الممارسات اإلدارية بالشركات
ومدى عالقتها بتحسين الصورة الذهنية لدى الزبائن  ،والعمالء
لى باإلضافة إ ،للشركة خلق سمعة حسنة وقدرتها على ،والعمالء

لتحقيق مزايا  ؛داريةرضا العاملين وأثره على الممارسات اإل معرفة

تنافسية تنفرد بها الشركة عن غيرها من الشركات التي تعمل في 
 .هنفس المجال

 ،أن الدراسة تجمع بين موضوعات مختلفة لىباإلضافة إ
وستشخص تفاعل متغيراتها بما يسهم في استنباط مفاهيم ومعطيات 

كما قد تسهم هذه الدراسة في فتح آفاق  ،موضوعاتهالوعالقات جديدة 
 دارية جديدة.إمفاهيم جديدة للباحثين في دراسة 

 : األهمية العملية:اثانيا 
ألصحاب القرارات  امرشد  تعد  همية الدراسة في كونها أ  تكمن

ل تزويدهم وتعريفهم بأهمية وذلك من خال ؛في الشركات هاومتخذي
وذلك بسبب مفهوم  ،التنافسية ولية االجتماعية في تحقيق الميزةالمسؤ 

صحاب القرار وهنا وجب على أ ،العولمة وسرعة التغيرات والتحديات
 ،في التعامل مع بيئة شديدة المنافسةفي الشركات التحلي بالحنكة 

بد من  ولهذا كان ال ،في مجال تقديم الخدمات والمنتجاتخاصة 
عمل على وال ،ولية االجتماعية في تلك الشركاتؤ المسباالهتمام 

واالهتمام  ،العمالء بشكل دائمفعال لردود أ للتغذية العكسيةاالستجابة 
يع. كما أن قطاع الشركات يعد من بالمعلومات المقدمة من رجال الب

مم في تطوير األلما له من دور مهم  ؛برز القطاعات أهميةأ
 .وتحسين جودة الحياة ،والشعوب

 متغيرات الدراسة:
 :ولية االجتماعيةؤ المسالمتغير المستقل:  -

لية و ؤ المسو  ،ولية االجتماعية االستباقيةؤ الذي يتكون من المس
 االجتماعية التفاعلية.

 :لمتغير التابع: الميزة التنافسيةا -
 اإلبداع.و  ،االستجابةو  ،لتميزا الذي يتكون من

 .المتغير الوسيط: رضا العاملين -

 فرضيات الدراسة: -
 ،(α≤0.05) مستوى داللة إحصائية عندهناك أثر ذو داللة  .1

 ولية االجتماعية ورضا العاملين.ؤ بين المس
 ،(α≤0.05) داللة مستوى  هناك أثر ذو داللة إحصائية عند .2

 ولية االجتماعية والميزة التنافسية.ؤ بين المس
 ،(α≤0.05) داللة مستوى  هناك أثر ذو داللة إحصائية عند .3

 .بين رضا العاملين والميزة التنافسية
 ،(α≤0.05) داللة عند مستوى هناك أثر ذو داللة إحصائية  .4

والميزة التنافسية على اعتبار  ،ولية االجتماعيةؤ بين المس
 .اوسيط   ارضا العاملين متغير  

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متغيرات أفراد العينة  .5
 .لخ(يفي... إوالمسمى الوظ ،والعمر ،الجنس) إلى: تعزى 

 اسة:نموذج الدر أ
 المتغير التابع المتغير الوسيط المتغير المستقل



 2021,  الثانيالعدد  – الواحد و العشرون المجلد  –مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات اإلنسانية 

258 

 

 الميزة التنافسية  ولية االجتماعيةؤ المس

 

          المتغيرات الديمغرافية
 .الباحث من تصميم :المصدر

 الدراسات السابقة: ثانياا:
 :)Hamzah( )13(دراسة  .1

على  ،فراداألاكتشاف تأثير ممارسات إدارة  إلىالدراسة  ههذ هدفت
الدور الوسيط  إلىالتعرف من خالل  ؛المزايا التنافسيةتحقيق 

حيث في شمال قبرص.  (الخمس نجوم)لرضا العاملين في فنادق 
فنادق في شمال هذه الاستخدم الباحث المسح الشامل لجميع 

كان لها تأثير  فرادإدارة األقبرص. وكشفت النتائج أن ممارسة 
 :كما كشفت النتائج أن المتغير الوسيط ،الميزة التنافسيةعلى  قوي 

لفنادق  تميز تنافسيتأثير على تحقيق  ليس له ،)رضا العاملين(
 .في شمال قبرص (الخمس نجوم)

 :(11) (Ayman) دراسة .2
 في االجتماعية وليةالمسؤ  أبعاد تأثير لىإ التعرف دراسةال هدفت
 لتحقيقو . األردنية التوريد سلسلة لشركات التنافسية المزايا تحقيق
 شاملة مراجعةحيث أجريت  ،نوعية دراسة إجراء تم الدراسة أهداف

 والبيانات السنوية التقارير جمع تم ه،نفس الوقت وفي ،لألدبيات
 وقياس ،المجال هذا في دبيةاأل المراجعات إلى اإلشارة مع ،الثانوية

 حيث استخدم ،الدراسة متغيرات تقيس التي البيانات تجاه المواقف
وتم استخدام المسح الشامل  احث المنهج الوصفي والتحليلي،الب

 ،مفردة 140وتم استرداد مبحوث ا،  150لمجتمع البحث المكون من 
 االجتماعية وليةالمسؤ  تأثير في فروق  توجد ال أنه التحليل وأوضح

 التوريد سلسلة شركات في التنافسية الميزة تحقيق على للشركات
. الشركة موظفي وعدد ،الشركة وحجم ،الشركة عمر بسبب ؛األردنية

 المسؤولية آثار في اختالفات وجود إلى النتائج أشارت كما
 المال رأس قبل من -كبير بشكل ليس ولكن- للشركات االجتماعية

 لمزايا بمنتجاتها الوصول في الشركة مقدرة على للشركة التشغيلي
 .تنافسية

 :(26) (Soran) دراسة .3
لية االجتماعية للشركات و ؤ فحص أثر المس هدفت الدراسة إلى

رأي الموظف تجاه  لمعرفةوهي دراسة استكشافية  ،رضا العاملينعلى 
للشركات في مستشفى  ها،ومفاهيمولية االجتماعية ؤ المسمعاني 

تم توزيعها بشكل  ،باكي. وتم استخدام استبيان يتضمن ثمانية بنود
إلى  وخلصت الدراسةعشوائي على العاملين في مستشفى باكي. 

ولية االجتماعية للشركات على ؤ وجود تأثير ضئيل ألنشطة المس
 في مستشفى باكي. العاملينالرضا 

 :)Khan( )14(دراسة  .4
تسليط الضوء على منظور موظفي البنوك في إلى دفت الدراسة ه

لية االجتماعية و ؤ المسب تهعالق على ،والية الهور في باكستان
وااللتزام  ،)الرضا الوظيفي :أثيرها علىوت البنوكللشركات في 

 ،اموظف   (177)البيانات األولية من  الحصول علىوتم  ،التنظيمي(
 عينةفي الهور )باكستان(. وتم أخذ  اا مختلف  بنك   (22)يعملون في 

وجود عالقة  لىوخلصت الدراسة إ ،عشوائية طبقية الختيار العينة
لية و ؤ وبين المس ،وااللتزام التنظيميلية االجتماعية و ؤ مباشرة بين المس

 االجتماعية والرضا الوظيفي.
 :)2(الربيع  دراسة .5

 توافر على االجتماعية وليةالمسؤ  أثر لمعرفة الدراسة تأجري
 االجتماعية وليةالمسؤ  معاني تبيان خالل من وذلك ،التنافسية المزايا

 الوصول في الشركات مقدرةالكشف عن و  ،وظائفها أهمإلى  والتعرف
 مصادرهاإلى  والتعرف ،تنافسية مزاياإلى  وخدماتها بمنتجاتها

 من النظري  الجانب يخص ما في هذا ،بينهما العالقة وإبراز ،وأنواعها
 استبيان على الدراسة اعتمدتفقد  التطبيقي الجانب أما ،الدراسة
، الدراسة فرضيات فكرة ضمنتت ،محاور بثالثة متعلقة أسئلة تضمن

 تطبيقه تموقد  ،البحث ألغراض استبيان بتصميم الباحث قام حيث
عينة  شملت بحيث ،السيلة فرع (هولسيم الفارج) :مؤسسة على

التي توصلت إليها  نتائجال همأ  ومن ،الشركة موظفي جميعالدراسة 
 في االجتماعية للمسؤولية إحصائية داللة ذي أثر وجود ،الدراسة
 .الدراسة محل المؤسسة في التنافسية الميزة تحقيق

 :)23( سالمة دراسة .6
والميزة  ،لية االجتماعيةو ؤ العالقة بين المس لمعرفة هدفت الدراسة

من وجهة نظر  ،التنافسية في البنوك اإلسالمية في محافظة نابلس
 تصمم استبانةتصميم تم  ولتحقيق أهداف الدراسة  ،عمالئها

وتم التأكد من صدقها  ،فقرة 20من  تنتكو   الدراسة بحيثألغراض 
على عينة الدراسة التي  نةا( استب425توزيع )قام الباحث بو  ،وثباتها

ومن أهم  ،البنوك اإلسالمية في محافظ نابلستكونت من عمالء 
لت إليها داللة إحصائية الدراسة وجود فروق ذات  النتائج التي توص 

ية ولؤ بين المس موجبة قويةعالقة  ووجود ،على الدرجة الكلية
 االجتماعية والميزة التنافسية. 

 :)Aysel( )12(دراسة  .7
ال يمكنها االستمرار دون التطرق  بأنه اخر  مؤ بدأت الشركات تدرك 

 العديد من شرعت حيث ،مشكالتهلهموم المجتمع والتركيز على 
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التصدي من أجل ؛ ولية االجتماعيةؤ المس معانيالشركات في تقييم 
وتعزيز المنتجات  ،العالميةتنافس بشكل أفضل في السوق لل

فضال  عن من خالل التركيز على أنشطتها االجتماعية.  ؛والخدمات
نشطة من األ كونهاالمسؤولية االجتماعية  وعي الشركات بأهمية

لمساهمتها في إرضاء الموظفين و  التي ال بد  من مراعاتها، حيويةال
 اووفق   ،ائيةتم إجراء دراسة استقص ،الدراسةفي هذه و  .والئهمتعزيز و 

لية االجتماعية للشركات لها تأثير و ؤ لنتائج االستطالع فإن المس
 إيجابي على رضا الموظفين ووالئهم.

 :)Nana( )20( دراسة .8
شركة توريد الكهرباء الكينية في حالة  التعر ف إلى الدراسة هدفت

استعرضت الدراسة األدبيات المتاحة و  ،كمستودع للمعرفة ،نيروبي
التي  إنتاجيته، وتحفيز ،التي ركزت على التزام الموظفصلة ذات ال

توفير خدمات ذات مزايا  في قدرة الشركةلها تأثير كبير على 
وأوضحت  ،امستجيب   (196) بلغ حجمهاوتم استخدام عينة  ،تنافسية

ورضا  ،نتاجيةاإلو  ،مشاركةالالنتائج وجود عالقة إيجابية بين 
 . ا تنافسيةمزاي تحقيقوالقدرة على  ،الموظفين

 :)Tamil( )29(دراسة . 9 
 ، كونهالموظفينالفاعلة لمشاركة أكدت الدراسة على أهمي ة ال

تعزز المستويات العالية من حيث  ،رئيس للنجاح التنظيميالمحرك ال
وتعزيز  ،لية والعالمية لالحتفاظ بالمواهبالمشاركة في الشركات المح

كما تتأثر المشاركة بالعديد  ،وتحسين األداء التنظيمي ،والء العمالء
واألساليب  ،والتواصل التنظيمي ،ثقافة مكان العمل ها:من العوامل من

سمعة االرتقاء بإلى الثقة واالحترام والقيادة و والتي تقود  ،اإلدارية
فرص توفير يعد التدريب و و  .اليوم الن اشئةبالنسبة لألجيال  ،الشركة
 الشخصية وحياته العملية،ة الموظف بين حياوالتوازن  ،العمل

لتعزيز ثقافة المشاركة تقود و  ،اا مهم  أمر   ،تخاذ القراراتوالتمكين ال
 هاوتقييم هاوقياس ،جراءاتواإلالطريق لتصميم السياسات  فرادإدارة األ

ذات العناصر البشرية  استقطابالتي تساعد على و  ،في مكان العمل
 نمو واالستدامة.الالزمة لل، تلكم واالحتفاظ بها الكفاءة،

 لفجوة العلمية )البحثية(:ا
ولية المسؤ الدراسات السابقة على جانب واحد من مفاهيم  زترك .1

مع العلم بأن الدراسة الحالية تناولت مكونات  ،االجتماعية
 بشكل شمولي. المسؤولية االجتماعية

ة واحدة من الشركات اللوجستية الدراسة الحالية  تتناول .2 المختص 
رغم وعلى الوالتي  ،حديثة النشأة في قطاع غزةديا السوشال ميب

وهذا  زة بين المنافسين،نها احتلت مكانة ممي، إال أحداثتهامن 
لم يسبق التطرق له من خالل الدراسات السابقة  اقطاع مهم جد  

 وعلى قطاع غزة خاصة. ،عامة

متمثلة  ،ولية االجتماعيةالمسؤ الدراسة الحالية عناصر  تتناول .3
والمسؤولية االجتماعية بالمسؤولية االجتماعية االستباقية، 

 التفاعلية.
وهذا المجتمع لم ينل  القطاع الخاص،طبقت هذه الدراسة على  .4

 حظه في البحث العلمي من جانب الباحثين.

 -على حد علم الباحث-ولى الدراسة الحالية هي الدراسة األ .5
ورضا  ،تقلولية االجتماعية كمتغير مسالتي تناولت المسؤ 

 والميزة التنافسية كمتغير تابع. ،العاملين كمتغير وسيط

سهامات قيمة في إوال شك أن البحوث والدراسات السابقة قدمت 
والميزة التنافسية،  ،ورضا العاملين ،مجاالت المسؤولية االجتماعية

ولذلك خلص الباحث من تحليله للدراسات العربية واألجنبية التي 
 أهمها: ،نتائج ةعد  استعرضها إلى 

ولية ؤ بالنسبة للدراسات التي تناولت العالقة بين المس.  1
االجتماعية ورضا العاملين، والتي ركزت غالبيتها على الجانب 

والتي هدفت إلى معرفة دور  (12)  (Aysel)دراسة مثل  :الميداني
 المسؤولية االجتماعية في تعزيز رضا العاملين ووالئهم.

في  ،(12) (Aysel): مثل دراسة اآلتيةنتائج الدراسات مع اتفقت  .2
ولية االجتماعية في تعزيز رضا ؤ بين المس اإيجابي   اأن هناك أثر  

(26) كما واختلفت نتائج هذه الدراسة مع دراسة  ،العاملين ووالئهم

(Soran)   ،ولية ؤ في أن هناك عالقة إيجابية بنسبة ضئيلة بين المس
 ملين. االجتماعية ورضا العا

ولية المسؤ بالنسبة للدراسات التي تناولت العالقة بين  .3
، والتي ركزت في غالبيتها على االجتماعية والميزة التنافسية

الربيع ، ودراسة 23( سالمةدراسة  :مثل ،الجانب الميداني
حيث هدفت إلى تسليط الضوء على العالقة اإليجابية بين  ،)2(

 نافسية.المسؤولية االجتماعية والميزة الت
رضا العاملين والميزة بالنسبة للدراسات التي تناولت العالقة بين  .4

 مثل: ،، والتي ركزت غالبيتها على الجانب الميدانيالتنافسية
حيث أكدت  ،)Tamil( )29(دراسة و  ،)Nana( )20( دراسة

رضا العاملين تلك الدراسات على وجود عالقة إيجابية بين 
 .والميزة التنافسية

الدراسة الحالية مع محور أو أكثر من محاور الدراسات تشابهت  .5
 ،المسؤولية االجتماعيةالتي عرضها الباحث في مجال  ،السابقة

 .الميزة التنافسيةو  ،ورضا العاملين

 اإلطار النظري للبحث: :اثالثا 
 المسؤولية االجتماعية: 
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ولية االجتماعية بالتغيرات المتسارعة التي ؤ معاني المس ترتبط
فهي ليست بالظاهرة الجديدة وال  ،العالم في اآلونة االخيرة شهدها
والتي من  ،كردة فعل للضغوط الحالية الطارئة والمتسارعة ،العابرة

ن هذا إحيث  ،عالمية فقطإ الممكن معالجتها من خالل ممارسات 
 . (4)لى ما بعد الثورة الصناعية التي شهدها العالمإالعلم ينسب 

ا بشكل واضح حتى النصف المفهوم معروف  حيث لم يكن هذا 
ول للشركات هو تضخيم حيث كان الهم األ ،ول من القرن العشريناأل

دفع الشركات  ،رباحولكن تعرضها للنقد المستمر لمفهوم األ ،رباحهاأ
 ا تجاه المجتمعات.ا رائد  ن تتبنى دور  ألى إ

 ،والمجتمع لشركةبين ا رابطحيث يرى الغالبي والعامري بأنها 
من خالل العديد  ؛المجتمعكافة شرائح بإرضاء  الشركاتتلتزم بموجبه 
 ،وخلق الكثير من فرص العمل ،محاربة الفقر :مثل ،من األنشطة

 .)5(وحل كثير من المشكالت
ولية االجتماعية للشركات هي ؤ أن المس (Kotler & Lee) ويرى 

من خالل  ته؛رفاهيوالعمل على تحقيق  ،التزام بتحسين المجتمع
 .)15(والمساهمة في تطوير المجتمع ،ممارسة أعمال إنسانية

 شكاال  أاألعمال تمارس  شركاتوقد أجمع عدد من الباحثين على أن 
حيث  التي يمكن حصرها باألخالقية واإلنسانية، دوارمختلفة من األ

مع المجتمع  هاوتمتينلعالقات تحرص تلك الشركات على توطيد ا
الجتماعية رعاية األعمال اة وليؤ المس شكالأ نمو  الذي تعمل به،

 ،وتدريب حديثي التخرج ،والتعليم ،نشطة الرياضة والفنون واأل ،الخيرية
  .)10(وإقامة المشاريع المحلية ذات الطابع التنموي 

ن المسؤولية االجتماعية هي قيام القطاع الخاص ويرى الباحث أ
 بدوره تجاه المجتمع من منطلق رد الجميل.

 :ولية االجتماعيةؤ أهمية المس
أكد العديد من الباحثين على أهمية االستثمار في المجاالت 

بحيث  ،األعمال الخيرية :مثل ،ولية االجتماعيةؤ المختلفة للمس
من أجل  ؛ستراتيجية تسويقيةإك الشركاتأصبحت تستعملها العديد من 

 ،وبالتالي زيادة مبيعاتها وأرباحها ،كيل صورة ذهنية لدى المجتمعتش
وتكمن  ،المنافسة الشركاتوالوقوف في وجه المنافسة الشرسة من 

 : )21(اآلتيأهمية المسؤولية االجتماعية بالنسبة للشركات في 
 وزيادة الفوائد االستثمارية واألرباح. ،تحسين األداء المالي .1

 ئهم.وتحقيق وال ،وكسب رضاهم ،العمالة المميزة استمالة .2

لدى أكبر شريحة ممكنة في  تشكيل صورة ذهنية إيجابية .3
 .المجتمع

 البيئة المحيطة.تحسين عالقات الشركة مع عناصر  .4

 : )28(أما بالنسبة للمجتمع فتكمن األهمية في -

وسيادة مبدأ  ،نتيجة لتوفير نوع من العدالة ؛االستقرار االجتماعي .1
 تكافؤ الفرص.

 األفراد.االرتقاء بالتنمية على مستوى  .2

 الشركات مساهمةوذلك نتيجة  ؛تحسين نوعية الحياة في المجتمع .3
، كالمساعدة في حل مشكلة البطالة ،ي تقديم الدعم المالي والمعنو ب
ومختلف  ،الوعي بأهمية االندماج التام بين الشركات زيادةو 

 الفئات ذات المصالح.

 :رضا العاملين
 ،المهمة في مجال اإلدارةاضيع يعد موضوع رضا العاملين من المو 

كما وتسعى  ،)16(في نجاح األعمال اكبير   ان لرضا العاملين دور  إحيث 
للدور  انظر   ؛ة للحفاظ على رضا العاملين لديهاالشركات الناجح

ن ارتفاع إحيث  ،البشرية في الشركات القوى  تؤديهالرئيس الذي 
 مما ؛مةللمنظمعدالت رضا العاملين تجعله أكثر إنتاجية ووالء  

حيث تعتمد بعض الشركات  ،أهدافها يساعد الشركات على تحقيق
والسبب في هذا  ،جات الرضا في المكافآت التنفيذيةعلى در  اجزئي  

ات الفردية املين يؤثر على العديد من السلوكاالهتمام أن رضا الع
  .)17(للموظفين في الشركات

 ،والعشرين برضا العاملين وقد تزايد االهتمام في بداية القرن الحادي
علمية والعملية وأصبح من أكثر الموضوعات التي تعرضت للدراسة ال

  .)27(دارة وعلماء النفسمن جانب علماء اإل
عبارة عن مشاعر السعادة  انهأبرضا العاملين  )1(حيث يعرف عباس

ن هذه المشاعر تعطي إذ إ ،الناتجة عن تصور الفرد تجاه الوظيفة
أن  )25(تتمثل برغبة الفرد في العمل. بينما يرى شاويش الوظيفة قيمة

أو إشباع  ،هو درجة القناعة واالرتياح لدى العاملينرضا العاملين 
ومع الثقة  ،ومحتوى بيئة العمل ،الحاجات والتوقعات مع العمل نفسه

بأنها مجموعة من  )6(. كما يعرفها المالكيله للعمل والوالء واالنتماء
تصورات الفرد وهي تعبر عن مدى  ،يجابيةإد تكون ق التيالمشاعر 

 ومدى تحقيق تلك التصورات. ،نحو العمل
نه حالة الرضا ن الممكن تعريف رضا العاملين بأنه مويرى الباحث أ

 ثناء عمله.لهدوء النفسي الذي يعيشه الموظف أوا

 رضا العاملين: علىالعوامل المؤثرة 
من  ةينفي جوانب مع يهميتحقق لدن رضا العاملين قد أيمكن القول ب

عاملين هو ن رضا الإلذا ف ،د ال يتحقق في جوانب أخرى وق ،عملهم
ويتأثر مستوى  ،يصعب قياسه بموضوعية ،في حد ذاته مفهوم معقد
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جمالها إيمكن  ،رضا العاملين من خالل مجموعة واسعة من العوامل
 : )18(باآلتي

 ،ستوى العلميالمو  ،السمات الشخصية :عوامل فردية: مثل -
والحالة االجتماعية  ،العمرو  ،القدراتو  ،ءالذكاو  ،المؤهالتو 

 واألسرية.
 العالقات مع زمالء العمل. :عوامل اجتماعية: مثل -
 القيم.و  ،المعتقداتو  ،التوجهاتمثل: عوامل ثقافية:  -
سياسات الموارد و  تها،وهيكلي حجم المنظمة :عوامل تنظيمية: مثل -

 طبيعة العمل.و  ،عالقات الموظفينو  ها،وإجراءات البشرية

 :الميزة التنافسية
 اا كبير  تغيرات التي تشكل تحدي  ممجموعة من اللالشركات  تتعرض

والتغيرات على  في أذواق الزبائن والعمالء،تغيرات ال هاأبرز من و  لها،
طيع الشركات مواجهة تست حتىو  ،قتصادياالو  الصعيدين السياسي

 متغيرةيجب عليها أن تدرك بأنها ضمن بيئة تنظيمية  ،هذه التحديات
 ؛ها التركيز على الميزة التنافسيةفعلي ،من المنافسين كثير اتتضمن 

 .)9(المنافسين عنلتميز نفسها 
تعرف الميزة التنافسية بأنها الموقع الفريد طويل األمد الذي و 

غالل واست ،ل أداء أنشطتها بشكل مميز وفعالتطوره الشركة من خال
ال يستطيع  ،نقاط قوتها الداخلية باتجاه تقديم منافع قيمة فائقة لزبائنها

  .)15(منافسوها تقديمها
 ،وتم تعريفها كذلك بأنها قدرة الشركة في التفوق على منافسيها

ويحقق لها المنفعة  ،بما يؤدي إلى إشباع رغبات عامليها وعمالئها
 .)24(والتميز والتقدم على مدى طويل األجل

تالف ختلف باختألي شركة  الميزة التنافسيةأن  )8(ويرى السلمان 
تغيير قيمة المدخالت قدرة الشركة على  فهي ،طبيعة عمل الشركة

ومقدرة الشركة على استغالل  ا،لى مخرجات ذات قيمة عالية جد  إ
 .لخلق مزايا تجعلها متفردة الفرص، وتجنب المخاطر الخارجية؛

 ية:خصائص الميزة التنافس
 : (3(بأنها هايمكن توضيح خصائص الميزة التنافسية وصفات

 أي تتحقق بالمقارنة. ،نسبية وليست مطلقة .1
 تؤدي إلى تحقيق التفوق واألفضلية على المنافسين. .2
 وتحقق قيمة لها. ،تنبع من داخل الشركة .3
أو في قيمة ما  ،تنعكس في كفاءة أداء الشركة ألنشطتها .4

 تقدم للمشترين أو كليهما.
تتحقق لمدة طويلة وال تزول بسرعة عندما يتم تطويرها  .5

 .وتجديدها
 تشبيك: شركة

 وخدمات ،عصرية حلول تقديم بهدف تأسست فلسطينية شركة
 ،عال   مستوى  على واألفراد للمؤسسات ولوجستية تسويقية

 المؤهلة البشرية والكوادر ،الحديثة التقنية الحلول باستخدام
 بهدف ؛العالمية الخدمة مستويات مع يتناغم وبما ،والمتخصصة

 .ومتطلباتهم فئاتهم اختالف على العمالء كافة إرضاء

  :: إجراءات البحث الميدانيةارابعا 
 :وعينته مجتمع البحث

الدراسة في جميع العاملين في شركة تشبيك يتمثل مجتمع 
 عددهم والبالغ ،غزة للخدمات اللوجستية والسوشال ميديا في قطاع

استخدام  تمفقد  ،ا لصغر حجم مجتمع الدراسة. ونظر  اموظف  ( 50)
االستبانة على كافة أفراد  تم توزيعحيث  ،المسح الشاملطريقة 
 ،صالحة للتحليل ستبانة( ا49) وتم الحصول على ،الدراسة مجتمع

أفراد عينة  توزيع يأتيما  ويتضح في (،%98) بلغت بنسبة استرداد
 :المبحوثينلألفراد  البيانات الشخصية الدارسة حسب

 (: توزيع أفراد عينة الدارسة حسب البيانات الشخصية1) ذو الرقم جدولال

 

  
 النسبة المئوية % العدد (49)ن= البيانات الشخصية

 73.5 36 ذكر الجنس

 26.5 13 أنثى

 28.6 14 سنة 30أقل من  العمر

 63.3 31 سنة 40 أقل إلى 30من 

 8.2 4 فأكثر سنة 40

 32.7 16 ثانوية عامة فأقل   المؤهل العلمي

 28.6 14 دبلوم متوسط

 32.7 16 بكالوريوس

 6.1 3 دراسات عليا



 2021,  الثانيالعدد  – الواحد و العشرون المجلد  –مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات اإلنسانية 

262 

 

على األدب النظري والدراسات السابقة،  اان اعتماد  يستباالتطوير تم 
 : هي ،( فقرة موزعة على ثالثة محاور39)وتكون االستبيان من 

( فقرة موزعة 13ويتكون من ) :ولية االجتماعيةالمسؤ  :األول المحور
على مجالين، هما: المسؤولية االجتماعية االستباقية، والمسؤولية 

 االجتماعية التفاعلية.
 .( فقرات7ويتكون من ) :المحور الثاني: رضا العاملين

( فقرة موزعة 19ويتكون من ) :التنافسيةالمحور الثالث: الميزة 
 على ثالثة    مجاالت هي: التميز، واالستجابة، واإلبداع.

لقياس استجابات  5الى  1من  ليكرت مقياسوقد تم استخدام 
 المبحوثين على فقرات االستبيان.

 صدق االستبانة:
 :يوجد العديد من االختبارات التي تقيس صدق االستبيان أهمها

 معامل االرتباط بين درجة كل فقرة من فقرات االستبانة مع الدرجة الكلية للمجال الذي تنتمي إليه (2) ذو الرقم جدولال
 (sig)القيمة االحتمالية  معامل بيرسون لالرتباط المجال م

 ولية االجتماعية االستباقيةالمسؤ

  0.635* 0.000 

 ولية االجتماعية التفاعليةالمسؤ

  0.536* 0.000 
 رضا العاملين

  0.739* 0.000 

 التميز

  0.631* 0.000 

 االستجابة

  0.565* 0.000 

 بداعاإل

  0.574* 0.000 

ع معـامالت االرتبـاط دالـة أن جميـ ،(2)ذي الـرقم جدول المن  يتضحو  .α) ≤ (0.05ا عند مستوى داللة االرتباط دال إحصائي  *
 تعد  وبذلك  ،α) ≤ (0.05عند مستوى معنوية وبدرجة قوية  إحصائي ا،

 فقرات االستبانة صادقه لما وضعت لقياسه.
 انة والدرجة الكلية لالستبانة( معامل االرتباط بين درجة كل مجال من مجاالت االستب3الجدول ذو الرقم )

 (sig)القيمة االحتمالية  معامل بيرسون لالرتباط المجال م
 0.000 *0.910 ولية االجتماعية االستباقيةالمسؤ 
 0.000 *0.726 ولية االجتماعية التفاعليةالمسؤ 
 0.000 *0.732 ولية االجتماعيةالمسؤ 
 0.000 *0.474 رضا العاملين 
 0.000 *0.789 التميز 
 0.000 *0.615 االستجابة 
 0.000 *0.736 بداعاإل 
 0.000 *0.857 دارياالبداع اإل 

 .α) ≤ (0.05عند مستوى داللة  *االرتباط دال إحصائي ا
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ع معــامالت االرتبــاط دالــة أن جميــ ،(3) ذي الــرقم جــدولاليتضــح مــن 
 تعد  وبذلك  ،α) ≤ (0.05عند مستوى معنوية وبدرجة قوية  إحصائي ا،

 مجاالت االستبانة صادقه لما وضعت لقياسه.
  (Reliability):ثبات االستبيان 

 تــم التحقــق مــن ثبــات اســتبيان الدراســة مــن خــالل معامــل ألفــا كرونبــا 
(Cronbach's Alpha Coefficient) ، حيــــث بلغــــت قيمتــــه

 الثبات مرتفع. ، وهذا يعنى أن معامل((0.841لالستبيان 
أن االستبيان  ،يستخلص من نتائج اختباري الصدق والثبات

في قياس ما وضع لقياسه، كما أنه ثابت بدرجة كبيرة، مما  صادق
ويمكن تطبيقها  ،كون أداة قياس مناسبة وفاعلة لهذه الدراسةيؤهله لي

 بثقة.
 Normality Distribution) اختبار التوزيع الطبيعي  

Test): 
  ( (K-Sسمرنوف -اختبار كولمجورو تخدامتم اس

(Kolmogorov-Smirnov Test)  الختبار ما إذا كانت البيانات

، حيث تبين أن قيمة االختبار تساوي تتبع التوزيع الطبيعي من عدمه
وهي أكبر  ،(0.643تساوي ) (.Sig)والقيمة االحتمالية  ،(0.741)

وبذلك فإن توزيع البيانات يتبع التوزيع  (،0.05)مستوى الداللة من 
 ،حيث تم استخدام االختبارات المعملية لتحليل البيانات ،الطبيعي

 واختبار فرضيات الدراسة. 
 :عرض نتائج الدراسة وتفسيرها ومناقشتها

 تحليل فقرات االستبيان:
 .تحليل فقرات محور المسؤولية االجتماعية -

 .تماعية االستباقيةتحليل فقرات مجال المسؤولية االج -

 ،والوزن النسبي ،واالنحراف المعياري  ،تم استخدام المتوسط الحسابي
 يوضح ذلك. اآلتيوالترتيب، والجدول 

 “ االجتماعية االستباقيةالمسؤولية  ”(: المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب لفقرات مجال4رقم )ال ذو جدولال

 م
 

 المتوسط الحسابي الفقرة
االنحراف 
 المعياري 

الوزن 
 النسبي

 الترتيب

 1 77.55 1.18 3.88 الخدمات التي تقدمها الشركة تلبي الرغبات المتوقعة للعمالء. 

 4 72.24 0.73 3.61 الشركة المعلومات الدقيقة للزبائن عن الخدمات المحتمل تقديمها. ويقدم موظف 

 2 72.65 0.81 3.63 يتوافق أداء الخدمات التي تقدمها الشركة مع توقعات المجتمع. 

 2 72.65 0.81 3.63 عند تقييم الخدمات. اتهتراعي الشركة أخالقيات المجتمع وسلوك 

كة في أنشطة المجتمع المحلي عبر المشار على تشجع الشركة موظفيها  
 عالنها. إ 

3.49 0.87 69.80 6 

 7 67.35 0.99 3.37 بتوفير المعلومات التقنية للزبائن.  موظفو الشركةيقوم  

 5 71.43 0.96 3.57 تقوم الشركة باإلعالن عن أنشطتها بصورة عامة للجمهور. 

  71.95 0.63 3.60 فقرات المجال بشكل عام 

تحـــرص  ،اوفــي قطـــاع غــزة تحديــد   ،جمــاال  يمكــن القــول إن الشـــركات إ
ــــديم خــــدما ــــى تق ــــي الرغبــــات المتوقعــــة للعمــــالء؛عل مــــن خــــالل  ت تلب

 بــأول وال  ، وتعبئتــه أاســتبيان دوري يــتم تطبيقــه مــن قبــل طــواقم الشــركة
مـا ، في سعي من قبل الشركة للوصول إلى رضـا الزبـائن، أمع الزبائن

ت على: ما يتعلق بالفقرة في ن بالشركة بتوفير و "يقوم الموظف التي نص 
؛ وهـذا قـل نسـبة موافقـةفقـد حصـلت علـى أ ،المعلومات التقنيـة للزبـائن"

، ن زبـــائن الشـــركة ليســـوا علـــى درجـــة عاليـــة مـــن التعلـــيممبـــرر حيـــث إ
 ا عن التفاصيل التقنية.مر الوحيد الذي يعنيهم هو النتائج بعيد  واأل

التـــي خلصـــت إلـــى وجـــود  )Aysel( )12(واتفقـــت النتـــائج مـــع دراســـة 
ورضــا العــاملين  ،يجــابي بــين المســؤولية االجتماعيــة االســتباقيةتــأثير إ

 والزبائن.
 :المسؤولية االجتماعية التفاعلية تحليل فقرات مجال -

 ،والوزن النسبي ،واالنحراف المعياري  ،تم استخدام المتوسط الحسابي
  يوضح ذلك. اآلتيوالترتيب، والجدول 

 (: المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب لفقرات مجال5جدول رقم )
 " المسؤولية االجتماعية التفاعلية"  

 م
 

المتوسط  الفقرة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب الوزن النسبي

 5 70.83 0.94 3.54 من رجال البيع عن متطلبات العمالء.تهتم الشركة بالمعلومات المقدمة  
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 3 71.67 0.77 3.58 تلتزم الشركة باألنظمة البيئية التي تعبر عن سلوك المجتمع المحلي. 

 6 70.00 0.77 3.50 توفر الشركة أهم الخدمات التي توافق متطلبات وحاجات المجتمع. 

 4 71.25 0.80 3.56 عن ردود أفعال الزبائن. يقوم موظفين الشركة بتوفير معلومات دقيقة 
 2 72.50 0.73 3.63 تستجيب الشركة لردود أفعال الزبائن المطلوبة بشكل دائم. 

 1 75.00 0.79 3.75 تعلن الشركة عن مسيرة أنشطتها مقابل ردود أفعال المجتمع. 

  71.88 0.44 3.59 فقرات المجال بشكل عام 

وهذا مبرر حيث تحرص الشركة على االستماع لـردود افعـال المجتمـع 
مــن خــالل التعليقــات علــى صــفحات التــيس بــوك التــي تــديرها الشــركة, 
ومن خالل ردود االفعال تحاول الشركة اعالن انشطتها بما يتناغم مع 

لشـركة للخـدمات وفـق اهواء واراء سـوق العمـل, امـا بخصـوص تـوفير ا
حاجات المجتمع حيث حصلت هذه الفقرة على اقل نسبة موافقة, وهذا 
ايضا مبرر حيث ان الشركة من الشركات حديثة االنشاء التـي تحـاول 

التوســع بخطــى هادئــة دون تســرع االمــر الــذي يقــف دون تلبيــة جميــع 
  رغبات وحاجات المجتمع.
خلصـت الـى وجـود تـأثير  التي  Aysel 12واتفقت النتائج مع دراسة 

 ايجابي بين المسئولية االجتماعية االستباقية ورضا العاملين والزبائن.
 حليل فقرات محور رضا العاملينت -

تـــم اســـتخدام المتوســـط الحســـابي واالنحـــراف المعيـــاري والـــوزن النســـبي 
 والترتيب، والجدول التالي يوضح ذلك.

 (: المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب لفقرات محور6رقم )جدول 
 " رضا العاملين"  

 م
 

المتوسط  الفقرة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب الوزن النسبي

تعمل الشركة على مراجعة احتياجاتها الوظيفية بانتظام بغرض توزيع  
 المهام والمسؤوليات.

4.27 0.87 85.42 1 

 2 77.50 0.64 3.88 هناك عدالة في تحديد المسؤوليات وتوزيعها في الشركة. 

لوائح تقييم األداء واضحة لتقليل الضغوط على المشاركين في األنشطة  
 بالشركة.

3.79 0.77 75.83 3 

 6 75.74 0.91 3.79 يتم تشجيع الجميع على المشاركة الفعالة بالشركة. 

والرأي االخر داخل الشركة أداة للتطوير وتبادل الخبرات يعتبر الرأي  
 بالشركة.

3.71 1.05 74.17 7 

يتم تداول السلطة والمهام بين الموظفين داخل الشركة من أجل تقديم أفضل  
 الخدمات للعمالء بالشركة.

3.79 0.90 75.83 4 

المبادرات الذاتية وطرح االقتراحات أمر مقبول ومتاح للجميع داخل  
 الشركة. 

3.79 0.85 75.83 3 

  77.18 0.57 3.86 فقرات المجال بشكل عام 

"تعمل الشركة على مراجعة وهذا مبرر حيث حصلت الفقرة 
 ،"بغرض توزيع المهام والمسؤوليات ؛احتياجاتها الوظيتية بانتظام

ن الشركة تراجع احتياجاتها الوظيتية ، حيث إعلى أعلى درجة موافقة
ل عمالء الشركة، حيث إن العمالء سرعة ؛ وذلك بسبب بانتظام تبد 

لخاصة به لمدة شهر ينشئ الصفحة ا أحدهما :قسمين الجدد ينقسمون 
ر الشركة لمراجعة مر الذي يضطواآلخر يستمر، األ وينهي التعاقد،

ت على: بينما حصلت الفقرة االحتياجات الوظيتية باستمرار.  التي نص 
للتطوير وتبادل الخبرات  خر داخل الشركة أداة الرأي والرأي اآل يعد  "

غلب ا مبرر حيث إن أ يض  ، وهذا أعلى أقل درجة موافقة ،"بالشركة

صل ي الف، فيكون الرأالشركات في قطاع غزة هي شركات عائلية
 .عمومةبناء اب الشركة، الذين هم باألصل إخوة أو أألصح

التي خلصت إلى وجود  )Nana( )20(واتفقت النتائج مع دراسة 
يجابية بين رضا العاملين ومشاركتهم في صنع القرار على عالقة إ

 الميزة التنافسية.
 .تحليل فقرات محور الميزة التنافسية -

 .تحليل فقرات مجال التميز -

والوزن  ،واالنحراف المعياري  ،استخدام المتوسط الحسابيتم 
 يوضح ذلك. اآلتيوالترتيب، والجدول  ،النسبي

 "التميز" (: المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب لفقرات مجال7رقم )ذو ال جدولال

 م
 

المتوسط  الفقرة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب الوزن النسبي

 1 80.00 1.02 4.00 تتبنى الشركة مواصفات ضمان الجودة بشكل صارم في جميع األقسام. 

لالرتقاء بالخدمات بما يميزها عن  ؛تشجع الشركة موظفيها على المبادرات 
 الشركات األخرى.

3.75 0.96 75.00 2 

 3 71.67 0.85 3.58 لالرتقاء بالخدمات المقدمة. ؛بداعيةللمشروعات اإللدى الشركة برنامج سنوي  
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لتحسين قدرتها على تحقيق الجودة في  ؛تتعاون الشركة مع شركات كبرى 
 تقديم الخدمات.

3.56 0.94 71.25 4 

 5 71.25 1.01 3.56 لدى الشركة توجه واضح  للعمل من أجل الحصول على جوائز الجودة. 
لتحديد حاجات العمالء ورغباتهم بشكل  ؛الشركة بإجراء دراسات مسحيةتقوم  

 مستمر.
3.40 0.76 67.92 6 

  72.82 0.64 3.64 فقرات المجال بشكل عام 

ــــرر ــــى الشــــركة مواصــــفات  حيــــث حصــــلت الفقــــرة وهــــذا مب " تتبن
على أعلى درجة ضمان الجودة بشكل صارم في جميع األقسام " 

حيـــث ان الشـــركة تعــــي بشـــكل جيـــد ان أي تهـــاون فــــي , موافقـــة
مواصفات وضمان الجـودة سـيؤدي الـى انهيـار الشـركة واغالقهـا, 

 كما حدث مع بعض المنافسين. 

 تحليل فقرات مجال االستجابة -
تـــم اســـتخدام المتوســـط الحســـابي واالنحـــراف المعيـــاري والـــوزن النســـبي 

 ي يوضح ذلك.والترتيب، والجدول التال

 (: المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب لفقرات محور8جدول رقم )
 " االستجابة"  

 م
 

االنحراف  المتوسط الحسابي الفقرة
 المعياري

 الترتيب الوزن النسبي

 6 60.00 0.97 3.00 كافة فئات المتعاملين.تتميز الشركة بقدرة عالية على تلبية حاجات  

 1 91.84 0.70 4.59 تتمتع الشركة بسرعة تقديم الخدمات في المواعيد حسب حاجات الزبائن. 

 4 74.69 0.67 3.73 تتسم الشركة بسرعة المواكبة مع التطورات الجديدة في مجال تقديم الخدمة. 

تكنولوجيا المعلومات األحدث في تتميز الشركة بسرعة االستجابة في تبني  
 العمليات التشغيلية واالدارية.

3.86 0.79 77.14 3 

لدى الشركة مجموعة واسعة من العمليات واألنشطة الخدمية التي تلبي  
 الحاجات المختلفة لفئات المتعاملين.

3.92 0.79 78.37 2 

 5 74.29 0.74 3.71 منتجاتها وخدماتها.للشركة القدرة على تلبية التغيرات المطلوبة في تصاميم  

  76.16 0.39 3.81 فقرات المجال بشكل عام 

ابقة تتراءى منطقي ة ألن  النشر على وسائل ولعل  النتائج الس 
ا بمناسبات وطنية أو دينية ا ما يكون مرتبط  التواصل االجتماعي غالب  

ان غاية في فبالتالي الوقت وسرعة االستجابة  ،و اجتماعيةأ يعد 
وقت يعطي انطباعات سيئة ن النشر بمعزل عن الاألهمية، حيث إ

ما فيما يتعلق بقدرة الشركة على تلبية حاجات كافة فئات للجميع. أ

والتي ال تتوفر في  ،ات عاليةلين، فهذا بحاجة إلى إمكانالمتعام
 .نشائهاالشركة بسبب حداثة إ

 :اإلبداعتحليل فقرات مجال  -

 ،والوزن النسبي ،واالنحراف المعياري  ،تم استخدام المتوسط الحسابي
 يوضح ذلك. اآلتيوالترتيب، والجدول 

 (: المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب لفقرات محور9رقم )ذو الجدول ال
 " بداعاإل"  

 م
 

المتوسط  الفقرة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب الوزن النسبي

في  المستخدمةيمتلك العاملون بالشركة القدرة على التعامل مع الوسائل  
 العمل.

3.90 0.85 77.96 1 

 3 77.14 0.74 3.86 لتسهيل استخدام التكنولوجيا. ؛ا إليجاد طرق جديدةيسعى العاملون دائم   

 4 76.33 0.81 3.82 يحرص العاملون بالشركة على تنمية أفكارهم وتطوير مهاراتهم في العمل. 

 يحرص العاملون بالشركة  
 مكانات والموارد المتاحة في العمل بكفاءة وفاعلية.على استخدام اإل

3.88 0.73 77.55 2 

 7 70.83 0.92 3.54 يحرص العاملون بالشركة على اكتساب مهارات جديدة في العمل. 

 6 71.02 0.79 3.55 بدقة. هنجازإولى تطوير العمل إلون بالشركة االقتراحات الهادفة يقدم العام 

متعددة تجعلهم قادرين على أداء أكثر  يمتلك العاملون في الشركة مهارات  
 من وظيفة أو عمل.

3.80 0.76 75.92 5 

  75.25 0.45 3.76 فقرات المجال بشكل عام 
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ول شرط من شروط ة، حيث إن أر مبر   السابقة تبدو والنتائج
ل مع الوسائل التوظيف في الشركة هي قدرة العاملين على التعام

ما يتعلق بقدرة العاملين على اكتساب  ما فيالمستخدمة في العمل، أ
وضغط العمل  ،ر بسبب ضيق الوقتبر  ا م  يض  ، فهذا أمهارات جديدة

 .الذي يمنع العاملين على تطوير مهاراتهم
 اختبار الفرضيات:

 دراسة العالقة بين المتغيرات:
 باستخدام لوحة االنتشار: 

العالقة بين متغيرات و  ( االنتشار1) رقماآلتي ذو اليوضح الشكل 
قة خطية بين رضا الالدراسة، حيث تشير النتائج إلى وجود ع

لية االجتماعية والميزة و ؤ من المس وكل ،)المتغير الوسيط( :العاملين
 .التنافسية

 
 معامالت االرتباط باستخدام

( معامالت االرتباط بين متغيرات الدراسة، حيث تشير 10جدول )يوضح 
 :اآلتيالنتائج إلى 

  معامل االرتباط بين المسؤولية االجتماعية والميزة التنافسية يساوي
وهي  ،(0.001).( تساوي  Sigالقيمة االحتمالية )، وأن (419.)

وهذا يدل على وجود عالقة  (،α=0.05) الداللة ى أقل من مستو 
 ولية االجتماعية والميزة التنافسية.ؤ المسبين ذات داللة إحصائية 

 ولية االجتماعية ورضا العاملينؤ معامل االرتباط بين المس: 
يمة االحتمالية الق، وأن (0.044))المتغير الوسيط( يساوي 

(Sig ). الداللة  ى وهي أكبر من مستو  ،(0.384) تساوي
(0.05=α ،) وهذا يدل على عدم وجود عالقة ذات داللة

 ورضا العاملين. ولية االجتماعيةؤ المسبين إحصائية 

والميزة  ،)المتغير الوسيط( :معامل االرتباط بين رضا العاملين
 .( تساوي Sigاالحتمالية )القيمة ، وأن (240.)التنافسية يساوي 

وهذا يدل على (، α=0.05) الداللة ى وهي أقل من مستو  ،(0.0499)
 .والميزة التنافسية العاملينرضا بين وجود عالقة ذات داللة إحصائية 

 متغيرات الدراسة (: معامل االرتباط بين10) ذو الرقم جدولال

المسؤولية   
 االجتماعية

الميزة  رضا العاملين
 التنافسية

المسؤولية 
 االجتماعية

معامل 
 االرتباط

1 0.044 .419** 

القيمة 
 االحتمالية

  0.384 0.001 

رضا 
 العاملين

معامل 
 االرتباط

  1 .240* 

القيمة 
 االحتمالية

    0.0499 

(0.05)عند مستوى إحصائي ا االرتباط دال  * 

 الفرضية الرئيسة:
 ≤ (0.05 ى داللة يؤثر رضا العاملين كمتغير وسيط عند مستو 

α)  الميزة التنافسيةو ولية االجتماعية ؤ المسفي العالقة بين. 
رات الكلية، المباشرة سيتم اختبار هذه الفرضية من خالل التأثيو 

وذلك متغير المسؤولية االجتماعية على الميزة التنافسية، والجزئية ل
 :وفق اآلتي

 ،"المسؤولية االجتماعية" :: انحدار المتغير المستقلأوالا 
 "."رضا العاملين :على المتغير الوسيط

وأن القيمة  ،(0528.)تشير النتائج أن معامل االنحدار يساوي 
، كذلك (0.05)وهي أكبر من مستوى الداللة  ،(7682.)االحتمالية 

مما يشير  ؛تشتمل على الصفر (4111. ,3056.-)فإن فترة الثقة 
ليس له تأثير  ،"المسؤولية االجتماعية" :إلى أن المتغير المستقل

 على المتغير الوسيط "رضا العاملين". اودال إحصائي   جوهري إيجابي 
"المسؤولية  :: انحدار كل من المتغيرين؛ المتغير المستقلاثانيا 

 :التابععلى المتغير  "رضا العاملين" :والوسيط ،االجتماعية"
 ”.الميزة التنافسية“

 :عناصر المتغير المستقللتشير النتائج أن معامل االنحدار 
وأن القيمة االحتمالية  ،(3105.)"المسؤولية االجتماعية" يساوي 

، كذلك فإن فترة الثقة (0.05)وهي أقل من مستوى الداللة  ،(0032.)
مما يشير إلى أن  ؛ال تشتمل على الصفر  (5112. ,1099.)

ودال  جوهري له تأثير  ،االجتماعية" "المسؤولية :المتغير المستقل
 ”.الميزة التنافسية“ :على المتغير التابع اإحصائي  

"رضا  :تشير النتائج أن معامل االنحدار للمتغير الوسيطو 
وهي  ،(0972)وأن القيمة االحتمالية  ،(1397.)العاملين" يساوي 

 ,0264.-) ، كذلك فإن فترة الثقة(0.05)أكبر من مستوى الداللة 

 :مما يشير إلى أن المتغير الوسيط ؛تشتمل على الصفر (3057.
 اإحصائي  وغير دال  جوهري ليس له تأثير إيجابي  ،"رضا العاملين"

 ”.الميزة التنافسية“ :على المتغير التابع
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على  ،لية االجتماعية"و ؤ "المس :: انحدار المتغير المستقلاثالثا 
 نموذج التأثير الكلي(أ”. )فسيةالميزة التنا“ :المتغير التابع

"المسؤولية  :تشير النتائج أن معامل االنحدار للمتغير
وهي  ،(0030.)وأن القيمة االحتمالية  ،(3179.)االجتماعية" يساوي 

 ,1135.)، كذلك فإن فترة الثقة (0.05)أقل من مستوى الداللة 

 :مما يشير إلى أن المتغير المستقل ؛ال تشتمل على الصفر (5223.
على المتغير  اودال إحصائي   جوهري له تأثير  ،ولية االجتماعية"ؤ "المس
 ”.الميزة التنافسية“  :التابع
ولية ؤ "المس :: التأثير المباشر للمتغير المستقلارابعا 

  ."الميزة التنافسية" :على المتغير التابع ،االجتماعية"
على  ،"المسؤولية االجتماعية" :ير المستقلالتأثير المباشر للمتغ

وأن القيمة  ،(3105.)يساوي ” الميزة التنافسية“ :المتغير التابع
، كذلك (0.05)وهي أقل من مستوى الداللة  ،(0032.)االحتمالية 

ن فترة الثقة ال إ. حيث (5112. ,1099.)فترة الثقة للتأثير هي 
هذا يدل على وجود تأثير مباشر إيجابي و  ؛تشتمل على الصفر

على المتغير  ،ولية االجتماعية"ؤ "المس :المستقلوجوهري للمتغير 
 .”الميزة التنافسية“ :التابع

ولية ؤ "المس :: التأثير غير المباشر للمتغير المستقلاخامسا 
  ."الميزة التنافسية" :متغير التابععلى ال ،االجتماعية"

 ،"المسؤولية االجتماعية" :متغير المستقلالتأثير غير المباشر لل
فترة الثقة و ، (0074.)يساوي ” الميزة التنافسية“ :على المتغير التابع

ن فترة الثقة تشتمل على إحيث  ،(0594. ,0826.-)للتأثير هي 
وغير  إيجابي مباشرغير هذا يدل على عدم وجود تأثير و الصفر، 
على المتغير  ،االجتماعية""المسؤولية  :المستقلللمتغير جوهري 

 .”الميزة التنافسية“ :التابع
: التأثير غير المباشر القياسي الجزئي للمتغير اسادسا 
 :المتغير التابععلى  ،لية االجتماعية"و ؤ "المس :المستقل

 .""الميزة التنافسية
 :التأثير غير المباشر القياسي الجزئي للمتغير المستقل

يساوي ” الميزة التنافسية“ :على المتغير التابع ،"المسؤولية االجتماعية"
ن فترة إحيث  ،(1918. ,2327.-)فترة الثقة للتأثير هي و ، (0205.)

غير هذا يدل على عدم وجود تأثير و الثقة تشتمل على الصفر، 
 :للمتغير المستقلجوهري وغير  إيجابيمباشر قياسي جزئي 

 .”الميزة التنافسية“ :على المتغير التابع ،"المسؤولية االجتماعية"
: التأثير غير المباشر القياسي الكلي للمتغير اسابعا 
 :المتغير التابععلى  ،ولية االجتماعية"ؤ "المس :المستقل

 .""الميزة التنافسية

"المسؤولية  :التأثير غير المباشر القياسي الكلي للمتغير المستقل
 (0097.)يساوي ” الميزة التنافسية“ :على المتغير التابع ،"االجتماعية

ن فترة الثقة إحيث  ،(0844. ,1015.-)فترة الثقة للتأثير هي و ، 
مباشر غير هذا يدل على عدم وجود تأثير و تشتمل على الصفر، 

"المسؤولية  :وجوهري للمتغير المستقل إيجابي كلي قياسي
 "الميزة التنافسية". :المتغير التابععلى  ،االجتماعية"

 :اآلتيء على ما سبق يمكن استنتاج بنا
ليس له تأثير  ،ولية االجتماعية"ؤ "المس :المتغير المستقل -

"رضا  :على المتغير الوسيط اودال إحصائي   جوهري إيجابي 
 العاملين".

في حالة االنحدار الخطي المتعدد، تبين أن المتغير  -
دال ليس له تأثير إيجابي وغير  ،"رضا العاملين" :الوسيط
، بينما ”الميزة التنافسية“ :على المتغير التابع اإحصائي  

الجتماعية" له تأثير دال "المسؤولية ا :المستقلالمتغير 
 ”.الميزة التنافسية“ :على المتغير التابع اإحصائي  

"المسؤولية  :وجود تأثير مباشر للمتغير المستقل -
 .”الميزة التنافسية“ :على المتغير التابع ،االجتماعية"

للمتغير جوهري و  إيجابي مباشرغير عدم وجود تأثير  -
 :على المتغير التابع ،"المسؤولية االجتماعية" :المستقل

 .”الميزة التنافسية“
جوهري و  إيجابيمباشر قياسي جزئي غير عدم وجود تأثير  -

على المتغير  ،"المسؤولية االجتماعية" :للمتغير المستقل
 .”الميزة التنافسية“ :التابع

جوهري و  إيجابي كلي مباشر قياسيغير عدم وجود تأثير  -
على المتغير  ،"المسؤولية االجتماعية" :للمتغير المستقل

 "الميزة التنافسية". :التابع

 ،غير المباشر القياسي الجزئيو  ،غير المباشر :التأثيرات -
 :المستقلوكذلك التأثير غير المباشر القياسي الكلي للمتغير 

الميزة “ :على المتغير التابع ،ماعية""المسؤولية االجت
على  (0097.)، (0205.)، (0074.)  :تساوي ” التنافسية

 :الترتيب، وهي أقل من التأثير المباشر للمتغير المستقل
الميزة “ :على المتغير التابع ،"المسؤولية االجتماعية"

 0(3105.)الذي يساوي  ،”التنافسية

"رضا  :فإنه يمكن القول بأن متغير ،النتائجبناء على هذه 
 ،، أي أن متغير "رضا العاملين"اجزئي   اوسيط   امتغير   يعد  ال  ،العاملين"

الميزة التنافسية، وذلك االجتماعية، و ال يتوسط العالقة بين المسؤولية 
 .(α ≤ (0.05 ى داللة عند مستو 

عاد ا في أثر أبا وسيط  دور   يؤد يبالتالي فإن رضا العاملين ال 
 المسؤولية االجتماعية على الميزة التنافسية.
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 لية االجتماعية على رضا للمسؤو  اثر  يتضح من النتائج أن هناك أ
يث ح ،)Aysel( )12(يتفق مع دراسة و  ،ربر  وهذا م   العاملين،

بين المسؤولية االجتماعية خلصت إلى وجود أثر إيجابي ومباشر 
 ،)Soran( )26(دراسة  عنورضا العاملين ووالئهم. ولكنه يختلف 

لى وجود تأثير ضعيف بين المسؤولية االجتماعية التي خلصت إ
والرضا الوظيفي في مستشفى باكو. واتفقت مع نتائج دراسة 

)Khan( )14(،  وجود عالقة مباشرة بين التي خلصت إلى
 المسؤولية االجتماعية والرضا الوظيفي.

  بين المسؤولية  اثر  ا من النتائج أن هناك أيض  كما يتضح أ
حيث اتفقت هذه النتائج مع دراسة  ،االجتماعية والميزة التنافسية

لى وجود عالقة ارتباطية موجبة ، التي توصلت إ)23( (سالمة)
والميزة التنافسية في البنوك اإلسالمية  بين المسؤولية االجتماعية

الذي  ،)2( (الربيع)ا مع دراسة يض  في محافظة نابلس. واتفقت أ
حصائية للمسؤولية ا إلى وجود أثر ذي داللة إيض  أخلص 

االجتماعية في تحقيق الميزة التنافسية. واختلفت النتائج مع دراسة 
)Ayman( )11(، لى عدم وجود عالقة بين التي توصلت إ

 المسؤولية االجتماعية والميزة التنافسية.
ضا الوظيفي على نه ال يوجد تأثير للر كما يتضح من النتائج أ

التي  )Nana( )20(وهذا يختلف مع نتائج دراسة  الميزة التنافسية،
لى وجود عالقة بين رضا الموظفين والميزة التنافسية. توصلت إ

لى الذي خلص إ ،)Hamzah( )13(كما اختلفت مع نتائج دراسة 
 وجود تأثير كبير بين الرضا الوظيفي والميزة التنافسية.

روق ذات داللة إحصائية عند الفرضية الرئيسة الثانية: توجد ف
راء المبحوثين حول آمتوسطات بين  ،(α ≤ 0.05مستوى )

 ،والميزة التنافسية ،ورضا العاملين ،ولية االجتماعيةؤ المس
 المؤهل العلمي(.و العمر، و  ،)الجنس :تعزى إلى

 :اآلتيةويتفرع من هذه الفرضية الفرضيات الفرعية 
بين  ،(α ≤ 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) -

ورضا  ،المسؤولية االجتماعيةراء المبحوثين حول آمتوسطات 
 الجنس. تعزى إلى ،والميزة التنافسية ،العاملين

، لعينتين مستقلتين -(T)  اختبارالختبار هذه الفرضية تم استخدام 
 يوضح ذلك. اآلتيوالجدول 

 الجنس –لعينتين مستقلتين "  -  Tاختبار" نتائج  (:11جدول )

تبين أن القيمة  ،(11الموضحة في الجدول ذي الرقم )من النتائج 
أكبر " لعينتين مستقلتين  -  Tالمقابلة الختبار" (.Sig)االحتمالية 

وبذلك يمكن استنتاج أنه ال توجد فروق  ،(0.05)من مستوى الداللة 
عزى إلى ت  عينة الدراسة تقديرات ذات داللة إحصائية بين متوسطات 

 الجنس. 
 ،(α ≤ 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) -

ورضا  ،اعيةالمسؤولية االجتمراء المبحوثين حول آبين متوسطات 
 العمر. تعزى إلى ،والميزة التنافسية ،العاملين

تحليل التباين " اختبارالختبار هذا الفرضية؛ تم استخدام 
 يوضح ذلك. اآلتي"، والجدول األحادي

 العمر –اختبار "تحليل التباين األحادي"نتائج  (:12)ذو الرقم جدول ال

تبين أن القيمة  ،(12) ذي الرقم جدولالالموضحة في من النتائج 
أكبر من  ،"التباين األحادي المقابلة الختبار"تحليل (.Sig)االحتمالية 

وبذلك يمكن استنتاج أنه ال توجد فروق ذات  ،(0.05)مستوى الداللة 
عزى إلى ت  عينة الدراسة تقديرات داللة إحصائية بين متوسطات 

 العمر. 
( α ≤ 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) -

ورضا  ،المسؤولية االجتماعيةحول  ،بين متوسطات أراء المبحوثين
 المؤهل العلمي. تعزى إلى ،والميزة التنافسية ،العاملين

تحليل التباين " اختبارالختبار هذا الفرضية؛ تم استخدام 
 .يوضح ذلك اآلتي"، والجدول األحادي

 المؤهل العلمي –اختبار "تحليل التباين األحادي"نتائج  (:13) ذو الرقم جدولال
مجموع  التباينمصدر  

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 

"F" 
مستوى 
 الداللة

االستبيان 
 بشكل عام

بين 
 المجموعات

0.115 3 0.038 0.383 
  
  

0.766 
  
داخل   

 المجموعات
4.527 45 0.101 

   48 4.642 المجموع

تبين أن القيمة  ،(13) ذي الرقم جدولالالموضحة في من النتائج 
أكبر من  "التباين األحادي المقابلة الختبار"تحليل (.Sig)االحتمالية 

وبذلك يمكن استنتاج أنه ال توجد فروق ذات  ،(0.05)مستوى الداللة 
عزى إلى ت   ،عينة الدراسةتقديرات داللة إحصائية بين متوسطات 

 المؤهل العلمي. 
 :النتائج

 ،ولية االجتماعية"ؤ "المس :المستقلالمتغير النتائج أن  تظهر .1
 "رضا العاملين". :ليس له تأثير إيجابي على المتغير الوسيط

المتوسط  العدد الجنس 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستوى  tقيمة 
 الداللة

االستبيان 
بشكل 
 عام

 0.734 0.341- 0.30 3.70 36 ذكر

مجموع  مصدر التباين 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 

"F" 
مستوى 
 الداللة

االستبيان 
بشكل 
 عام

 0.630 0.062 2 0.124 بين المجموعات
  
  

0.537 
  
  

داخل 
 المجموعات

4.519 46 0.098 

   48 4.642 المجموع
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 وليةالمسؤ " :المستقل للمتغير مباشر تأثير وجود النتائج . تظهر2
 .”التنافسية الميزة“ :التابع المتغير على ،"االجتماعية

ه ليس ل ،"رضا العاملين" :أن المتغير الوسيطالنتائج  . تظهر3
الميزة “ :على المتغير التابع اتأثير إيجابي وغير دال إحصائي  

 .”التنافسية
في أثر أبعاد المسؤولية  اا وسيط  دور   يؤد يرضا العاملين ال  .4

 االجتماعية على الميزة التنافسية.
تعزى للمتغيرات  ،حصائيةال توجد فروق ذات داللة إ .5

 لخ(.لمؤهل الوظيفي.. إ، واوالعمر ،كالجنس: )الديمغرافية
 توصيات:ال
ضرورة العمل على تبني سرعة االستجابة للتغيرات التكنولوجية  .1

لمواكبة التطور في تقديم  ها؛التي تطرأ داخل الشركة وخارج
 الخدمات. 

؛ للمحافظة على مستوى ولية االجتماعيةالتركيز على المسؤ  .2
  من الميزة التنافسية. عال  

 جميع المعلومات الالزمةالموظفين بالشركة بتوفير ضرورة قيام  .3
 للزبائن.

، بوضع ن تبادر شركات القطاع الخاص في قطاع غزةأ .4
، بما يتفق مع ولية االجتماعيةإستراتيجية مناسبة لتطبيق المسؤ 

 .اتهاإمكان
فكار الموجهة نحو تحسين احتياجات ضرورة االستماع إلى األ .5

  . همالموظفين وتحفيز نها تعزيز التي من شأ ،الموظفين

ولية االجتماعية لدى فاعلي ة المسؤ العمل على تحسين جهود  .6
 .شركات القطاع الخاص في قطاع غزة

بين جميع العاملين في  وتقويتهاتشجيع العالقات ضرورة  .7
عن طريق تبن ي  ،شركات القطاع الخاص في قطاع غزة

 سرة.إستراتيجية األ
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