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 :ملخص
 ىدفت الدراسة إىل التعرف على وظيفة االختيار كإحدى فبارسات إدارة اؼبوارد البشرية وأثرىا على ربقيق اؼبيزة التنافسية اؼبستدامة يف   

قطاع غزة، وقد اعتمد الباحثان إلجراء الدراسة اؼبنهج الوصفي التحليلي، واستخدم أسلوب اؼبسح الشامل -الشركات اؼبزودة ػبدمة اإلنًتنت
 إلدخال البيانات ومعاعبتها واختبار الفرضيات. وتوصلت الدراسة للنتائج التالية (SPSS)مت استخدام برنامج وقد 
%(. 75.1أىتمام العاملني يف الشركات اؼبزودة ػبدمة اإلنًتنت يف ؿبافظات غزة ببعد االختيار بدرجة كبرية، وقد حصل على وزن نسيب ) 

الدراسة على ؾبال اؼبيزة التنافسية اؼبستدامة يف الشركات اؼبزودة ػبدمة اإلنًتنت يف ؿبافظات غزة، حيث من ِقبل عينة متوسطة وجود موافقة 
%(.وأوصت الدراسة ضرورة أن تتصف عملية االختيار بالشركة اؼبزودة ػبدمة اإلنًتنت 67.6اتضح ذلك من خالل حصولو على وزن نسيب )

أنبية أن تسلك الشركة طرق ، تيار حبث تعتد على كفاءة اؼبتقدم للوظيفة بعيداً عن التحيز الشخصيبالنزاىة والشفافية واليت تضمن عدالة االخ
 إبداعية وابتكارية لدراسة سلوك اؼبستهلك وتلبية احتياجاهتم.

 االنًتنت التنافسية، اؼبيزة ، يةالبشر  اؼبوارد إدارة ، فبارسات ، االختيار :المفتاحية الكلمات
 JEL: E24, J41تصنيف 

Abstract : 
 The study aims to identify selection as one of the HRM Practices and to explore it's effect on achieving 

sustainable competitive advantage in ISP's companies in gaza strip . 

The researchers used the descriptive analytical approach, and a Census method was used to collect data 

from the respondents, they used (SPSS) for entering, analysing and using data to test hypothesizes. The 

most important findings were   : ISP's employees in Gaza strip have a great interest in Selection Practice, 

with a relative weight ( .1..7.)% There is a degree of approval in the field of sustainable competitive 

advantage in ISP's companies in Gaza strip, with a relative weight ( .61.6 .)%- the most important 

recommendations were   : Increasing the transparency and integrity through the process of Selection. 

Implementing EEQ ( Equal employment opportunities), and avoid biased evaluation of applicants, 

Increasing the intrest in implementing KSA ( Knowledge, skills and abilities) Model,Increasing 

creativity and innovation in the field of Customers behaviour analysis and customers needs assessment. 

Keywords: selection, practices, human resource management, competitive advantage, the Internet 

Jel Classification Codes : E24, J41. 
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 توطئة )مقّدمة(: 
ؾبموعة كبرية من التطورات اؼبتسارعة واؼبتالحقة خصوصًا يف اعبانب التكنولوجي حيث أصبح العامل قرية صغرية، فبا أدى  يشهد العامل حالياً 

 إىل وجود ربول من الشكل التقليدي يف اإلدارة إىل الشكل التكنولوجي، حيث أصبح للوسائل اإللكًتونية واإلنًتنت دورًا كبريًا يف إقباز
 األعمال.
م باؼبوارد البشرية باعتبارىا مصدراً لإلبداع واالبتكار من خالل اجملاالت العقلية وما ربويو من معارف وخربات، فاؼبورد البشري، ىو إن االىتما

 اعبزء األساسي الذي تنتقل عربه اؼبنظمة من اؼبعرفة الفردية إىل اؼبعرفة التنظيمية.
اً يف عملية اإلدارة االسًتاتيجية وىو ما تدركو الشركات الناجحة بصفة متزايدة يف السنوات وبالتايل فإن إدارة اؼبوارد البشرية، أصبحت جزءاً ىام

األخرية حيث تتطلب من مسؤويل اؼبوارد البشرية ؿباولة اكتساب مهارات جديدة ـبتلفة عن تلك اليت كانت مطلوبة يف أوقات سابقة 
((Noe,2010. 

ا حيويا يف جعل العنصر البشري يف حد ذاتو ميزة تنافسية فهو احملرك عبميع العناصر اؼبادية و اؼبالية وال شك بأن إدارة اؼبوارد البشرية تلعب دور 
 للمسانبة يف زيادة اإلنتاجية و ىذا من خالل اتباع سياسات االختيار السليمة .

رد البشرية وأثرىا على ربقيق اؼبيزة التنافسية , ويف ىذا السياق؛ يسعى الباحثني من خالل ىذه الدراسة إىل التعرف على فبارسات إدارة اؼبوا
 اؼبستدامة يف الشركات اؼبزودة ػبدمات اإلنًتنت يف احملافظات اعبنوبية )قطاع غزة(.

 مشكلة الدراسة: 
من يف ظل التطورات والتغريات السريعة يف ؾبال تكنولوجيا االتصاالت تسعى الشركات اؼبزودة ػبدمة اإلنًتنت إىل ربقيق مركز تنافسي متقدم 

تطبيق ل خالل االستثمار يف اؼبوارد البشرية, حيث تؤدي اسًتاتيجية اؼبوارد البشرية دوراً مهماً يف جعل اؼبورد البشري ذو قيمة تنافسية من خال
وظائفها، وتوفري متطلبات البيئة التنافسية، حيث تعمل الشركات اؼبزودة ػبدمات اإلنًتنت يف بيئة تتمثل يف عدم االستقرار السياسي 
واالقتصادي وطبيعة التحديات اليت تواجهها بالسوق, وحىت تستطيع الشركة النهوض خبدماهتا واغبصول على حصة سوقية، هبب توفر طاقم 

 (Paltel group).لكفاءات واؼبهارات اإلبداعية الذي يعد الركيزة األساسية للنجاح من ذوى ا
دمات اإلنًتنقت يعتقد الباحثني بضرورة دراسة العالقة بني فبارسات إدارة  اؼبوارد البشرية وربقيقق اؼبيقزة التنافسقية اؼبسقتدامة يف الشقركات اؼبقزودة ػبق

 لة من خالل السؤال الرئيسي التايل؟يف قطاع غزة، ويبكن للباحثني صياغة اؼبشك
زودة ػبدمقة "ما ىو أثر فبارسات عملية االختيار كأحد ابعقاد فبارسقات إدارة اؼبقوارد البشقرية علقى ربقيقق اؼبيقزة التنافسقية اؼبسقتدامة يف الشقركات اؼبق

 اإلنًتنت يف قطاع غزة؟"
 ويتفرع من السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية:

 عملية االختيار كأحد ابعاد فبارسات إدارة اؼبوارد البشرية يف الشركات اؼبزودة ػبدمة اإلنًتنت يف قطاع غزة؟ما مدى توافر  -
 ما مستوى اؼبيزة التنافسية اؼبستدامة يف الشركات اؼبزودة ػبدمة اإلنًتنت يف قطاع غزة؟ -
الختيققار كأحقققد ابعقققاد فبارسقققات إدارة اؼبقققوارد ( بقققني عمليقققة اα ≤ 0.05ىققل توجقققد عالققققة ذات داللقققة إحصقققائية عنققد مسقققتوى داللقققة ) -

 البشرية وربقيق اؼبيزة التنافسية اؼبستدامة يف الشركات اؼبزودة ػبدمة اإلنًتنت يف قطاع غزة؟
ىققل توجققد فققروق ذات داللققة إحصققائية بققني متوسققطات اسققتجابات اؼببحققوثني حققول عمليققة االختيققار كأحققد ابعققاد فبارسققات إدارة اؼبققوارد  -

 ، اؼبسمى الوظيفي، عدد سنوات اػبدمة، اؼبؤىل العلمي، مكان العمل(؟فئة العمريةى للمتغريات الديبوغرافية )اعبنس، الالبشرية تُعز 
ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات استجابات اؼببحوثني حول اؼبيزة التنافسية اؼبسقتدامة تُعقزى للمتغقريات الديبوغرافيقة  -

 وظيفي، عدد سنوات اػبدمة، اؼبؤىل العلمي، مكان العمل(؟)اعبنس، العمر، اؼبسمى ال
 متغيرات الدراسة:

 فبارسات إدارة  اؼبوارد البشرية اؼبتغري اؼبستقل: االختيار كإحدى  -
 اؼبيزة التنافسية اؼبستدامةاؼبتغري التابع:  -
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اؼبرونققة،  ، اؼبنققتج، االسقتجابة للزبققائن، الفاعليققة، كفققاءة اؼبنظمققة)جققودة  ( يتفقرع منققو األبعققاد التاليققة:2012باالعتمقاد علققى دراسققة )طالققب والبنققا ,
 التكلفة، االبداع(

 ) اعبنس , الفئة العمرية , اؼبسمى الوظيفي , عدد سنوات اػبدمة ، اؼبؤىل العلمي ، مكان العمل ( . المتغيرات الديموغرافية :
 فرضيات الدراسة: 
( بقققني عمليقققة االختيقققار كأحقققد ابعقققاد α ≤ 0.05الفرضقققية الرئيسقققة األوىل: توجقققد عالققققة ذات داللقققة إحصقققائية عنقققد مسقققتوى داللقققة ) -1

 فبارسات إدارة اؼبوارد البشرية وربقيق اؼبيزة التنافسية اؼبستدامة يف الشركات اؼبزودة ػبدمة اإلنًتنت يف قطاع غزة.
 فرضيات الفرعية التالية:ويتفرع من الفرضية الرئيسة األوىل ال

( بني اختيار إدارة اؼبوارد البشرية، وربقيقق اؼبيقزة التنافسقية اؼبسقتدامة α ≤ 0.05توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) - أ
 يف الشركات اؼبزودة ػبدمة اإلنًتنت يف قطاع غزة.

( علققى α ≤ 0.05بشققرية تققأثريا ذو داللققة إحصققائية عنققد مسققتوى داللققة )الفرضققية الرئيسققة الثانيققة: تققؤثر فبارسققات اختيققار إدارة اؼبققوارد ال -2
 وربقيق اؼبيزة التنافسية اؼبستدامة يف الشركات اؼبزودة ػبدمة اإلنًتنت يف قطاع غزة.

( بقققني متوسقققطات اسقققتجابات اؼببحقققوثني حقققول α ≤ 0.05الفرضقققية الثالثقققة: توجقققد فقققروق ذات داللقققة إحصقققائية عنقققد مسقققتوى داللقققة ) -3
، اؼبؤىقل فئقة العمريقةإدارة اؼبوارد البشرية يف الشركات اؼبزودة ػبدمقة اإلنًتنقت يف قطقاع غقزة تعقزى للمتغقريات الديبوغرافيقة التاليقة )اعبقنس، الاختيار 

 العلمي، اؼبسمى الوظيفي، مكان العمل، سنوات اػبدمة(.
بقققني متوسقققطات اسققتجابات اؼببحقققوثني حقققول  (α ≤ 0.05الفرضققية الرابعقققة: توجققد فقققروق ذات داللقققة إحصققائية عنقققد مسقققتوى داللققة ) -4

عمققر، اؼبؤىققل ربقيققق اؼبيققزة التنافسققية اؼبسققتدامة يف الشققركات اؼبققزودة ػبدمققة اإلنًتنققت يف قطققاع غققزة تعققزى للمتغققريات الديبوغرافيققة التاليققة )اعبققنس، ال
 العلمي، اؼبسمى الوظيفي، مكان العمل، سنوات اػبدمة(.

 أىداف الدراسة: 
 وافر اؼبيزة التنافسية اؼبستدامة يف الشركات اؼبزودة ػبدمة اإلنًتنت يف قطاع غزة كما يرى أفراد العينة.الكشف على درجو ت 
 .معرفة مستوى اختيار إدارة اؼبوارد البشرية يف الشركات اؼبزودة ػبدمة اإلنًتنت يف قطاع غزة من وجهو نظر اؼببحوثني 
 بشقرية يف ربقيقق اؼبيقزة التنافسقية اؼبسقتدامة يف الشقركات اؼبقزودة ػبدمقة اإلنًتنقت يف قطقاع التعرف علقى العالققة بقني اختيقار إدارة اؼبقوارد ال

 غزة.
  الوقوف على الفروق بني متوسطات استجابات اؼببحوثني حول اختيار إدارة اؼبقوارد البشقرية يف الشقركات اؼبقزودة ػبدمقة اإلنًتنقت تعقزى

 لعلمي، اؼبسمى الوظيفي، مكان العمل، سنوات اػبدمة(.للمتغريات الديبوغرافية )اعبنس، العمر، اؼبؤىل ا
  الوقوف علقى الفقروق بقني متوسقطات اسقتجابات اؼببحقوثني حقول ربقيقق اؼبيقزة التنافسقية اؼبسقتدامة يف الشقركات اؼبقزودة ػبدمقة اإلنًتنقت

 سنوات اػبدمة(.تعزى للمتغريات الديبوغرافية )اعبنس، العمر، اؼبؤىل العلمي، اؼبسمى الوظيفي، مكان العمل، 
 .تقدمي التوصيات ألصحاب القرار يف الشركات ؿبل الدراسة من أجل ربسني اؼبيزة التنافسية اؼبستدامة 
 أنبية الدراسة: 
 يعد ىذا البحث إثراء للجانب العلمي والبحثي يف اجملتمع الفلسطيين والقطاع التعليمي بشكل خاص. -1
و يف ىققذا اؼبوضققوع يف أي دراسققة ؿبليققة علققى اؼبتغققريات نفسققها، وأبعققاد البحققث علققى يعمققل البحققث بدراسققة ؾبتمققع جديققد مل يسققبق تناولقق -2

 حد علم الباحثني.
 حدود الدراسة: 
  أخقرى اغبد اؼبوضوعي: مت تناول موضوع اؼبيزة التنافسية اؼبستدامة وفبارسات إدارة اؼبوارد البشرية اؼبؤثرة فيو دون تناول متغريات مسقتقلة

 اؼبيزة التنافسية. يف ربقيقأثر أو أبعاد قد يكون ؽبا 
 .اغبد البشري: مت إجراء الدراسة على صبيع موظفي الشركات اؼبزودة ػبدمة اإلنًتنت يف قطاع غزة 
 الشركات اؼبزودة ػبدمة اإلنًتنت يف قطاع غزة فقط،  على الدراسة إجراء اغبد اؼبكاين: مت -
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 مصطلحات الدراسة:
 القيت االختيقار ؼبعقايري طبققا يقتم لوظيفة معينة وبذلك فقإن االختيقار اؼبرشحني أفضل النتقاء هبا اؼبنظمة تقوم وىي تلك األنشطة اليت:  االختيار -

 (.2009 حسن،) تطبقو اؼبنظمة
خلققق نظقام يتصقف دبميققزات  فريقدة يتفققوق هبقا علقى اؼبنافسققني مقن خققالل خدمقة الزبقون بطريقققو كفقؤة ومسققتدامة  الميززة التنافيززية الميزتدامة: -

 (.2005ويبكن احملافظو عليها باستمرار وعرضها وتقديبها بشكل أفضل من اؼبنافسني )حسن ,
 الدراسات اليابقة. 
البشقرية يف ربقيقق اؼبيقزة التنافسقية اؼبسقتدامة للمؤسسقة االقتصقادية: دراسقة حالقة أثقر اسقًتاتيجية تنميقة اؼبقوارد  ( بعنوان:2019دراسة جربي ) -

ىققدفت الدراسققة إىل التعققرف علققى أثققر اسققًتاتيجية تنميققة اؼبققوارد البشققرية وعالقتهققا بتحقيققق .اعبزائققر –جملمققع صققيدال لصققناعة األدويققة فققرع قسققنطينة 
( شققخ ، واسققتخدم الباحققث 451ينققة مققن العققاملني يف ؾبمققع صققيدال ل دويققة بلغققت )اؼبيققزة التنافسققية اؼبسققتدامة وتكققون ؾبتمققع الدراسققة مققن ع

 اؼبنهج الوصفي التحليلي لدراسة اغبالة واالستبانة كأداة عبمع البيانات.
التميقز دبقا نسقبتو  وجود أثقر ذو داللقة إحصقائية السقًتاتيجية تنميقة اؼبقوارد البشقرية يف ربقيقق ميقزة اسقتمراريةوتوصلت الدراسة إىل عدة نتقائج أنبهقا:

 % من التغريات اليت ربدث يف استمرارية ميزة التميز تعود إىل اسًتاتيجية تنمية اؼبوارد البشرية.51.4% أي أن 51.4
ة دور اؼبعرفققة كمتغقري وسقيط بققني إدارة اؼبقوارد البشققرية االسقًتاتيجية وربقيقق اؼبيققزة التنافسقية علققى شقركات الطاققق ( بعنزوان2019دراسزة بززا غر ) -

تحقيقق اؼبيقزة اؼبتجددة.ىدفت الدراسة إىل التعرف على دور اؼبعرفة كمتغري وسيط على اسًتاتيجية اؼبوارد البشرية وعالقتها اؼبباشرة وغقري اؼبباشقرة ب
التحليلقي  ( شركة متخصصة يف ىذا اجملقال ومت اسقتخدام اؼبقنهج الوصقفي342التنافسية على قطاع الطاقة اؼبتجددة، وتكون ؾبتمع الدراسة من )

 واالسققتبانة كققأداة عبمققع البيانققات ومت توزيعهققا علققى رؤسققاء األقسققام يف تلققك الشركات.وتوصققلت الدراسققة إىل عققدة نتققائج أنبهققا: وجققود عالقققة بققني
ارة اؼبعرفققة وأيضققاً وجققود تطبيققق اسققًتاتيجية اؼبققوارد البشققرية وربقيققق اؼبيققزة التنافسققية اؼبسققتدامة وأيضققاً وجققود عالقققة بققني اسققًتاتيجية اؼبققوارد البشققرية وإد

 عالقة طردية بني إدارة اؼبعرفة وربقيق اؼبيزة التنافسية يف الشركات اؼببحوثة
فبارسات اؼبوارد البشرية وعالقتها باالبتكار، دراسة تطبيقية على قطاع الفندقة يف اسقبانيا ىقدفت الدراسقة إىل  (2019دراسة جوليا  يفس ) -

اؼبوارد البشرية على ربقيق اإلبداع وذلك من خقالل دراسقة قطقاع الفندققة يف اسقبانيا، واسقتخدم الباحقث اؼبقنهج التعرف على أثر تطبيق فبارسات 
( شقققركة متخصصقققة يف قطقققاع الفندقة.وتوصقققلت 109الوصقققفي التحليلقققي واالسقققتبانة كقققأداة عبمقققع البيانقققات، حيقققث تكقققون ؾبتمقققع الدراسقققة مقققن )

 دية قوية بني تطبيق فبارسات اؼبوارد البشرية وربقيق اإلبداع يف الشركات اؼببحوثة.الدراسة إىل عدة نتائج أنبها:وجود عالقة طر 
: دور وظائف إدارة اؼبوارد البشقرية علقى جقودة األداء اإلداري يف القوزارات الفلسقطينية يف قطقاع غزة.ىقدفت ( بعنوان2018دراسة الشاعر ) -

رية علققى جققودة األداء اإلداري يف الققوزرات الفلسققطينية يف قطققاع غققزة، ولتحقيققق أىققداف الدراسققة إىل التعققرف علققى دور وظققائف إدارة اؼبققوارد البشقق
 البحقث اسقتخدم الباحقث أداة االسقتبانة، واسقتخدم اؼبقنهج الوصقفي التحليلقي. وتكقون ؾبتمقع الدراسقة مقن صبيقع العقاملني يف الوظقائف اإلشقرافية

( موظفاً من ؾبتمع الدراسة مت اختيقارىم بطريققة العينقة العشقوائية 347راسة )( موظف، حيث بلغت عينة الد2001يف الوزارات وبلغ عددىم )
( لتحليقققل البيانات.وتوصقققلت الدراسقققة إىل عقققده نتقققائج أنبهقققا:الوزن النسقققيب SPSSالطبقيقققة، واسقققتخدم الباحقققث برنقققامج التحليقققل االحصقققائي )

توسقطة, بينمقا مسقتوى جقودة األداء جقاء بدرجقو مرتفعقة بقوزن نسقيب ( وىذا يعين أن ىنقاك اتفقاق بدرجقة م%57.2لوظائف اؼبوارد البشرية بلغ )
 ( وىذا يعين أن استجابات اؼببحوثني عن ىذا البعد جاءت إهبابية.70.6%)

 : تقأثري فبارسقات مرونقة اؼبقوارد البشقرية يف تعزيقز مققدرات اؼبقوارد البشقرية: دراسقة ربليليقة نراء عينقة مقن رؤسقاء( بعنوان2018دراسة علوان ) -
العراق.ىدفت الدراسقة إىل: معرفقة تقأثري فبارسقات مرونقة إدارة اؼبقوارد البشقرية القيت سبتلكهقا الكليقات اؼببحوثقة -األقسام العلمية يف جامعة القادسية

ىققدفها. إذ مت لققدعم وتعزيققز مقققدرات اؼبققوارد البشققرية ؽبققا، واعتمققد البحققث علققى االسققتبانة كققأداة رئيسققة عبمققع البيانققات الضققرورية والالزمققة لتحقيققق 
( اسقققتمارة ومت اسققققتخدام أسقققاليب إحصقققائية أخققققرى كالوسقققط اغبسققققا . 30توزيعهقققا علقققى ؾبتمققققع الدراسقققة وىققققي الكليقققات اؼببحوثقققة ومت توزيققققع )

وتوصققلت الدراسققة إىل عققدة نتققائج أنبهقققا:أظهرت نتققائج البحققث وجققود عالققققة ارتبققاط وتققأثري ذات داللققة إحصقققائية بققني فبارسققات اؼبققوارد البشقققرية 
 %(.71.2مقدرات اؼبوارد البشرية للكليات اؼببحوث، كان الوزن النسيب لبند اؼبوارد البشرية عايل )و 
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: واقققع إدارة اؼبوىبققة وعالقتهققا بققاؼبيزة التنافسققية يف اعبامعققات الفلسققطينية يف قطققاع غزة.ىققدفت الدراسققة إىل ( بعنززوان2018دراسززة اليززدي ) -
وعالقتهققا بققاؼبيزة التنافسققية يف اعبامعققات الفلسققطينية ولتحقيققق أىققداف الباحققث اسققتخدم اؼبققنهج الوصققفي تسققليط الضققوء علققى واقققع إدارة اؼبوىبققة 

( 206التحليلي وتكون ؾبتمع الدراسة من صبيع اعبامعات العاملقة يف قطقاع غقزة، ومت اختيقار العينقة بنظقام اؼبسقح الشقامل حيقث مت توزيقع عقدد )
 %(.وتوصلت الدراسة إىل عدة نتائج أنبها:80.5( أي بنسبة )166استبانة ومت اسًتداد )

عققايل بنسققبة توصققلت الدراسققة إىل نتققائج أنبهققا وجققود عالقققة بققني أبعققاد إدارة اؼبوىبققة وربقيققق اؼبيققزة التنافسققية، وكققان الققوزن النسققيب للميققزة التنافسققية 
تنافسقية تعقزي ؼبتغقريات )اعبقنس، الفئقة العمريقة، %(.كما توصلت الدراسة إىل عقدم وجقود فروققات ذات داللقة إحصقائية حقول اؼبيقزة ال82.09)

 اؼبؤىل العلمي، سنوات اػبدمة، اؼبسمى الوظيفي( يف حني وجدت فروقات تعزى ؼبكان العمل.
 :اليابقة الدراسات عن الحالية الدراسة به ما تميزت 
-الشققركات اؼبققزودة ػبدمققة اإلنًتنققت يف احملافظققات اعبنوبيققةربديققد العالقققة بققني فبارسققات اؼبققوارد البشققرية وربقيققق اؼبيققزة التنافسققية اؼبسققتدامة يف  -

 قطاع غزة.
 ع غزة.إبراز أثر فبارسات اؼبوارد البشرية على اؼبيزة التنافسية اؼبستدامة يف الشركات اؼبزودة ػبدمة اإلنًتنت يف احملافظات اعبنوبية لقطا  -
ن تتققوفر لققدى اإلدارة العليققا وعالقتهققا بققاؼبيزة التنافسققية اؼبسققتدامة يف علققى فبارسققات اؼبققوارد البشققرية الققيت مققن اؼبمكققن أ الدراسققة ىققذه ركققزت -

 قطاع غزة.-الشركات اؼبزودة ػبدمة اإلنًتنت يف احملافظات اعبنوبية
 االطار النظر ي   .1

 :البشرية الموارد مفهوم ممارسات إدارة .1.1
العاملقة  الققوى إدارة مسقمى ربقت اإلدارة ىقذه بقدأت إذ واؼبضقمون، التسقمية حيقث التغريات من من بسلسلة البشرية اؼبوارد إدارة مصطلح مر   

 وتقدريبهم وتعييقنهم اختيقارىم حيقث مقن اؼبنظمقة، يف للعقاملني البشقرية اؼبقوارد تتضقمن القيت البشقرية اؼبقوارد    إدارة ومقن   إدارة شقؤون العقاملني
 (.2020بو شريعة،أ(خدماهتم  وإهناء بتقاعدىم وانتهاءاً  وربفيزىم، وتطويرىم

مقل حيث أن فبارسات  إدارة اؼبوارد البشقرية مقا ىقي إال نشقاطات أو وظقائف تبقدأ مقع اؼبقوارد البشقرية منقذ دخقوؽبم اؼبنظمقة، وتسقاىم يف تنظقيم ع
ابًة ؼبتغقريات البيئقة اؼبقؤثرة علقى اؼبوارد البشرية مع اؼبنظمة، فقإن دور اؼبقوارد البشقرية مل يعقد ؿبقدداً بقاألدوار الوظيفيقة بقل امتقد إىل أدوار أخقرى اسقتج

 .)2013اؼبورد البشري كاؼبتغريات البيئية القانونية واالجتماعية واالقتصادية )زعًتي، 
تاجهققا إن فبارسققات إدارة اؼبققوارد البشققرية ىققي ؾبموعققة اؼبمارسققات والسياسققات اؼبطلوبققة لتنفيققذ ـبتققف األنشققطة اؼبتعلقققة باعبوانققب البشققرية الققيت رب

( بأهنقا ذلقك اعبانقب مقن 2005) Decenzo & Robbins ( وعرفهقا Deasler) ،2007مارسة وظائفها علقى أكمقل وجقو اإلدارة ؼب
 (2004العملية اإلدارية اؼبتضمن لعدد من الوظائف واألنشطة اليت سبارس بغقرض إدارة العنصقر البشقري بطريققة فعالقة واهبابيقة وعرفهقا برنقوطي )

لق باؼبوارد البشرية اليت ربتاجها أي منظمة من أجل ربقيقق أىقدافها وتشقمل اقتنقاء ىقذه اؼبقوارد واإلشقراف عليهقا بأهنا عملية االىتمام بكل ما يتع
كقوادر واستخدامها بطريقة تضمن ربقيق أىداف اؼبنظمة، وتعرف أيضا أهنا ؾبموعة من األنشطة الضرورية اؽبادفقة إىل تزويقد اؼبنظمقة دبقا يلقزم مقن  

 (.2010ى أداء )جرادات, من أجل ربقيق أعلى مستو 
 :فبارسات ادارة اؼبوارد البشرية اليت مت اعتمادىا بالدراسةكاحدى االختيار   

 األفقققراد بقققني عمليقققة اؼبفاضقققلة عققن االختيقققار عمليقققة للققققوى العاملققة، وتعقققرب واالسقققتقطاب البحقققث لوظيفقققة الطبيعققي االمتقققداد االختيقققار وظيفقققة سبثققل
وذلقك  اؼبناسقبة، الوظيفة يف اؼبناسب الشخ  وضع إىل أيضا وهتدف  الوظيفة، لتلك درجة صالحيتهم حيث من معينة وظيفة لشغل اؼبتقدمني
 ضقروري والتعيقني االختيقار ونشقاط الوظيفقة، لشقغل اؼبتققدم الشقخ  مقؤىالت وخصقائ  وبقني الوظيفقة متطلبقات وواجبقات بقني التوافق بتحقيق
العقليقققة  واػبصقققائ  اؼبسقققتلزمات حيقققث مقققن الوظقققائف بقققني اخقققتالف والققققدرات واػبقققربة وأيضقققااألفقققراد يف الكفقققاءات  بقققني فروققققاً  لوجقققود وذلقققك

خالؽبقا  مقن يقتم القيت اؼبمارسقات ىقي  االختيقار ( علقى أن عمليقة2019وعرفقو مهقاين )( 2001تتطلبهقا الوظيفقة )عبقد البقاقي،  اليت واعبسمانية
 ضقوء ويف وعقادل، موضقوعي علقى أسقاس األفقراد اؼبتققدمني اؼبفاضقلة بقني خقالل نمق اؼبنظمقة، لشقغل الوظقائف يف اؼبتققدمني وأنسب أفضل انتقاء
 .وفعالية مهام وظيفتو بكفاءة أداء من الفرد سبكني الشاغرة، يتطلب توفر متطلبات الوظيفة ومواصفات شروط
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   الوظيفقة، وشقروط علقيهم مواصقفات تنطبقق للتأكقد مقن طلبقات اؼبتققدمني دبقتضقياهتا فحق  يقتم بأهنا: العملية القيت ومت تعريف عملية االختيار
لتعينققو وفريققق ترفضققو  تقبلققو اؼبنظمققة فريققق فققريقني إىل اؼبرشققحون يقسققم دبقتضققاىا الققيت العمليققة اإلداريققة وىققي هنايققة األمققر، يف وتعييققنهم مقققابلتهم،
 ؼبعققايري طبقققا يققتم معينققة وبققذلك فققإن االختيققارلوظيفققة  اؼبرشققحني أفضققل النتقققاء هبققا اؼبنظمققة تقققوم ( وىققي تلققك األنشققطة الققيت2014)اغبريققري، 
 (.2009 حسن،) تطبقو اؼبنظمة اليت االختيار

ؼبرشقحني ويعرفها الباحثني بأهنا تلك العملية اليت يقتم دبوجبهقا تقدقيق طلبقات الًتشقح للوظيفقة طبققا ؼبواصقفاهتا اؼبعلقن عنهقا هبقدف اختيقار أفضقل ا
 :ار تتجلى وتعطي قيمة أكرب للمؤسسة من خاللوأن عملية االختي. للعمل ضمن طاقم اؼبنظمة

 .كامل للفرد بشكل والطاقات من االمكانيات تستفيد اؼبنظمة هبعل فبا اؼبناسب والوقت اؼبكان يف اؼبناسب الشخ  وضع -
 العمل.يسهل عملية تدريبو ويقلل من خطر إصابات  مكاناتو وقدراتو،إ حيث من اؼبناسب اؼبكان يف اؼبناسب الشخ  وضع أن -
 وعققدم العمققل داخقل باالنسققجام شقعوره عققدم هبعلقو مصققدراً للمشقاكل يف اؼبنظمققة بسقبب مناسققب الغقري اؼبكققان يف اؼبناسقب الشققخ  وضقع -

 .اػباصة رغباتو إشباع
 .نظراً للتكاليف العالية اليت تتكبدىا اؼبؤسسة يف حال التوظيف اػباطئ مهم جداً، ل شخاص الفعال االختيار إن -

مقا نقتج عقن ثقورة اإلتصقاالت  إىل باالضقافة شقهدتو اإلقتصقاديات، الذي السريع التطور مع إنتشرت إن اؼبنافسة لميزة التنافيية:مفهوم ا .2.1
من واؼبعلومات, ىذه التطورات  منحت اؼبنظمة العوامل والظروف اعبيدة لإلبداع واإلبتكار, مستخدمة يف ذلك صبيع الوسائل اؼبمكنقة القيت تتضق

تنافسققية أعلققى علققى اؼبواجهققة والتصققدي والصققمود أمققام اؼبنافسققني, وإن ذلققك يتطلققب التحسققني اؼبسققتمر والتميققز لإلحتفققاظ بقيمققة وموقققع  قققدرات
 (.2011ومكانة اؼبنظمة )ابو زيد ,

مقن مرحلقة ألخقرى, انن وبأساليب ودرجات ـبتلفة  حد إىل اؼبنظمات وجدت منذ موجودة فهي  اؼبنافسة ظهور تاريخ ربديد الصعب من     
تكقون  لكن الىبتلف إثنان أن زيادة عدد اؼبنظمات وكثرة اؼبنتجات من الصنف الواحد تزيد من شدهتا, وقد سبلك اؼبنظمة اؼبيقزة التنافسقية عنقدما

 (.2012قادرة على خلق قيمة إقتصادية تفوق اؼبنافسني )طالب ,
 ثالثة اسًتاتيجيات للوصول إىل اؼبيزة التنافسية اؼبستدامة من خالل: 2013)وبياوي, (لقد تناولت  مصادر الميزة التنافييه: .3.1
 السقيطرة خقالل مقن وذلقك منافسقيها مقن أققل دبسقتوى كلفقة وفعالياهتقا أنشقطتها ربققق أو تنجقز اؼبؤسسقة أن التكلفقة وتعقين يف القيقادة -

 النجاح هبذه االسًتاتيجية. تستطيع حىت كبرية سوقية حصة ؽبا يكون أن للمؤسسة تكلفة البيع والتسويق ويتطلب وتقليل الثابتة الكلف على
وذات جودة عالية ويرتبط بسعر اؼبنتج بشكل كبقري, حيقث  مبتكرة منتجات تقدمي من اؼبؤسسة تتمكن أن يف اػبيار يعتد ىذا :التمايز -

وأن يدفع شبنو بكل رضا باإلضقافة إىل وضقوح التمييقز مقن  يكون فبيزاً وصعب التقليد من قبل اؼبنافسني, وهبب أن يكون الزبون مقدراً ؽبذا التميز
خققالل توضققيح اؼبنفعققة الققيت سققتعود علققى الزبققون وىنققاك أشققكال للتميققز فمققن اؼبمكققن أن يكققون بشققكل اعبققودة العاليققة, اؼبققذاق, سققرعو اإلسققتجابة 

 (.2018البيع )بركات,والتسليم, سهولة اإلستخدام, إلبفاض تكلفة الصيانة, الضمانة على اؼبنتج, خدمة ما بعد 
مقن الزبقائن أو خقط إنتقاج معقني أو مبقط معقني مقن التكنولوجيقا  معينقة ؾبموعقة علقى اؼبؤسسقة بًتكيقز ىقذه االسقًتاتيجية   تتمثقل ز:الًتكيق -

 ورباول تلبية إحتياجاهتم وبالتايل هتدف اؼبنظمة إىل ربقيق التميز بالسعر أو اعبودة أو كليهما.
 شقعبان، (كالتقايل نقذكرىا خارجيقة، داخلية وعوامل لعوامل تتحقق نتيجة التنافسية اؼبيزة :تحقيق الميزة التنافييه العوامل المؤثرة على.4.1 

2011) 
القانونيقة والقيت زبلقق ميقزة تنافسقية لقبع   أو االقتصادية أو أو التغريات التكنولوجية العميل احتياجات تغري يف اػبارجية: تتمثل العوامل - أ

 أسقرع مقن السقوق واؼبطلوبة يف اغبديثة التكنولوجيا استوردت اليت اؼبنظمة أن اؼبثال لسرعة الرد والتخطيط اؼبسبق، على سبيلاؼبؤسسات، نتيجة 
 غريىا.
انخقرين مقن بينهقا االبتكقار واإلبقداع  لقدى اؼبنافسقني متقوفرة تكون قدرات ال أو موارد على امتالك اؼبنظمة قدرة ىي الداخلية: العوامل - ب

يقتصققر اإلبققداع يف تطققوير اؼبنققتج أو اػبدمققة، ولكنققو يشققمل اإلبققداع يف وضققع االسققًتاتيجية واإلبققداع يف أسققلوب العمققل، مققع التكنولوجيققا حيققث ال 
 اإلبداع يف خلق فائدة جديدة للمستهلك. اؼبستخدمة أو
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 التنافيية: الميزة أهمية.5.1
 اؼبيقزة أنبيقة تكمقن وىنا اؼبنافسني, قبل من حىت الفهم التقليد أو صعبة وجعلها التنافسية استخدام اؼبيزة كيفية األعمال يف  عامل اليوم تطور    

اؼبنظمة سبتلك ميزة تنافسية مسقتدامة عنقدما تكقون رحبيتهقا أكقرب مقن رحبيقة اؼبنظمقات األخقرى، وتكقون ققادرة علقى  إن حيث اؼبستدامة، التنافسية
 (2012يزة التنافسية اؼبستدامة يف النقاط التالية )طالب والبنا, احملافظة عليها لوقت أطول، لذا تكمن أنبية اؼب

 معرفتها التنافسية والقدرة على تلبية احتياجات الزبائن. تنمية خالل من واؼبنظمات السوق ربديات ؼبواجهة سالحاً  ىي -
 .تعد معيار لنجاح واستمراية اؼبنظمات أهنا -
اؼبنظمة تبقين اسقًتاتيجياهتا اعتمقاداً علقى ربقيقق ميقزة تنافسقيو  أن يف وتتمثل باؼبنافسني مقارنةً  األساسية النجاح عناصر توافر مدى ربدد -

 مستدامة.
 اؼبقوارد اسقتغالل علقى الققدرة مقن حيقث والتميقز، هتقدف للتفقوق القيت اؼبنظمقات صبيقع إليقو تسقعى وضقرورياً  أساسقياً  سبثقل ىقدفاً  -

 تلبية احتياجات ورغبات الزبائن.اػباصة ل الطرق أقبع إختيار كذلك واإلمكانيات،
 اؼبيقزة علقى للحفقاظ اؼبنافسني على بأدائها ترتقي اؼبؤسسة أن تتطلب حيث فيها، والعاملني اؼبنظمة من اؼبتحقق باألداء أساساً  مرتبطة -

 .التنافسية
 الطريقة واإلجراءات المنهيية.2

اؼبقنهج الوصققفي التحليلققي، هبققدف وصققف الظققاىرة موضققوع الدراسققة، وربليققل نقوع الدراسققة : مققن أجققل ربقيققق أىققداف الدراسققة اسققتخدم البققاحثني 
 بياناهتا، والعالقة بني مكوناهتا، وانثار اليت ربدثها.

 أداة الدراسة:
االضافو اىل صبع فبارسات إدارة اؼبوارد البشرية و اؼبيزة التنافسية اؼبستدامة بمت إعداد االستبانو عبمع البيانات اؼبتعلقة  ؼبعرفة االختيار كإحدى 

 وتتكون استبانة الدارسة من قسمني رئيسني: بع  البيانات الديبوغرافية 
)اعبنس، العمر، اؼبؤىل العلمي، اؼبسمى الوظيفي، مكان العمل، سنوات القسم األول: وىو عبارة عن البيانات الشخصية عن اؼبستجيب 

 اػبدمة(.
 بعو واؼبستقلو.  القسم الثاين: متغريات الدراسة دبتغرياهتا التا -

 وقد مت استخدم مصدرين أساسني للبيانات:    
اؼبصادر الثانوية: حيث مت معاعبة اإلطار النظري للدراسة واليت تتمثل يف الكتب واؼبراجع العربية واألجنبية ذات العالقة، والدوريات  -

 الدراسة، والبحث واؼبطالعة يف مواقع اإلنًتنت اؼبختلفة.واؼبقاالت والتقارير، واألحباث والدراسات السابقة اليت تناولت موضوع 
اؼبصادر األولية: عبمع البيانات اليت تتعلق بشكل مباشر بالدراسة  من خالل االستبانة كأداة رئيسة للدراسة، واليت  صممت  -

 خصيصاً ؽبذا الغرض.
 ميتمع الدراسة:.1.2
 ؾبتمع الدراسة )اؼبسح الشامل(:-1

 الدراسة على الشركات اؼبزودة ػبدمة االنًتنت يف قطاع غزة، ومت حصر صبيع العاملني فيها.مت تقسيم ؾبتمع 
( 160) ولقد استخدم الباحثني أسلوب اغبصر الشامل لصغر حجم اجملتمع االحصائي وامكانيو حصره بسهولة، ووزعت االستبانة  على

%( من ؾبتمع الدراسة 87.5( منهم بنسبة )140ومت اسًتداد )ت  يعملون بالوظائف اؼبختلفة يف طبس شركات لتزويد اإلنًتن موظف
 األصلي، كما ىو موضح يف اعبدول التايل:

 ميتمع الدراسة بعد االسترداد (1جدول رقم )
 اجملموع مدى العرب فيوجن نت سًتمي سبيد كليك حضارة اؼبسمى #

 5 0 1 1 3 0 عضو ؾبلس إدارة 1
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 12 1 3 3 3 2 مدير 2
 14 1 3 3 5 2 رئيس قسم 3
 21 2 4 5 8 2 مشرف 4
 88 4 22 23 30 9 موظف 5

 140 8 33 35 49 15 اجملموع
 (:2( لقياس استجابات اؼببحثني لفقرات االستبيان حسب جدول رقم )10-1مت استخدام التدرج )

 ( درجات مقياس2جدول رقم )

 غري موافق بدرجة كبرية االستجابة
 

 موافق بدرجة كبرية

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 اؼبقياس
دل على اؼبوافقة العالية على ما ورد يف الفقرة اؼبعنية وكل تدرج لو  10( لالستجابة، وكلما اقًتبت االجابة من 10-1اختار الباحثني التدرج )

 %.10وزن نسيب 
 صدق االستبا ة: .2.2

استبانة الختبار االتساق  30ومت توزيع عينة استطالعية حجمها  يقصد بصدق االستبانة أن تقيس أسئلة االستبانة ما وضعت لقياسو،
 ومت اعتبارىا  جزء من ؾبتمع الدراسة  ، وقد قام الباحث بالتأكد من صدق االستبانة بطريقتني: الداخلي والصدق البنائي وثبات االستبانة،

 صدق المحكمين "الصدق الظاهري": -أ
 ( متخصصني يف اجملاالت األكاديبية واالدارية واؼبهنية واإلحصائية 13احملكمني تألفت من )عرض الباحثني االستبانة على ؾبموعة من 

 صدق المقياس: -ب
  االتياق الداخليInternal Validity 

حبساب يقصد بصدق االتساق الداخلي مدى اتساق كل فقرة من فقرات االستبانة مع البعد الذي تنتمي إلية ىذه الفقرة، وقد قام الباحثني 
االتساق الداخلي لالستبانة وذلك من خالل حساب معامالت االرتباط بني كل فقرة من فقرات أبعاد االستبانة والدرجة الكلية للبعد نفسو. 

 .2010 :105) )اعبرجاوي،
 الصدق البنائي Structure Validity 

اليت تريد األداة الوصول إليها، ويبني مدي ارتباط كل بعد يعترب الصدق البنائي أحد مقاييس صدق األداة الذي يقيس مدى ربقق األىداف 
 من أبعاد الدراسة بالدرجة الكلية لفقرات االستبانة.

 الدرجة الكلية لالستبانة ومتغريات الدراسة ( معامل االرتباط بني 3جدول رقم )

 
# 

 معامل ابعاد الدراسة
 بريسون
 لالرتباط

 القيمة
 االحتمالية

(Sig.) 
 0.015 *0.364 البعد األول: االختيار فبارسات اؼبوارد البشريةاؼبتغرياؼبستقل:   .1
 0.000 *0.872 اؼبيزة التنافسية اؼبستدامةاؼبتغري التابع:  

 0.349.قيمة االرتباط اعبدولية تساوي α≤0.05االرتباط دال إحصائياً عند مستوي داللة  *
 :Reliabilityثبات االستبا ة  -ب
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ارة يقصد بثبات االستبانة أن تعطي ىذه االستبانة نفس النتيجة لو مت إعادة توزيع االستبانة أكثر من مرة ربت نفس الظروف والشروط، أو بعب
الل خ أخرى أن ثبات االستبانة يعين االستقرار يف نتائج االستبانة وعدم تغيريىا بشكل كبري فيما لو مت إعادة توزيعها على األفراد عدة مرات

 و اليت بينت نتائجها أن ( وقد ربقق الباحث من ثبات استبانة الدراسة 2010فًتات زمنية معينة. )اعبرجاوي،
 .( 0.70( و للميزة التنافسية اؼبستدامة )0.760معامل ألفا كرونباخ لالختيار )

 اؼبعاعبات اإلحصائية اؼبستخدمة يف الدراسة: 
 .Statistical Package for the Social Sciences (SPSS)نامج التحليل اإلحصائيمت تفريغ وربليل االستبانة من خالل بر 

 مت استخدام العديد من األدوات اإلحصائية.
 تحليل البيا ات واختبار فرضيات الدراسة ومناقشة  تائيها.3.2

 الوصف اإلحصائي لميتمع الدراسة وفق البيا ات الشخصية: 1.3.2
 140افراد الدراسة حيب البيا ات الشخصية حيث)ن=( يوضح توزيع  4جدول رقم)
 النيبة التكرار الفئة اسم المتغير

 الينس
 65 91 ذكر
 35 49 أنثى

 فئات العمر

 27.1 38 سنة 30اقل من  
 42.1 59 سنة 40اقل من   -30من 
 29.3 41 سنة 50اقل من   -40من 

 1.5 2 سنة فاكثر 50من  

 الميمى الوظيفي

إدارة عضو ؾبلس  5 3.6 
 8.6 12 مدير

 10 14 رئيس قسم
 15 21 مشرف
 62.8 88 موظف

 الخبرة
 51.4 72 سنوات 5أقل من 

 48.6 68 10سنوات اىل اقل من  5من 

 المؤهل العلمي
 1.4 2 دراسات عليا
 66.4 93 بكالوريوس
 32.2 45 دبلوم متوسط

 مكان العمل

 10.7 15 شركة حضارة
 35 49 كليكشركة سبيد  

 25 35 شركة نت سًتمي
 23.6 33 شركة فيوجن
 5.7 8 شركة مدى

%( من العاملني يف الشركات اؼبزودة ػبدمة االنًتنت ىم من الذكور، وأن 65يتضح من خالل بيانات اعبدول السابق أن النسبة األكرب )     
يف ىذه الشركات بشكل مقبول، ويعزو الباحثني الزيادة يف نسبة الذكور %( وىذا مؤشر على سبثيل العنصر النسائي 35نسبة اإلناث كانت )
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لسطيين،  مقارنة بنسبة اإلناث تعود إىل أن ىناك توجو لتعيني الذكور أكثر من اإلناث؛ وذلك يرجع إىل العوامل الثقافية السائدة يف اجملتمع الف
حول مسح  2018تقارير الصادرة عن اعبهاز اؼبركزي لإلحصاء الفلسطيين لعام كما يرى الباحثني أن ىذه النسبة منطقية نظراً لتوافقها مع ال

% حيث بلغت نسبة اؼبرأة العاملة يف قطاع غزة 19.1القوى العاملة يف فلسطني، حيث أوضح التقرير أن نسبة اؼبرأة العاملة يف فلسطني 
كزي لإلحصاء الفلسطيين(, ويتفق مع خصائ  ؾبتمع الدراسة الذي % )اؼبوقع االلكًتوين للجهاز اؼبر 18.7% بينما يف الضفة الغربية 19.7

 يغلب علية العاملني من الذكور.
عامًا بنسبة  50إىل  30تبني من خالل بيانات العينة أن أكثر العاملني يف الشركات اؼبزودة لإلنًتنت ىم من ذوي االعمار من       

فكانت  50مة لدي اؼبوظفني حاضرة، وكان ىناك غياب واضح ؼبا ىم فوق سن ال%(، وىذا يدل على أنبية أن تكون اػبربة العا71.4)
عاماً ويرى الباحثني أنو من الطبيعي أن تكون األعمار قد تًتاوح بني فئة  30%( ىم أقل من سن 27.1%( ، وأن ما نسبتو )1.4نسبتهم )

مة االنًتنت وألنبية ىذه اؼبنصب وحساسيتها واليت ربتاج ػبربة الشباب وذلك ألن الباحث استهدف صبيع العاملني يف الشركات اؼبزودة ػبد
 واسعة يف ؾبال العمل واليت تتحقق من خالل السلم الوظيفي داخل الشركات وحداثو شركات االنًتنت معظمها أنشأت حديثا .

يف ؾبتمع الدراسة ىم من فئة موظف بنسبة تبني من خالل بيانات العينة أن أكثر العاملني يف الشركات اؼبزودة لإلنًتنت اؼبشاركني     
%( وىذه الفئة تضم مشرفني األقسام، وتليها فئة 15%( وىي الفئة األكرب من فئات ؾبتمع الدراسة، وتليو فئة عضو مشرف بنسبة )62.8)

ني ذلك إىل طبيعة اؽبيكل %( ويعزو الباحث3.6%(،   فئة عضو ؾبلس اإلدارة بنسبة )8.6%(،   فئة مدير بنسبة )10رئيس قسم بنسبة )
التنظيمي للشركات اؼببحوثة وتشابو ظروف العمل فيما بينهم، فكل شركة من اعبامعات الشركات ؽبا عدد من أعضاء ؾبلس االدارة ومدراء، 

 وكذلك لديها عدد من األقسام، وىذا ما ُيربر زيادة نسبة اؼبوظفني يف الشركات اؼببحوثة.
العينة أن أكثر العاملني يف الشركات اؼبزودة ػبدمة االنًتنت اؼبشاركني يف عينة الدراسة ىم من فئة أقل من طبس  تبني من خالل بيانات       

سنوات، ويرى الباحثني أن سنوات اػبربة لدى  10 -5%( يبتلكون اػبربة يف مواقعهم من 48.6%( وأن ما نسبتو )51.4سنوات بنسبة )
سنوات وىي ليست باػبربة الكافية  10اثة ىذه الشركات، حيث ان اعلي خربة لدى اؼببحوثني ىي  اؼببحوثني ليست عالية وذلك بسبب حد

 مقارنو دبؤسسات اخري يف ؾباالت مشاهبو.
تبني من خالل بيانات العينة أن أكثر العاملني يف الشركات اؼبزودة ػبدمة االنًتنت اؼبشاركني يف عينة الدراسة ىم من فئة ضبلة درجة      
%( من ضبلة الشهادات 1.4%( من ضبلة درجة الديبلوم اؼبتوسط، وأن ما نسبتو )32.1%( وان ما نسبتو )66.4كالوريوس بنسبة )الب

(، ويعزو العليا ويرى الباحثني أن العدد األكرب فبن يشغلون اؼبواقع الوظيفية يف الشركات اؼببحوثة ىم من ضبلة اؼبؤىالت العلمية )البكالوريوس
لك إىل طبيعة العمل يف تلك اؼبناصب، والذي يتطلب مؤىالت متخصصة ، كما يعود ذلك لزيادة نسبة البطالة وبالتايل الشركات الباحثني ذ

اىل  زبتار اؼبؤىلني أصحاب درجات البكالوريوس للعمل لديها مع وجود وفرة باػبرهبني .أما بالنسبة لنسبة الدبلوم متوسط فيعزو الباحثني ذلك
تاج فنيني واما ما ىب  نسبة الدراسات العليا فيعزو الباحثني ذلك اىل ان طبيعة العمل ال ربتاج شهادات عليا . وىذا يشري إىل طبيعة العمل رب

 امة.مقدرة اؼببحوثني العلمية لطبيعة العمل يف ىذه الشركات، وكذلك اىتمام الشركات بتطوير كوادرىا سعياً لتحقيق اؼبيزة التنافسية اؼبستد
ني من خالل بيانات العينة أن أكثر العاملني الشركات اؼبزودة ػبدمة االنًتنت اؼبشاركني يف عينة الدراسة ىم من شركة سبيد كليك تب     

%( من العاملني يف شركة فيوجن، وكذلك نسبة 23.6%( وأن ما نسبتو )25%( يليها العاملني يف شركة نت سًتمي بنسبة )35بنسبة )
%( من العاملني يف شركة مدى العرب ويرى الباحثني أن أعداد اؼبوظفني 5.7%(، وأن ما نسبتو )10.7ة كانت )العاملني يف شركة حضار 

الذين يشغلون الوظائف ىبتلف يف الشركات اؼببحوثة نظرًا إىل اختالف حجم كل شركة وحاجاهتا من تلك الوظائف، كما أن عدد األقسام 
 غرايف للمركزية يف كل شركة لو دور كبري أيضاً يف ربديد حجم تلك الوظائف.اؼبختلفة وأعداد اؼبشًتكني والتوزيع اعب

تحليل فقرات االستبا ة ومناقشة النتائج..2.3.2  
للعينة الواحدة واؼبتوسط اغبسا  والوزن النسيب لكل فقرة من فقرات بعد االختيار،  tمت استخدام اختبار  تحليل فقرات ميال االختيار:أ. 

 (، والذي يبني آراء العاملني يف الشركات اؼبزودة ػبدمة االنًتنت.5والنتائج مبينة يف جدول رقم )
 االختيار( الوسط الحيابي والوزن النيبي لمحور 5جدول )
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 البعد األول: االختيار 
الوسط 
 الحيابي

اال حراف 
 المعياري

الوزن 
النيبي 

% 

قيمة 
 االختبار

 المعنوية
p- 

value 

ترتيب 
 الفقرة

درجة 
 التأثير

1 
تعتمد الشركة على نتائج ربليل وتصميم 
الوظيفة عند اختيار اؼبرشحني للوظائف 

 الشاغرة

7.79 0.76 77.93 27.79 0.00 
1 

 كبرية

2 
ىبضع اؼبتقدم للوظيفة لعدد من 
االختبارات واؼبقابالت قبل اختياره 

 للوظيفة

7.39 0.78 73.86 20.95 0.00 
4 

 كبرية

3 
يساىم االختيار يف اغبصول على أفضل 
الكفاءات البشرية من اؼبتقدمني لشغل 

 الوظيفة

7.74 0.76 77.36 26.87 0.00 
2 

 كبرية

4 
تعتمد الشركة أسلوب مليء الشواغر من 

أمام داخل الشركة إلتاحة الفرص 
 العاملني للًتقية

7.38 0.73 73.79 22.22 0.00 
5 

 كبرية

5 
تتصف عملية االختيار بالشركة بالنزاىة 

 والشفافية.
7.36 0.82 73.57 19.51 0.00 

6 
 كبرية 

6 
يطبق نظام االختيار اإللكًتوين يف 
الشركة الستقطاب الكفاءات من 

 خارجها.

7.44 0.95 74.36 17.96 0.00 
3 

 كبرية 

 كبرية  0.00 42.32 75.14 0.42 7.51 البعد األول: االختيار 
( تبني أن ىناك موافقة بدرجة كبرية من قبل أفراد العينة على فقرات ؾبال "االختيار" بشكل عام، حيث تبني أن اؼبتوسط 5من جدول رقم )
االختيار يف توضيح الوصف الوظيفي واؼبهارات  الالزمة %(، ويعزو الباحثني ذلك ألنبية 75.1أي أن الوزن النسيب ) 7.51اغبسا  يساوي 

تعتمد الشركة على نتائج ربليل وتصميم الوظيفة عند اختيار  لتنفيذ اؼبهام واختيار الشخ  اؼبالئم للشاغر .وقد حصلت الفقرة األوىل "
ة ويعزو الباحثني ذلك إىل وجود وعي واداراك %، ودرجو موافقو كبري 77.9" على أعلى درجة موافقة بوزن نسيب  اؼبرشحني للوظائف الشاغرة

ىذه الشركات بأنبية ربليل الوظائف ووجود وصف وظيفي وبدد اؼبهام الواجب شغلها ومتطلبات شكل كل وظيفو وذلك بوضع الرجل 
 اؼبناسب يف اؼبكان اؼبناسب طبقا لرؤية واسًتاتيجية خاصو باؼبوارد البشرية .

%، وبدرجو 73.6تتصف عملية االختيار بالشركة بالنزاىة والشفافية." على أقل درجة موافقة بوزن نسيب  بينما حصلت الفقرة اػبامسة "
حيث يبكن  موافقو كبرية  ويعزو الباحثني اىل تطبيق قواعد النزاىو يف التعيني واالختيار بني اؼبرشحني اال ان ىذه الفقرة جاءت بالًتتيب األخري

 عائلية او اػباصة نظرا لدرجات القرابة والبعد عن اؼبوضوعية دون النظر اىل درجات الكفاءة .أن يتم التعيني يف الشركات ال
 رات ميال "الميزة التنافيية الميتدامة":بتحليل فقب. 

(؛ ؼبعرفة متوسطات درجات االستجابة، One Samples T-Testلعينة واحدة ) Tلتحليل فقرات اجملال مت استخدام االختبار اؼبعلمي 
% على مقياس الدراسة، كما ومت استخدام اؼبتوسط اغبسا  واالكبراف اؼبعياري والوزن 60( ىي اغبياد، وىي سبثل 6حيث اعتربت الدرجة )

 (.6النسيب والًتتيب ؼبعرفة درجة اؼبوافقة. والنتائج موضحة يف جدول رقم )
 الميتدامةالميزة التنافيية ( الوسط الحيابي والوزن النيبي لمحور 6جدول )
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 اؼبيزة التنافسية اؼبستدامةاؼبتغري التابع: 

 

الوسط 
اغبسا
  

االكبراف 
 اؼبعياري

الوزن 
النسيب 
% 

قيمة 
 االختبار

 اؼبعنوية
p- 

value 

ترتيب 
 الفقرة

درجة 
 التأثري

1 
تتصف منتجات و خدمات الشركة 
باعبودة العالية واليت تعترب مصدر تفوق 

 على اؼبنافسني.

7.36 1.12 73.64 14.41 0.00 
1 

 كبرية

2 
يوجد تطوير يف جودة خدمات الشركة دبا 

 يليب رغبات الزبائن اؼبتوقعة.
7.19 1.18 71.83 11.95 0.00 

4 
 كبرية

3 
هتتم اإلدارة العليا بالًتكيز على تطبيق 
معايري اعبودة العاؼبية واعتبارىا أساساً 

 للعمل.

7.19 0.96 71.86 14.55 0.00 
3 

 كبرية

4 
يوجد لدى إدارة التسويق طرق إبداعية 
 ومبتكرة لتسليم خدمات الشركة.

6.91 0.98 69.14 11.06 0.00 
6 

 كبرية

5 
لدى الشركة القدرة على ابتكار طرق 
وأدوات متطورة تساعد يف إقناع الزبائن 

 القتناء خدماهتا.

7.19 0.95 71.93 14.84 0.00 
2 

 كبرية

6 
وابتكارية تسلك الشركة طرق إبداعية 

لدراسة سلوك اؼبستهلك وتلبية 
 احتياجاهتم.

6.36 1.06 63.57 3.99 0.00 
18 

 متوسطة

7 
لدى الشركة القدرة على التكيف مع 
ظروف البيئة اؼبتغرية واليت تعد ميزة 

 .تنافسية للشركة

6.74 1.03 67.43 8.55 0.00 
7 

 كبرية

8 
تتبع الشركة عدة اسًتاتيجيات تسويقية 

حجم السوق و الطلب تتناسب مع 
 اؼبتغري.

6.64 0.90 66.43 8.47 0.00 
10 

 كبرية

9 
تنتهج الشركة اسًتاتيجية قيادة أقل 

التكاليف ألجل زيادة اؼببيعات مع جودة 
 مناسبة للخدمة.

6.94 0.90 69.43 12.45 0.00 
5 

 كبرية

10 
ربرص الشركة على ضمان والء الزبائن 

نوعية بتوفري احتياجاهتم وتقدمي خدمات 
 ؽبم.

6.71 1.08 67.14 7.81 0.00 
9 

 كبرية

11 
تسعى الشركة لالستجابة السريعة 
غباجات وتطلعات الزبائن عرب تقدمي 

 خدمات نوعية ؽبم.

6.56 0.85 65.57 7.75 0.00 
12 

 كبرية

12 
تتوفر لدى لشركة الطواقم اؼبؤىلة 

والقدرات الفنية النوعية لتقدمي اػبدمة 
6.51 0.98 65.14 6.22 0.00 

15 
 كبرية
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 اؼبناسبة للزبون.

13 
يوجد نظام واضح وصريح لدى الشركة 
وبدد اؼبعايري الالزمة للتعامل مع زبائن 

 الشركة.

6.54 1.04 65.43 6.17 0.00 
13 

 كبرية

ربرص الشركة أن تستخدم مواردىا اؼبتاحة  14
 البشرية واؼبالية واؼبادية بكفاءة.

 كبرية 8 0.00 8.75 67.21 0.97 6.72

15 
تنتهج الشركة طرقاً ـبتلفة لتحقيق اؼبزايا 
التنافسية مثل اإلنتاجية العالية أو اػبربة و 

 التعلم وتفادي تكرار األخطاء.

6.51 1.06 65.14 5.76 0.00 
16 

 كبرية

16 
يوجد للشركة خطة واضحة للتأكد من 
ربقيق أىدافا لشركة كالرحبية وزيادة 

 اؼببيعات.

6.46 1.17 64.57 4.62 0.00 
17 

 كبرية

17 
يتم العمل على تطوير العمليات داخل 
الشركة باستمرار للتخل  من اإلجراءات 

 الروتينية ولتوفري الوقت واعبهد.

6.52 0.94 65.21 6.56 0.00 
14 

 كبرية

18 
يوجد للشركة ىيكل تنظيمي مناسب 

يتوافق مع البيئة اؼبتغرية دبا يساىم بتحقيق 
 الفاعلية.

6.57 0.87 65.71 7.73 0.00 
11 

 كبرية

 كبرية  0.00 27.91 67.58 0.32 6.76 اؼبيزة التنافسية اؼبستدامة 
 ( يبكن استخالص ما يلي:6من جدول رقم )

الفقرة االوىل" تتصف منتجات وخدمات الشركة باعبودة العالية واليت تعترب مصدر تفوق على اؼبنافسني. " قد حصلت على أعلى درجة    
%، وبدرجو موافقو كبرية  ويعزو الباحثني ذلك  اىل وعي الشركات بأن جودة اػبدمات اليت تقدمها ىي األساس 73.6موافقة بوزن نسيب 

ليت الذي يبكن ان يبيزىا عن غريىا من اؼبنافسني , من حيث سرعو االستجابة للزبائن ومرونو التعامل معهم وتفهم األوضاع االقتصادية ؽبم وا
 صدر لتفوقها يف ؾبال تزويد خدمة االنًتنت يف قطاع غزة.تعترب م
تسلك الشركة طرق إبداعية وابتكارية لدراسة سلوك اؼبستهلك وتلبية احتياجاهتم." على أقل درجة موافقة  بينما حصلت الفقرة السادسة "    

اؼبؤسسي إال أهنا تُعد نسبة متوسطة، ويعزو الباحثني %،بدرجو موافقو متوسطو  ورغم أهنا أقل نسبة بني فقرات ؾبال سبيز 63.5بوزن نسيب 
ذلك اىل لضعف التوجو التسويقي عند ىذه الشركات وعد الرغبة او القدرة على تنفيذ حبوث تسويقيو قادرة على فهم حاجات وشكاوي 

تكار خدمات جديدة تعكس رغبات الزبائن للعمل على تلبيتها بالشكل اؼبناسب وعد قدرة ىذه الشركات على التفكري خارج الصندوق الب
 الزبائن .

غبسا  وبشكل عام فإن ىناك موافقة بدرجة كبرية من قبل أفراد العينة على فقرات ؾبال "اؼبيزة التنافسية اؼبستدامة "، حيث تبني أن اؼبتوسط ا
ربقيق ميزة تنافسية مستدامة ذبعل الشركو %.ويعزو الباحثني ذلك اىل ادارك الشركات اىل أنبية 67.6أي أن الوزن النسيب  6.76يساوي 

واؼبرونة  قادرة على االستمرار بالعمل متحديو الظروف احمليطة اػبارجية والداخلية واؼبتغريات التكنولوجية اؼبعاصرة بالًتكيز على عناصر اعبودة
 واالستجابة للزبائن وتقليل التكلفة والفعالية وغريىا

ن التساؤل الفرعي الثاين "ما مستوى اؼبيزة التنافسية اؼبستدامة يف الشركات اؼبزودة ػبدمة االنًتنت يف عوبذلك يكون الباحثني قد أجابوا 
الشركات  احملافظات اعبنوبية؟"، كما سبكن الباحثني من ربقيق اؽبدف الثاين للدراسة وىو "تسليط الضوء على واقع اؼبيزة التنافسية اؼبستدامة يف

  احملافظات اعبنوبية".اؼبزودة ػبدمة االنًتنت يف
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 اختبار فرضيات الدراسة ومناقشة النتائج: .3.3.2
( بني اختيار اؼبوارد البشرية، وربقيق اؼبيزة التنافسية α≤ 0.05توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ): الفرضية االولىأ. 

 اؼبستدامة يف الشركات اؼبزودة ػبدمة االنًتنت يف قطاع غزة.
وىي أكرب من مستوي  0.887( تساوي .Sig، وأن القيمة االحتمالية )0.012( أن معامل االرتباط يساوي 5.18جدول رقم ) يبني

وىذا يدل على عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بني اختيار اؼبوارد البشرية، وربقيق اؼبيزة التنافسية اؼبستدامة يف  α ≤ 0.05الداللة 
افسية الشركات اؼبزودة ػبدمة االنًتنت يف قطاع غزة. يعزو الباحثني ذلك ان خاصيو االختيار ليست مرتبطة ارتباط مباشر يف ربقيق اؼبيزة التن

 يقوم هبا اؼبتدرب بأي نشاط من شأنو ان ينعكس على ربقيق اؼبيزة التنافسية اؼبستدامة . تيار مرحلة أولية والوذلك الن االخ
 المزودة لخدمة اال تر ت في قطاع غزة االرتباط بين اختيار الموارد البشرية، وتحقيق الميزة التنافيية الميتدامة في الشركات( معامل 7جدول )

 الفرضية
 معامل بيرسون

 لالرتباط
 القيمة االحتمالية

(Sig.) 
 الداللة

( بني α≤ 0.05توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )
اختيار اؼبوارد البشرية، وربقيق اؼبيزة التنافسية اؼبستدامة يف الشركات اؼبزودة 

 ػبدمة االنًتنت يف قطاع غزة.
0.012 0.887 

غري دال 
 إحصائيا

 .α≤0.05االرتباط دال إحصائياً عند مستوي داللة  *
( بني متوسطات استجابات اؼببحوثني حول اختيار α≤ 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) الفرضية الثا ية:ب.

، اؼبسمى الوظيفي، الفئة العمرية اؼبوارد البشرية يف الشركات اؼبزودة ػبدمة االنًتنت يف قطاع غزة تعزى للمتغريات الديبوغرافية التالية )اعبنس، 
 عدد سنوات اػبدمة، اؼبؤىل العلمي، مكان العمل(.

( يف استجابات اؼببحوثني حول اختيار اؼبوارد البشرية يف الشركات 0.05α ≥إحصائية عند مستوى داللة )ال توجد فروق ذات داللة -1
 اؼبزودة ػبدمة االنًتنت يف قطاع غزة تعزى ؼبتغري اعبنس.

حيث كانت  α ≤ 0.05اختبار )ت( لعينتني مستقلتني أكرب من مستوى الداللة  اؼبقابلة الختبار نتائج (.Sig)تبني أن القيمة االحتمالية  
 فبا يوضح عدم وجود فروق معنوية تعزى ؼبتغري اعبنس، ... 0.934قيمة اؼبعنوية 

 الينس –اختبار )ت( لعينتين ميتقلتين (  تائج8جدول رقم )

 
 المتوسطات

 قيمة
 tاالختبار 

 القيمة
 االحتمالية

(Sig.) 
 انثى ذكر

 0.934 0.083 7.51 7.52 البعد :االختيار
  الباحثني عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات استجابات اؼببحوثني حول اختيار اؼبوارد البشرية يف الشركات ويعزو

ا ؽبا من أثر اؼبزودة ػبدمة االنًتنت تعزى ؼبتغري اعبنس: اىتمام العاملني من كال اعبنسني دبمارسات ادارة اؼبوارد البشرية والعمل على توفريىا ؼب
 اؼبيزة التنافسية اؼبستدامة وأن ىناك قواعد وأنظمة حاكمو تطبق على كال اعبنسني دون تفرقة . يف ربقيق

( يف استجابات اؼببحوثني حول اختيار اؼبوارد البشرية يف الشركات 0.05α ≥ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) -2
 الفئة العمرية.اؼبزودة ػبدمة االنًتنت يف قطاع غزة تعزى ؼبتغري 

 ( فبا يدل على وجود فروق 0.05( وىي أقل من مستوى الداللة )0.002تبني من اعبدول أن القيمة االحتمالية للمحور تساوي )
( بني متوسطات استجابات اؼببحوثني حول اختيار اؼبوارد البشرية يف الشركات اؼبزودة 0.05α ≥ذات داللة إحصائية عند مستوى داللو )

عام دبتوسط بلغ  30ػبدمة االنًتنت باحملافظات اعبنوبية تعزى ؼبتغري العمر، كما تبني أيضا أنو يوجد فروق لصاحل من ىم أعمارىم أقل من 
 يار اؼبوارد البشرية يف الشركات اؼبزودة ػبدمة االنًتنت تعزى ؼبتغري العمر.بني متوسطات استجابات اؼببحوثني حول أبعاد اخت 7.618
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 الفئة العمرية  ANOVA(  تائج اختبار "التباين األحادي" 9جدول رقم )

 
 اؼبتوسطات

 قيمة
 Fاالختبار 

 القيمة
 االحتمالية

(Sig.) 
اقل من 

 سنة 30
 -30من 
 سنة 40

 -40من 
 سنة 50

سنة  50
 فأكثر

 0.028 3.133 7.500 7.598 7.390 7.618 االختيار 
ة، ويعزو الباحثني وجود تلك الفروقات إىل عدم وجود النظرة اؼبوحدة ونفس درجو اػبربة للذين يشغلون الوظائف حول فبارسات اؼبوارد البشري

 وىذا يعين أن متغري العمر كان لو تأثري على اإلجابات أي أن ليس لديهم نفس التصور.
( يف استجابات اؼببحوثني حول اختيار اؼبوارد البشرية يف الشركات 0.05α ≥ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) -3

 اؼبزودة ػبدمة االنًتنت يف قطاع غزة تعزى ؼبتغري اؼبسمى الوظيفي.
 ( وىي أكرب من مستوى 0.138تبني من اعبدول أن القيمة االحتمالية الكلية تساوي )( فبا يدل على عدم وجود 0.05الداللة )

(  بني متوسطات استجابات اؼببحوثني حول اختيار اؼبوارد البشرية يف الشركات α(0.05 ≥فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
 اؼبزودة ػبدمة االنًتنت يف احملافظات اعبنوبية تعزى ؼبتغري اؼبسمى الوظيفي، 

 الميمى الوظيفي  ANOVA"التباين األحادي" (  تائج اختبار 10جدول رقم )

 
 قيمة اؼبتوسطات

االختبار 
F 

 القيمة
 االحتمالية

(Sig.) 
عضو ؾبلس 

 إدارة
 موظف مشرف رئيس قسم مدير

 0.121 1.860 7.45 7.55 7.65 7.75 7.50 االختيار
 

اؼببحوثني حول اختيار اؼبوارد البشرية يف الشركات اؼبزودة ويعزو الباحثني عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات استجابات 
أن صبيع اؼبوظفني جبميع مسمياهتم الوظيفيو يدركون أنبية فبارسات  ػبدمة االنًتنت يف احملافظات اعبنوبية تعزى ؼبتغري اؼبسمى الوظيفي إىل

 بدأ.وىذا يرجع اىل اإلدارة السليمة اليت تعزز ىذا اؼب اختيار اؼبوارد البشرية
( يف استجابات اؼببحوثني حول اختيار اؼبوارد البشرية يف الشركات 0.05α ≥ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) -4

 اؼبزودة ػبدمة االنًتنت يف قطاع غزة تعزى ؼبتغري سنوات اػبدمة.
 ( وىي أكرب من مستوى 0.283تبني من اعبدول أن القيمة االحتمالية تساوي )( فبا يدل على عدم وجود فروق 0.05الداللة )

( بني متوسطات استجابات اؼببحوثني حول أبعاد اختيار اؼبوارد البشرية يف الشركات 0.05α ≥ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )
 اؼبزودة ػبدمة االنًتنت يف احملافظات اعبنوبية تعزى ؼبتغري عدد سنوات اػبدمة، 

 سنوات الخدمة –اختبار )ت( لعينتين ميتقلتين (  تائج11جدول رقم )

 

 اؼبتوسطات
 قيمة
 tاالختبار 

 القيمة
 االحتمالية

(Sig.) 
 5أقل من 
 سنوات

 5من 
سنوات اىل 

 10اقل من 
 0.283 1.077- 7.55 7.48 : االختيارالبعد 

اؼببحوثني حول اختيار اؼبوارد البشرية يف الشركات اؼبزودة ويعزو الباحثني عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات استجابات 
أن صبيع اؼبوظفني وباختالف سنوات خدمتهم  ػبدمة االنًتنت يف احملافظات اعبنوبية تعزى ؼبتغري عدد سنوات اػبدمة يف صبيع اجملاالت إىل

سار الوظيفي واؽبيكل التنظيمي بالتايل يكون لديهم نظرة أكثر لديهم نفس النظرة وأن ىذه الفئة غالباً ما تكون يف مرحلة النضج والذروة يف اؼب
 وضوحاً ومشاركة أكثر فاعلية.
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( يف استجابات اؼببحوثني حول اختيار اؼبوارد البشرية يف الشركات 0.05α ≥ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) -5
 اؼبؤىل العلمي.اؼبزودة ػبدمة االنًتنت يف قطاع غزة تعزى ؼبتغري 
(، فبا يدل على عدم وجود فروق ذات داللة 0.05( وىي أكرب من مستوى الداللة )0.830تبني من اعبدول أن القيمة االحتمالية تساوي )

(  بني متوسطات استجابات اؼببحوثني حول اختيار اؼبوارد البشرية يف الشركات اؼبزودة ػبدمة 0.05α ≥إحصائية عند مستوى داللة) 
 تعزى ؼبتغري اؼبؤىل العلمي، نًتنت يف احملافظات اعبنوبيةاال

 المؤهل العلمي  ANOVA(  تائج اختبار "التباين األحادي" 12جدول رقم )

 
 اؼبتوسطات

 قيمة
 Fاالختبار 

 القيمة
 االحتمالية

(Sig.) 
دراسات 

 بكالوريوس عليا
دبلوم 
 متوسط

 0.830 0.187 7.53 7.50 7.67 البعد األول: االختيار
 

ويعزو الباحثني عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات استجابات اؼببحوثني حول اختيار اؼبوارد البشرية يف الشركات اؼبزودة 
أن فبارسة الشركو للموارد البشرية تتم باحملافظات اعبنوبية تعزى ؼبتغري اؼبؤىل العلمي يف صبيع اجملاالت إىل  ػبدمة االنًتنت يف احملافظات اعبنوبية

 .على العاملني بغ  النظر عن مؤىالهتم العلمية 
( يف استجابات اؼببحوثني حول اختيار اؼبوارد البشرية يف الشركات 0.05α ≥ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) -6

 عمل .اؼبزودة ػبدمة االنًتنت يف قطاع غزة تعزى ؼبتغري مكان ال
( فبا يدل على عدم وجود 0.05( وىي أكرب من مستوى الداللة )0.079تبني من اعبدول أن القيمة االحتمالية لدرجة الكلية تساوي )

( بني متوسطات استجابات اؼببحوثني حول اختيار اؼبوارد البشرية يف الشركات 0.05α ≥فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )
 االنًتنت يف احملافظات اعبنوبية تعزى ؼبتغري مكان العمل.اؼبزودة ػبدمة 

 مكان العمل  ANOVA(  تائج اختبار "التباين األحادي" 13جدول رقم )

 

 اؼبتوسطات
 قيمة

االختبار 
F 

 القيمة
 االحتمالية

(Sig.)  شركة
 حضارة

شركة 
سبيد  
 كليك

شركة 
نت 
 سًتمي

شركة 
 فيوجن

شركة 
 مدى

 0.079 2.141 7.52 7.67 7.54 7.43 7.38 البعد األول: االختيار
 

ويعزو الباحثني عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات استجابات اؼببحوثني حول اختيار اؼبوارد البشرية يف الشركات اؼبزودة 
الشركات يتمتع القائمني عليها بكافة اػبصائ  كون ىذه تعزى ؼبتغري مكان العمل يف صبيع اجملاالت إىل   ػبدمة االنًتنت يف احملافظات اعبنوبية

إىل تشابو القيادية والكفاءة العلمية واألكاديبية واإلدارية، كما أن وىذا مَكنها من االستفادة من اػبربات الطويلة ؼبوظفيها كما أن ذلك يعود 
 طبيعة الظروف العامة اليت تعمل فيها الشركات قيد الدراسة.

 ة:الفرضية الرئيسة الثالث
( بني متوسطات استجابات اؼببحوثني حول ربقيق اؼبيزة التنافسية اؼبستدامة α≤ 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )

دمة، يف الشركات اؼبزودة ػبدمة االنًتنت يف قطاع غزة تعزى للمتغريات الديبوغرافية التالية )اعبنس، العمر، اؼبسمى الوظيفي، عدد سنوات اػب
 اؼبؤىل العلمي، مكان العمل(.

( يف استجابات اؼببحوثني حول ربقيق اؼبيزة التنافسية اؼبستدامة يف 0.05α ≥ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) -1
 الشركات اؼبزودة ػبدمة االنًتنت يف قطاع غزة تعزى ؼبتغري اعبنس.
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(بالنسبة  α ≤ (0.05اختبار )ت( لعينتني مستقلتني أكرب من مستوى الداللة  اؼبقابلة الختبار نتائج (.Sig)تبني أن القيمة االحتمالية 
 فبا يوضح عدم وجود فروق معنوية تعزى ؼبتغري اعبنس، ... 0.629ألصبايل ؿبور )اؼبيزة التنافسية اؼبستدامة( حيث كانت قيمة اؼبعنوية 

 الينس –ميتقلتيناختبار )ت( لعينتين  (  تائج14جدول رقم )

 
 اؼبتوسطات

 قيمة
 tاالختبار 

 القيمة
 االحتمالية

(Sig.) انثى ذكر 

 0.629 0.484 6.74 6.77 اؼبيزة التنافسية اؼبستدامةاؼبتغري التابع: 
 

اؼبستدامة يف الشركات اؼبزودة ويعزو الباحثني عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات استجابات اؼببحوثني حول اؼبيزة التنافسية 
ان الذكور واالناث يدركان أنبية اؼبيزة التنافسية اؼبستدامة وذلك يرجع اىل إدارة ىذه  ػبدمة االنًتنت باحملافظات اعبنوبية تعزى ؼبتغري اعبنس

عبنسني على حد سواء مطلوب منو مهام من الشركات اليت تقوم بًتسيخ ىذا اؼببدأ يف أذىان العاملني لديها ألنو مفتاح النجاح والتقدم وكال ا
 شأهنا ان ربقق اؼبيزة التنافسية اؼبستدامة.

حول ربقيق اؼبيزة التنافسية اؼبستدامة يف ( يف استجابات اؼببحوثني 0.05α ≥ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) -2
 تعزى ؼبتغري الفئة العمرية. الشركات اؼبزودة ػبدمة االنًتنت يف قطاع غزة

 ( فبا يدل على عدم 0.05( وىي أكرب من مستوى الداللة )0.741تبني من اعبدول أن القيمة االحتمالية لدرجة الكلية تساوي )
يف  ( بني متوسطات استجابات اؼببحوثني حول اؼبيزة التنافسية اؼبستدامة0.05α≥ ≥وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )

تبني أيضا أنو ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية كون أن القيمة ، كما الشركات اؼبزودة ػبدمة االنًتنت باحملافظات اعبنوبية تعزى ؼبتغري العمر
 ≥( فبا يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )0.05االحتمالية لكل ؾبال منهم أكرب من مستوى الداللة )

0.05≥α بني متوسطات استجابات اؼببحوثني حول اؼبيزة التنافسية اؼبستدامة يف الشركات اؼبزودة ػبدمة االنًتنت باحملافظات اعبنوبية تعزى )
 ؼبتغري العمر.

 الفئة العمرية  ANOVA(  تائج اختبار "التباين األحادي" 15جدول رقم )

 
 اؼبتوسطات

 قيمة
 Fاالختبار 

 القيمة
 االحتمالية

(Sig.) 
اقل من 

 سنة 30
 -30من 
 سنة 40

 -40من 
 سنة 50

سنة  50
 فأكثر

 0.741 0.417 6.69 6.73 6.75 6.81 اؼبيزة التنافسية اؼبستدامةاؼبتغري التابع: 
دة ويعزو الباحثني عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات استجابات اؼببحوثني حول اؼبيزة التنافسية اؼبستدامة يف الشركات اؼبزو 

بة من صبيع أن اؼبيزة التنافسية اؼبستدامة مطلو ػبدمة االنًتنت باحملافظات اعبنوبية باحملافظات اعبنوبية تعزى ؼبتغري العمر يف صبيع اجملاالت إىل 
 اؼبوظفني يف ـبتلف اؼبستويات الوظيفية بغ  النظر عن العمر حيث يساىم اعبميع كل يف موقعو الوظيفي يف ربقيق أىداف الشركو .

حول ربقيق اؼبيزة التنافسية اؼبستدامة يف ( يف استجابات اؼببحوثني 0.05α ≥ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) -3
 تعزى ؼبتغري اؼبسمى الوظيفي. الشركات اؼبزودة ػبدمة االنًتنت يف قطاع غزة

( فبا يدل على عدم وجود 0.05( وىي أكرب من مستوى الداللة )0.518تبني من اعبدول أن القيمة االحتمالية لدرجة الكلية تساوي )
بات اؼببحوثني حول اؼبيزة التنافسية اؼبستدامة يف (  بني متوسطات استجاα≤(0.05 ≥فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 

كون أن   الشركات اؼبزودة ػبدمة االنًتنت يف احملافظات اعبنوبية تعزى ؼبتغري اؼبسمى الوظيفي، تبني أيضا أنو ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية
م وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( فبا يدل على عد0.05القيمة االحتمالية لكل ؾبال منهم أكرب من مستوى الداللة )

≤ ≤0.05)α بني متوسطات استجابات اؼببحوثني حول اؼبيزة التنافسية اؼبستدامة يف الشركات اؼبزودة ػبدمة االنًتنت يف احملافظات   )
 اعبنوبية تعزى ؼبتغري اؼبسمى الوظيفي
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 الميمى الوظيفي  ANOVA(  تائج اختبار "التباين األحادي" 16جدول رقم )

 
 قيمة اؼبتوسطات

االختبار 
F 

 القيمة
 االحتمالية

(Sig.) 
عضو ؾبلس 

 إدارة
 موظف مشرف رئيس قسم مدير

اؼبيزة التنافسية اؼبتغري التابع: 
 اؼبستدامة

6.72 6.88 6.77 6.82 6.73 0.814 0.518 

 
استجابات اؼببحوثني حول اؼبيزة التنافسية اؼبستدامة يف الشركات اؼبزودة ويعزو الباحثني عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات 
أن صبيع اؼبوظفني لديهم نفس النظرة وأن ىذه الفئات غالباً ما تكون يف  ػبدمة االنًتنت يف احملافظات اعبنوبية تعزى ؼبتغري اؼبسمى الوظيفي إىل

 مي بالتايل يكون لديهم نظرة أكثر وضوحاً ومشاركة أكثر فاعلية.مرحلة النضج والذروة يف اؼبسار الوظيفي واؽبيكل التنظي
حول ربقيق اؼبيزة التنافسية اؼبستدامة يف ( يف استجابات اؼببحوثني 0.05α ≥ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) -4

 تعزى ؼبتغري سنوات اػبدمة. الشركات اؼبزودة ػبدمة االنًتنت يف قطاع غزة
( فبا يدل على عدم وجود 0.05( وىي أكرب من مستوى الداللة )0.305من اعبدول أن القيمة االحتمالية لدرجة الكلية تساوي )تبني 

( بني متوسطات استجابات اؼببحوثني حول اؼبيزة التنافسية اؼبستدامة يف الشركات α≤0.05 ≥فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة)
باحملافظات اعبنوبية تعزى ؼبتغري عدد سنوات اػبدمة، كما تبني أيضا أنو ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية كون أن  اؼبزودة ػبدمة االنًتنت

( فبا يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 0.05القيمة االحتمالية لكل ؾبال منهم أكرب من مستوى الداللة )
(≤ 0.05αبني متوسطات استجا  ) بات اؼببحوثني حول اؼبيزة التنافسية اؼبستدامة يف الشركات اؼبزودة ػبدمة االنًتنت باحملافظات اعبنوبية

 تعزى ؼبتغري عدد سنوات اػبدمة.
 سنوات الخدمة –اختبار )ت( لعينتين ميتقلتين (  تائج17جدول رقم )

 

 اؼبتوسطات

 قيمة
 tاالختبار 

 القيمة
 االحتمالية

(Sig.) 
 5أقل من 
 سنوات

 5من 
سنوات اىل 
اقل من 

10 
 0.305 1.029 6.73 6.79 اؼبيزة التنافسية اؼبستدامةاؼبتغري التابع: 

 
دة ويعزو الباحثني عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات استجابات اؼببحوثني حول اؼبيزة التنافسية اؼبستدامة يف الشركات اؼبزو 

اؼبوكلة اػبربة ؽبذه الفئة يف العمل وفهمها وإدراكها لطبيعة األعمال ػبدمة االنًتنت باحملافظات اعبنوبية تعزى ؼبتغري عدد سنوات اػبدمة إىل 
 إليها واؼبهام اؼبناطة هبا، وغالباً ما يكونون يف قمة نضجهم الفكري، وكذلك العمل اؼبؤسسي ضمن اؼبسار الوظيفي احملدد ؽبم.

حول ربقيق اؼبيزة التنافسية اؼبستدامة يف ( يف استجابات اؼببحوثني 0.05α ≥ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) -5
 تعزى ؼبتغري اؼبؤىل العلمي. ؼبزودة ػبدمة االنًتنت يف قطاع غزةالشركات ا

 ( فبا يدل على 0.05( وىي أكرب من مستوى الداللة )0.183تبني من اعبدول أن القيمة االحتمالية للدرجة الكلية تساوي ،)
اؼببحوثني حول اؼبيزة التنافسية اؼبستدامة ( بني متوسطات استجابات α≤0.05 ≥عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة)
تعزى ؼبتغري اؼبؤىل العلمي، تبني أيضا أنو ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية كون أن  يف الشركات اؼبزودة ػبدمة االنًتنت باحملافظات اعبنوبية

فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( فبا يدل على عدم وجود 0.05القيمة االحتمالية لكل ؾبال منهم أكرب من مستوى الداللة )
(≤ 0.05α بني متوسطات استجابات اؼببحوثني حول اؼبيزة التنافسية اؼبستدامة يف الشركات اؼبزودة ػبدمة االنًتنت باحملافظات اعبنوبية  )
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 تعزى ؼبتغري اؼبؤىل العلمي.
 المؤهل العلمي  ANOVA(  تائج اختبار "التباين األحادي" 18جدول رقم )

 
 اؼبتوسطات

 قيمة
 Fاالختبار 

 القيمة
 االحتمالية

(Sig.) 
دراسات 

 بكالوريوس عليا
دبلوم 
 متوسط

 0.183 1.719 6.74 6.76 7.17 اؼبيزة التنافسية اؼبستدامةاؼبتغري التابع: 
 

دة ويعزو الباحثني عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات استجابات اؼببحوثني حول اؼبيزة التنافسية اؼبستدامة يف الشركات اؼبزو 
يف  مؤىالت علمية سبكنهم من اؼبسانبةأن صبيع عينة الدراسة حاصلني على ػبدمة االنًتنت باحملافظات اعبنوبية تعزى ؼبتغري اؼبؤىل العلمي إىل 

النظرة  ربقيق اغبد اؼبقبول من جودة اػبدمة الالئقة وبناء ظبعو جيده وإبداء اؼبرونة الالزمة ، فبا يدل على أن أغلب الفئة اؼببحوثة ؽبا نفس
ولية اليت تقع على إضافة إىل أهنم يشعرون دبوقع اؼبسؤ  ،حول اؼبيزة التنافسية اؼبستدامة يف الشركات اؼبزودة ػبدمة االنًتنت باحملافظات اعبنوبية

 عاتقهم يف ىذه اعبانب.
( يف استجابات اؼببحوثني حول ربقيق اؼبيزة التنافسية اؼبستدامة يف 0.05α ≥ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) -6

 الشركات اؼبزودة ػبدمة االنًتنت يف قطاع غزة تعزى ؼبتغري مكان العمل.
  ( فبا يدل على 0.05( وىي أصغر من مستوى الداللة )0.000االحتمالية لدرجة الكلية تساوي )تبني من اعبدول أن القيمة

( بني متوسطات استجابات اؼببحوثني حول اؼبيزة التنافسية اؼبستدامة يف 0.05α ≥وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )
ى ؼبتغري مكان العمل، كما تبني أيضا أنو يوجد فروق ذات داللة إحصائية كون أن الشركات اؼبزودة ػبدمة االنًتنت باحملافظات اعبنوبية تعز 

 ≥( فبا يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة)0.05القيمة االحتمالية لكل ؾبال منهم أقل من مستوى الداللة )
≤0.05αدامة يف الشركات اؼبزودة ػبدمة االنًتنت باحملافظات اعبنوبية تعزى (بني متوسطات استجابات اؼببحوثني حول اؼبيزة التنافسية اؼبست

 ؼبتغري مكان العمل لصاحل شركة نت سًتمي.
 مكان العمل  ANOVA(  تائج اختبار "التباين األحادي" 19جدول رقم )

 

 اؼبتوسطات
 قيمة

االختبار 
F 

 القيمة
 االحتمالية

(Sig.)  شركة
 حضارة

شركة 
سبيد  
 كليك

شركة 
نت 
 سًتمي

شركة 
 فيوجن

شركة 
 مدى

 0.000 26.095 6.71 6.41 6.97 6.87 6.69 اؼبيزة التنافسية اؼبستدامةاؼبتغري التابع: 
 

دمة ويعزو الباحثني وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات استجابات اؼببحوثني حول اؼبيزة التنافسية اؼبستدامة يف الشركات اؼبزودة ػب
أن ىناك توافقًا بني أغلب الشركات اؼببحوثة من حيث اإلمكانيات والقدرات االنًتنت باحملافظات اعبنوبية تعزى ؼبتغري مكان العمل إىل 

قدم التجهيزات، علمًا بأن ىذه الشركات تتنافس فيما بينها؛ من أجل ربقيق التميز واإلبداع واالبتكار فيما بينها لتحقيق أعلى معدل من التو 
 والتطور وىي تدرك أنبية ربقيق ميزة تنافسية مستدامة سبيز الشركو عن باقي منافسيها 

  تائج الدراسة .3
 )االختيار كإحدى فبارسات ادارة اؼبوارد البشرية(: الميتقلالنتائج المتعلقة بالمتغير  

أشارت النتقائج الىتمقام العقاملني يف الشقركات اؼبقزودة ػبدمقة اإلنًتنقت يف ؿبافظقات غقزة ببعقد االختيقار بدرجقة كبقرية، وققد حصقل علقى وزن      
 %(.75.1نسيب )

 مة(:)اؼبيزة التنافسية اؼبستدا النتائج المتعلقة بالمتغير التابع
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 أظهقققرت نتقققائج الدراسقققة وجقققود موافققققة مقققن ِقبقققل عينقققة الدراسقققة علقققى ؾبقققال اؼبيقققزة التنافسقققية اؼبسقققتدامة يف الشقققركات اؼبقققزودة ػبدمقققة اإلنًتنقققت يف   
 %(.67.6ؿبافظات غزة، حيث اتضح ذلك من خالل حصولو على وزن نسيب )

 النتائج المتعلقة باختبار الفرضيات
 لفرضية الرئيية األولى :النتائج المتعلقة باختبار ا - أ
 (  0.05بَينت نتائج الدراسة أنو ال توجد عالقة موجبة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ≥ α بني ؾبال االختيار وربقيق )

 (.0.012بينها ) قطاع غزة، حيث بلغ معامل االرتباط -اؼبيزة التنافسية اؼبستدامة يف الشركات اؼبزودة ػبدمة اإلنًتنت يف احملافظات اعبنوبية 
 :نتائج اؼبتعلقة باختبار الفرضية الثانية و الثالثة ال - ب

( بقققني متوسقققطات اسقققتجابات α ≤ 0.05وجقققود فقققروق ذات داللقققة إحصقققائية عنقققد مسقققتوى داللقققة       )كشقققفت نتقققائج الدراسقققة عقققن عقققدم 
يفي، سققنوات اػبدمققة، اؼبؤىققل العلمققي، مكققان العمققل( تُعققزى إىل )اعبققنس، اؼبسققمى الققوظاالختيققار كأحققد وظققائف اؼبققوارد البشققرية اؼببحققوثني حققول 

 سنة. 30بينما تبني وجود فروق تبًعا للفئة العمرية ولصاحل من أعمارىم أقل من 
( بقققني متوسقققطات اسقققتجابات α ≤ 0.05وجقققود فقققروق ذات داللقققة إحصقققائية عنقققد مسقققتوى داللقققة       )كشقققفت نتقققائج الدراسقققة عقققن عقققدم 

يف الشقركات اؼبقزودة ػبدمقة اإلنًتنقت يف ؿبافظقات قطقاع غقزة تُعقزى إىل )اعبقنس، الفئقة العمريقة، اؼبسقمى  ية اؼبسقتدامةاؼبيزة التنافسقاؼببحوثني حول 
 الوظيفي، سنوات اػبدمة، اؼبؤىل العلمي( بينما تبني وجود فروق تبًعا للفئة العمرية ولصاحل شركة نت سًتمي.

 )الديموغرافية(النتائج المتعلقة بالمتغيرات الشخصية والوظيفية  .1
أظهقرت نتققائج الدراسققة أن غالبيققة العققاملني يف الشققركات اؼبققزودة ػبدمققة اإلنًتنقت يف ؿبافظققات غققزة ىققم مققن الققذكور، حيققث بلغققت نسققبة  -

 %(.35%( من أفراد عينة الدراسة، بينما بلغت نسبة اإلناث )65الذكور )
 30ػبدمقة اإلنًتنقت يف ؿبافظقات غقزة أهنقم ينتمقون للفئقة العمريقة )مقن أوضحت نتائج الدراسة أن غالبية العاملني يف الشركات اؼبقزودة  -
سقققنة( فكانقققت نسقققبتهم  50سقققنة إىل أققققل مقققن  40%( مقققن عينقققة الدراسقققة، أمقققا مقققن تقققًتاوح أعمقققارىم بقققني )42.1( وبنسقققبة )40اققققل مقققن  -
%( بينمقا مقن ىقم مقن فئقة 27.1ت نسقبتهم )عقام( فكانق 30%( من الفئة اؼبستهدفة، بينما من الذين تقًتاوح أعمقارىم بقني )أققل مقن 29.3)
 %(.1.5عام فأكثر( كانت نسبتهم ) 50)
بَينققت نتققائج الدراسققة أن غالبيققة العققاملني يف الشققركات اؼبققزودة ػبدمققة اإلنًتنققت اؼببحوثققة يف ؿبافظققات غققزة كققانوا مققن فئققة اؼبوظققف بنسققبة  -
%(، وكققذلك نسققبة 8.6%(، وأمققا نسققبة اؼبققدير فكانققت )10%(، بينمققا كانققت نسققبة رئققيس قسققم )15%(، وكانققت نسققبة اؼبشققرف )62.8)

 %(.3.6رئيس ؾبلس اإلدارة كانت )
كشفت نتائج الدراسة أن عقدد سقنوات اػبدمقة يف ؾبقال العمقل اغبقايل العقاملني يف الشقركات اؼبقزودة ػبدمقة اإلنًتنقت يف ؿبافظقات غقزة   -

 10إىل أقققل مققن  5ة الدراسققة، وكانققت فئققة سققنوات اػبدمققة مققن )%( مققن عينقق51.4سققنوات( فكانققت سُبثققل مققا نسققبتو ) 5كانققت فئققة )أقققل مققن 
 %(.48.6سنة( سُبثل ما نسبتو )

أظهققرت نتققائج الدراسققة أن غالبيققة العققاملني يف الشققركات اؼبققزودة ػبدمققة اإلنًتنققت يف ؿبافظققات غققزة مققؤىلهم العلمققي بكققالوريوس بنسققبة  -
العلمققققي دبلققققوم متوسققققط، فيمققققا كانققققت نسققققبة ضبلققققة الدراسققققات العليققققا %( مققققؤىلهم 32.2%( مققققن عينققققة الدراسققققة، وكانققققت مققققا نسققققبتو )66.4)
(1.4.)% 
أوضقحت نتققائج الدراسققة أن غالبيققة العققاملني يف الشققركات اؼبققزودة ػبدمققة اإلنًتنققت يف ؿبافظققات غققزة فبققن يعملققون يف شققركة سققبيد كليققك  -

ينمققققا نسققققبة مققققن يعملققققون يف شققققركة فيققققوجن %(، ب25%( مققققن عينققققة الدراسققققة، وكانققققت نسققققبة مققققن يعملققققون يف شققققركة نققققت سققققًتمي )35بنسققققبة )
 %(.5.7(، وكذلك نسبة العاملني يف شركة مدى )10.75%(، بينما بلغت نسبة العاملني يف شركة حضارة )23.6)
 توصيات الدراسة  -

 التوصيات المتعلقة بتعزيز االختيار كإحدى ممارسات ادارة الموارد البشرية
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زودة ػبدمققة اإلنًتنققت بالنزاىققة والشققفافية والققيت تضققمن عدالققة االختيققار حبققث تعتققد علققى  ضققرورة أن تتصققف عمليققة االختيققار بالشققركة اؼبقق .1
 كفاءة اؼبتقدم للوظيفة بعيداً عن التحيز الشخصي. 

هبب أن تعتمد الشركة أسلوب مليء الشقواغر مقن داخقل الشقركة ؼبقا يتمتقع بقو اؼبقوظفني مقن خقربة وكفقاءة ومعرفقة بسياسقات وإجقراءات  .2
 الفرص أمام العاملني للًتقية فبا يفتح أبواب اؼبنافسة بني العاملني.الشركة وإتاحة 

العمل على  أن زبضع الشركة اؼبتققدم للوظيفقة لعقدد مقن االختبقارات واؼبققابالت للتأكقد مقن مقدى كفاءتقو قبقل اختيقاره للوظيفقة وذلقك  .3
 لضمان استقطاب الشخ  اؼبناسب للمكان اؼبناسب  

 ميزة التنافيية الميتدامةالتوصيات المتعلقة بتحقيق ال
 أنبية أن تسلك الشركة طرق إبداعية وابتكارية لدراسة سلوك اؼبستهلك وتلبية احتياجاهتم. .1
 هبب أن يوجد للشركة خطة واضحة للتأكد من ربقيق أىدافا لشركة كالرحبية وزيادة اؼببيعات. .2
 مثل اإلنتاجية العالية أو اػبربة و التعلم وتفادي تكرار األخطاء. العمل على  أن تنتهج الشركة طرقاً ـبتلفة لتحقيق اؼبزايا التنافسية .3
 ضرورة أن تتوفر لدى لشركة الطواقم اؼبؤىلة والقدرات الفنية النوعية لتقدمي اػبدمة اؼبناسبة للزبون. .4
 الوقت واعبهد.  أنبية أن يتم العمل على تطوير العمليات داخل الشركة باستمرار للتخل  من اإلجراءات الروتينية ولتوفري .5
 ضرورة أن يوجد نظام واضح وصريح لدى الشركة وبدد اؼبعايري الالزمة للتعامل مع زبائن الشركة. .6
 هبب أن تسعى الشركة لالستجابة السريعة غباجات وتطلعات الزبائن عرب تقدمي خدمات نوعية ؽبم. .7
 دبا يساىم بتحقيق الفاعلية.ضرورة أن يوجد للشركة ىيكل تنظيمي مناسب يتوافق مع البيئة اؼبتغرية  .8
 هبب أن تتبع الشركة عدة اسًتاتيجيات تسويقية تتناسب مع حجم السوق و الطلب اؼبتغري. .9
 العمل على استخدام مناىج البحث العلمي يف دراسة سلوك اؼبستهلك وربديد احتياجاتو والتعرف على حجم توقعاتو . .10
 البشرية واؼبالية واؼبادية بكفاءة. ضرورة أن ربرص الشركة أن تستخدم مواردىا اؼبتاحة .11
 

 :المراجع
(: مقاربة اؼبوارد الداخلية والكفاءات كمدخل للميزة التنافسية يف اؼبؤسسة االقتصادية اعبزائرية،) رسالو ماجستري غري منشورة 2011أبو زيد، وسيلة. ) .1

 ( ، اعبزائر.
 فلسطني.–غزة  –بيق دار اؼبنارة للنشر والتوزيع ( إدارة اؼبوارد البشرية ،النظرية والتط2020أبو شريعة،عامر ) .2
(: الذكاء االسًتاتيجي كمدخل لتعزيز اؼبيزة التنافسية "دراسقة تطبيقيقو علقى شقركو االدويقة الفلسقطينية " ) رسقالو ماجسقتري غقري 2018بركات، ؿبمد. ) .3

 منشورة ، كليو االدارة والسياسة( ، غزة ، فلسطني.
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 .عمان للنشر والتوزيع، وائل دار .البشرية اؼبوارد ادارة (:2004) .سعاد برنوطي، .4
(: أثقر اسققًتاتيجية تنميققة اؼبقوارد البشققرية يف ربقيققق اؼبيققزة التنافسقية اؼبسققتدامة للمؤسسققة االقتصقادية،) رسققالو ماجسققتري غققري 2012جقر ، عبققد اغبكققيم. ) .5

 منشورة( ، اعبزائر.
 (: اذباىات حديثو يف ادارة اؼبوارد البشرية. اليازوري للنشر، االردن.2014اغبريري، رافده. ) .6
(: فبارسقققات ادارة اؼبقققوارد البشقققرية وأثرىقققا يف ربقيقققق التميقققز اؼبؤسسقققي ، )رسقققالة غقققري منشقققورة(، جامعقققو الشقققرق األوسقققط، 2005حسقققن، عبقققد احملسقققن. ) .7

 عمان، األردن.
(: فبارسقققات اسقققًتاتيجيات اؼبقققوارد البشقققرية ودورىقققا يف اؼبرونقققة االسقققًتاتيجية يف اؼبصقققارف اإلسقققالمية الفلسقققطينية ، )رسقققالو 2013عبقققد العزيقققز. )زعقققًتي،  .8

 ماجستري غري منشورة( ، جامعو الشرق االوسط ، تركيا.
 الصورة الذىنية لدى اؼبصارف االسالمية،)رسالو ماجستري غري (: أثر فبارسات االدارة االسًتاتيجية للموارد البشرية يف ربسني2018الشاعر، ؿبمد. ) .9

 منشورة (، اعبامعو االسالمية ، غزة ، فلسطني.
(: رأس اؼبال الفكقري ودوره يف ربقيقق اؼبيقزة التنافسقية لشقركة االتصقاالت اػبلويقة الفلسقطينية جقوال ، )رسقالو ماجسقتري غقري 2011شعبان، مصطفى. ) .10

 مية غزة، فلسطني.منشورة(، اعبامعة اإلسال
 (: اسًتاتيجية احمليط االزرق واؼبيزة التنافسية اؼبستدامة. دار اغبامد للنشر، األردن.2012طالب والبنا. ) .11
 (.105فلسطني )ص–غزة  –مطبعة أبناء اعبراح  –ان الستبيققاء التربوية  لبناة قققققلمنهجيقققققد اعالقو(: ا2010اعبرجاوي،زياد) .12
 (: ادارة اؼبوارد البشرية. اإلسكندرية: الدار اعبامعية.2001عبد الباقي، صالح. ) .13
(: اسًتاتيجية توظيف اؼبوارد البشقرية وأثرىقا يف ربقيقق اؼبيقزة التنافسقية، )رسقالة ماجسقتري غقري منشقورة(، جامعقو الشقرق األوسقط، 2009على، حسن. ) .14

 عمان، األردن.
نافسقية مسققتدامة يف منظمقات األعمقال " دراسققة حالقة مؤسسقة ملبنققة اغبضقنة باؼبسققيلة " (: اإلبققداع كمقدخل الكتسقاب ميققزة ت2013وبيقاوي ، زريققو.) .15

 )رسالو ماجستري غري منشورة( ، اعبزائر.
(: دور التخطقققيط يف ادارة اؼبقققوارد البشقققرية يف ربسقققني جقققودة خقققدمات االسقققعاف يف القطقققاع اغبكومي.)رسقققالو ماجسقققتري غقققري 2019مهقققاين، توفيقققق. ) .16

 االسالمية ،غزة ، فلسطني. منشورة ( ، اعبامعو
( : دور وظائف ادارة اؼبوارد البشرية على جودة االداء االداري يف الوزرات الفلسطينية يف قطاع غزة،)رسالو ماجستري غري 2018، ؿبمد. ) الشاعر - .17

 منشورة(، اكاديبيو االدارة والسياسو ، غزة ، فلسطني.
ؼبوارد البشرية يف تعزيز مقدرات اؼبوارد البشرية، "دراسة ربليليو الراء عينو من رؤساء االقسام (: تأثري فبارسات مرونة ا2018علوان ، ؿبسن.) - .18

 العلمية يف جامعو القادسية" ) رسالو ماجستري غري منشورة ( ، العراق.
غزة ، )رسالو ماجستري غري منشورة(، (: واقع إدارة اؼبوىبة وعالقتها باؼبيزة التنافسية يف اعبامعات الفلسطينية يف قطاع 2018فراس.) اعبدي، - .19

 اكاديبيو االدارة والسياسو ، غزة ، فلسطني.
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 لصناعة األدوية فرع قسنطينة"  )رسالو ماجستري منشورة (، اعبزائر.
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