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امللخص:

هدفت هذه الدراسة إلى ُّ
تعرف أثر الحوكمة املؤسسية في تحقيق امليزة التنافسية لدى املشافي الخاصة في مدينة عمان .تكون مجتمع
الدراسة من سبع ( )7مشافي خاصة من أصل ( )40مشفى ،وتكونت وحدة التحليل من مختلف املستويات الدارية (مدير عام ،نائب مدير عام،
رؤساء األقسام ،املوظفين) حيث بلغ عددهم ( )240موظفا ،وكانت عينة وحدة التحليل ( )150وقد تم توزيع ( )150استبانة ،وتم استرداد ()125
وكان الصالح منها لالستخدام ( )121استبانة.
توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها :وجود أثر ذي دللة إحصائية عند مستوى دللة ( )α≤0.05لتطبيق الحوكمة بأبعادها مجتمعة
(الشفافية ،العدالة ،الستقاللية) في امليزة التنافسية بأبعادها مجتمعة (التكلفة ،الجودة ،البداع) في املشافي الخاصة في مدينة عمان.
وقد أوصت الدراسة بعدد من التوصيات كان أهمها ضرورة استمرار املشافي الخاصة في تطبيق أبعاد الحوكمة ،وكذلك ضرورة تدريب
موظفي هذه املشافي على كيفية الستفادة من أبعاد الحوكمة.
الكلمات املفتاحية :حوكمة؛ ميزة تنافسية؛ مشافي خاصة.

املقدمة:
في أعقاب التطورات السياسية التي شهدها العالم نهاية القرن العشرين ،والدخول في عصر األلفية الثالثة ،ظهرت العديد من التغيرات في بيئة العمل
واألعمال ،ورافقتها تغيرات في مختلف الجالت والقطاعات ،والتي فرضت بطبيعتها على املنظمات تحديات مختلفة .وأصبح من الواضح أنه ل يوجد أمام أي
منظمة ،تسعى لالرتقاء بنفسها والبقاء في السوق إل تحقيق ميزة تنافسية ،تضمن لها قدرة تنافسية عالية ،ترتكز في جوهرها على مبادئ الحوكمة ،من خالل
تعزيز الشفافية والعدالة والستقاللية لجميع األطراف ذات العالقة بعمل املنظمة ونشاطها ،األمر الذي يدعم موقف املنظمة التنافس ي ،ويعمل على تجنب
سوء الدارة ،أو محاولت التالعب والفساد ،وكذلك تجنب مخاطر النهيارات املالية ،كالتي حدثت خالل عقد التسعينات من القرن املاض ي في العديد من
الشركات العمالقة.

األدب النظري:
 .1الحوكمة :Governance
يعرف وليامسون ( )Williamson, 2009الحوكمة بأنها نظام لدارة الشركة بشكل إستراتيجي لتحقيق أهدافها الرئيسية ،ورقابتها بشكل شامل
وبطريقة موقفية وأخالقية وملتزمة كونها شخصية معنوية مستقلة وقائمة بذاتها ،لها من الهيكل الداري واألنظمة واللوائح الداخلية ما يكفل لها
تحقيق تلك األهداف بقدراتها الذاتية بمنأى عن تسلط أي فرد فيها وبالقدر الذي ل يتقارب مع مصالح الفئات األخرى ذات العالقة .ويعرفها فريالند
( )Freeland, 2007بأنها النظام الذي يتم من خالله توجيه وإدارة شركات األعمال ،ويحدد الحقوق واملسؤوليات بين مختلف األطراف ذات الصلة
بنشاط الشركة مثل مجلس الدارة واملساهمين وأصحاب املصالح ،كما يحدد قواعد وإجراءات اتخاذ القرارات املتعلقة بشؤون الشركة ،ويحدد كذلك
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الهيكل الذي يتم من خالله وضع أهداف الشركة ووسائل تحقيقها ووسائل الرقابة على األداء .كما تعرف الحوكمة بأنها املنهج املتبع من قبل أصحاب
املصالح في الشركة ملراقبة مصالحهم الخاصة ،وكذلك فهي تعبير عن النظام الذي تتم من خالله إدارة الشركة والرقابة عليها (.)Cattrysse, 2005
ويرى الباحثان أن الحوكمة هي مجموعة من الليات والجراءات والقوانين والقواعد والنظم والقرارات واملعايير التي تحدد العالقة بين إدارة الشركة من
ناحية وحملة األسهم وأصحاب املصالح أو األطراف املرتبطة بالشركة مثل حملة السندات ،العمال ،الدائنين ،املواطنين من ناحية أخرى.
وستعتمد هذه الدراسة ثالثة من أبعاد الحوكمة املتمثلة في )1( :الشفافية  Transparencyالتي تعني تقديم املعلومات الصادقة واملوضوعية
وبكل أمانة ،وتساهم في عملية اتخاذ القرار بالوقت املناسب والصحيح بالنسبة لجميع األطراف الداخلية والخارجية بالنسبة للمنظمة ()Fawzy, 2003
و ( )2العدالة  Fairnessوهي احترام الحقوق العائدة ألصحاب املصلحة في املنظمة ،وتوزيع املهام واملسؤوليات بين العاملين على أساس العدل واملساواة
بينهم ( )Joshua, 2006و ( )3الستقاللية  Independenceوقد بينت )Organization for Economic Co-operation and Development (OECD
بأن الستقاللية يجب أن تشمل عمليات الشراف والرقابة على املنظمة من قبل جهة مستقلة غير خاضعة لدارة املنظمة ،ويمكن أن ينبثق عن أعضاء
مجلس الدارة لجنة تدقيق مستقلة ،تتكون من ثالثة إلى خمسة أعضاء ،لإلشراف على رقابة التقارير الدارية واملالية (.)Hermanns, 2006
 .2امليزة التنافسية
يشير مورين ( )Moureen, 2004أن الحاكمية تساعد على دعم األداء وزيادة القدرة التنافسية ،وجذب الستثمارات وتحسين القتصاد من خالل
تحسين وتطوير إدارة املنظمة ،وضمان التعامل بطريقة عادلة بالنسبة للمساهمين والعاملين وجميع األطراف األخرى ،ودعم مبدأ الشفافية في كافة
معامالت وعمليات املنظمة ،على النحو الذي يمكن من ضبط عناصر الفساد.
وقد عرف ويلي ( )Willie, 2010امليزة التنافسية بأنها ت حقيق التقدم عن املنافسين الخرين ،وتوسيع هذه الفجوة عنهم ،من خالل الفرق بين
القيمة املتحققة التي يحصل عليها الزبون ،والقيمة املالية التي يدفعها لقاء حصوله على ذلك املنتج .وعرفها بارني وكالرك ( )Barney & Clark, 2007أنها
توليد املوارد والقدرات البداعية التي تتعلق بالبيئة الداخلية للمنظمة ،والتي ل يمكن تقليدها من قبل املنظمات األخرى املنافسة .كما عرفها إيفانس
( )Evans et.al, 2007بأنها عبارة عن إعالن قدرة الشركة على تفوقها في مجالي املالية والتسويق ،فوق كل أولوياتها األخرى ،وهي بدورها تتطلب فهم
الطار العام للشركة من خالل تحديد الدارة العليا لرغبات وحاجات الزبائن الفعلية ،ثم تحديد الوسيلة والطريقة األنسب ليصالها إلى متناولهم في
أقصر وقت .وعرفها ستيفنسون ( )Stevenson, 2007أنها عملية تهدف إلى تلبية حاجات ورغبات الزبائن من أجل اقتناء الزبون للمنتجات من سلع أو
خدمات وطلب الحصول عليها والستفادة منها .ويعرف الباحثان امليزة التنافسية بأنها قدرة املنظمة على إنتاج سلع وخدمات ذات تكلفة أقل أو منتج
متميز عن نظيره في األسواق للزبائن بطريقة متميزة ،من خالل استغالل املنظمة ملصادر القوة لديها لضافة قيمة ما ملنتجاتها بطريقة يعجز عن تنفيذها
املنافسون الخرون.
ويشير لينش ( )Lynch, 2000إلى أن أهمية امليزة التنافسية تكمن في أنها عامل مهم وجوهري لعمل املنظمات على اختالف أنواعها وإنتاجها ،ألنها
ُ
األساس الذي تصاغ حوله الستراتيجية التنافسية الشاملة للمنظمة؛ كما أنها تعد ذات أهمية كونها أداة ملواجهة التحدي الذي ينتظر املنظمة من لدن
املنظمات املنافسة في القطاع املعني.
تشير معظم الدراسات إلى وجود عدد من األبعاد التي تعمل على تحقيق امليزة التنافسية للمنظمات .ومن هذه األبعاد :التكلفة ،الجودة ،البداع،
املرونة ،التسليم ،السناد ،السمعة ،التصميم ،التميز ،النمو ،التحالفات ،سهولة الستعمال ،الجمالية ،الوقت ،التكنولوجيا ( ;Evans, 1993
 .)Mintizberg & Quinn, 1998; Best, 1997; Macmillan & Tampo, 2000وقد اختارت الدراسة الحالية أبعاد (الكلفة ،الجودة ،والبداع) نظرا
لجماع غالبية الدراسات على هذه األبعاد الثالثة.
ُ
تعرف الكلفة ( )Costبأنها التضحية الطوعية بمجموعة من املوارد القتصادية للحصول على منافع ملموسة أو غير ملموسة في الحاضر أو في
املستقبل بغرض تحقيق أهداف محددة ( )Dekker Anderson, 2012في حين تعرف الجودة  Qualityبأنها مجموعة الخصائص التسويقية والهندسية
والتصنيعية امللبية لتوقعات الزبون عند استخدام املنتج .وأشارت املواصفة البريطانية إلى مفهوم الجودة على أنها "إجمالي صفات وخصائص املنتج أو
الخدمة التي بإمكانها تلبية حاجات الزبائن ورغابتهم" ( .)Dale et. al, 1997أما البداع  Innovationفيعرف بأنه العملية التي يتميز بها الفرد عندما
يواجه مواقف ينفعل لها ويتعايش معها بعمق ثم يستجيب لها بما يتفق وذاته ،فتجيء استجابته مختلفة عن استجابات الخرين وتكون منفردة
وتتضمن هذه العملية منتجات أو خدمات أو تقنيات عمل جديدة ،أو أدوات وعمليات إدارية جديدة ،كما تشمل الفكر القيادي املتمثل في طرح أفكار
جديدة (.)Soo, et al, 2002
 .3أثرالحوكمة في تعزيزالقدرة التنافسية
توصل عدد من الدراسات إلى وجود أثر لتطبيق الحوكمة في تحقيق امليزة التنافسية .فقد أشارت القحطاني ( )2019إلى وجود أثر ذي دللة
إحصائية للحوكمة في تحقيق امليزة التنافسية نتيجة تحسين جودة القرارات املتخذة في الجامعات السعودية عند تطبيق مبادئ الحوكمة .كما توصل
حبيبة وعبد الحفيظ ( )2019إلى وجود آثار ذات دللة إحصائية لتبني أبعاد الحوكمة املؤسسية في تعزيز التنافسية القتصادية لدى مؤسسة مدبغة
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الجلود بجيجل ( )TAJفي الجزائر .وتوصلت دراسة  )2015( Al-Qatawnehإلى وجود أثر ألبعاد الحوكمة املؤسسية في تحقيق امليزة التنافسية في
ُ
الشركات الدوائية في األردن .وتشير فلة ( )2013إلى أن امليزة التنافسية املستدامة لم تعد تقتصر على تميز املن َتج وعلى مستوى تطوير وتحسين أداء
املؤسسة ،وإنما يكون أيضا بتطبيق الحوكمة ،ومعرفة كيفية التوجيه السليم للياتها .وتوصل العازمي ( )2012إلى وجود أثر لتطبيق دليل حوكمة
الشركات في رفع امليزة التنافسية للشركات الكويتية املدرجة في سوق الكويت لألوراق املالية .وتوصلت دراسة ( )Nginyo, et.al., 2018إلى أن أبعاد
الحوكمة املؤسسية املتمثلة في الشفافية واملساءلة والعدالة واملسؤولية ذات أثر ذي دللة في امليزة التنافسية في الحالة التي تمت دراستها في كينيا .ويشير
( )Al-Haddad, 2011إلى وجود عالقة ارتباط موجبة بين الربح (مقاسا بأرباح كل سهم أو العوائد على األصول) والحوكمة املؤسسية ،وإلى وجود عالقة
ارتباط موجبة بين الحوكمة املؤسسية وأداء الشركة .كما توصلت دراسة كلبونة ( )2008إلى أن تعليمات الحوكمة املؤسسية الصادرة عن البنك املركزي
األردني تؤثر في تحسين ممارسات املصارف األردنية ،وأن التزام املصارف األردنية بتطبيق تعليمات الحوكمة املؤسسية ،يؤثر بشكل رئيس على أدائها،
وبالتالي على القتصاد الوطني .ويرى الجعيدي ( )2007أن الحوكمة املؤسسية تؤثر وبقوة على أداء الشركات بشكل عام ،وخصوصا على أصولها،
وأرباحها بشكل عام ،وعلى ربحية األسهم بشكل خاص .وتوصل ( )Klapper & Love, 2002إلى أن أفضل أداء تشغيلي ،وتقييم سوقي يكون مرتبطا مع
أعلى مستوى من مستويات تطبيق الحوكمة املؤسسية.
مشكلة الدراسة وأسئلتها:
تتمثل مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس التالي:
"ما أثرتطبيق مباديء الحوكمة في امليزة التنافسية في املشافي الخاصة في مدينة عمان".
وقد انبثق عن هذا السؤال األسئلة التالية:
السؤال األول :ما مستوى تطبيق مبادئ الحوكمة بأبعادها (الشفافية ،والعدالة ،والستقاللية) في املشافي الخاصة في مدينة عمان؟
السؤال الثاني :ما مستوى تحقق امليزة التنافسية بأبعادها (التكلفة ،الجودة ،البداع) في املشافي الخاصة في مدينة عمان؟
السؤال الثالث :ما أثر تطبيق الحوكمة بأبعادها مجتمعة (الشفافية ،العدالة ،الستقاللية) في امليزة التنافسية بأبعادها مجتمعة (التكلفة ،الجودة ،البداع)
في املشافي الخاصة في مدينة عمان.
فرضيات الدراسة:
بناء على أسئلة الدراسة تمت صياغة الفرضيات التالية:
الفرضية الرئيسة:
 :Ho1ل يوجد أثر ذو دللة إحصائية عند مستوى دللة ( )α≤0.05لتطبيق الحوكمة بأبعادها مجتمعة (الشفافية ،العدالة ،الستقاللية) في امليزة التنافسية
بأبعادها مجتمعة (التكلفة ،الجودة ،البداع) في املشافي الخاصة في مدينة عمان.
وينبثق من هذه الفرضية الفرضيات الفرعية التالية:
الفرضية الفرعية األولى:
 :Ho.1.1ل يوجد أثر ذو دللة إحصائية عند مستوى دللة ( )α≤0.05لتطبيق الحوكمة بأبعادها مجتمعة (الشفافية ،العدالة ،الستقاللية) في التكلفة في املشافي
الخاصة في مدينة عمان.
الفرضية الفرعية الثانية:
 :Ho.1.2ل يوجد أثر ذو دللة إحصائية عند مستوى دللة ( )α≤0.05لتطبيق الحوكمة بأبعادها مجتمعة (الشفافية ،العدالة ،الستقاللية) في الجودة في املشافي
الخاصة في مدينة عمان.
الفرضية الفرعية الثالثة:
 :Ho.1.3ل يوجد أثر ذو دللة إحصائية عند مستوى دللة ( )α≤0.05لتطبيق الحوكمة بأبعادها مجتمعة (الشفافية ،العدالة ،الستقاللية) في البداع في املشافي
الخاصة في مدينة عمان.
أهداف الدراسة:
بناء على مشكلة الدراسة ،واألهمية التي تكتسبها ،فإن الدراسة الحالية سعت إلى تحقيق األهداف التالية:
 .1التعرف إلى مستوى تطبيق مبادئ الحوكمة بأبعادها لدى املشافي الخاصة في مدينة عمان.
 .2التعرف إلى مستوى ُّ
تحقق امليزة التنافسية بأبعادها لدى املشافي الخاصة في مدينة عمان.
 .3التعرف على أثر تطبيق مبادئ الحوكمة في تحقيق امليزة التنافسية لدى املشافي الخاصة في مدينة عمان وطبيعة هذا األثر.
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أهمية الدراسة:
تكمن أهمية الدراسة في أهمية متغيراتها ،ومن مدى استفادة منظمات األعمال بشكل عام واملشافي الخاصة على نحو خاص من فوائد هذه الدراسة.
فهذه الدراسة مهمة نظرا لقلة عدد البحوث التي تناولت أثر الحوكمة في تحقيق امليزة التنافسية .والدراسة الحالية مهمة بسبب إمكانية استفادة املشافي
الخاصة وكذلك العامة من النتائج التي توصلت إليها ،عالوة على أن الدراسة تتناول مواضيع إدارية حيوية أصبحت ذات تأثير هام في أداء منظمات
األعمال ،من خالل التطرق إلى متغيرات الدراسة املشار إليها.

منهجية الدراسة والطرق والجراءات:
منهج الدراسة:
هذه الدراسة دراسة سببية ،فتم اتباع املنهج الوصفي التحليلي لتحقيق أهدافها.
مجتمع وعينة الدراسة:
تكون مجتمع الدراسة من سبع ( )7مشافي خاصة في مدينة عمان من أصل ( )40مشفى .وقد تم اختيار هذه املشافي ألنها تقع ضمن إقليم واحد .أما
وحدة التحليل واملعاينة فقد شملت فئة (مدير عام ،نائب مدير عام ،رؤساء األقسام ،موظف إداري) .وقد بلغ عدد افراد الجتمع للمعاينة ( )240موظفا،
وتم تحديد عينة الدراسة بـ ( )150فردا ،وبنسبة مئوية تقارب  %62من مجتمع الدراسة ،فتم توزيع ( )150استبانة ،وتم استرداد ( )125استبانة ،أي ما
نسبته ( )%83.3من أصل ما تم توزيعه ،وتم استبعاد ( )4استبانات وذلك لعدم صالحيتها للتحليل .وبالتالي يصبح عدد الستبانات الصالحة لغايات التحليل
الحصائي ( )121أي ما نسبته ( )%80.6من أصل ما تم توزيعه ،علما أن عينة الدراسة كانت عينة طبقية تبعا ملتغير املسمى الوظيفي.
وصف خصائص عينة الدراسة
هدف هذا الجزء من الدراسة إلى بيان الخصائص الشخصية والوظيفية لعينة الدراسة من حيث النوع الجتماعي ،العمر ،املؤهل العلمي ،املسمى
الوظيفي ،عدد سنوات الخبرة في املشافي موضوع الدراسة .والجدول التالي يوضح إجابات العينة حول الخصائص الشخصية والوظيفية:
 .1النوع االجتماعي (الجنس):
جدول ( :)1توزيع عينة الدراسة حسب النوع االجتماعي
النوع االجتماعي
ذكر
أنثى
املجموع
الفئات العمرية
اقل من  30سنة
 – 30اقل من  40سنة
 -40اقل من  50سنة
 50سنة فأكثر
املجموع
املؤهل التعليمي
دبلوم كلية مجتمع
بكالوريوس
ماجستير
دكتوراه
املجموع
املسمى الوظيفي
مدير عام
نائب مدير عام
رئيس قسم
موظف إداري
املجموع
سنوات الخبرة
اقل من  5سنوات
 -5اقل من  10سنوات
 – 10اقل من  15سنة
 15سنة فأكثر
املجموع

التكرار
82
39
121
التكرار
10
58
40
13
121
التكرار
6
81
27
7
121
التكرار
5
16
35
65
121
التكرار
27
61
18
15
121
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النسبة
%67.8
%32.2
%100
النسبة
%8.3
%47.9
%33.1
%10.7
%100
النسبة
%5
%66.9
%22.3
%5.8
%100
النسبة
%4.1
%13.2
%28.9
%53.7
%100
النسبة
%22.3
%50.4
%14.9
%12.4
%100
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أداة الدراسة:
اعتمدت الدراسة على مصدرين من مصادر جمع البيانات:
املصادر الثانوية ،وذلك بالعتماد على الكتب واملؤلفات ذات العالقة بموضوع الدراسة ،كما اعتمدت على املصادر األولية املتمثلة في أداة الدراسة
(استبانة) التي تم تطويرها من قبل الباحثين استنادا على األدب النظري .وقد تكونت الستبانة من جزئين:
• الجزء األول :املعلومات الشخصية والوظيفية (الجنس ،العمر ،املؤهل العلمي ،املسمى الوظيفي ،عدد سنوات الخبرة)
• القسم الثاني :األسئلة املتعلقة باملتغير املستقل (الحوكمة) واألسئلة املتعلقة باملتغير التابع (امليزة التنافسية).
وقد تم قياس املتغيرات باستخدام مقياس ليكرت الخماس ي.
وتم توزيع املتوسطات الحسابية لستجابات أفراد عينة الدراسة على أسئلة الستبيان باعتماد املعايير التالية:
• درجة املو افقة املرتفعة :وتشمل الفقرات التي حصلت على متوسطات حسابية أكبر من (.)3.66
• درجة املو افقة املتوسطة :وتشمل مجموعة الفقرات التي تراوحت متوسطاتها الحسابية بين (.)3.66 - 2.34
• درجة املو افقة املتدنية :وتشمل مجموعة الفقرات التي حصلت على متوسطات حسابية أقل من (.)2.34
ويبين الجدول ( )2املتوسطات الحسابية لدرجات التفاق املتدنية واملتوسطة واملرتفعة:
جدول ( :)2معالجة مقياس ليكرت
املتوسط الحسابي
2.33-1
3.66-2.34
5 -3.67

درجة املو افقة
متدنية
متوسطة
مرتفعة

اختبارالتوزيع الطبيعي:
تم إجراء اختبار ( )One-Sample Kolmogorov-Smirnov Testوالذي يستخدم لختبار توزيع البيانات طبيعيا .والجدول رقم ( )3يبين نتائج الختبار:
جدول( :)3اختبارالتوزيع الطبيعي للبيانات
املتغيرات

الوسط الحسابي

االنحراف املعياري

K-S

Sig

الحوكمة
الشفافية
العدالة
الستقاللية
امليزة التنافسية
التكلفة
الجودة
البداع

3.7752
3.9223
3.6380
3.7653
3.6130
3.6860
3.5140
3.6316

0.56909
0.63894
0.79260
0.58747
0.64347
0.78010
0.75092
0.68282

1.232
1.214
1.111
1.241
1.233
1.109
1.172
0.079

0.096
0.105
0.169
0.092
0.096
0.171
1.322
0.065

تشير النتائج إلى أن توزيع البيانات كان طبيعيا ،حيث بلغت قيمة  Sigلجميع األبعاد قيما أكبر من  %5وقيم اختبار  K-Sلجميع األبعاد أقل من ( )5كما
تفسره نظرية ( )Central Limit Theoremوالتي تبين انه إذا اخترنا جميع العينات املمكنة من مجتمع ما ،وحسبنا الوسط الحسابي لكل عينة ،فإننا سنجد
توزيع جميع األوساط الحسابية لهذه العينات قريب من التوزيع الطبيعي.
صدق وثبات أداة الدراسة:
من أجل اختبار الصدق الظاهري ألداة الدراسة تم عرض الستبانة على عدد من الحكمين ذوي الختصاص وذلك للتأكد من وضوح وفهم الفقرات
الواردة فيها ،وتم إجراء التعديالت املطلوبة .وبعد ذلك تم اختبار ثبات أداة الدراسة من خالل احتساب معامل كرونباخ ألفا ( )Cronbach Alphaلالتساق
الداخلي ،حيث كانت النتيجة للعينة النهائية ( .)%94لذا يمكن وصف أداة هذه الدراسة بالثبات ،وأن البيانات التي تم الحصول عليها من خاللها مناسبة
لقياس املتغيرات ،وتخضع لدرجة اعتمادية عالية .ويبين الجدول ( )4التالي نتائج الختبار املذكور:

Global Journal of Economics and Business, 9(2) (2020), 351-364

355

السنوس ي & حجازي

أثرالحوكمة املؤسسية في تحقيق امليزة التنافسية (دراسة ميدانية لدى املشافي الخاصة في مدينة عمان)
جدول( :)4ثبات أداة الدراسة للمتغيرات
عدد الفقرات
املتغير
املتغيراملستقل :الحوكمة
5
الشفافية
5
العدالة
5
الستقاللية
15فقرة
املؤشرالكلي لفقرات املتغير املستقل
املتغيرالتابع :امليزة التنافسية
5
التكلفة
5
الجودة
7
البداع
 17فقرة
املؤشرالكلي لفقرات املتغير التابع
 32فقرة
املؤشرالكلي لفقرات أداة الدراسة

كرونباخ ألفا
%80.57
%83.26
%76.05
%89.13
%85.58
%76.71
%81.96
%91.12
%94.00

متغيرات الدراسة:
اشتملت الدراسة على متغيرين ،هما :األول ،وهو املتغير املستقل (الحوكمة) الذي يشتمل على ثالثة أبعاج هي :الشفافية ،والعدالة ،والستقاللية .أما
املتغير الثاني فهو املتغير التابع (امليزة التنافسية) الذي يشتمل هو الخر على ثالثة أبعاد هي :التكلفة ،والجودة ،والبداع.
أسلوب املعالجة الحصائية وتحليل البيانات
اعتمدت الدراسة عددا من األساليب الحصائية التي تتفق وطبيعة الدراسة ،وهي :مقاييس الحصاء الوصفي ،ومعامل ثبات أداة الدراسة
( )Cronbach Alphaلختبار ثبات أداة الدراسة ،واختبار  VIFوذلك لختبار عدم تداخل املتغيرات املستقلة للدراسة ،واختبار قوة النموذج ،وتحليل
النحدار الخطي املتعدد وذلك لختبار فرضية الدراسة الرئيسية األولى والفرضيات الفرعية املنبثقة منها.

نتائج الدراسة:
سيتم استعراض النتائج وفقا للتحليالت التي اجريت لالجابة عن أسئلة الدراسة واختبار فرضياتها على النحو التالي:
النتائج املتعلقة بالسؤال األول :ما مستوى تطبيق مبادئ الحوكمة بأبعادها (الشفافية ،والعدالة ،واالستقاللية) في املشافي الخاصة في مدينة
عمان؟
لإلجابة عن هذا السؤال ،تم استخراج املتوسطات الحسابية والنحرافات املعيارية لفقرات مقياس تطبق مبادئ الحوكمة بأبعادها الثالثة
(الشفافية ،العدالة ،الستقاللية) في املشافي الخاصة في مدينة عمان ،وحسب الجدول التالي رقم (:)5
جدول ( :)5املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية لفقرات أبعاد متغيرالحوكمة
رقم
الفقرة
1
2
3
4
5
رقم
الفقرة
6
7
8
9
10

فقرات ُبعد الشفافية
تحدد املشفى السلطات الالزمة للموظفين في اتخاذ القرارات املتعلقة بأعمالهم
تتسم إجراءات العمل في املشفى بالوضوح
تعكس إدارة املشفى األنظمة والقوانين املعمول بها لجميع املوظفين في الشركة
تقوم إدارة املشفى بتقديم املعلومات بطريقة عادلة وواضحة لجميع املرض ى في
الوقت املناسب ودون تأخير
يقض ي العاملين في املشفى أوقات الدوام الرسمي في تأدية مهامهم ووظائفهم
املؤشرالكلي
فقرات ُبعد العدالة
تسعى إدارة املشفى إلى مكافأة املوظفين املميزين بطريقة عادلة
تتسم إدارة املشفى بالعدالة عند تطبيقها الجراءات الدارية على املوظفين
هناك إجراءات عادلة في املشفى ملالحقة التجاوزات ومساءلة قانونية ألي موظف
مخالف.
هناك مراقبة مستمرة من قبل الدارة لتطبيق العدالة في جميع تعامالتها
تتم معاملة جميع املوظفين دون تمييز بين وظيفتهم
املؤشرالكلي

الوسط الحسابي

االنحراف املعياري

درجة االتفاق

الترتيب

3.9587
3.9008
4.0165

0.77885
0.71186
0.76358

مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة

2
3
1

3.8760

0.97954

مرتفعة

4

3.8595
3.9223

0.98578
0.63894

مرتفعة

5

الوسط الحسابي

االنحراف املعياري

درجة االتفاق

الترتيب

3.7355
3.6860

1.04697
0.99191

مرتفعة
مرتفعة

2
3

3.5289

1.07296

متوسطة

4

3.4215
3.8182
3.6380

1.03885
0.96609
0.79260

متوسطة
مرتفعة

5
1
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رقم
الفقرة
11
12
13
14
15

فقرات ُبعد االستقاللية

الوسط الحسابي

االنحراف املعياري

درجة االتفاق

الترتيب

يتم منح املوظف الحرية الكاملة لتقديم األفكار املتنوعة والجديدة في مجال العمل
يمتلك املوظف الصالحية واستقاللية لنجاز العمال املوكلة إليه بالطريقة التي
يراها مناسبة.
تحدد إدارة املشفى مفهوم ومتطلبات استقاللية أعضاء مجلس الدارة
واستقالليتهم بشكل واضح.
تهتم إدارة املشفى بتعزيز الستقاللية في معامالتها الختلفة
تعتبر الستقاللية من أهم دعائم الحاكمية في املشفى
املؤشرالكلي

3.8926

0.88319

مرتفعة

2

3.9256

0.70905

مرتفعة

1

3.7355

0.83435

مرتفعة

3

3.6364
3.6364
3.7653

0.86603
0.80623
0.58747

متوسطة
متوسطة

5
4
مرتفعة

نالحظ من الجدول رقم ( )5أن اتجاهات العينة ايجابية نحو الفقرات املعبرة عن بعد الشفافية وذلك ألن متوسطاتها الحسابية أكبر من متوسط أداة
القياس ( )3وبلغ الوسط الحسابي للمؤشر الكلي ( )3.9223وبإنحراف معياري ( )0.63894حيث حصلت الفقرة ( )3على أعلى درجة من التفاق والتي تنص
"تعكس إدارة املشفى األنظمة والقوانين املعمول بها لجميع املوظفين في املشفى" بمتوسط حسابي ( )4.0165وبإنحراف معياري ( )0.76358بينما حصلت
الفقرة ( )5على ادنى درجة مرتفعة من التفاق بمتوسط حسابي ( )3.8595وبإنحراف معياري ( )0.98578والتي تنص "يقض ي العاملين في املشفى أوقات
الدوام الرسمي في تأدية مهامهم ووظائفهم".
كما نالحظ من الجدول املذكور أن اتجاهات العينة ايجابية نحو الفقرات املعبرة عن بعد العدالة وذلك ألن متوسطاتها الحسابية أكبر من متوسط
أداة القياس ( )3وبلغ الوسط الحسابي للمؤشر الكلي ( )3.6380وبانحراف معياري ( )0.79260حيث حصلت الفقرة ( )10على أعلى درجة من التفاق والتي
تنص"تتم معاملة جميع املوظفين دون تمييز بين وظيفتهم" بمتوسط حسابي ( )3.8182وبانحراف معياري ( )0.96609بينما حصلت الفقرة ( )9على ادنى
درجة متوسطة من التفاق بمتوسط حسابي ( )3.4215وبإنحراف معياري ( )1.03885والتي تنص "هناك مراقبة مستمرة من قبل الدارة لتطبيق العدالة
في جميع تعامالتها".
ونالحظ أيضا من الجدول املذكور أن اتجاهات العينة ايجابية نحو الفقرات املعبرة عن بعد الستقاللية وذلك ألن متوسطاتها الحسابية أكبر من
متوسط أداة القياس ( .)3وبلغ الوسط الحسابي للمؤشر الكلي ( )3.7653وبإنحراف معياري ( )0.58747حيث حصلت الفقرة ( )12على أعلى درجة من
التفاق والتي تنص "يمتلك املوظف الصالحية واستقاللية لنجاز العمال املوكلة إليه بالطريقة التي يراها مناسبة" بمتوسط حسابي ( )3.9256وبانحراف
معياري ( )0.70905بينما حصلت الفقرة ( )14على أدنى درجة متوسطة من التفاق بمتوسط حسابي ( )3.6364وبانحراف معياري ( )0.86603والتي تنص
"تهتم إدارة املشفى بتعزيز الستقاللية في معامالتها الختلفة".
النتائج املتعلقة بالسؤال الثاني :ما مستوى تحقق امليزة التنافسية بأبعادها (التكلفة ،الجودة ،البداع) في املشافي الخاصة في مدينة عمان؟
لإلجابة عن هذا السؤال ،تم استخراج املتوسطات الحسابية والنحرافات املعيارية لفقرات مقياس تطبق مبادئ الحوكمة بأبعادها الثالثة
(التكلفة ،الجودة ،البداع) في املشافي الخاصة في مدينة عمان ،وحسب الجدول التالي رقم (:)6
جدول ( :)6املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية لفقرات أبعاد متغيرامليزة التنافسية
رقم
الفقرة
16
17
18
19
20
رقم
الفقرة
21
22
23
24
25

فقرات ُبعد التكلفة

الوسط الحسابي

االنحراف املعياري

درجة االتفاق

الترتيب

تسعى إدارة املشفى إلى الحتفاظ بالعناصر الكفؤة للتخفيض من حجم التكاليف
تسعى إدارة املشفى إلى إنتاج خدماتها بأقل تكلفة للسيطرة على حصتها السوقية
تقدم املشفى خدمات ورعاية صحية بأسعار تتوافق مع نوعية تلك الخدمات
والرعاية.
تدعم املشفى أنشطة البحث والتطوير باستمرار من اجل تقديم خدمات بكلف اقل
تشكل عملية تخفيض التكلفة بالنسبة للمشفى رادعا لدخول منافسين جدد
املؤشرالكلي

3.6694
3.8099

1.02785
0.94264

مرتفعة
مرتفعة

4
1

3.6694

0.95209

مرتفعة

2

3.6694
3.6116
3.6860

1.00323
0.96929
0.78010

مرتفعة
متوسطة

3
5

فقرات ُبعد الجودة

الوسط الحسابي

االنحراف املعياري

درجة االتفاق

الترتيب

3.4711

1.03340

متوسطة

3

3.3223

1.10465

متوسطة

4

3.2975
3.8512

1.18071
0.89126

متوسطة
مرتفعة

5
1

3.6281

0.98431

متوسطة

2

تتوفر في املشفى عمليات تحسين مستمرة خاصة بنشاطاتها وعملياتها
يتم تصميم البرامج التدريبية في املشفى وفقا لالحتياجات التدريبية الفعلية
للعاملين
تتميز خدمات املشفى بالتنوع لرضاء حاجات املراجعين.
تحرص إدارة املشفى على تقديم خدماتها دون أخطاء كثيرة وبجودة عالية
وجود الليات املناسبة التي تمكن املراجعين من الحصول على املعلومات الخاصة
بهم في الوقت املناسب
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املؤشرالكلي
رقم
الفقرة
26
27
28
29
30
31
32

3.5140

0.75092

متوسطة

فقرات ُبعد البداع

الوسط الحسابي

االنحراف املعياري

درجة االتفاق

الترتيب

هنالك مساهمة خاصة بالنتاج الفكري الجديد يقدمها املوظف في مجال العمل
يتمتع العاملون في املشفى بإنجاز األعمال بأسلوب متجدد
تحرص املشفى على الستفادة من قدرة املوظفين البداعية
تدعم وتشجع إدارة املشفى املوظفين على طرح أراءهم وأفكارهم
يتم تكريم أصحاب األفكار البداعية داخل املشفى
يتم تقديم العون واملساعدة للموظفين داخل املشفى لنجاز األعمال وتكاملها وذلك
بطرح أفكار وحلول إبداعية.
تتعاون إدارة املشفى مع الخبرات الخارجية لتقديم أفكار جديدة محلية

3.5785
3.4793
3.6198
3.6942
3.5372

0.89211
1.00083
0.96830
0.95606
1.01687

متوسطة
متوسطة
متوسطة
مرتفعة
متوسطة

5
7
4
3
6

3.6942

1.00700

مرتفعة

2

3.8182
3.6316

1.04881
0.68282

مرتفعة

1

املؤشرالكلي

متوسطة

نالحظ من الجدول رقم ( )6أن اتجاهات العينة ايجابية نحو الفقرات املعبرة عن بعد التكلفة وذلك ألن متوسطاتها الحسابية أكبر من متوسط أداة
القياس ( .)3وبلغ الوسط الحسابي للمؤشر الكلي ( )3.6860وبإنحراف معياري ( ،)0.78010حيث حصلت الفقرة ( )17على أعلى درجة من التفاق والتي
تنص "تسعى إدارة املشفى إلى إنتاج خدماتها بأقل تكلفة للسيطرة على حصتها السوقية" بمتوسط حسابي ( )3.8099وبانحراف معياري ( )0.94264بينما
حصلت الفقرة ( )20على أدنى درجة متوسطة من التفاق بمتوسط حسابي ( )3.6116وبإنحراف معياري ( )0.96929والتي تنص "تشكل عملية تخفيض
التكلفة بالنسبة للمشفى رادعا لدخول منافسين جدد".
كما نالحظ من الجدول رقم ( )6أن اتجاهات العينة ايجابية نحو الفقرات املعبرة عن بعد الجودة وذلك ألن متوسطاتها الحسابية أكبر من متوسط
أداة القياس ( .)3وبلغ الوسط الحسابي للمؤشر الكلي ( )3.5140وبإنحراف معياري ( )0.75092حيث حصلت الفقرة ( )24على أعلى درجة من التفاق
والتي تنص "تحرص إدارة املشفى على تقديم خدماتها دون أخطاء كثيرة وبجودة عالية" بمتوسط حسابي ( )3.8512وبانحراف معياري ( )0.89126بينما
حصلت الفقرة ( )23على أعلى درجة متوسطة من التفاق بمتوسط حسابي ( )3.2975وبانحراف معياري ( )1.18071والتي تنص "تتميز خدمات املشفى
بالتنوع لرضاء حاجات املراجعين".
كذلك ،نالحظ من الجدول رقم ( )6أن اتجاهات العينة ايجابية نحو الفقرات املعبرة عن بعد البداع وذلك ألن متوسطاتها الحسابية أكبر من متوسط
أداة القياس ( .)3وقد بلغ الوسط الحسابي للمؤشر الكلي ( )3.6316وبإنحراف معياري ( ،)0.68282حيث حصلت الفقرة ( )32أعلى درجة من التفاق
والتي تنص "تتعاون إدارة املشفى مع الخبرات الخارجية لتقديم أفكار جديدة محلية" بمتوسط حسابي ( )3.8182وبانحراف معياري ( )1.04881بينما
حصلت الفقرة ( )27على أدنى درجة متوسطة من التفاق بمتوسط حسابي ( )3.4793وبإنحراف معياري ( )1.00083والتي تنص "يتمتع العاملون في
املشفى بإنجاز األعمال بأسلوب متجدد".
اختبار فرضيات الدراسة
• اختبار(:Variance Inflationary Factor (VIF
قبل البدء بإجراء اختبار الفرضيات تم التأكد من عدم وجود ارتباط عال بين املتغيرات املستقلة ،ويبين الجدول ( )7أن معامل التباين املسموح به
للمتغيرات املستقلة كان أقل من ( )1وأكبر من ( )0.1وكانت قيم معامل تضخم التباين أقل من ( )10ويعد ذلك مؤشرا إلى عدم وجود ارتباط عال بين
املتغيرات املستقلة ،مما يعني أن البيانات الحالية صالحة لغايات اختبارها.
جدول( :)7نتائج اختبار قوة االرتباط بين أبعاد املتغيراملستقل (الحوكمة)
أبعاد الحوكمة
الشفافية
العدالة
الستقاللية

Tolerance

VIF

التباين املسموح به
0.584

معامل تضخم التباين
1.713

0.464
0.639

2.156
1.565

• النتائج املتعلقة باختبار الفرضية الرئيسية األولى :HO.1 :ل يوجد أثر ذو دللة إحصائية عند مستوى دللة ( )α≤0.05لتطبيق الحوكمة بأبعادها
مجتمعة (الشفافية ،العدالة ،الستقاللية) في امليزة التنافسية بأبعادها مجتمعة (التكلفة ،الجودة ،البداع) في املشافي الخاصة في مدينة عمان
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جدول( :)8نتائج تحليل االنحدار الخطي املتعدد ألثر الحوكمة بأبعادها مجتمعة في امليزة التنافسية بأبعادها مجتمعة
أبعاد الحوكمة
الشفافية
العدالة
الستقاللية

قيمة ((Beta
0.312
0.262
0.293

قيمة ()R

قيمة ()T
3.747
2.810
3.691

مستوى الداللة
*0.00
*0.006
*0.00

0.727
0.528

قيمة ()R²

43.624
117/3
2.60

قيمة الحسوبة ()F
درجة الحرية DF
القيمة الجدولية ()F
مستوى الدللة Sig
نتيجة الفرضية العدمية HO.1

*0.00
رفض

* ذو داللة إحصائية

باستخدام اختبار النحدار املتعدد تشير النتائج في الجدول ( )8إلى وجود أثر ذي دللة إحصائية عند مستوى ( )0.05حيث بلغ مستوى الدللة
( .)0.00وقد ظهر أيضا من خالل قيمة  Fالحسوبة والبالغة ( )43.624أنها أكبر من قيمتها الجدولية ،وهي القيمة املعنوية ألنموذج الدراسة الخاص بهذه
الفرضية .كما تبين أن قيمة  R²تبلغ ( )0.528وهذا يعني أن الحوكمة بأبعادها مجتمعة تفسر ما نسبته  %52.8من التباين الحاصل في متغير امليزة
التنافسية ،بينما  %47.2من التغيرات هي بسبب متغيرات أخرى لم تدخل في أنموذج الدراسة الخاصة بهذه الفرضية .وتعتبر العالقة قوية بين املتغيرات كون
قيمة .% 72.7=R
وأوضحت النتائج أن كل أبعاد الحوكمة قد حققت إسهاما بالتأثير في امليزة التنافسية وهي نتيجة أظهرتها قيم  Betaو Tلكل بعد من األبعاد واملوضحة
في الجدول ( .)8وبناء علية ترفض الفرضية العدمية األولى التي تنص على "عدم وجود تأثير ذو دللة إحصائية لتطبيق الحوكمة بأبعادها (الشفافية،
العدالة ،الستقاللية) في امليزة التنافسية بأبعادها مجتمعة (الكلفة ،الجودة ،البداع) في املشافي الخاصة في مدينة عمان ،وتقبل الفرضية البديلة التي تنص
على "يوجد تأثير ذو دللة إحصائية ( )α≤0.05لتطبيق الحوكمة بأبعادها مجتمعة (الشفافية ،العدالة ،الستقاللية) في امليزة التنافسية بابعادها مجتمعة
(الكلفة ،الجودة ،البداع)
• اختبار الفرضية الفرعية األولى :HO.1.1 :ل يوجد أثر ذو دللة إحصائية عند مستوى دللة ( )α≤0.05لتطبيق الحوكمة بأبعادها مجتمعة (الشفافية،
العدالة ،الستقاللية) في الكلفة في املشافي الخاصة في مدينة عمان.
جدول( :)9نتائج تحليل االنحدار الخطي املتعدد ألثر الحوكمة بأبعادها مجتمعة في الكلفة
أبعاد الحوكمة
الشفافية
العدالة
الستقاللية

قيمة ((Beta
0.216
0.245
0.414

قيمة ()R
قيمة ()R²

قيمة الحسوبة ()F
درجة الحرية DF
القيمة الجدولية ()F
مستوى الدللة Sig
نتيجة الفرضية العدمية HO1-1

قيمة ()T
2.651
2.674
5.312

مستوى الداللة
*0.009
*0.009
*0.00

0.738
0.545
46.779
117/3
2.60
*0.00
رفض

* ذو داللة إحصائية

تم استخدام اختبار النحدار املتعدد .وقد أشارت نتائج الجدول ( )9إلى وجود أثر ذي دللة إحصائية عند مستوى ( )0.05حيث بلغ مستوى الدللة
( .)0.00وقد ظهر أيضا أن قيمة  Fالحسوبة تبلغ ( )46.779وهي أكبر من قيمتها الجدولية ،وهي القيمة املعنوية ألنموذج الدراسة الخاصة بهذه الفرضية.
كما تبين أن قيمة  R²تبلغ ( )0.545وهذا يعني أن الحوكمة بأبعادها مجتمعة تفسر ما نسبته  %54.5من التباين في بعد التكلفة ،وتعتبر العالقة قوية بين
املتغيرات كون قيمة  .%73.8 =Rوأوضحت النتائج أن كل أبعاد الحوكمة قد حققت إسهاما بالتأثير في ُبعد الكلفة وهي نتيجة أظهرتها قيم  Betaو Tلكل بعد
من األبعاد املوضحة في الجدول ( .)9وبناء على ما سبق يتم رفض الفرضية العدمية ،حيث ثبت وجود عالقة تأثير معنوي ذي دللة إحصائية عند مستوى
الدللة الحصائية ( )α≤0.05لتطبيق الحوكمة بأبعادها مجتمعة (الشفافية ،العدالة ،الستقاللية) في التكلفة في املشافي الخاصة في مدينة عمان.
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• اختبار الفرضية الفرعية الثانية  :HO.1.2ل يوجد أثر ذو دللة إحصائية عند مستوى دللة ( )α≤0.05لتطبيق الحوكمة بأبعادها مجتمعة
(الشفافية ،العدالة ،الستقاللية) في الجودة في املشافي الخاصة في مدينة عمان
جدول ( :)10نتائج تحليل االنحدار الخطي املتعدد ألثر الحوكمة بأبعادها مجتمعة في الجودة
أبعاد الحوكمة
الشفافية
العدالة
الستقاللية
قيمة ()R
قيمة ()R²

قيمة ((Beta
0.317
0.294
0.187

قيمة الحسوبة ()F
درجة الحرية DF
القيمة الجدولية ()F
مستوى الدللة Sig

قيمة ()T
3.560
2.942
2.191
0.677
0.458

مستوى الداللة
*0.001
*0.004
*0.030

32.992
117/3
2.60
*0.00
رفض

نتيجة الفرضية العدمية HO1-2

* ذو داللة إحصائية

تم استخدام اختبار النحدار املتعدد .ومن خالل ذلك تشير النتائج في الجدول ( )10إلى وجود أثر ذي دللة إحصائية عند مستوى ( )0.05حيث بلغ
مستوى الدللة ( .)0.00وقد ظهر أيضا أن قيمة  Fالحسوبة تبلغ ( )32.992وهي أكبر من قيمتها الجدولية ،وهي القيمة املعنوية ألنموذج الدراسة الخاصة
بهذه الفرضية .كما بينت نتائج التحليل أن قيمة  R²تبلغ ( )0.458وهذا يعني أن الحوكمة بأبعادها مجتمعة تفسر ما نسبته  %45.8من التباين الحاصل في
بعد الجودة ،وتعتبر العالقة قوية بين املتغيرات كون قيمة  .%67.7 =Rوأوضحت النتائج أن كل أبعاد الحوكمة قد حققت إسهاما بالتأثير في بعد الجودة وهي
نتيجة أظهرتها قيم  Betaو  Tلكل بعد من األبعاد واملوضحة في الجدول ( .)10وبناء على ما سبق ،ترفض الفرضية العدمية ،حيث ثبت وجود عالقة تأثير
معنوي ذي دللة إحصائية عند مستوى الدللة الحصائية ( )α≤0.05لتطبيق الحوكمة بأبعادها مجتمعة (الشفافية ،العدالة ،الستقاللية) في بعد
الجودة في املشافي الخاصة في مدينة عمان ،وتقبل الفرضية البديلة التي تنص على أنه "يوجد أثر ذو دللة إحصائية ( )α≤0.05لتطبيق الحوكمة بابعادها
(الشفافية ،العدالة ،الستقاللية) في الجودة لدى املشافي الخاصة في مدينة عمان"
• اختبار الفرضية الفرعية الثالثة :HO.1.3 :ل يوجد أثر ذو دللة إحصائية عند مستوى دللة ( )α≤0.05لتطبيق الحوكمة بأبعادها مجتمعة
(الشفافية ،العدالة ،الستقاللية) في البداع في املشافي الخاصة في مدينة عمان.
جدول ( :)11نتائج تحليل االنحدار الخطي املتعدد ألثر الحوكمة بأبعادها مجتمعة في البداع
أبعاد الحوكمة
الشفافية

قيمة ((Beta
0.287

قيمة ()T
2.826

مستوى الداللة
*0.006

العدالة
الستقاللية

0.169
0.187

2.826
1.483

0.141
0.057

قيمة ()R
قيمة ()R²

قيمة الحسوبة ()F
درجة الحرية DF
القيمة الجدولية ()F
مستوى الدللة Sig
نتيجة الفرضية العدمية HO

0.541
0.293
16.167
117/3
2.60
*0.00
رفض

* ذو داللة إحصائية

من خالل استخدام اختبار النحدار املتعدد تشير النتائج في الجدول ( )11إلى وجود أثر ذي دللة إحصائية عند مستوى ( )0.05حيث بلغ مستوى
الدللة ( .)0.00وقد ظهر أيضا أن قيمة  Fالحسوبة والبالغة ( )16.167هي أكبر من قيمتها الجدولية ،وهي القيمة املعنوية ألنموذج الدراسة الخاصة بهذه
الفرضية .كما بينت النتائج قيمة  R²البالغة ( )0.293وهذا يعني أن الحوكمة بأبعادها مجتمعة تفسر ما نسبته  %29.3من التباين الحاصل في بعد البداع،
وتعتبر العالقة متوسطة بين املتغيرات كون قيمة .%54.1 =R
وأوضــحت النتــائج أن بعــد الشــفافية ه ـو الوحيــد بــين أبعــاد الحوكمــة مجتمعــة قــد حقــق إســهاما بالتــأثير فــي البــداع حيــث بلغــت قــيم )0.287( Beta
وقيمة  )2.826( Tعند مستوى دللة معنوية اقــل مــن  0.05بينمــا لــم يحقــق بعــد العدالــة وبعــد الشــفافية إســهاما بالتــأثير علــى البــداع وهــي نتيجــة أظهرتهــا
قيم  Betaو Tعند مستوى معنوي أكبر من  0.05لكل بعد مــن األبعــاد واملوضــحة فــي الجــدول ( .)11وبنــاء علــى ســبق فانــة تـرفض الفرضــية العدميــة ،حيــث
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ثبت وجود عالقة تأثير معنوي ذي دللة إحصائية عند مســتوى الدللــة الحصــائية ( )α≤0.05لتطبيــق الحوكمــة بأبعادهــا مجتمعــة (الشــفافية ،العدالــة،
الســتقاللية) فــي ُبع ـد البــداع فــي املش ــافي الخاصــة فــي مدينــة عمــان ،وتقب ــل الفرضــية البديلــة التــي تــنص عل ــى أنــه "يوجــد اثــر ذو دللــة إحص ــائية ()α≤0.05
لتطبيق الحوكمة بابعادها مجتمعة (الشفافية ،العدالة ،الستقاللية) في البداع في املشافي الخاصة في مدينة عمان".
مناقشة النتائج:
• أظهرت النتائج فيما يتعلق ببعد الشفافية كأحد أبعاد الحوكمة أن هناك ارتفاعا نسبيا في إجابات عينة الدراسة .ويعود ذلك للتزام القطاع
املبحوث باألنظمة والقوانين املعمول بها مما ينعكس على املوظفين ،وكذلك لقيام املشافي املبحوثة بمنح السلطات الالزمة للموظفين في اتخاذ
القرارات املتعلقة بأعمالهم.
• كما أظهرت النتائج املتعلقة ببعد العدالة كأحد أبعاد الحوكمة أن هناك درجة متوسطة لجابات عينة الدراسة .ويعود ذلك لقيام القطاع املبحوث-
من وجهة نظر العينة على مستوى متوسط -بتطبيق العدالة في جميع تعامالتة مثل :مالحقة التجاوزات ،واملساءلة القانونية ألي موظف مخالف،
بينما تتسم املشافي بمعاملة جميع املوظفين بعدالة دون تمييز بين وظائفهم.
• وقد أظهرت النتائج املتعلقة ببعد الستقاللية كأحد أبعاد الحوكمة أن هناك درجة مرتفعة لجابات عينة الدراسة .ويعود ذلك لمتالك املوظفين في
القطاع املبحوث الصالحية والستقاللية لنجاز أعمالهم بالطريقة التي يرونها مناسبة ،عالوة على منح إدارة املشافي املوظفين الحرية الكاملة لتقديم
األفكار املتنوعة والجديدة في مجال عملهم.
• كذلك ،فقد أظهرت النتائج الخاصة ببعد الكلفة كأحد أبعاد امليزة التنافسية أن هناك درجة مرتفعة لجابات عينة الدراسة .ويعود ذلك لجهود
إدارات املشافي املبحوثة بهدف تقديم خدماتها بأقل تكلفة بهدف السيطرة على حصتها السوقية ،وتقديم منتجات ورعاية صحية تتوافق مع نوعية
تلك الخدمات والرعاية الصحية.
• وقد أظهرت النتائج املتعلقة ببعد الجودة كأحد أبعاد امليزة التنافسية أن هناك درجة متوسطة لجابات عينة الدراسة ،ويعود ذلك للتميز النسبي
لخدمات املشافي املبحوثة لرضاء حاجات املراجعين ،ودرجة متوسطة ملا تقوم به املشافي من تصميم برامج تدريبية لالحتياجات التدريبية الفعلية
للعاملين.
• كما أظهرت النتائج الخاصة ببعد البداع كأحد أبعاد امليزة التنافسية أن هناك درجة متوسطة لجابات عينة الدراسة .ويعود ذلك لتمتع العاملين في
املشافي املبحوثة بدرجة متوسطة من الحرية لنجاز األعمال بأسلوب متجدد.
• وقد بينت النتائج وجود أثر لتطبيق الحوكمة بأبعادها مجتمعة (الشفافية ،العدالة ،الستقاللية) في امليزة التنافسية بأبعادها مجتمعة (التكلفة،
الجودة ،البداع) في املشافي املبحوثة.
التوصيات:
على ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج يقترح الباحثان بعض التوصيات التالية:
• على املشافي املبحوثة الستمرار في تطبيق أبعاد الحوكمة وتعزيز هذا النهج ،ملا لذلك من أثر فعال في تحقيق امليزة التنافسية في املشافي الخاصة في
مدينة عمان.
• ضرورة قيام املشافي الخاصة في مدينة عمان بتوعية العاملين فيها بأهمية الحاكمية املؤسسية ،ودورها اليجابي في تحقيق امليزة التنافسية ،وذلك
من خالل تنفيذ حمالت التوعية بمفاهيم الحاكمية املؤسسية وأثرها الفعال.
• العمل على عقد البرامج التدريبية للموظفين في مجال الحوكمة ،من حيث تدريبهم على كيفية الستفادة من أبعاد الحوكمة التي تمكن املوظفين من
تعزيز وتطوير قدراتهم على استغالل املوارد املتاحة بأقل التكاليف للوصول إلى الكفاية على مستوى القسم الواحد أو الدارة ،وتحقيق الكفاية
الجوهرية على مستوى األقسام األخرى ،والوصول إلى امليزة التنافسية بأقل التكاليف ،وصول إلى مرحلة األداء املميز ،والبداع والشفافية والجودة
في املشافي الخاصة.
• عقد البرامج التدريبية للموظفين في مجال امليزة التنافسية ،وتدريبهم على كيفية تحقيق أبعادها املتمثلة في الكلفة ،والجودة ،والبداع للحصول على
أكبر حصة سوقية.
• ضرورة قيام املشافي الخاصة بالعمل على الستفادة من مزاياها التنافسية املتحققة ،وبالوقت املناسب ،وذلك من خالل إعداد قاعدة بيانات
متخصصة لخرجات التكلفة والرجوع إليها وقت الحاجة لها لكسب الوقت ،مما يقلل من هذه التكلفة والبحث عن هذه املعلومات ويضمن املرونة
والسرعة في الستجابة لتقديم الخدمة.
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• من الضروري أن تولي إدارة املشافي الخاصة أهمية أكبر فيما يتعلق باملتابعة املستمرة للتعرف على الحاجات املتغيرة للمراجعين وسرعة الستجابة
.لها من خالل عمليات البداع والبتكار وتجريب األفكار والحلول البتكارية التي يقدمها العاملون ووضعها موضع التنفيذ
.• ضرورة استمرار اهتمام القطاع املبحوث باألبعاد التي تحقق له التفوق والتميز والعمل على بناء املزايا التنافسية واستدامتها
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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.
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