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 :قدمةامل

أعقاب  السياسية   في  العالم نهاية القرن    التطورات  الثالثة، والدخول في    العشرين، التي شهدها  التغيرات    ظهرت   عصر األلفية  في بيئة العمل  العديد من 

ا القطاعات،  و ت  ال ج ال ها تغيرات في مختلف  تق راف و واألعمال،   ا و   . ت مختلفةملنظمات تحديا والتي فرضت بطبيعتها على  أي  و ل أصبح من  أمام  أنه ل يوجد  اضح 

من خالل ،  الحوكمة   مبادئ ترتكز في جوهرها على    ، تضمن لها قدرة تنافسية عالية ،  ميزة تنافسية   تحقيق إل    البقاء في السوق و منظمة، تسعى لالرتقاء بنفسها  

ا ب القة  لعا   ذات قاللية لجميع األطراف  والعدالة والست تعزيز الشفافية     تجنبيعمل على  و التنافس ي،    املنظمة   موقف يدعم    الذي   ر األم ة ونشاطها،  ملنظم عمل 

ال  تجنب مخاطر دارة سوء  والفساد، وكذلك  التالعب  أو محاولت  كالتي حدثت  النهيارا   ،  املالية،  التسعينات   خالل ت  املاض ي ن  م   عقد  العدي  القرن  د من  في 

 .ركات العمالقة الش 

 األدب النظري:

 : Governance  كمةالحو  .1

وليامس بأنها  ( Williamson, 2009)  ون يعرف  بشكل شامل   ة نظام لدار   الحوكمة  ورقابتها  الرئيسية،  أهدافها  لتحقيق  إستراتيجي  بشكل  الشركة 

شخصية كونها  وملتزمة  وأخالقية  موقفية  بذا م   وبطريقة  وقائمة  مستقلة  ا تعنوية  واللوائح  واألنظمة  الداري  الهيكل  من  لها  يكها،  ما  لها  لداخلية  فل 

أي فر   تحقيق تلك الذاتية بمنأى عن تسلط  العالقة. و   داألهداف بقدراتها  الفئات األخرى ذات  يتقارب مع مصالح  الذي ل  فريالند  عرفها  يفيها وبالقدر 

(Freeland, 2007  )ما   النظام  بأنها يتم  توجيه  لذي  الحقوق و ن خالله  ويحدد  األعمال،  ا   واملسؤوليات  إدارة شركات  الصلة أل بين مختلف  ذات  طراف 

ويحدد كذلك  املصالح، كما يحدد قواعد وإجراءات اتخاذ القرارات املتعلقة بشؤون الشركة،    باوأصحبنشاط الشركة مثل مجلس الدارة واملساهمين  
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 :لخصامل

ف  إلىالدراسة    هذه هدفت   الحوكمأ   تعرُّ امل  املؤسسية  ةثر  تحقيق  التنافسية  يفي  عمان  املشافي  لدى زة  مدينة  في  مجتمع  تكو    .الخاصة  ن 

)  من  الدراسة )  مشافي (  7سبع  أصل  م   نت وتكو   مشفى، (  40خاصة من  التحليل  الدارية  وحدة  املستويات    عام، ائب مدير  ن   عام، )مدير  ن مختلف 

 (  240املوظفين( حيث بلغ عددهم )  األقسام،رؤساء  
 
التحل   ،موظفا (  125وتم استرداد )  ، ( استبانة150( وقد تم توزيع )150)  ليوكانت عينة وحدة 

 ( استبانة.  121وكان الصالح منها لالستخدام )

ها مجتمعة أبعادلتطبيق الحوكمة ب  ( α≤0.05ند مستوى دللة )لة إحصائية ع دل  ي : وجود أثر ذ أهمها تائج  من الن   مجموعة   إلى توصلت الدراسة  

  . في مدينة عمان الخاصة  املشافي البداع( في   ، الجودة   ، دها مجتمعة )التكلفةا امليزة التنافسية بأبع   ي فالستقاللية(   ، العدالة   ، )الشفافية

الحوكمة، وكذلك ضرورة تدريب   أبعاد ة في تطبيق  الخاص   ملشافي ا   استمرار ضرورة  ت كان أهمها  من التوصيابعدد  الدراسة  وقد أوصت  

 الحوكمة.   د اأبع من    الستفادةكيفية    على   املشافي موظفي هذه  

 .خاصة  شافي م ؛  تنافسيةيزة  م   ؛ حوكمة:  فتاحية امل الكلمات  

http://www.refaad.com/
https://www.refaad.com/views/GJEB/home.aspx
https://doi.org/10.31559/GJEB2020.9.2.10
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ل أصحاب املتبع من قبنهج  امل  بأنها  كمةتعرف الحو يقها ووسائل الرقابة على األداء. كما  قأهداف الشركة ووسائل تح  ضعالهيكل الذي يتم من خالله و 

   (. Cattrysse, 2005) ة، وكذلك فهي تعبير عن النظام الذي تتم من خالله إدارة الشركة والرقابة عليهاصالشركة ملراقبة مصالحهم الخاملصالح في ا 

لعالقة بين إدارة الشركة من ايير التي تحدد ا ات واملع لقرار ظم وا ليات والجراءات والقوانين والقواعد والن ل عة من ا الحوكمة هي مجمو   أن   ثان الباح ويرى  

 وأصحاب املصالح أو األطراف املرتبطة بالشركة مثل حملة السندات، العمال، الدائنين، املواطنين من ناحية أخرى. حملة األسهم ناحية و 

الدراسة    دستعتمو  فيالحوكمة  اد  عأبثالثة من  هذه  املعلوما  يتعنالتي    Transparencyالشفافية    (1):  املتمثلة  واملو تقديم  الصادقة  ضوعية  ت 

( Fawzy, 2003للمنظمة ) ة، وتساهم في عملية اتخاذ القرار بالوقت املناسب والصحيح بالنسبة لجميع األطراف الداخلية والخارجية بالنسبوبكل أمانة

لعدل واملساواة  ت بين العاملين على أساس ا سؤولياملهام واملوتوزيع ا   ،ظمةحترام الحقوق العائدة ألصحاب املصلحة في املني ا وه  Fairnessلة  لعدا ا (  2)  و

بينت    Independenceالستقاللية    ( 3)  و  (Joshua, 2006بينهم )  Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)وقد 

دارة املنظمة، ويمكن أن ينبثق عن أعضاء  تقلة غير خاضعة ل من قبل جهة مسشراف والرقابة على املنظمة  ب أن تشمل عمليات ال بأن الستقاللية يج

 (. Hermanns, 2006ية واملالية )على رقابة التقارير الدار  تدقيق مستقلة، تتكون من ثالثة إلى خمسة أعضاء، لإلشراف مجلس الدارة لجنة

 مليزة التنافسية ا .2

ل  التنافسية، وجذب الستثمارات وتحسين القتصاد من خالء وزيادة القدرة  على دعم األدا ( أن الحاكمية تساعد  Moureen, 2004)  مورين  يشير

املنظمة، و  إدارة  باتحسين وتطوير  التعامل بطريقة عادلة  للمساهمين والعاملينلنسبضمان  األخ  ة  في كا   دعم و   ،رى وجميع األطراف  الشفافية  فة مبدأ 

 ر الفساد.ن من ضبط عناص، على النحو الذي يمكمعامالت وعمليات املنظمة

التنافسية    (Willie, 2010)ويلي    فعر  وقد   ختبأنها  امليزة  الفجوة عنهم، من  وتوسيع هذه  الخرين،  املنافسين  التقدم عن  بين  الل  حقيق  الفرق 

أنها ( Barney & Clark, 2007) رني وكالركوعرفها با لك املنتج.تي يدفعها لقاء حصوله على ذ، والقيمة املالية البون ز لا ا حققة التي يحصل عليهالقيمة املت

 إيفانس   ما عرفهاك  .نظمات األخرى املنافسةامل  الداخلية للمنظمة، والتي ل يمكن تقليدها من قبل  بالبيئةوليد املوارد والقدرات البداعية التي تتعلق  ت

(Evans et.al, 2007بأنها عبا إعالن(  امل  رة عن  في مجالي  تفوقها  الشركة على  والتسويقدرة  أولوياالية  فهم ق، فوق كل  تتطلب  بدورها  وهي  األخرى،  تها 

العام للشركة من خالل تحد الفعالطار  الزبائن  العليا لرغبات وحاجات  الدارة  الوسيلة وال  لية،يد  اولهم في  متن  لىإ   ا طريقة األنسب ليصالهثم تحديد 

ناء الزبون للمنتجات من سلع أو  زبائن من أجل اقتحاجات ورغبات ال  تلبية  هدف إلىعملية تأنها    (Stevenson, 2007)ستيفنسون  وعرفها    أقصر وقت.

الحصول عليها والستفادة منها بأنها قدرة   ة يز امل  حثانالباويعرف  .  خدمات وطلب  إنتاج سل  التنافسية  أو منتج ذ  اتخدمع و املنظمة على  أقل  ات تكلفة 

ملنتجاتها بطريقة يعجز عن تنفيذها  الديها لضافة قيمة مصادر القوة املنظمة مل اللتغاسة، من خالل للزبائن بطريقة متميز  متميز عن نظيره في األسواق

 املنافسون الخرون. 

ا، ألنها  على اختالف أنواعها وإنتاجه  جوهري لعمل املنظمات هم و م  ملاعأنها    التنافسية تكمن فيأن أهمية امليزة    إلى  ( Lynch, 2000)  لينش   يشيرو 

عد ذات أهمية كلستراتيجية التني تصاغ حوله ا األساس الذ
ُ
ونها أداة ملواجهة التحدي الذي ينتظر املنظمة من لدن افسية الشاملة للمنظمة؛ كما أنها ت

 . عنيافسة في القطاع املمات املناملنظ

،  البداعدة،  لجو د: التكلفة، ا من هذه األبعاتحقيق امليزة التنافسية للمنظمات. و   تي تعمل علىاألبعاد ال  عدد من  وجود  لىت إ تشير معظم الدراسا

الجم الستعمال،  سهولة  التحالفات،  النمو،  التميز،  التصميم،  السمعة،  السناد،  التسليم،  الاملرونة،  التكنولوجياالية،   ;Evans, 1993)  وقت، 

Mintizberg & Quinn, 1998; Best, 1997; Macmillan & Tampo, 2000  .) ا الدراسة  اختارت  أبعاد  وقد  الجودة،لحالية   نظر   والبداع(  )الكلفة، 
 
 ا

 لجماع غالبية الدراسات على هذه األبعاد الثالثة. 

عرف  
ُ
)ت بأCostالكلفة  الطوعنها  (  املوارد  يةالتضحية  الحاو مللحصول على منافع مل  ديةتصاق ال بمجموعة من  أو غير ملموسة في  أو في سة  ضر 

مجموعة الخصائص التسويقية والهندسية بأنها    Quality الجودة رف  في حين تع  (Dekker Anderson, 2012املستقبل بغرض تحقيق أهداف محددة )

أنها "إجمالي صفات وخصائص املنتج أو   على  ة الجودية إلى مفهوم  ريطانة الباملنتج. وأشارت املواصف  ماستخدا الزبون عند  لتوقعات  والتصنيعية امللبية  

تلبية حاجا بإمكانها  التي  ورغا  تالخدمة  )الزبائن  البداع(.  Dale et. al, 1997بتهم"  بأنه  Innovation  أما  الفرد عن  فيعرف  بها  يتميز  التي  دما  العملية 

لهايواج ينفعل  مواقف  بعم  ه  معها  يسويتعايش  ثم  لق  فتجيهتجيب  وذاته،  يتفق  بما  ا   ءا  عن  مختلفة  منفردة  استجابته  وتكون  الخرين  ستجابات 

كار ديدة، أو أدوات وعمليات إدارية جديدة، كما تشمل الفكر القيادي املتمثل في طرح أفأو تقنيات عمل ججات أو خدمات  توتتضمن هذه العملية من

   .(Soo, et al, 2002) ة جديد

 نافسية درة التزيز القالحوكمة في تع أثر  .3

عدد   أ الدراس  ن متوصل  فقد  التنافسية.  امليزة  تحقيق  في  الحوكمة  لتطبيق  أثر  وجود  إلى  وجود  (2019)  القحطاني ارت  شات  دللة    أثر   إلى  ذي 

امليزة التنافسية  في  للحوكمة    إحصائية كما توصل .  مةعند تطبيق مبادئ الحوك  السعودية  املتخذة في الجامعاتات  رار القتحسين جودة  نتيجة  تحقيق 

مؤسسة مدبغة ى  ادية لدالقتص  لتنافسيةية في تعزيز ا سإلى وجود آثار ذات دللة إحصائية لتبني أبعاد الحوكمة املؤس  (2019)  لحفيظا   بدة وعحبيب
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( بجيجل  الجزائر.TAJالجلود  في  دراسة  (  ألبعادAl-Qatawneh  (2015  )  وتوصلت  أثر  وجود  تحقيا   إلى  في  املؤسسية  امللحوكمة  في   يزة ق   التنافسية 

األردن.  ا   تالشرك ا  املستدام   (2013ة )لف  وتشيرلدوائية في  التنافسية  امليزة  أن  ن  لم تعد تقتصر  ةإلى 
ُ
امل تميز  أداء  على  َتج وعلى مستوى تطوير وتحسين 

يكون   وإنما   املؤسسة، 
 
لبتط  أيضا السليم  التوجيه  كيفية  ومعرفة  الحوكمة،  لتط  (2012)  العازمي  وتوصل   لياتها.بيق  أثر  وجود  دلإلى  مة حوك  ل يبيق 

سو ا  في  املدرجة  الكويتية  للشركات  التنافسية  امليزة  رفع  في  لألور   ق لشركات  املالية.الكويت  د وتوص  اق  أبعاد Nginyo, et.al., 2018)  راسةلت  أن  إلى   )

 ويشيرا. يالة التي تمت دراستها في كينحفي ال تنافسيةامليزة ال ذي دللة فية واملسؤولية ذات أثر عدالالحوكمة املؤسسية املتمثلة في الشفافية واملساءلة وال

(Al-Haddad, 2011  إلى وجود عالقة ) رتباط موجبة با 
 
املؤسسية، وإلى وجود عالقة بأرباح كل سهم أو العوائد على األصول( والحوكمة    ين الربح )مقاسا

  عليمات الحوكمة املؤسسية الصادرة عن البنك املركزي ت نأ إلى  (2008) كلبونة راسةكما توصلت د شركة. ؤسسية وأداء الالحوكمة املارتباط موجبة بين 

ا ستؤثر في تح  األردني األردنيةملين ممارسات  أدائها،    ،صارف  املؤسسية، يؤثر بشكل رئيس على  الحوكمة  األردنية بتطبيق تعليمات  املصارف  التزام  وأن 

ع القتوبالتالي  الوطني.لى  املؤسس(  2007)  الجعيدي   ويرى   صاد  الحوكمة  أداء    ةيأن  على  وبقوة  أصولها، تؤثر  على   
 
وخصوصا عام،  بشكل  الشركات 

 مKlapper & Love, 2002)  وتوصلل خاص.  ربحية األسهم بشككل عام، وعلى  شوأرباحها ب
 
ع ( إلى أن أفضل أداء تشغيلي، وتقييم سوقي يكون مرتبطا

   .ةسيوكمة املؤستطبيق الح من مستوياتأعلى مستوى 

 :ئلتهاسأو  مشكلة الدراسة

 السؤال الرئيس التالي: في  الدراسة ل مشكلة  مث تت 

 ." الخاصة في مدينة عمان   املشافي ية في  يزة التنافس الحوكمة في امل   تطبيق مباديء أثر  "ما    

 وقد انبثق عن هذا السؤال األسئلة التالية:

 ؟في مدينة عمان الخاصة املشافيفي  ( قالليةتسافية، والعدالة، وال لشف)ا  هاعادأبكمة بيق مبادئ الحو وى تطبما مست :السؤال األول 

 عمان؟في مدينة  الخاصة املشافيفي ( البداع ،الجودة ،لفةتكال) هاأبعادبزة التنافسية ي ما مستوى تحقق امل السؤال الثاني:

ع( ، البدا ، الجودة دها مجتمعة )التكلفة ا أبعفسية ب ان يزة الت ستقاللية( في امل )الشفافية، العدالة، ال ما أثر تطبيق الحوكمة بأبعادها مجتمعة  السؤال الثالث:

 عمان.  ة في املشافي الخاصة في مدين 

 :سةالدرا فرضيات

 :ة بناء على أسئلة الدراسة تمت صياغة الفرضيات التالي 

 : الفرضية الرئيسة 

1Ho ائية عند مستو ذو دللة إحص   : ل يوجد أثر( 050ى دللة.≤α )  لية( في امليزة التنافسية  تمعة )الشفافية، العدالة، الستقال ج ها مد ا ة بأبع لتطبيق الحوكم

 في املشافي الخاصة في مدينة عمان.لبداع( فة، الجودة، ا ل دها مجتمعة )التك ا بأبع 

 وينبثق من هذه الفرضية الفرضيات الفرعية التالية:   

 الفرعية األولى: ضية  الفر 

1.1.Ho مستو  ة عند إحصائي   ثر ذو دللة : ل يوجد أ( 0.05ى دللة≤α )  املشافي  ي التكلفة في فشفافية، العدالة، الستقاللية(  بعادها مجتمعة )ال لتطبيق الحوكمة بأ

 الخاصة في مدينة عمان. 

 الفرضية الفرعية الثانية:  

.1.2Hoل يوجد أثر ذو دللة إحصائية ع :( 0.05ند مستوى دللة≤α )  املشافي   ( في الجودة في العدالة، الستقاللية ة، ي فالشفا تمعة )بأبعادها مج   طبيق الحوكمة لت

 ة في مدينة عمان. الخاص 

 الثالثة:    الفرضية الفرعية 

1.3.Ho يوجد : ل( 0.05أثر ذو دللة إحصائية عند مستوى دللة≤α )  في املشافي   ( في البداع افية، العدالة، الستقاللية لتطبيق الحوكمة بأبعادها مجتمعة )الشف

 عمان.نة  ي د في م الخاصة 

 ف الدراسة: اهدأ

 األهداف التالية:   قيقتح ىإل سعتلحالية ا الدراسة ن دراسة، واألهمية التي تكتسبها، فإمشكلة ال ناء  علىب

 . في مدينة عمان الخاصة املشافي لدى  بأبعادها مبادئ الحوكمة تطبيق مستوى  إلىالتعرف  .1

ق مستوى  إلىالتعرف  .2  الخاصة في مدينة عمان.  املشافي لدى ها دأبعاالتنافسية بمليزة ا  تحقُّ

 . ذا األثرهمدينة عمان وطبيعة  فيالخاصة  فيشاملا  لدى تنافسية لزة ا تحقيق املي فيالحوكمة  أثر تطبيق مبادئ  على التعرف .3
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 : أهمية الدراسة

.  الخاصة على نحو خاص من فوائد هذه الدراسة  ي شافامل ومن مدى استفادة منظمات األعمال بشكل عام و تكمن أهمية الدراسة في أهمية متغيراتها، 

 املشافي استفادة  مهمة بسبب إمكانية  . والدراسة الحالية  فسيةامليزة التنا  قيتحق الحوكمة في    رثأ   اولتالتي تن  البحوث   لقلة عدد   فهذه الدراسة مهمة نظرا 

العامة  الخاصة الدر   وكذلك  أن  إليها، عالوة على  توصلت  التي  النتائج  حيوية    ل و انتت  اسةمن  إدارية  أداء منظمات  أصبحت  مواضيع  في  تأثير هام  ذات 

   .هايلر إ سة املشاالدرا  يراتتغم إلىاألعمال، من خالل التطرق 

   :جراءاتالطرق وال و منهجية الدراسة 

 :اسةمنهج الدر 

 .يق أهدافهالتحق الوصفي التحليلي املنهج اعتبا هذه الدراسة دراسة سببية، فتم 

  :ة الدراسةمجتمع وعين

أما    . واحد   إقليم تقع ضمن    نها أل  في املشا  ه هذ  تم اختيار   وقد   . مشفى(  40خاصة في مدينة عمان من أصل )  مشافي (  7سبع )ن  جتمع الدراسة من م تكو 

   ( 240)  معاينة للالجتمع    عدد افراد   وقد بلغ   . ( موظف إداري   ، رؤساء األقسام مدير عام، نائب مدير عام،  ة )فئ   شملت   عاينة فقد حليل واملوحدة الت
 
  ،موظفا

الدراسة  تحدتم  و  الد من    % 62فردا، وبنسبة مئوية تقارب    (150)بــ  يد عينة  ت ، فاسةر مجتمع  أي ما  ،  ة باناست(  125)استرداد  تم  و   ، استبانة  ( 150)  عوزيتم 

الصالحة لغايات التحليل    ات انتبسال   يصبح عدد  وبالتالي  . صالحيتها للتحليلوذلك لعدم  ات ( استبان4تم استبعاد )، و ما تم توزيعهمن أصل  (  %83.3نسبته )

   . املسمى الوظيفي قية تبعا ملتغير طب كانت عينة  الدراسة  ة نعي علما أن  ، هعتم توزيا  م ( من أصل % 80.6( أي ما نسبته )121الحصائي )

 نة الدراسةوصف خصائص عي

الشخصية والوظيفية لعينة الخصائص  إلى بيان  الدراسة  الجزء من  ال  هدف هذا  املسمى    نوع الدراسة من حيث  العلمي،  املؤهل  العمر،  الجتماعي، 

   : لخصائص الشخصية والوظيفية حول ا عينة وضح إجابات الي   ول التالي والجد  . ةسدرا موضوع ال في املشافي  الوظيفي، عدد سنوات الخبرة 

 النوع االجتماعي )الجنس(:  .1

   توزيع عينة الدراسة حسب النوع االجتماعي :(1) جدول 
 االجتماعي  وع الن التكرار  النسبة

 ذكر  82 67.8%

 أنثى  39 32.2%

 املجموع  121 100%

 ة  ير لعما  ئاتفال التكرار  سبةالن 

 سنة    30اقل من  10 8.3%

 سنة   40اقل من  – 30 58 47.9%

 سنة   50قل من ا -40 40 33.1%

 سنة فأكثر   50 13 10.7%

 املجموع  121 100%

   املؤهل التعليمي التكرار  النسبة

 جتمع  كلية مم  لو دب 6 5%

 بكالوريوس 81 66.9%

 ماجستير   27 22.3%

 دكتوراه   7 5.8%

 ع و مجامل 121 100%

 املسمى الوظيفي   التكرار  النسبة

 مدير عام   5 4.1%

 م  نائب مدير عا 16 13.2%

 رئيس قسم   35 28.9%

 موظف إداري   65 53.7%

 جموع ملا 121 100%

 سنوات الخبرة   التكرار  ةالنسب

 سنوات    5اقل من  27 22.3%

 سنوات   10من  اقل -5 61 50.4%

 ة  سن  15 اقل من  – 10 18 14.9%

 سنة فأكثر   15 15 12.4%

 موع املج 121 100%
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 أداة الدراسة:

 ر جمع البيانات: من مصاد مصدرينى  اعتمدت الدراسة عل

الثانوية بالعتماد على  ،املصادر  ذا   وذلك  واملؤلفات  العالالكتب  الدراسة  قةت  اعتمدت على  بموضوع  كما  األولية،  الدراسة أد  في  املتمثلة  املصادر  اة 

     :جزئين تكونت الستبانة منوقد  .دب النظري لى األ ادا عاستن ينحثالبامن قبل  تطويرها م تالتي  نة(تباس)ا 

 سنوات الخبرة(عدد  ، الوظيفي املسمى ،املؤهل العلمي ،العمر ،)الجنس والوظيفية لومات الشخصية ملع: ا األول  الجزء •

 (.  التنافسية يزة املتعلقة باملتغير التابع )امل ئلةسأل ا ( و كمةو الحغير املستقل )األسئلة املتعلقة باملت ثاني: م الالقس •

 .وقد تم قياس املتغيرات باستخدام مقياس ليكرت الخماس ي

 أفراد عينة الدراسة على أسئلة الستبيان باعتماد املعايير التالية:  لستجاباتتوسطات الحسابية وتم توزيع امل

 (.3.66حسابية أكبر من ) طاتمتوس ت علىلصي حالت وتشمل الفقرات ة:تفعافقة املر درجة املو  •

افقة املتوسط •  (.3.66 - 2.34وتشمل مجموعة الفقرات التي تراوحت متوسطاتها الحسابية بين ) ة:درجة املو

افق •  .(2.34من )وتشمل مجموعة الفقرات التي حصلت على متوسطات حسابية أقل  ة املتدنية:درجة املو

 :ة واملرتفعةاق املتدنية واملتوسطالتف اترجلد ةيبسالحا  ( املتوسطات2ول )ويبين الجد

 معالجة مقياس ليكرت : (2جدول )

افقة   املتوسط الحسابي  درجة املو

 متدنية   1-2.33

 متوسطة   2.34-3.66

 مرتفعة     5 -3.67

 :التوزيع الطبيعي اختبار 

 يع ال بار توز م لخت د يستخ   ي ذ ل وا   ( One-Sample Kolmogorov-Smirnov Testتم إجراء اختبار )
 
   : نتائج الختبار   يبين ( 3والجدول رقم )    . بيانات طبيعيا

 ع الطبيعي للبيانات التوزي  اختبار : (3)جدول 

 K-S   Sig االنحراف املعياري  لحسابيالوسط ا  املتغيرات 

 0.096 1.232 0.56909 3.7752 الحوكمة 

 0.105 1.214 0.63894 3.9223 الشفافية 

 0.169 1.111 0.79260 3.6380 عدالة لا

 0.092 1.241 0.58747 3.7653 الستقاللية 

 0.096 1.233 0.64347 3.6130 نافسية امليزة الت

 0.171 1.109 0.78010 3.6860 التكلفة

 1.322 1.172 0.75092 3.5140 الجودة

 0.065 0.079 0.68282 3.6316 البداع 

 ع طبيانات كان يب ال  أن توزيع   إلى   النتائج   تشير 
 
 ي ق  بعاد لجميع األ  Sigقيمة   حيث بلغت  ، يا

 
( كما  5أقل من )  بعاد لجميع األ  K-Sقيم اختبار و  % 5أكبر من    ما

فإننا سنجد    ، ل عينةوحسبنا الوسط الحسابي لك  ، العينات املمكنة من مجتمع ما  ( والتي تبين انه إذا اخترنا جميع Central Limit Theoremتفسره نظرية )

 . الطبيعي ينات قريب من التوزيع الع لهذه   ية ابالحس ساطجميع األو   ع وزيت

 :صدق وثبات أداة الدراسة

ح وفهم الفقرات  ذلك للتأكد من وضو ين ذوي الختصاص و على عدد من الحكماسة تم عرض الستبانة  ر من أجل اختبار الصدق الظاهري ألداة الد 

( لالتساق  Cronbach Alphaخالل احتساب معامل كرونباخ ألفا )  الدراسة من ثبات أداة    ار باخت   ك تم عد ذلبو ة.  طلوبمل ت ا اء التعديال ها، وتم إجر الواردة في 

النتيجة لل النهائية )عالداخلي، حيث كانت  أداة ه (. ل% 94ينة  الدراسة بالثبذا يمكن وصف  البيانات ذه  الحصول عليها من خ  ات، وأن  ة  اللها مناسبالتي تم 

 التالي نتائج الختبار املذكور:  ( 4) الجدول  ة. ويبينعالي ة مادياعت لدرجة   عتخض ت، و ا تغير لقياس امل 
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 ثبات أداة الدراسة للمتغيرات  : (4)جدول 

 ألفا    كرونباخ الفقرات  د دع املتغير    

 املتغير املستقل: الحوكمة   

 % 80.57 5 شفافية لا

 % 83.26 5 العدالة 

 % 76.05 5 اللية الستق

 % 89.13 فقرة 15 قلتاملس ملتغير رات الفق ياملؤشر الكل 

 املتغير التابع: امليزة التنافسية  

 % 85.58 5 التكلفة

 % 76.71 5 الجودة

 % 81.96 7 البداع 

 % 91.12 فقرة  17  ملتغير التابعالكلي لفقرات ا ؤشر امل

 % 94.00 فقرة  32 رات أداة الدراسة   لكلي لفقاملؤشر ا

 

 الدراسة: يراتمتغ

: الشفافية، والعدالة، والستقاللية. أما  ج هي الذي يشتمل على ثالثة أبعا  املتغير املستقل )الحوكمة( هو  و  ، األول   هما:   تغيرين، م  دراسة على ت الاشتمل

 الجودة، والبداع. الذي يشتمل هو الخر على ثالثة أبعاد هي: التكلفة، و  املتغير التابع )امليزة التنافسية(  و فه املتغير الثاني 

 نات البياوتحليل  ةلحصائياملعالجة اوب أسل 

عدد الدراسة   اعتمدت 
 
الحصائية  ا األساليب  الدراسة  من  وطبيعة  تتفق  وهيالتي  ال :  ،  الحصاء  و وصفي مقاييس  ثب،  أداة  معامل  الدراسة  ات 

(Cronbach Alphaالدراسة أداة  ثبات  لختبار  و (  عدم   VIFار  اختب ،  لختبار  امل تدا   وذلك  املتغيرات  و ستقخل  للدراسة،  النمو قاختبار  لة  و ذجوة  تحليل  ، 

   . قة منهاات الفرعية املنبثالنحدار الخطي املتعدد وذلك لختبار فرضية الدراسة الرئيسية األولى والفرضي

 :ائج الدراسةتن
 التالي:  لنحوعلى ا  ارضياتهتبار فالدراسة واخ أسئلة لالجابة عن سيتم استعراض النتائج وفقا للتحليالت التي اجريت

املتعل نتال بالسؤال  قائج  تطبيق مبادول األ ة  ما مستوى  في مدينة    مةوكالح  ئ:  الخاصة  املشافي  في  واالستقاللية(  والعدالة،  )الشفافية،  بأبعادها 

 ان؟عم

ع  امل  نلإلجابة  والنحرافات  الحسابية  املتوسطات  استخراج  تم  السؤال،  مقهذا  لفقرات  تطبق عيارية  ثة  الثال  بأبعادهاكمة  الحو   ئ مباد  ياس 

 : (5رقم ) ، وحسب الجدول التاليي مدينة عمانقاللية( في املشافي الخاصة فستال  العدالة، ،ةالشفافي)

افات املعي املتوسطات الحسابية: (5) جدول   اد متغير الحوكمة لفقرات أبعارية واالنحر

رقم  

 الفقرة
 الترتيب اق درجة االتف ري عيااف امل االنحر  سابيالحالوسط    فية فقرات ُبعد الشفا

 2 مرتفعة  0.77885 3.9587 قرارات املتعلقة بأعمالهم  مة للموظفين في اتخاذ الت الالز السلطا شفىامل  تحدد 1

 3 مرتفعة  0.71186 3.9008 بالوضوح   شفىامل ل في  تتسم إجراءات العم 2

 1 مرتفعة  0.76358 4.0165 الشركة   فيفين املوظبها لجميع  مول قوانين املعاألنظمة وال شفىامل إدارة  تعكس  3

4 
في   املرض ى ع يقة عادلة وواضحة لجمي بتقديم املعلومات بطر  شفى امل رة إداتقوم 

 ب ودون تأخير  ت املناسالوق
 4 مرتفعة  0.97954 3.8760

 5 عة مرتف  0.98578  3.8595 وظائفهم  أوقات الدوام الرسمي في تأدية مهامهم و  شفى امليقض ي العاملين في  5

 عةتفر م 0.63894 3.9223 ي املؤشر الكل 

رقم  

 قرةالف
 الترتيب درجة االتفاق  االنحراف املعياري  حسابيلا الوسط  فقرات ُبعد العدالة 

 2 مرتفعة  1.04697 3.7355 مكافأة املوظفين املميزين بطريقة عادلة   إلى شفى املإدارة تسعى  6

 3 عة تفمر  0.99191 3.6860 املوظفين    على اريةاءات الدلجر قها اة عند تطبيعدال بال شفىامل  إدارةتتسم  7

8 
قانونية ألي موظف   ومساءلةملالحقة التجاوزات  شفى امل يفاءات عادلة هناك إجر 

 مخالف.  
 4 متوسطة  1.07296 3.5289

 5 سطة متو  1.03885 3.4215 مالتها دالة في جميع تعاهناك مراقبة مستمرة من قبل الدارة لتطبيق الع 9

 1 مرتفعة   0.96609  3.8182 هم وظيفت  ييز بين مدون ت ميع املوظفينتتم معاملة ج  10

 متوسطة  0.79260 3.6380 املؤشر الكلي 
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رقم  

 الفقرة
 رتيبالت درجة االتفاق  االنحراف املعياري  الوسط الحسابي   فقرات ُبعد االستقاللية

 2 مرتفعة  0.88319 3.8926 مجال العمل لجديدة في وا وعة ناملت ألفكارلتقديم اية الكاملة يتم منح املوظف الحر  11

12 
العمال املوكلة إليه بالطريقة التي   لنجازاستقاللية يمتلك املوظف الصالحية و 

 يراها مناسبة.   
 1 مرتفعة  0.70905 3.9256

13 
لس الدارة  ومتطلبات استقاللية أعضاء مج مفهوم شفىإدارة امل تحدد 

   ح. اضو  شكل م بواستقالليته
 3 مرتفعة  0.83435 3.7355

 5 متوسطة  0.86603 3.6364 تها الختلفة يز الستقاللية في معامالبتعز  فىشإدارة امل   تمهت 14

 4 متوسطة   0.80623  3.6364 شفى امل ئم الحاكمية في تعتبر الستقاللية من أهم دعا 15

 مرتفعة 0.58747 3.7653 املؤشر الكلي 

ر من متوسط أداة  ب تها الحسابية أكوذلك ألن متوسطا ن بعد الشفافية ت املعبرة ع را ق فال ينة ايجابية نحو تجاهات الع ن ا ( أ 5رقم )ظ من الجدول حنال 

  تنصلتي التفاق وا أعلى درجة من  على  ( 3لت الفقرة )ص ( حيث ح 0.63894عياري )نحراف مبإ ( و 3.9223الكلي )( وبلغ الوسط الحسابي للمؤشر 3القياس )

لت  ص ( بينما ح 0.76358نحراف معياري )إ( وب 4.0165" بمتوسط حسابي )شفىاملين في  وظفلجميع امل   ا ملعمول بهالقوانين ا األنظمة و   فىشامل   ارة دإ تعكس  "

التفاق بمتوسط ح رتفعة م درجة م  على ادنى (  5الفقرة ) ات  أوق  شفى املن في  العاملي  ض ي يق ( والتي تنص " 0.98578نحراف معياري )إب ( و 3.8595سابي )ن 

 ". م فهأدية مهامهم ووظائ رسمي في تم اللدوا ا 

من متوسط  لحسابية أكبر  ن متوسطاتها ا فقرات املعبرة عن بعد العدالة وذلك أل ال نحو    لعينة ايجابية أن اتجاهات ا   املذكور دول  من الجنالحظ    كما

لتفاق والتي  ا أعلى درجة من  على  ( 10لت الفقرة )ص حث  حي ( 0.79260ي )معيار حراف انبو  ( 3.6380( وبلغ الوسط الحسابي للمؤشر الكلي )3داة القياس )أ 

  على ادنى (  9لت الفقرة )صبينما ح   ( 0.96609اري )( وبانحراف معي3.8182" بمتوسط حسابي )تتم معاملة جميع املوظفين دون تمييز بين وظيفتهم تنص" 

ة  عدال ال  ارة لتطبيقدن قبل ال ة مستمرة م هناك مراقبص "ي تنوالت(  1.03885ياري )نحراف مع بإ ( و 3.4215من التفاق بمتوسط حسابي )  متوسطةدرجة  

 ". في جميع تعامالتها 

 نالحظ  و 
 
الجدول    أيضا ايجابية نحو    املذكور من  العينة  اتجاهات  املعب ال أن  بعفقرات  أكبر من  رة عن  الحسابية  الستقاللية وذلك ألن متوسطاتها  د 

القياس ) أداة  ال .  (3متوسط  الح وبلغ  للم وسط  )إب ( و 3.7653ي )الكلؤشر  سابي  أعلى درجة من    على   (12رة )لفقا   لت ص ث ح ( حي0.58747نحراف معياري 

( وبانحراف  3.9256" بمتوسط حسابي )ه بالطريقة التي يراها مناسبةوكلة إلييمتلك املوظف الصالحية واستقاللية لنجاز العمال امل "   التفاق والتي تنص 

( والتي تنص  0.86603نحراف معياري )ا ب( و 3.6364ابي )توسط حسممن التفاق ب وسطةت مدرجة   أدنى ى عل ( 14لت الفقرة )صح نما  ( بي0.70905معياري )

 ". فةبتعزيز الستقاللية في معامالتها الختل  شفى إدارة املتهتم "

 في مدينة عمان؟  الخاصة   ملشافي في ا (  البداع الجودة، ، فة )التكل ما مستوى تحقق امليزة التنافسية بأبعادها   النتائج املتعلقة بالسؤال الثاني: 

ع الإلج الس  نبة  مبادؤال،  هذا  تطبق  مقياس  لفقرات  املعيارية  والنحرافات  الحسابية  املتوسطات  استخراج  الثالثة    بأبعادهاالحوكمة    ئ تم 

 : (6) قم ر  التالي، وحسب الجدول ( في املشافي الخاصة في مدينة عمانالبداعالتكلفة، الجودة، )

افات املعيار املتوسطات الحسابية واالن: (6) جدول   امليزة التنافسية ير  متغ دالفقرات أبعة يحر

رقم  

 الفقرة
 الترتيب اق االتفدرجة  االنحراف املعياري  الوسط الحسابي فة فقرات ُبعد التكل

 4 ة مرتفع 1.02785 3.6694 يف الالكفؤة للتخفيض من حجم التكاظ بالعناصر  الحتفإلى  شفى إدارة املسعى ت 16

 1 مرتفعة  0.94264 3.8099 ة يطرة على حصتها السوقي ة للسلفتها بأقل تكاإنتاج خدم إلى شفى إدارة املتسعى  17

18 
مع نوعية تلك الخدمات   تتوافق بأسعار ورعاية صحيةخدمات  شفى املتقدم 

 .  والرعاية
 2 مرتفعة  0.95209 3.6694

 3 مرتفعة  1.00323 3.6694 اجل تقديم خدمات بكلف اقل   نطوير باستمرار موالتث بح الأنشطة   شفىاملتدعم  19

  مشفىللة بالنسبة كل عملية تخفيض التكلف تش 20
 
 5 متوسطة   0.96929  3.6116 لدخول منافسين جدد   رادعا

 مرتفعة 0.78010 3.6860 املؤشر الكلي 

رقم  

 الفقرة
 الترتيب ق درجة االتفا اري ملعيا حراف االن  الوسط الحسابي فقرات ُبعد الجودة 

 3 متوسطة  1.03340 3.4711 اطاتها وعملياتهاصة بنشتمرة خا سين مسحيات تعمل شفىاملتتوفر في  21

22 
  شفىامل يتم تصميم البرامج التدريبية في 

 
لالحتياجات التدريبية الفعلية   وفقا

 للعاملين 
 4 متوسطة  1.10465 3.3223

 5 متوسطة  1.18071 3.2975 . اجعينر املرضاء حاجات وع ل بالتن شفىامل تتميز خدمات  23

 1 مرتفعة  0.89126 3.8512 تقديم خدماتها دون أخطاء كثيرة وبجودة عالية  على  فى شإدارة امل  رص حت 24

25 
الحصول على املعلومات الخاصة  من  املراجعين ناسبة التي تمكن  وجود الليات امل 

 في الوقت املناسب    بهم
 2 متوسطة   0.98431  3.6281
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 متوسطة  0.75092 3.5140 ر الكلي شاملؤ 

رقم  

 فقرةلا
 الترتيب درجة االتفاق  االنحراف املعياري  الوسط الحسابي داع عد الب فقرات بُ 

 5 متوسطة  0.89211 3.5785 الجديد يقدمها املوظف في مجال العمل    الفكري  هنالك مساهمة خاصة بالنتاج 26

 7 متوسطة  1.00083 3.4793 بأسلوب متجدد لاألعما بإنجاز ىشفمل ان في  يتمتع العاملو  27

 4 متوسطة  0.96830 3.6198 الستفادة من قدرة املوظفين البداعية  على فىشامل تحرص  28

 3 مرتفعة  0.95606 3.6942 وأفكارهم  أراءهمظفين على طرح  املو  فىشامل تدعم وتشجع إدارة   29

 6 متوسطة  1.01687 3.5372   شفىامل ة داخل داعي ر البيتم تكريم أصحاب األفكا 30

31 
األعمال وتكاملها وذلك   لنجاز  شفىامل ظفين داخل العون واملساعدة للمو  يتم تقديم

 بطرح أفكار وحلول إبداعية.  
 2 مرتفعة  1.00700 3.6942

 1 مرتفعة   1.04881  3.8182 مع الخبرات الخارجية لتقديم أفكار جديدة محلية   شفى إدارة املتتعاون  32

 متوسطة  0.68282 3.6316 ر الكلي شاملؤ 

أكبر من متوسط أداة    فقرات املعبرة عن بعد التكلفة وذلك ألن متوسطاتها الحسابية الأن اتجاهات العينة ايجابية نحو    ( 6الجدول رقم )  من   نالحظ 

ي  تأعلى درجة من التفاق وال  على   ( 17قرة )ف لت الص حيث ح   ، (0.78010ري )يانحراف معبإ ( و 3.6860الوسط الحسابي للمؤشر الكلي )  وبلغ   .( 3القياس )

( بينما  0.94264نحراف معياري )( وبا 3.8099" بمتوسط حسابي )إنتاج خدماتها بأقل تكلفة للسيطرة على حصتها السوقية   إلى  شفى امل   إدارة تسعى  "  تنص

فيض  خ تشكل عملية ت( والتي تنص " 0.96929اري )ي نحراف معبإ( و 3.6116)  سابي ح   من التفاق بمتوسط   متوسطة درجة    أدنىعلى  (  20فقرة )لت ال ص ح

 ". رادعا لدخول منافسين جدد   مشفىللبة التكلفة بالنس

فقرات املعبرة عن بعد الجودة وذلك ألن متوسطاتها الحسابية أكبر من متوسط  النحو    ( أن اتجاهات العينة ايجابية6نالحظ من الجدول رقم )كما  

الحسابوب  .(3س )االقي   أداة  الوسط  )  ي لغ  الكلي  الفقرة )صح   ( حيث0.75092)  نحراف معياري بإ( و 3.5140للمؤشر  التف   أعلى  ( على24لت  اق  درجة من 

املتحرص  "  والتي تنص    ( بينما0.89126( وبانحراف معياري )3.8512" بمتوسط حسابي )ن أخطاء كثيرة وبجودة عاليةعلى تقديم خدماتها دو   شفى إدارة 

  شفى املتتميز خدمات  ( والتي تنص "1.18071اري )نحراف معيا ب( و 3.2975حسابي )من التفاق بمتوسط    متوسطة  ةدرج   على أعلى  (23قرة )الف  لتص ح

 ". املراجعينبالتنوع لرضاء حاجات 

متوسط   ن ر م الحسابية أكب متوسطاتها  لك ألنفقرات املعبرة عن بعد البداع وذال ( أن اتجاهات العينة ايجابية نحو 6الجدول رقم ) من نالحظ  كذلك، 

القياس ) الوسط  د  . وق (3أداة  للمؤ بلغ  الكلي )الحسابي  الفقرة )ص حيث ح  ، (0.68282نحراف معياري )بإ( و 3.6316شر  التفاق  32لت  أعلى درجة من   )

تو  املتتعاون  "   نص التي  محلية  شفى إدارة  أفكار جديدة  لتقديم  الخارجية  الخبرات  بمتوسط حسمع   "( وبان3.8182ابي  معياري  (  بينما  1.04881)حراف   )

)ص ح الفقرة  )  متوسطة درجة    أدنى على  (  27لت  بمتوسط حسابي  التفاق  و 3.4793من  )بإ(  معياري  " 1.00083نحراف  تنص  والتي  في  (  العاملون  يتمتع 

 ". األعمال بأسلوب متجدد بإنجاز   شفى امل

 الدراسة فرضيات اختبار

 : Variance Inflationary Factor (VIFاختبار ) •

البدء  التأكب   قبل  الفرضيات تم  اختبار  ارتباط عال  وجو   د من عدم إجراء  الجدول )  د  املتغيرات املستقلة، ويبين  أن معامل التباين املسموح به  7بين   )

املس أقل من )تقلة  للمتغيرات  وأكبر من )1كان  أقل من )0.1(  التباين  قيم معامل تضخم  وكانت  وج   إلى  شرا مؤ   ذلك   ( ويعد10(  ارتباط عال  عدم  بين    ود 

 صالحة لغايات اختبارها.     ت الحالية يانا ي أن الباملتغيرات املستقلة، مما يعن

   (الحوكمة) املستقل  املتغير  أبعادنتائج اختبار قوة االرتباط بين : (7)جدول 

 Tolerance الحوكمة   أبعاد

 التباين املسموح به 
VIF 

 معامل تضخم التباين

 1.713 0.584 ية الشفاف

 2.156 0.464 لة  العدا

 1.565 0.639 الستقاللية  

الحوكمة بلتطب ( α≤0.05: ل يوجد أثر ذو دللة إحصائية عند مستوى دللة )HO.1اختبار الفرضية الرئيسية األولى:  علقة بتالنتائج امل • ها  أبعاديق 

 مان ي مدينة عفالخاصة  املشافي البداع( في  ،الجودة  ، فةلا مجتمعة )التك دها سية بأبعالتنافة الستقاللية( في امليز  ، العدالة  ، مجتمعة )الشفافية
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   بأبعادها مجتمعةة تنافسيها مجتمعة في امليزة ال أبعادنتائج تحليل االنحدار الخطي املتعدد ألثر الحوكمة ب: (8)جدول 

 ة  الحوكم أبعاد     Beta)قيمة ) (Tقيمة )  مستوى الداللة 

 الشفافية  0.312 3.747 *0.00

 العدالة   0.262 2.810 *0.006

 تقاللية  سال  0.293 3.691 *0.00

 ( Rقيمة ) 0.727

 ( R²قيمة ) 0.528

 (  Fقيمة الحسوبة ) 43.624

 DFدرجة الحرية  3/117

 ( Fلجدولية )قيمة اال 2.60

 Sigمستوى الدللة  *0.00

 HO.1نتيجة الفرضية العدمية  رفض  

 لة إحصائيةدال و * ذ

اختباا ب ت   النحدار  ر ستخدام  الجدو املتعدد  في  النتائج  أثر  إلى(  8ل )شير  إحصائية عند مستوى    ي ذ  وجود  الدللة    (0.05)دللة  بلغ مستوى  حيث 

 وقد ظهر    .(0.00)
 
بهذه    ة الخاص موذج الدراساملعنوية ألن  ة قيمالوهي    ،من قيمتها الجدولية   أكبرأنها  (  43.624الحسوبة والبالغة )  Fمة  من خالل قي  أيضا

أن  كما    فرضية.لا  وهذ0.528)  تبلغ   R²قيمة  تبين  أن   ا (  نسبتهالح  يعني  ما  تفسر  مجتمعة  بأبعادها  متغير من    %52.8  وكمة  في  الحاصل  امليزة    التباين 

غيرات كون  ن املتي العالقة قوية بوتعتبر  . يةة بهذه الفرض اص من التغيرات هي بسبب متغيرات أخرى لم تدخل في أنموذج الدراسة الخ  %47.2ما  بين  ،التنافسية 

 %.  R =72.7قيمة  

 إسهام   ت قد حقق الحوكمة   د أبعاج أن كل  ئالنتا وأوضحت  
 
وضحة  امل و   بعاد من األ  بعد لكل  Tو   Betaفي امليزة التنافسية وهي نتيجة أظهرتها قيم    بالتأثير   ا

( الجدول  العدم.  (8في  الفرضية  ترفض  علية  ذو  "عدم    على   ص تن  التي   األولى   ية وبناء  تأثير  الحوكمة    صائية إح   دللة وجود    ية،الشفاف)  بأبعادها لتطبيق 

تنص   ي بل الفرضية البديلة التوتق  ، مدينة عمان  ي ف خاصة ال  املشافي   في ( البداع  ، )الكلفة، الجودة  مجتمعة  بأبعادها ة امليزة التنافسي ي الستقاللية( ف  العدالة، 

  التنافسية بابعادها مجتمعةامليزة    في   (قالليةالست   ، العدالة  الشفافية، تمعة )مج   بعادهابأ بيق الحوكمة لتط   ( α≤0.05إحصائية )  لةيوجد تأثير ذو دل "   على

 ( البداع الجودة،  )الكلفة، 

 ،ة عة )الشفافيها مجتمعادأب ( لتطبيق الحوكمة ب α≥0.05يوجد أثر ذو دللة إحصائية عند مستوى دللة )  ل   : HO.1.1اختبار الفرضية الفرعية األولى:   •

 .ة عمانفي مدين  الخاصة  املشافي في  كلفة  ال ( في ليةستقال ال  ، العدالة 

 ها مجتمعة في الكلفة   أبعادنتائج تحليل االنحدار الخطي املتعدد ألثر الحوكمة ب :(9)جدول 

 الحوكمة   أبعاد     Beta)قيمة ) (Tقيمة )  توى الداللة مس

 الشفافية  0.216 2.651 *0.009

 العدالة   0.245 2.674 *0.009

 الستقاللية   0.414 5.312 *0.00

 ( R) قيمة  0.738

 ( R²قيمة ) 0.545

 (  Fقيمة الحسوبة ) 46.779

 DFدرجة الحرية  3/117

 ( Fالقيمة الجدولية ) 2.60

 Sigستوى الدللة م *0.00

 HO1-1نتيجة الفرضية العدمية  رفض  

 يةداللة إحصائ و * ذ

حيث بلغ مستوى الدللة   ( 0.05)ى  ئية عند مستو دللة إحصا ي ذ  وجود أثر   إلى (  9الجدول )  ارت نتائج أشقد  و . حدار املتعدداختبار الن تم استخدام   

 وقد ظهر    . (0.00)
 
ضية.  الخاصة بهذه الفر ة  قيمة املعنوية ألنموذج الدراسال وهي    ، من قيمتها الجدولية   أكبر ( وهي  46.779)  تبلغ الحسوبة    F  أن قيمة   أيضا

وتعتبر العالقة قوية بين    ، التكلفةبعد  في    التباينمن    %54.5  سر ما نسبته فت ها مجتمعة  ادالحوكمة بأبع   ( وهذا يعني أن 0.545)  غ تبل  R²  أن قيمة ين  تب كما  

 الحوكمة قد حققت إسهام  أبعادوأوضحت النتائج أن كل    . R =73.8%املتغيرات كون قيمة 
 
  بعدكل ل  Tو   Betaقيم    يجة أظهرتها الكلفة وهي نت  عدبُ بالتأثير في   ا

  دللة إحصائية عند مستوى  ي حيث ثبت وجود عالقة تأثير معنوي ذ ،الفرضية العدمية  فض يتم ر ما سبق وبناء  على    (. 9املوضحة في الجدول )  بعادمن األ 

 . في مدينة عمان لخاصة ا  املشافي في ة تكلفالفي ( الستقاللية  ،العدالة   ، ها مجتمعة )الشفافيةأبعاد( لتطبيق الحوكمة ب α≤0.05لة الحصائية )الدل
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الفرضية   • الثانيةالاختبار  ي  : 1.2HO.  فرعية  )ل  دللة  مستوى  عند  إحصائية  دللة  ذو  أثر  بα≥0.05وجد  الحوكمة  لتطبيق  مجتأبعاد(  معة ها 

 ينة عمانمدفي  الخاصة املشافيفي الستقاللية( في الجودة  ،العدالة ،الشفافية)

 مجتمعة في الجودة   ها د أبعاي املتعدد ألثر الحوكمة بر الخطحداتحليل االن نتائج: (10) جدول 

 الحوكمة   أبعاد     Beta)قيمة ) (Tقيمة )  ستوى الداللة م

 الشفافية  0.317 3.560 *0.001

 العدالة   0.294 2.942 *0.004

 الستقاللية   0.187 2.191 *0.030

 ( Rمة )قي 0.677

 ( R²قيمة ) 0.458

 (  Fة )يمة الحسوب ق 32.992

 DFدرجة الحرية  3/117

 ( Fالجدولية ) قيمة ال 2.60

 Sigلة مستوى الدل *0.00

 HO1-2نتيجة الفرضية العدمية  رفض  

 داللة إحصائية و * ذ

  يث بلغ ح   ( 0.05)مستوى  حصائية عند  دللة إ  ي وجود أثر ذ  إلى  ( 10تشير النتائج في الجدول )من خالل ذلك  و  .ار النحدار املتعددام اختبتم استخد

 أ ظهر   وقد  .(0.00مستوى الدللة )
 
  سة الخاصة قيمة املعنوية ألنموذج الدرا ال وهي   ،من قيمتها الجدولية   أكبر ( وهي  32.992) تبلغوبة  الحس  Fقيمة   أن  يضا

التباين الحاصل في  من    %45.8 تها نسب عة تفسر م بعادها مجتمالحوكمة بأ  وهذا يعني أن (0.458)  تبلغ  R²قيمة نتائج التحليل أن   بهذه الفرضية. كما بينت

 إسهام  الحوكمة قد حققت  أبعاد وأوضحت النتائج أن كل    . R =67.7%تغيرات كون قيمة قوية بين املوتعتبر العالقة   ، ودة الج   د بع
 
وهي   الجودة بعد  بالتأثير في   ا

أظهرتها قيم   جود عالقة تأثير  ث ثبت و حي  ، الفرضية العدمية  رفض ت،  سبق  ما على    وبناء   . ( 10الجدول )واملوضحة في    بعاد من األ  عد لكل ب  Tو    Betaنتيجة 

ذمعنو  إ   ي ي  )دللة  الحصائية  الدللة  مستوى  عند  بα≤0.05حصائية  الحوكمة  لتطبيق  )ا هأبعاد(  مجتمعة  في    ، العدالة  ،لشفافية ا  بعد  الستقاللية( 

بابعادها    لتطبيق الحوكمة   ( α≤0.05ئية )إحصاذو دللة    أثر يوجد  "   أنه   لى تنص ع   ي التيلة  لفرضية البدوتقبل ا ،  في مدينة عمان  اصة لخا   املشافي في  الجودة  

 " نة عمان مدي في الخاصة  املشافي  لدى الجودة  في الستقاللية(  العدالة،  لشفافية، )ا 

الثالثة:  اخ • الفرعية  الفرضية  دل1.3HO.تبار  ذو  أثر  يوجد  ل  )  لة :  دللة  مستوى  عند  لتطα≥0.05إحصائية  الح(  ببيق  مجتمعة   ها بعادأوكمة 

 في مدينة عمان.  لخاصةا  املشافيفي  البداعستقاللية( في ال  ،لةالعدا  ،)الشفافية

    البداعها مجتمعة في أبعاد ثر الحوكمة بطي املتعدد ألنتائج تحليل االنحدار الخ: (11) جدول 

 حوكمة  ال  أبعاد     Beta)قيمة ) (Tة ) يمق مستوى الداللة 

 افية الشف 0.287 2.826 *0.006

   العدالة 0.169 2.826 0.141

 اللية  الستق 0.187 1.483 0.057

 ( Rقيمة ) 0.541

 ( R²قيمة ) 0.293

 (  Fقيمة الحسوبة ) 16.167

 DFرية درجة الح 3/117

 ( Fالقيمة الجدولية ) 2.60

 Sigمستوى الدللة  *0.00

 HO نتيجة الفرضية العدمية رفض  

 إحصائيةاللة د و * ذ

حيث بلغ مستوى    ( 0.05)دللة إحصائية عند مستوى    ي أثر ذوجود    إلى(  11د تشير النتائج في الجدول )ار املتعداستخدام اختبار النحد  ن خاللم

 د ظهر  وق  . ( 0.00للة )الد
 
صة بهذه  ة الخا موذج الدراسألنة املعنوية  قيمال وهي    ، من قيمتها الجدولية  بر أك( هي  16.167الحسوبة والبالغة )  Fقيمة    أن   أيضا

  ،البداع  بعد   في الحاصل    التباين من    % 29.3  الحوكمة بأبعادها مجتمعة تفسر ما نسبته   ن وهذا يعني أ  ( 0.293البالغة ) R²قيمة   ائج النت  بينت   الفرضية. كما 

 . R  =54.1%  بين املتغيرات كون قيمة   متوسطة وتعتبر العالقة 

 إســهام قــد حقــق لحوكمــة مجتمعــةا  بعــادأ لوحيــد بــين ا و هــ الشــفافية  بعــدوأوضــحت النتــائج أن 
 
Beta (0.287 )قــيم  البــداع حيــث بلغــتالتــأثير فــي ب ا

 عــد العدالــة وبعــد الشــفافية إســهامبلــم يحقــق بينمــا  0.05معنوية اقــل مــن دللة ( عند مستوى 2.826) Tوقيمة  
 
هــي نتيجــة أظهرتهــا و  بالتــأثير علــى البــداع ا

حيــث  ،رضــية العدميــةالف رفضتــ  انــةوبنــاء علــى ســبق ف (.11لجــدول )وضــحة فــي ا وامل بعــادل بعد مــن األلك 0.05من  أكبري عنو عند مستوى م Tو Betaقيم  
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 ،العدالــة ،جتمعــة )الشــفافيةمهــا أبعاد( لتطبيــق الحوكمــة بα≤0.05الدللــة الحصــائية ) حصائية عند مســتوى دللة إ  ي ثبت وجود عالقة تأثير معنوي ذ

ــا فــي البــداعد عــ بُ اللية( فــي الســتق  (α≤0.05إحصـــائية ) اثــر ذو دللــة يوجــد" أنــه لـــىتــنص ع التــيالفرضــية البديلــة  بـــلوتق ،عمــانفــي مدينــة  الخاصــة فياملشـ

 ."مدينة عمان في الخاصة  املشافي في البداع  فيالستقاللية(   العدالة، ،)الشفافية  مجتمعةلتطبيق الحوكمة بابعادها 

  :ائج النتمناقشة 

يج  النتائأظهرت   • بفيما  كأحد    بعدتعلق  ارتفاعالحوكم  أبعادالشفافية  هناك  أن   ة 
 
 نسبي  ا

 
إج  ا الفي  عينة  للتزام    .دراسةابات  ذلك  القطاع  ويعود 

والقو   املبحوث على  انباألنظمة  ينعكس  مما  بها  املعمول  لو   ، املوظفينين  ال  بمنح   ملبحوثة ا   شافياملقيام  كذلك  اتخاذ  السلطات  في  للموظفين  الزمة 

 القرارات املتعلقة بأعمالهم. 

  -القطاع املبحوث  لقيامذلك   الدراسة. ويعود ك درجة متوسطة لجابات عينة  حوكمة أن هناال  أبعادبعد العدالة كأحد  علقة بأظهرت النتائج املتكما   •

  ،في موظف مخاللة القانونية أل ءساوامل  ،مالحقة التجاوزات  :مثل  ةطبيق العدالة في جميع تعامالتبت  -نظر العينة على مستوى متوسط  من وجهة

 وظائفهم.    مييز بين ت ون د بعدالة بمعاملة جميع املوظفين املشافيبينما تتسم 

ك لمتالك املوظفين في  ويعود ذل.  أن هناك درجة مرتفعة لجابات عينة الدراسةالحوكمة    أبعادلية كأحد  ستقالبعد ال ب  املتعلقةالنتائج    أظهرتوقد   •

الحرية الكاملة لتقديم   املوظفين  املشافيارة  إد  لى منحعالوة ع  ،ها مناسبةنيرو تي  ية لنجاز أعمالهم بالطريقة الللصالحية والستقالالقطاع املبحوث ا 

 األفكار املتنوعة والجديدة في مجال عملهم. 

النتائج  كذلك، فقد   • الأظهرت  ببعد  كأحد  كلفالخاصة  درجة مرتفعة    أبعادة  أن هناك  التنافسية  الدامليزة  ذلك    .سةرا لجابات عينة    ود لجهويعود 

وافق مع نوعية تت  عاية صحيةور   وتقديم منتجات  ،لسيطرة على حصتها السوقيةهدف ا ببأقل تكلفة  خدماتها    وثة بهدف تقديم حاملب  فياملشا  اتإدار 

 .  والرعاية الصحيةتلك الخدمات 

بنتائج  الأظهرت  وقد   • الجودة كأاملتعلقة  ا   أبعادحد  بعد  الدراسةاك درجة متوسطة لجابات  أن هن  نافسيةلتامليزة  النسبي  و ،  عينة  للتميز  يعود ذلك 

المن تصميم برامج تدري  املشافيه  ب  ودرجة متوسطة ملا تقوم  ،املراجعينلرضاء حاجات    وثةاملبح  ملشافيا مات  لخد ة  الفعلي تدريبية  بية لالحتياجات 

 للعاملين. 

في   متع العاملينك لتلذويعود  .ابات عينة الدراسةامليزة التنافسية أن هناك درجة متوسطة لج أبعادأحد بعد البداع ك ب الخاصةالنتائج أظهرت كما  •

 تجدد. نجاز األعمال بأسلوب مل ية ر لحسطة من ا بدرجة متو  ملبحوثةا  املشافي

النتائج وجود   • التنافسية بأبعالستقاللية(    ،لعدالةا   ،)الشفافية ها مجتمعة  أبعادلتطبيق الحوكمة بأثر  وقد بينت    ، )التكلفة ة  دها مجتمعافي امليزة 

  .ةاملبحوث املشافيي البداع( ف ،دة الجو 

 : اتالتوصي

 التالية:   التوصيات   بعض  ان الباحث يقترح  سة من نتائج  ه الدرا لي على ضوء ما توصلت إ

 في الخاصة    ياملشاف  في  في تحقيق امليزة التنافسية  لفعاثر  لك من أ وتعزيز هذا النهج، ملا لذالحوكمة    أبعادطبيق  املبحوثة الستمرار في ت  املشافيعلى   •

 . مانمدينة ع

ة، ودورها اليجابي في تحقيق امليزة التنافسية، وذلك فيها بأهمية الحاكمية املؤسسيعاملين  البتوعية    مدينة عمان  في  ةالخاص  ملشافيا رورة قيام  ض •

 .الفعال  وأثرهاؤسسية من خالل تنفيذ حمالت التوعية بمفاهيم الحاكمية امل

ة التي تمكن املوظفين من  الحوكم  ادأبعكيفية الستفادة من    تدريبهم على  كمة، من حيثل الحو بية للموظفين في مجاالعمل على عقد البرامج التدري •

وتطوير تعزي للوصول    ز  التكاليف  بأقل  املتاحة  املوارد  استغالل  الوا   إلىقدراتهم على  القسم  ا الكفاية على مستوى  أو  الكفاية    ،لدارة حد  وتحقيق 

 إلى مالتكاليف،    تنافسية بأقل امليزة ال  ىإلصول  والو   ،ألقسام األخرى الجوهرية على مستوى ا 
 
 والجودة  ةوالبداع والشفافي،  اء املميزلة األدرحوصول

 . الخاصة املشافيفي 

 للحصول على   والبداع  والجودة،  الكلفة،أبعادها املتمثلة في  تحقيق  كيفية    وتدريبهم على  التنافسية،عقد البرامج التدريبية للموظفين في مجال امليزة   •

 .حصة سوقية أكبر

قيام   • عل   ملشافيا ضرورة  بالعمل  التنافسية  دة الستفاى  الخاصة  مزاياها  املناسبحققة،  املت  من  بيانات   ،وبالوقت  قاعدة  إعداد  خالل  من  وذلك 

املرونة  ويضمن  ث عن هذه املعلومات  هذه التكلفة والبح   من  مما يقلل  ،الوقت  ا لكسبحاجة لهمتخصصة لخرجات التكلفة والرجوع إليها وقت ال

 تجابة لتقديم الخدمة. سرعة في السوال
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وسرعة الستجابة   للمراجعينلتعرف على الحاجات املتغيرة  لأهمية أكبر فيما يتعلق باملتابعة املستمرة    الخاصة  املشافيأن تولي إدارة  لضروري  ا   من •

 وضع التنفيذ.لون ووضعها مقدمها العامالتي يوالحلول البتكارية يات البداع والبتكار وتجريب األفكار ل عملا من خالله

 التفوق والتميز والعمل على بناء املزايا التنافسية واستدامتها.  تي تحقق له ال بعادباأل القطاع املبحوث م  ر اهتمارا ضرورة استم •
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Abstract: The aim of this study was to assess the effect of corporate governance on the competitive advantage 
of private hospitals in Amman city. The study population was comprised of 7 private hospitals out of 40 
hospitals, and there were several administrative levels in the analytical unit (general managing director), 
deputy general manager, department heads, employees) where they numbered (240) employees, and the 
analysis unit sample was (150) questionnaires were distributed, (125) were retrieved, and it was valid to use 
(121) questionnaires. 
The most interesting of the findings was that the statistically significant impact at the significant level is 
(α≤0.05) in applying governance in the competition advantage with combined dimensions (transparency, 
equity, independence) in private hospitals in Amman with their combined dimensions (cost, efficiency, 
creativity). 
The study recommended several recommendations, of which the main one was the need to maintain the 
dimensions of governance in private hospitals and training their staff on how to benefit from the dimensions 
of governance. 

Keywords: governance; competitive advantage; private hospitals. 
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