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هدفت هذ الدراس إلى التعرف على ا ر الحوقم ف

تحميق المي

التنافسي ف

المستافيات ال اص ف مدين عماس .تقوس ممتمع الدراس مس سبع  )7مستافيات اص
مس قصأ  )42مستافى ,وتقومس وحد التحليأ مس م تلف المستويات اإلداري

مدير عام,

نائب مدير عام ,رؤساء ااقسام ,الموظفيس) حيث بلغ عددهم  )242موظفا ,وقانت عين وحد
التحليأ  ,)152وقد تم تو يع  )152استبان  ,وتم استرداد  )125وقاس الصالح منها ل ست دام
 )121استبان .
وق اد توصاالت الد ارس ا إلااى ممموع ا مااس النتااائج قهمهااا :ومااود ق اار ذا دالل ا إحصااائي عنااد
مسااتود دالل ا  )α≤0.05لت بيااق الحوقم ا بأبعادهااا ممتمع ا الااافافي  ،العدال ا  ،االسااتم لي ) ف ا
المي ا التنافسااي بأبعادهااا ممتمع ا التقلف ا  ،المااود  ،اإلبااداع) ف ا المستااافيات ال اص ا ف ا مدين ا
عماااس ،قمااا توصاالت إلااى عاادم ومااود فااروق ذات دالل ا إحصااائي ف ا إمابااات عين ا الد ارس ا عنااد
مس ا ااتود داللا ا ا  )α≤0.05ا ا اار الحوقما ا ا فا ا ا الميا ا ا التنافس ا ااي بالمستا ا اافيات ال اصا ا ا تعا ا ا د
لل ص ااائك الديموفرافيا ا الن ااوع االمتم اااع  ،العم اار ،المؤه ااأ العلما ا  ،المس اامى ال ااوظيف  ،س اانوات
ال بر).

ن

وق ااد قوص اات الد ارسا ا بع اادد م ااس التوص اايات ق اااس قهمه ااا ض اارور إس ااتمرار المستا اافيات
ال اص فا ت بياق قبعااد الحوقما  ،وقاذلك ضارور تادريب ماوظف هاذر المستاافيات علاى
قيفي االستفاد مس قبعاد الحوقم .
الكلمات الدالة :الحوقم  ,المي التنافسي )
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Abstract
The study aimed to identify the impact of governance in achieving
competitive advantage in private hospitals in the city of Amman. The study
population consisted of seven (7) private hospitals out of 40 hospitals. The unit of
analysis of the various administrative levels (Director General, Deputy consisted
General, Department heads, Staff) and totaled 240 employees The sample analysis
was (150). Were recovered 150 questionnaires were and was distributed (125) and it
was good of them to use (121) questionnaire.
Study has reached set of results, The most important: was the impact of a
statistical significance at the level of (α≤0.05) application of the governance of the
combined dimensions (transparency, justice, independence) in the competitive
advantage of the combined dimensions (cost, quality, creativity) in private hospitals
in Amman. It also concluded that there were no differences of statistical
significance in the responses of the study sample at the level of an indication
(α≤0.05) of the impact of governance in the competitive advantage of private
hospitals attributed to demographic characteristics (type social, age, scientific
qualification, job title, years of experience).
The study recommended a number of recommendations, the most important:
The need for continuous application of governance dimensions in private hospitals,
As well as the need to train the staff of these hospitals on the dimensions of
governance.
Keywords: (governance, competitive advantage)
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الفصل األول

اإلطار العام للدراسة

2

الفصل األول

خلفية الدراسة وأهميتها
 3-3مقدمة الدراسة:
ف قعماب الت اورات السياساي التا ااهدها العاالم نهايا المارس العااريس الماي دا ،والاد وأ فا
الماارس التاسااع عااار ظهاارت العديااد مااس التغيارات فا بيئا العمااأ وااعماااأ ،ورافمتهااا تغييارات فا م تلااف
المماالت والم اعات ،والت فرضت ب بيعتها على المنظمات تحديات م تلف  .وقصبح ماس الواضاح قناه
ال يوم ااد س اابيأ وال مف اار قم ااام اس ااتمرار قا منظما ا  ،تس ااعى ل رتم اااء بنفس ااها ول اايس فما ا إل ااى البم اااء فا ا
الساوق ،لتحمياق ذلااك إال ماس ا أ اقتساااب ميا تنافساي حميميا تضامس لهاا قاادر تنافساي عاليا  ،ترتقا
ف موهرها على مبااد الحوقما  ،ماس ا أ تع يا الاافافي والعدالا واالساتم لي لممياع اا اراف ذوا
الع قا بعمااأ المنظما وناااا ها ،اامار الااذا ياادعم موقاف المنظما التنافسا  ،ويعمااأ علاى تمنااب سااوء
اإلدار ،قو محااوالت الت عااب والفساااد ،وقاذلك تمنااب م ااا ر االنهياارات الماليا  ،قااالت حاد ت فا عمااد
التسعينات بدوأ عديد  ،م أ ارق آسيا وقمريقا ال تيني وروسيا ،ف ارقات م تلف عم ق م اأ اارق
ال اقا ا ا اامريقيا ا ا ان ا ااروس ) (Enronقلبونا ا ا  ،)2008 ،وا ا اارق إدار المس ا ااتندات وص ا ااناع اامها ا ا
اإللقترونيا اامريقيا ) ،(Xerox Corporationوااارق االتصاااالت اامريقيا )،(World Com
وارق اادوي اامريقي ميراك ) (Merakالاريف.)2008 ،
ومااس هنااا ماااء االهتمااام الاادول بموضااوع الحوقم ا  ،حيااث قصاادرت بري انيااا تمرياار قااادبرا
) (Cadburyللحاقميا ا المؤسس ااي ع ااام  ،1992وتمري اار ما اريس بي اارا ) ،(Green Buryوتمري اار
هامبأ ) (Hambleعام  ،1998والدليأ العلم للحاقمي المؤسسي عام  2004قلبون .)2008 ،
قما صدر فا قمريقاا قاانوس سايربنس قوقسال ) ،(Sarbanes Oxley Act SOXوالمعياار سااس
 (SAS No. 99), 99اللذاس يتضمناس تعليمات تمبر المنظمات على تغيير ريم عملها التمليدي

3

اوحا .قم ا ا ااا قص ا ا اادرت منظما ا ا ا التع ا ا اااوس االقتص ا ا ااادا والتنميا ا ا ا
إل ا ا ااى ق ا ا اارد قق ا ا اار
انفتاحا ا ا اا ووض ا ا ا ا
ا
) (Organization for Economic Co-operation and Development OECDعاام
 1999مباااد حاقميا الااارقات ) (Corporate Governance Principlesعل ا ،)2009 ،
والت فعلت حموق المساهميس بالماارق والتصويت واالنت اب والع أ اعضاء ممالس اإلدار بقاأ
افافي  ،والحصوأ على معلومات المنظما واإلفصاا عنهاا فا قا وقات ،واحتارام الحماوق المانونيا
و يا اااد ال م ا ا با اايس مميا ااع اا ا اراف قصا ااحاب المصا ااالح ,ذوا الع ق ا ا المبااا اار قو فيا اار المبااا اار
بالمنظمات الاريف .)2008 ،قما قصدر البناك المرقا ا ااردنا قتياب إرااادات عاام  2004فا
نفااس المماااأ واال تصاااك ،اام دليااأ الحوقما للمؤسسااات المصارفي وفااق اإلراااادات الصااادر عااس
لمن ا بااا أ حااوأ تع ي ا الحوقم ا المؤسسااي  ،والت ا فاارض البنااك المرق ا ا ت بيمهااا اعتبااا ار مااس عااام
 2007قلبون .)2008 ،
يتضح مما سبق ،قس الع ق بيس الحوقم والمي

التنافسي ع ق قوي  ،حيث تعتبر

مفتاحا لتحميق المي التنافسي  ،وبالممابأ ففس المي التنافسي ه مفتا نما منظمات
الحوقم
ا
قساسيا لذلك الم يرا .)2012 ،إس ت بيق مباد
ااعماأ ومت البا
ا
تحميق م ايا تنافسي مس

أ تمقيس المنظم مس صياف قفضأ اهدافها ،وقيض ا ت بيق قنسب

للتنافسي  ،باقأ قق ر فاعلي ممارن بالمنافسيس اآل ريس .و
تحاوأ مواقب المت لبات البيئي المتغير  ،وبناء مي
وال روج مس السوق تدريميا.

الحوقم ال بد قس يمود إلى

ف ذلك ،ففس المنظمات الت

تنافسي  ،تقوس ف

ال

ريمها نحو ال واأ،
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 2-3مشكلة الدراسة وأسئلتها:
بسب التمدم العلم
وبالتال

والتقنولوم

هناك بعض الم اررات الت

قصبحت المؤسسات ق ير وفير قابل للسي ر عليها.

تؤدا إلى نوع مس الغموض ف

قداء قعمالها للعامليس ,وهذا

نتيم لعدم وضو الحوقم ف المؤسسات باقأ عام والمنظمات المبحو باقأ اك.
مس هنا تتم أ ماقل هذر الدراس ف تمص ق ر ممارس الحوقم ف المي التنافسي ف
المستافيات ال اص ف مدين عماس ،وذلك مس

أ اإلماب عس ااسئل التالي :

 .1مااا مسااتود ت بيااق مباااد الحوقما بأبعادهااا الااافافي  ،والعدالا  ،واالسااتم لي ) فا المستااافيات
ال اص ف مدين عماس؟
 .2ماا مساتود تحماق الميا التنافساي بأبعادهاا التقلفا  ،الماود  ،اإلباداع) فا المستاافيات ال اصا
ف مدين عماس ؟
 .3ما ا ر الحوقم بأبعادها ممتمع

الافافي ،والعدال ،واالستم لي ) ف

تحميق المي التنافسي

بأبعادها ممتمع ف المستافيات ال اص ف مدين عماس ؟
 .4ما ا ر ال صائك الديمغرافي فى ا ر الحوقم بابعادها ممتمع فى تحميق المي التنافسي
بابعادها ممتمع فى المستافيات ال اص فى مدين عماس؟
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 1-3هدف الدراسة:
بناء على ماقل الدراس  ،وااهمي الت تقتسبها ،ففس الدراس الحالي تسعى إلى تحميق
ا
ااهداف التالي :
 )1التعرف إلى ق ر ت بيق مباد الحوقم ف المستافيات ال اص ف مدين عماس.
 )2التعرف إلى المستود الحال للمي التنافسي بأبعادها ف المستافيات ال اص ف مدين عماس.
 )3التعرف على مدد مساهم الحوقم فى تحميق المي التنافسي فى المستافيات ال اص فى
مدين عماس و بيع الع ق بيس ابعادهما.
 )4التعرف الى دور ال صائك الديمغرافي فى ا ر الحوقم بابعادها ممتمع فى تحميق المي
التنافسي فى المستافيات ال اص فى مدين عماس.

 9-3فرضيات الدراسة:
باالعتماد على ماقل الدراس وقسئلتها ،فمد تمت صياف الفرضيات التالي :
الفرضية الرئيسة األولى:
 :Ho1ال يومد ق ر ذو دالل إحصائي عند مستود دالل  )α≤0.05لت بياق الحوقما بأبعادهاا ممتمعا
الا اافافي  ،العدالا ا  ،االس ااتم لي ) فا ا الميا ا التنافس ااي بأبع اادها ممتمعا ا التقلفا ا  ،الم ااود  ،اإلب ااداع) فا ا
المستافيات ال اص ف مدين عماس.
وينب ق مس هذر الفرضي الفرضيات الفرعي التالي :
الفرضية الفرعية األولى:
 :Ho.1.1ال يومد ق ر ذو دالل إحصائي عند مستود دالل

 )α≤0.05لت بيق الحوقم بأبعادها

ممتمع الافافي  ،العدال  ،االستم لي ) ف التقلف ف المستافيات ال اص ف مدين عماس.
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الفرضية الفرعية الثانية:
 :Ho.1.2ال يومد ق ر ذو دالل إحصائي عند مستود دالل

 )α≤0.05لت بيق الحوقم بأبعادها

ممتمع الافافي  ،العدال  ،االستم لي ) ف المود ف المستافيات ال اص ف مدين عماس.
الفرضية الفرعية الثالثة:
 :Ho.1.3ال يومد ق ر ذو دالل إحصائي عند مستود دالل

 )α≤0.05لت بيق الحوقم بأبعادها

ممتمع الافافي  ،العدال  ،االستم لي ) ف اإلبداع ف المستافيات ال اص ف مدين عماس.
الفرضية الرئيسة الثانية:
 :Ho.2ال تومد فروقات ف إمابات عين الدراس ذات دالل إحصائي عند مستود دالل
ا ر الحوقم ف

المي

التنافسي ف

المستافيات ال اص ف

)α≤0.05

مدين عماس تع د لل صائك

الديموفرافي النوع االمتماع  ،العمر ،المؤهأ العلم  ،المسمى الوظيف  ،سنوات ال بر).
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 5-3نموذج الدراسة:
بناء على الفرضيات الت تم صيافتها ،قام الباحث بتصميم قنموذج الدراس التال :
ا

المتغير التابع

المتغير المستقل
الحوكمة

HO.1

الميزة التنافسية
التقلف

الافافي
HO.1.1

العدال

HO.1.2

المود

HO.1.3

االستم لي
HO.2

اإلبداع

الخصائص الديموغرافية

 النوع االمتماع -العمر

 المؤهأ العلم المسمى الوظيف -سنوات ال بر

شكل ( )1-3أنموذج الدراسة

النموذج من إعداد الباحث استناداً على:
-

تم ا تيار قبعاد المتغير المستمأ استنادا إلى دراسات :العبدل  2012 ،والعا م .)2012 ،

-

قما تم ا تيار قبعاد المتغير التابع استنادا إلى دراسات )Barney & Clark, 2007 :و الم يرا.)2012 ،
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يوضح الاقأ  )1-1قنموذج الدراس  ،والذا يتضمس المتغير المستمأ وهو الحوقم
بأبعادها الافافي  ،العدال  ،االستم لي ) ،وق رها على المتغير التابع وهو المي التنافسي بأبعادها
التقلف  ،المود  ،اإلبداع) ،وق ر ال صائك الديموفرافي المتم ل بالمنس والعمر والمؤهأ العلم
والمسمى الوظيف وسنوات ال بر لتفراد المستميبيس.

 6-3أهمية الدراسة:
تقمس قهمي الدراس ف قهمي متغيراتها ،ومس مدد استفاد منظمات ااعماأ باقأ عام
والمستافيات ال اص على نحو اك مس فوائد هذر الدراس  ،ومدد مساهمتها ف ت وير الواقع
وبناء على ذلك تتحدد قهمي الدراس ضمس المحاور التالي :
الحال للمستافيات.
ا
 )3األهمية النظرية :تنبع هذر ااهمي مس

أ قهمي متغيرات الدراس  ،الحوقم والمي التنافسي

والت حظيت باهتمام الباح يس والم تصيس وذلك لما لها مس ق ر ايماب وفعاأ ف تمي قداء
المنظمات على ا ت ف قنواعها .هذا باإلضاف إلى ندر المواضيع الت تناولت الحوقم ف
تحميق المي التنافسي حسب ما توصأ إليه الباحث ف
المقتب المحلي والعربي بنتاج علم

است راج الدراسات السابم  ،وا راء

ضمس ع ق ا ر الحوقم ف

تحميق المي التنافسي

وتمديم إ ار نظرا لق يستفيد منه القتاب والباح وس ف هذا المماأ.
 )2األهمية الميدانية :سوف تستفيد مس هذر الدراس المستافيات ال اص وقذلك العام  ،ف
اعتماد نتائمها لوضع تومهاتها المستمبلي  ،قما سيستفيد منها مميع قصحاب المصالح
المرتب يس بها .وع و على ذلك ،ففس هذر الدراس سوف تساهم بالتعرف إلى مستود ممارس
المستافيات ال اص للحوقم  ،ودورها ف تحميق المي التنافسي مس قمأ الوصوأ إلى قفضأ
قداء تنافس لها.
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 )1األهمية األكاديمية :سوف تتناوأ هذر الدراس مواضيع إداري حيوي قصبحت ذات تأ ير هام
ف قداء منظمات ااعماأ ،مس

أ الت رق إلى متغيرات الدراس الماار إليها .هذا وحسب

علم الباحث ،ففس هذر الدراس مس الدراسات المليل الت تناولت موضوع الحوقم وق رها على
المي التنافسي مس ناحي إداري  ،حيث قس قفلب الدراسات العربي واامنبي تناولت موضوع
الحوقم مس ال اوي المالي .

 7-3التعريفات اإلجرائية:
يعرف الباحث مص لحات الدراس تعريفا نظريا على النحو التال :
الحوكمة )Governance :ممموع إمراءات تهدف إلى تسهيأ وتفعيأ الموانيس واانظم الت
تهدف إلى تسهيأ ا تيار ااساليب المناسب والفعال الت تضمس وصوأ المنظم إلى قهدافها ،مس
أ ات اذ الم اررات الت تحمق التمي بااداء .)Williamson, 2009
الشفافية )Transparency( :هو الوضو ف

قأ مماالت العمأ الت

تتم بيس اإلدار العليا

والمستويات اإلداري اا رد ،بحيث تقوس المعلوم متاح للمميع قأ حسب ا تصاصه ،وذلك لإلفاد
منها ف قداء المهام المنو

بالعامليس عبد الحليم وعبابن .)2226 ،

العدالة )Justice( :ه درم تحميق المساوا والن اه ف الحموق والوامبات الت تعبر عس ع ق
الفرد بالمنظم  .وتمسد فقر العدال مبدق تحميق اإللت امات مس قبأ الموظفيس تمار المنظم الت يعملوس
فيها ،وتأقيد ال م التنظيمي الم لوب بيس ال رفيس الم اون .)2223 ،
االستقاللية )Autonomy :عدم ومود تأ يرات وضغو فير ال م للعمأ ،وقس يقوس الموظف
محايدا وبعيدا عس قا تأ يرات مانبي  ،ويتمتع باستم أ فقرا ف

مميع ما يتعلق بأعماله ،وقال
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يقوس له قا مصالح متعارض  ،وقس يتمنب قا ع قات قد تبدو قنها تفمدر موضوعيته واستم له
عند الميام بأعماله العا م .)2212 ،
الميزة التنافسية )Competitive Advantage :توليد الموارد والمدرات الدا لي الفريد الت
يصعب تمليدها مس قبأ المنافسيس .)Barney & Clark, 2007
التكلفة )Cost( :ه الت تهتم بتمميع وتحليأ وتفسير البيانات لقأ ناا قو إدار قو مرق ف
الارق وتصنيفها حسب مرق ها مما يؤدا إلى ترايد قداء اإلدار ف
وات اذ الم اررات الم تلف

عمليات الت

ي

والرقاب

مود .)2212 ،

الجودة )Quality( :تلبي مت لبات ال بوس وتوقعاته بحيث يقوس المنتوج ال دم ف

تصميمه

موائم ا ل ستعماأ الع اوا.)2212 ،
اإلبداع )Creativity( :إيماد وتمبأ وتنفيذ اافقار والعمليات والمنتمات وال دمات المديد  .قما
قنه االست دام ااوأ قو المبقر إلحدد اافقار مس قبأ واحد مس المنظمات الت تنتم لممموع
المنظمات ذات ااهداف المتاابه

العمياس.)2213 ،
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 8-3حدود الدراسة:
 الحدود الموضوعية :اقتصرت الدراس على بياس ا ر المتغير المستمأ الحوقم ) بأبعادهاالافافي  ،والعدال  ،واالستم لي ) ف تحميق المتغير التابع المي التنافسي ) بأبعادها التقلف ،
المود  ،اإلبداع).
 الحدود المكانية :تم إمراء الدراس على المستافيات ال اص ف مدين عماس. الحدود الزمنية :اقتصرت الدراس على الفتر ال مني الت قام فيها الباحث بالدراس الميداني 12اه ار اعتبا ار مس .2215 12 15
 الحدود البشرية :اقتصرت الدراس على فئ مدير عام ،ونائب مدير عام ،ورئيس قسم،وموظف إدارا.
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الفصل الثاني
اإلطار النظري والدراسات السابقة
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الفصل الثاني

اإلطار النظري والدراسات السابقة
 3-3-2تمهيد:
يهدف هذا الفصأ إلى التعريف بالمفاهيم المتعلم بالحوقم المؤسسي والمي التنافسي  ,وذلك
للوصوأ إلى إ ار مفاهيم نظرا متقامأ ُيعد قساسا ا للد ارسا الميدانيا  .وقاد تام تمسايم هاذا الفصاأ
إلااى مبح اايس حيااث تناااوأ المبحااث ااوأ اإل ااار النظاارا للد ارس ا  ،ويتناااوأ المبحااث ال ااان مرامع ا
اهم اادبيات الت ف تها الدراسات السابم حوأ موضوع الدراس الحالي .

 2-3-2مفهوم الحوكمة:
الحوقم ا

 Governanceماااتم مااس القلم ا اإلنملي ي ا  Goverenقا يحقاام ومنهااا قتاات

 Governance Governor, Government,والت ا ا تعن ا ا حوقم ا ا  ،حا اااقم ،وحقوم ا ا بالتتا ااابع.
وبهذا استمر رقا االقتصاادييس والمحللايس وال باراء علاى مصا لح  Corporate Governanceقا
حوقما ا الا اارقات نظا ا ار اهميت ااه البالغا ا م ااس النا اواح اإلقتص ااادي والمانونيا ا واالمتماعيا ا

ااورا،

.)2226
ُيعد مص لح الحوقم

 )Governanceمس المص لحات اإلداري الحدي الذا ي لق عليه

قيض ا اإلدار الرايد  ،إذ يعبر عاس ممموعا ال ارق وااسااليب الحدي ا واآللياات واإلماراءات والانظم
والم ا اررات الت ا تضاامس تفعيااأ مباااد االسااتم لي والن اه ا والا افافي واالنضاابا والمساااءل والعدال ا
وفيرهاا مااس مبااد الحوقما التا تهاادف إلاى تحميااق الماود والتميا فا ااداء مااس ا أ تصارفات
إدار الااارق تمااار هااذر المباااد  ،واسااتغ أ الم اوارد اإلقتصااادي المتاح ا لااديها ،وبمااا يحمااق قفضااأ
منااافع ممقن ا لقاف ا اا اراف ،وبمااا يضاامس تحميااق العدال ا ويحفااظ للمساااهميس ولت اراف اا اارد
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المتعاملا ا م ااع الا اارق حمه اام .ولتحمي ااق ذل ااك الب ااد م ااس التا ا ام اإلدار والع ااامليس بالمواع ااد اا

قيا ا

والمهني للحد مس ممارسات تهدد مستمبأ الارق ف النمو والبماء واالستمرار السعدا.)2211 ،
تعااددت التعريفااات الممدما مااس الباااح يس حااوأ هااذا المصا لح تبعاا لومهااات نظاارهم الم تلفا ،
وفيما يل قهم التعريفات للحوقم :
عرفها " :)Williamson, 2229هاو نظاام إلدار الاارق بااقأ إساتراتيم لتحمياق قهادافها
الرئيسااي  ،ورقابتهااا باااقأ اااامأ وب ريم ا موقفيا وق

قيا وملت م ا قونهااا ا صااي معنويا مسااتمل

وقائم بذاتها ،لها مس الهيقأ اإلدارا واانظما واللاوائح الدا ليا ماا يقفاأ لهاا تحمياق تلاك ااهاداف
بماادراتها الذاتيا بمنااأد عاس تساال قا فاارد فيهااا وبالماادر الااذا ال يتمااارب مااع مصااالح الفئااات اا اارد
ذات الع ق ".
وعرفهاا " : )Freeland, 2007النظاام الاذا ياتم ماس

لاه تومياه وادار اارقات ااعمااأ،

ويحادد هيقااأ الحوقما الحمااوق والمساؤوليات باايس م تلااف اا اراف ذات الصاال بنااا الااارق م ااأ
مملاس اإلدار والمساااهميس وقصااحاب المصااالح ،قمااا يحادد قواعااد واماراءات ات اااذ الما اررات المتعلما
باااؤوس الااارق  ،قااذلك يحاادد الهيقااأ الااذا يااتم مااس

لااه وضااع قهااداف الااارق ووسااائأ تحميمهااا

ووسائأ الرقاب على ااداء".
قمااا عرفهااا " :)Cattrysse, 2005الماانهج المتبااع مااس قبااأ قصااحاب المصااالح فا الااارق
لمراقب مصالحهم ال اص  ،وقذلك فه تعبير عس النظام الذا تاتم ماس

لاه إدار الاارق والرقابا

عليها".
وعرفتها منظم التعااوس االقتصاادا والتنميا

":)OECD,2224ها ممموعا ماس الع قاات

بيس المائميس على إدار الارق ومملس اإلدار وحمل ااسهم وفيرهم ممس لهم ع ق ف الارق ".
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ويرد سليماس )2228،بأنها" :ممموع الموانيس والمواعد الت تحدد الع ق بايس إدار الاارق
مااس مه ا  ،والممااوليس وقصااحاب المصااالح مااس مه ا ق اارد ،بااأس يضاامس الممولااوس حسااس اسااتغ أ
اإلدار اموالهم وتعظيم ربحي وقيم قسهم الارقات ف اامأ ال ويأ وتحمياق الرقابا الفعالا علاى
اإلدار".
وياارد الباحااث مااس ا أ التعاااريف السااابم بااأس الحوقم ا ه ا ممموع ا مااس اآلليااات واإلم اراءات
والما اوانيس والمواع ااد وال اانظم والما ا اررات والمع ااايير التا ا تح اادد الع قا ا ب اايس إدار الا اارق م ااس ناحيا ا وحملا ا
ااس ااهم وقص ااحاب المص ااالح قو اا ا اراف المرتب ا ا بالا اارق م ااأ حملا ا الس ااندات ،العم اااأ ،ال اادائنيس،
الموا نيس مس ناحي ق رد.

 1-3-2نشأة الحوكمة ودوافع ظهورها:
تعود مذور حوقما الاارقات إلاى  Berle & Meansاللاذيس يعاداس قوأ ماس تنااوأ موضاوع
فصااأ الملقي ا عااس اإلدار وذلااك ف ا عااام  .1932وتااأت آليااات حوقم ا الااارقات لسااد الفمااو الت ا
يمقااس قس تحاادث باايس مااديرا ومااالق الااارق مااس م اراء الممارسااات الساالبي الت ا يمقااس قس تضاار
بالارق

قبو الع ا.)2223 ،
ومااع ظهااور الااارقات العم ق ا ف ا بداي ا الساابعينات ،تاام تأقيااد الفصااأ باايس الملقي ا واإلدار ،

وظهاارت نظري ا الوقال ا  ،ومااا ي ارتب بهااا مااس إلماااء الضااوء علااى المااااقأ الت ا تناااأ نتيم ا تعااارض
المصالح بيس اإلدار والمساهميس ،وقدد هذا اامر إلى ياد التفقير بضرور ومود ممموعا قاوانيس
ولوائح تحم مصالح المساهميس والحد مس الت عاب اإلدارا والماال

علا  )2229 ،مماا قدد إلاى

ظهور قانوس مقافح ممارسات الفسااد عاام 1977م فا قمريقاا والاذا يتضامس قواعاد تحادد صاياف
ومرامع ا نظاام الرقاب ا الدا لي ا ف ا المنظمااات قلبون ا  .)2228 ،وتبااع ذلااك ظهااور اقت ارحااات لمن ا
بورص ااوراق المالي  )wall streetف قمريقا لتنظيم الرقاب الدا لي  ،وف عام 1985م تأسست
لمن

 )Treadway Commissionبعد حادوث العدياد ماس االنهياارات الماليا فا ممااأ االد اار

والم ا ااروض قلبونا ا ا  ،)2228 ،ا اام تأسس ا اات committe

قيض ا ااا
 Cadburyو ا

Treadway
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 Commissionعام 1992م ف بري انيا ،لدراس وت اوير مساتود الحاقميا المؤسساي  ،وقصادرت
بورص ا ا نيويا ااورك معا ااايير الحوقم ا ا المؤسسا ااي  ،ا اام تبا ااع ذلا ااك صا اادور قا ااانوس الحوقم ا ا المؤسسا ااي
 Sarbanes Oxley Actوالنار ااولى لمباد الحوقم المؤسسي عام 1998م الاحادات وعبد
المليأ.)2212 ،
وف عام 2222م عمب االنهيارات المالي القبرد لارقات قمريقي  ،م أ اارق & Global
 Crosingوارق  Meralلتدوي نتيم ومود م الفات ف الي عملها ،فمد الممتمع ال م ف تلك
االسا اات مارات والتعاما ااأ ما ااع البورصا ااات المالي ا ا

ممعا ااه والرفا اااع  )2223 ،مما ااا دفا ااع القا ااونمرس

اامريق ا والصااحاف والمضاااء والممتمااع المااال اامريق ا إلااى البحااث ف ا الاادور الحيااوا لممااالس
اإلدارات ف عمليات الحوقم المؤسساي

 ،)Mckinnell2002وتام إصادار Sarbanes-oxley

 Actالااذا رق ا علااى دور الحوقم ا ف ا المضاااء علااى الفساااد اإلدارا والمااال

سااليماس.)2228 ،

ونظر للت ايد المستمر الذا يقتسبه االهتمام بهذا المفهوم ،فمد حرصت العديد مس المنظمات الدولي
اا
عل ااى تحلي ااأ الحوقما ا ود ارس ااتها ،م ااأ :ص ااندوق النم ااد ال اادول  ،والبن ااك ال اادول  ،ومنظما ا التع اااوس
االقتص ا ااادا والتنميا ا ا التا ا ا قص ا اادرت ع ا ااام 1999م مب ا اااد حوقما ا ا الا ا اارقات

Corporate

 Governance Principalsبهادف مسااعد قاأ الادوأ ااعضااء وفيار ااعضااء بالمنظما علاى
ت وير اا ر المانوني لها ،ولت بيق حوقم الارقات عل .)2229 ،
وتؤقد نظري الوقال قنه بسابب تعادد الفئاات المرتب ا بالمنظما واتسااع مسااحتها ،لام تتوقاف
الماااقل عنااد حااد مصااالح إدار المنظم ا ومصااالح المساااهميس فم ا

 ،)Schroeder, 2001بااأ

قص اابحت االحتم اااالت وارد قيض ااا بحااادوث تض ااارب ب اايس مص ااالح المنظما ا با ص اايتها المعنوي ا ا
ومصالح مميع اا راف قو الفئات اا رد ذات الع ق  ،وذلك
قربا ققبر واالستمرار ف سوق المنافس .

أ عملي ساع المنظما لتحمياق
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وبناء عليه ،فمد بر ت الحام إلى ومود آلي تضمس ضب الع ق بايس ممياع اا اراف ذوا
ا
الع قا بالمنظما  .وقااد عرفاات هااذر اآلليا باساام الحوقما
تل يك قسباب ظهورها فيما يل :

 ،)Corporate Governanceويمقااس

ليأ:)2225 ،

 -1تحسيس القفاء االقتصادي .
 -2الفصأ بيس الملقي واإلدار والرقاب على ااداء.
 -3إيماد الهيقأ الذا تتحدد مس

له قهداف المنظم  ،ووسائأ تحميمها ،ومتابع ااداء.

 -4تع ي المسائل  ،وتمويم قداء اإلدار العليا.
 -5ياد وع مسئول اإلدار وقصحاب المصلح بالحوقم .
 -6عدم ال ل

بيس مهام ومسؤوليات المديريس التنفيذييس ،ومهام مملس اإلدار ومسؤوليات

قعضائه.
 -7المساعد على رفع درم ال م مع تحميق الم يد مس االستمرار لمصادر التمويأ ،مع
مذب االست مارات اامنبي .
 -8ضماس الحصوأ على معامل عادل لمميع المساهميس.
 -9مساهم العامليس وفيرهم مس ق راف ذوا الع ق مس قصحاب المصالح ف

نما

المنظم  ،وتحسيس ااداء على المدد ال ويأ.
 -12توفير الحواف الم ئم لمملس اإلدار واإلدار التنفيذي للمنظم لمتابع ااهداف الت
تتفق ومصالح المنظم والمساهميس ،وتحميق التقامأ مع البيئ المانوني والمؤسسي .
ويرد الباحث إس سبب الحام لحوقم الارقات ه مت لبات المؤسسات اإلست ماري العالمي
الت تستدع مستود عاأ مس الحوقم حتى تمبأ است ماراتها ،ولق ر حاالت اإلف س والتع ر المال
الناتج عس سوء اإلدار واساء إست دام السل  ،واندفاع الممهور العام للضغ على المارعيس
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الت اذ اإلمراءات لحماي مصالحهم ،والحام إلى االهتمام بموانب آداب وسلوقيات المهس بما يحمق
حماي لمصالح قفراد الممتمع.

 9-3-2أهمية الحوكمة:
ق ارت الحوقم اهتمام الباح يس والدارسيس والمساهميس وفيرهم مس قصحاب المصالح ،وذلك
نتيم حال الفاأ واإلف س المال

للق ير مس المنظمات القبرد ف

الواليات المتحد اامريقي ودوأ ارق آسيا .ومس
الفاأ المال

العالم ،وانهيار ااسواق ف

أ دراس ااسباب الت قدت إلى حدوث هذا

واإلدارا ،تبيس قس انعدام قسلوب الحوقم يمقس المائميس ف

المنظم مس الدا أ،

سواء قانوا مملس إدار قو مديريس قو موظفيس قو فيرهم ،مس تفضيأ مصلحتهم الا صي على
حساب مصلح المساهميس والدائنيس وعام الممهور .وعليه ففس الدوأ والمنظمات الت

تضعف

بها قساليب الحوقم تعتبر قق ر عرض لحدوث نتائج و يم  ،تفوق ممرد قونها ق مات مالي
وفضائح وقد قصبح مس الواضح تماما قس إدارات المنظمات الم تلف  ،ومس

أ الحوقم  ،تحدد

بدرم قبير مصير المنظم باقأ اك واقتصاديات الدوأ باقأ عام ال ائ وقداد .)2228 ،
وياير بورسل وآ روس ،)2211 ،إلى قس قهمي الحوقم المؤسسي وفوائدها تتل ك ف
اآلت :
 .1تع يا القفاااء اإلداريا للااارقات :حيااث تحاث مباااد الحوقما علااى إتباااع وممارسا الاانهج
الصحيح ف إدار المؤسسات ،وتامع على إتباع قساليب إداري حدي .
 .2تسااهأ الحصااوأ علااى تمويااأ وبتقلف ا ققااأ :الس إل ا ام المؤسسااات بالحوقم ا المؤسسااي يولااد
ال م لدد المست مريس المموليس.
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 .3تع ي ا اإلم اراءات الرقابي ا وام اراءات التاادقيق علااى الااارقات :حيااث تحااث مباااد الحوقم ا
المؤسسي المنظمات قو الهيئات الرقابي على ياد اإلمراءات الرقابيا والتنظيميا وتحادي ها
باستمرار ف المؤسسات.
 .4دعم الدور اإلمتماع للارقات :يامع ت بيق مباد الحوقم المؤسساي المؤسساات علاى
الميام بدور امتماع يقوس قق ر فاعلي .
 .5تع ياا العدالا ا والا اافافي والمعادلا ا الن يها ا ب اايس ممي ااع اا ااراف سا اواء ق ااانوا مس اااهميس قو
مست مريس وفيرهم مس المهات ذات الع ق والمصلح مما يولد ال م باالقتصاد والتنمي .
 .6المضاااء علااى تعااارض المصااالح اس ت بيااق مباااد الحوقم ا المؤسسااي يحف ا علااى الت ا ام
الارقات بالنهج المويم ف تعاملها مع اا راف ذات الع ق بيس مميع الفئات الم تلف فا
المؤسسات سواء قانوا دا لييس قو ارمييس.
 .7تساااهم ف ا تاااميع تاادفق رقس الماااأ اامنب ا إلااى ااس اواق المالي ا  :وذلااك مااس ا أ م ا
المست مريس اامانب والارقات اامنبي ف اإلقتصاد والارقات.
وياااير قبااو حم ااام )2229 ،إلااى قس قواعااد الحاقميا ا المؤسسااي تعمااأ عل ااى ضااب وتومي ااه
الممارسات اإلداري والمالي والفني واحترام المواعد والسياسات الموضوع .واستنادا إلى ومه نظرر،
ففس قهمي الحوقم المؤسسي تتم أ مس

أ ما يل :

 .1التأقي ا ااد عل ا ااى التمي ا ااد ب ا ااالموانيس واانظما ا ا

الماليا ا ا واإلداريا ا ا ) التا ا ا تحق ا اام العم ا ااأ دا ا ااأ

المؤسسات.
 .2تحسيس عملي است دام موارد الارق واستغ لها بالاقأ اام أ.
 .3ضماس التعامأ العادأ اصحاب المصالح ف حال تعرض الارق لحاالت ا ت س.
 .4العمأ على استم اب مصادر تمويأ مديد للارق ورفع قيم الارق وتعظيم مقانتها.
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 .5تدعيم عنصر الن اه والافافي ف م تلف المعام ت الت تؤديها الارق .
 .6التأقيد على الدور اإلمتماع للارق .
 .7دعاام الماادر التنافسااي للااارقات علااى الماادد ال ويااأ و فااض تقلف ا رؤوس قموالهااا وضااماس
استم ارريتها.
وتستمد الحوقم قهميتها مس ا تصاصاتها بالموانب التالي

سام :)2229 ،

ق .تحميق الحياد واالستم أ لقاف العامليس ف الارقات ف م تلف المستويات التنظيمي .
ب .تمليأ اا
اا

اء إلى قدنى قدر ممقس ،واالعتماد على الضواب

الوقائي الت

تمنع حدوث

اء ،ومس م تفادا تقاليف حدو ها.

ج .ضماس االستفاد مس نظم الرقاب الدا لي .
د .التأقد مس استم لي وموضوعي وحيادي المرامعيس ال ارمييس ،وضماس عدم تأ رهم بأا
ضغو مس مانب مملس إدار الارق  ،قو قا ق راف دا لي ق رد.
ويرد الباحث قس الحوقم تساهم ف

يااد قفااء إسات دام الماوارد وتعظايم الميما اإلقتصاادي

للوحد وتدعيم قدراتها التنافسي بااسواق ،مما يساعد على التوسع والنمو ويمعلها قاادر علاى إيمااد
فرك عمأ مديد  .وينعقس ذلك على االداءاالقتصادد للوحدات بأبعادر التاغيلي والمالي والنمدي ،
قما قس الت بيق السليم للحوقما يسااعد علاى االسات دام القافء للماوارد وضاماس حاق المسااءل عاس
السي ر عليها ،ويهدف إلى رب مصالح اافراد والارقات والممتمع باقأ عام.

 5-3-2أهداف الحوكمة:
يعمأ ت بيق الحوقم المؤسسي على تحميق عدد مس ااهداف الت تعود بالفائد على المنظم
ومس هذر ااهداف

ليأ:)2225 ،
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 -1دعم بيع وظائف المديريس وقعضاء مملس اإلدار ف المنظم .
 -2تمييم قداء اإلدار العليا وتع ي ال م بينهم وبيس مميع اا راف ذوا الع ق .
 -3عدم ال ل

بيس المهام والمسؤوليات ال اص بالمديريس التنفيذييس ومهام مملس اإلدار

ومسؤوليات قعضائه.
 -4إيماد الهيقأ الذا تتحدد مس

له قهداف المنظم  ،ووسائأ تحميق تلك ااهداف ومتابع

ااداء.
 -5التأقيد على مبدق الفصأ بيس الملقي واإلدار والرقاب ف المنظم .
 -6إمقاني ماارق المساهميس والموظفيس والدائنيس ف الم اررات ال اص بالمنظم  ،وتفعيأ دورهم
قمراقبيس اداء المنظم  ،وبما يحمق مصالحهم قيضا.
 -7تمليأ الم ا ر المتعلم بالفساد اإلدارا والمال الذا قد يوامه المنظمات.
 -8تاميع مذب االست مارات ،ومساهمتها ف دعم مرق المنظم  ،وحماي المست مريس.
 -9الافافي والدق والوضو والن اه ف

مميع قعماأ المنظم  ،مما ي يد مس اعتماد مميع

قصحاب المصالح عليها.
ويؤقد  )Moureen, 2004بأس الحاقمي تساعد على دعم ااداء و ياد المدر التنافسي ،
ومذب االست مارات وتحسيس اإلقتصاد مس

أ الوسائأ التالي :

 -1تحسيس وت وير إدار المنظم  ،ومساعد المديريس ومملس اإلدار ف بناء إستراتيمي سليم
وات اذ ق اررات على قسس سليم  ،مما يؤدا إلى رفع قفاء ااداء.
 -2ضماس التعامأ ب ريم عادل بالنسب للمساهميس والعامليس ومميع اا راف اا رد،
اص ف حاأ تعرض الارقات إلى اإلف س.
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 -3تموي

م الممهور ف نما عملي ال ص ص  ،مع ضماس تحميق المنظم ققبر عائد

على است ماراتها.
 -4دعم مبدق الافافي ف

قاف معام ت وعمليات المنظم  ،على النحو الذا يمقس مس

ضب عناصر الفساد.
قماا بايس قاأ مااس المعيادا ،2227 ،قباو ر ،2226 ،درويا  )2223 ،باأس الحوقما تهاادف
إلى تحميق العديد مس اامور قهمها ما يل :
 -1مرامع وتعديأ الموانيس ال اص بأداء المنظمات.
 -2تحسيس قفاء وفعالي المنظمات.
 -3تمييم قداء اإلدار العليا وتع ي المسائل ورفع درم ال م .
 -4إمقاني ماارق المساهميس والموظفيس والدائنيس ف دور المراقب بالنسب اداء المنظم .
 -5إيماد الهيقأ المناسب الذا تتحدد مس

له قهداف المنظم ووسائأ تحميمها.

ومس ومه نظر الباحث فاس قواعد وضواب الحوقم تعمأ على تحميق الافافي والعدال ،
ومنح حق مساءل إدار الارق  ،وبالتال
العمأ والعماأ ،والحد مس استغ أ السل

تحميق الحماي للمساهميس مميعا ،مع مراعا مصالح
ف

فير المصلح العام  ،مما يؤدد إلى تنمي

االست مار وتاميع تدفمه ،وتنمي المد رات ،وتعظيم الربحي  ،واتاح فرك عمأ مديد .
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 6-3-2األطراف المعنية بتطبيق الحوكمة:
هناك قربع ق راف رئيس تؤ ر وتتأ ر ب الت بيق السليم لمفهوم الحوقم  ،وتحدد مدد
نماحها قو فالها ف
الت

المنظمات .وهذر اا راف مهم  ،فهم الذيس يموموس فع ا بأداء المهام

تساعد المنظم على اإلنتاج ،وبدونهم ال تست يع قا منظم تحميق استراتيمياتها

الموضوع  ،وهذر اا راف ه

عل واحاته:)2227 ،

 -1المساهموس :وهم يموموس بتمديم رقس الماأ عس ريق ملقيتهم لتسهم ف

المنظم  ،ممابأ

الحصوأ على قربا الست ماراتهم ،وتعظيم قيم المنظم على المدد البعيد ،وهم مس يملك
الحق ف ا تيار قعضاء مملس اإلدار المناسبيس لحماي حموقهم.
 -2مملس اإلدار  :وهم الذيس يم لوس المساهميس وقصحاب المصالح ،حيث يموم مملس اإلدار
با تيار المديريس التنفيذييس الذيس توقأ إليهم سل

اإلدار  ،باإلضاف إلى الرقاب على قدائهم،

ومتابع حسس إدارتهم ل دم المصالح العام  ،قما يموموس برسم السياسات العام وقيفي
المحافظ على حموق المساهميس.
 -3اإلدار :وه المسئول عس اإلدار الفعلي للمنظم  ،وتمديم التمارير ال اص بااداء إلى مملس
اإلدار ،قما تعتبر المسئول عس تعظيم ااربا  ،و ياد قيمتها ،باإلضاف إلى مسؤوليتها اتمار
اإلفصا والافافي ف المعلومات الت تنار للمساهميس.
 -4قصحاب المصالح :وهم ممموع مس اا راف الذيس ترب هم مصالح مع المنظم  ،م أ
المورديس الدائميس والعماأ والموظفيس وال بائس والمورديس فير الدائميس .ويمب م حظ قس
هؤالء اا راف يقوس لديهم مصالح قد تتعارض وت تلف قحيانا ،فالدائنوس يهتموس بمدر
المنظم على السداد ،ف حيس يهتم الموظفوس بمدر المنظم على دفع قمورهم .قما الموردوس
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فهم مميع مس يبيع المنظم مد

ت االنتاج .لذلك تعتمد المنظم على قفاء هؤالء المورديس

ف التوريد بالوقت والمود والمقاس المناسب.
قما الممولوس قالب نوك وارقات التمويأ ،ومميع المهات الت تمنح المنظم تسهي ت ائتماني ،
قس يقوس التعامأ معها بمنتهى الحرك والدق  ،فالمعلومات المضلل للمموليس قد تم ع

ف ينبغ
مستمب ا

و التمويأ ،مما يؤ ر سلبا على قعماأ المنظم و

ها المستمبلي

قبام .)2228 ،

األطراف المعنية بتطبيق مفهوم الحوكمة

المساهموس

""Shareholders

مملس اإلدار

""Board of Directors

اإلدار

""Management

قصحاب المصالح

""Stockholders

شكل ( )3-2األطراف المعنية بتطبيق الحوكمة

المصدر :من إعداد الباحث بالرجوع إلى (علي وشحاته 2006,وقباجة)2008,

مما سبق يرد الباحث قس اا راف المعني بت بيق الحوقم هم عبار عس ممموع مس

الع قات بيس المائميس على إدار الارق ومملس اإلدار والمساهميس وفيرهم ممس لهم ع ق
بالارق  .والاقأ  )1-2يوضح ذلك.

 7-3-2محددات الحوكمة:
هناك نوعاس مس محددات الحوقم المؤسسي هما :المحددات الدا لي والمحددات ال ارمي ،
وهذر المحددات تبيس مدد الت بيق الميد لمستود ومود الحوقم  ،وعلى النحو التال :
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 3-7-3-2محددات خارجية:
ويامأ هذا النوع مس المحددات التاريعات الت

تنظم الناا

اإلقتصادا م أ قوانيس

البورص وقانوس الارقات وقانوس المنافس وقانوس مقافح الفساد وقانوس االحتقار ،وقفاء ق اع
اامواأ ف قدرته على االست مارات ،وقفاء المهات والهيئات الرقابي ف مدد قدرتها على رقاب
مميع المؤسسات ،باإلضاف إلى منظمات المهس الحر م أ مقاتب التدقيق ،واالستاارات المالي ،
ومقاتب المحاما  .وقذلك المهات الت تارف على قفاء عمأ ااسواق م أ المحاسبيس والمدقميس،
والمحاميس ،والارقات العامل ف بورص ااوراق المالي  ،وياير هذا النوع مس المحددات إلى البيئ
العام ل ست مارات ف الدول لضماس تنفيذ المواعد والموانيس لضماس إدار المؤسسات باقأ ميد
فادر.)2212 ،
 2-7-3-2محددات داخلية:
وتاير هذر المحددات إلى المواعد وااسس الت تحدد قيفي تصميم وات اذ الم اررات وتو يع
السل ات دا أ المنظم بيس الممعي العام ومملس اإلدار والمديريس التنفيذييس ،حيث يؤدا
توافرها مس ناحي وت بيمها مس ناحي ق رد إلى تمليأ التعارض بيس مصالح هذر اا راف ال
الحا م  .)2211 ،والاقأ التال يوضح محددات الحوقم .
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المحددات الداخلية

المحددات الخارجية
تنظيمية
خاصة

معايير:
 المحاسب
 المرامع
 ق رد
 الموانيس والمواعد

المساهمون

أصحاب المصالح
مجلس اإلدارة

القطاع المالي:
 قروض
 مساهم ف رقس
الماأ

يعيس
ويراقب
مؤسسات خاصة*:

األسواق:
 تنافسي ااسواق
 است مار قمنب
مباار
 الرقاب على
الارقات









محاسبوس ومرامعوس
محاموس
تصنيف ائتمان
بنوك است مار
استاارات
تحليأ مال
اإلع م المال

يرفع
تمرير
إلى

اإلدارة

الوظائف الرئيسية

* المؤسسات الخاصة تشير إلى عناصر القطاع الخاص ،وكيانات اإلدارة الذاتية ،ووسائل االعالم ،والمجتمع المدني ،وتلك
الجهات التي تقلل من عدم توافر المعلومات ،وترفع من درجة مراقبة الشركات ،وتلقي الضوء على السلوك االنتهازي لإلدارة.

الشكل ( :)2-2المحددات الخارجية والداخلية للحوكمة

المصدرIskander Chamlou, (2002) :

 8-3-2أبعاد الحوكمة:
 3-8-3-2الشفافية :Transparency

وتع اارف الا اافافي بأنه ااا قي ااام المنظما ا بت ااوفير المعلوم ااات المتعلما ا بنا ااا ها ووض ااعها تح اات

تصاارف المساااهميس والمتعااامليس فا السااوق باااقأ مفتااو دوس حمااب اا معلوما  ،عاادا المعلومااات
الت ا قااد تضاار بمصااالح المنظم ا والت ا يمااو للمنظم ا الااتحفظ علااى س اريتها السااعدن .)2227 ،
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والااافافي تعن ا تمااديم المعلومااات الصااادق والموضااوعي وبقااأ قمان ا علااى اااقأ مااداوأ قو قاااقاأ
مرفم  ،وتساهم ف عملي ات اذ المرار بالوقت المناساب والصاحيح بالنساب لممياع اا اراف الدا ليا
وال ارميا بالنسااب للمنظما

 .)Fawzy,2003ويت لااب إ ااار الحوقما تااوفير درما ااافافي قافي ا

ع ااس قافا ا المعلوم ااات الهام ا ا والموهريا ا بالنس ااب للمنظم ا ا  ،م ااأ ااداء اإلدارا والم ااال  .وتاااامأ
الافافي النتائج التاغيلي للمنظم وسياس المقافأت والتعويضات قلبونه.)2228 ،

أهمية الشفافية:
يعتباار ومااود نظااام يتمتااع بالااافافي قحااد الم مااح المحوريا لإلااراف علااى المنظمااات المائما ،
اتنادا إلااى قسااس سااليم  .وتظهاار
والااذا يعتباار قما اا
ار رئيسااا لماادر المساااهميس علااى ممارسا حمااوقهم اسا ا
التمارب ف الدوأ الت تتضمس قسواقا قبير ،قس الافافي يمقس قس تقوس:
 قدا قوي للتأ ير على سلوك المنظمات وحموق المست مريس. اس اعتماااد مباادا الااافافي يساااعد المنظم ا علااى مااذب رقس الماااأ ،والمحافظ ا علااى ال م ا ف اقس اواق رقس الماااأ ،وعلااى النماايض ف افس ضااعف الااافافي يمقااس قس يساااهم ف ا الساالوك فياار
اا

ق  ،وضياع ن اه السوق.

 يموم المساهموس والمست مروس المحتملوس بالوصاوأ إلاى معلوماات منتظما مو اوق بهاا وقابلاللممارنا  ،بتفصااي ت قافيا عنهااا ،وبالتااال إمقانيا دعاام ات اااذ قا اررات مدروسا  ،ويااؤدا عاادم
قفايا المعلومااات إلااى إضااعاف ااساواق و ياااد تقلفا رقس الماااأ ،ممااا يناااأ عنااه ضااعف فا
ت صيك المواد .)Freeland, 2007

جوانب الشفافية:
تتضمس الافافي ممموع مس الموانب الرئيس وه قاالت
ق .يمب قس تتضمس الافافي ف المنظم المعلومات التالي :
نتائج العمليات وقهداف المنظم .

حماد:)2227 ،
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ملقيات ااسهم وحموق التصويت.
سياس ا مقاف اآت قعضاااء مملااس اإلدار والمااديريس التنفيااذييس ،ومعلومااات قعضاااء مملااس
اإلدار  ،م أ مؤه تهم وعمليات ا تيارهم.
العمليات المتصل باا راف العامل ف المنظم  ،وتوضيح الم ا ر المتوقع .
الموضوعات ال اص بالعامليس وقصحاب المصالح.
هياقأ وسياسات الحوقم  ،وما يحتوياه قا نظاام قو سياسا لحوقما المنظما  ،والعملياات
الت تتم بمومبها.
ب .إعداد المعلومات بافافي

بما للمستويات النوعي للافافي اإلداري والمالي .

ج .توفير قنوات لنار المعلومات لق يتمقس المست دم مس الوصوأ إلى المعلومات ذات الع ق
ف الوقت المحدد ،وبتقلف عملي  ،وعلى نحو عادأ.
وعليه يتضح بأس مبدق الافافي ين وا على

قمور ه :

ق .اإلفصا عس السياسات المتبع .
ب .الميام بالمرامع ال ارمي مس قبأ مرامع مستمأ ومؤهأ ،مع قابليته للمسائل .
ج .توفير المعلومات للمساهميس.

 2-8-3-2العدالة :Fairness
ه احترام الحموق العائد اصحاب المصالح فا المنظما وتو ياع المهاام والمساؤوليات بايس
العااامليس علااى قساااس العاادأ والمساااوا بياانهم  .)Joshua, 2006ويااوفر إ ااار الحوقما المؤسساي
العدالا المتساااوي باايس مميااع اا اراف ،قمااا تساااعد علااى تحميااق التعامااأ والتعااويض المتساااوا ،بمااا
فيهااا ضااماس الحوقم ا لعدال ا المعامل ا باايس المساااهميس ،اص ا الصااغار ماانهم ،مااس ا أ مااا يل ا
عل :)2229 ،
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 -1تساوا المعامل بيس المساهميس الموا نيس واامانب بالتساوا.
 -2حماي المساهميس مس إساء االستغ أ المبااار قو فيار المبااار الاذا ماس الممقاس قس ياتم
لمصلح قصحاب ااسهم ذود اافلبي .
 -3إلغ اااء ممي ااع العوائ ااق التا ا يمق ااس قس تعي ااق عمليا ا التص ااويت اا قا ا اررات دا ااأ المنظما ا
بالنسب للمساهميس الموموديس ارج البلد الذا تومد فيه المنظم .
 -4اإلدالء بأا قصوات تتعلق ف عمأ المنظم باالتفاق مع المستفيديس مس ملقي ااسهم.
 -5ال لب مس قعضاء مملس اإلدار والمديريس التنفياذييس بالمنظما اإلفصاا عاس قا مصاالح
ماليا باااقأ مبااار قو فياار مبااار تارب هم بالمنظما قو عملهااا فا قا عمليا قو موضااوع
عل .)2229 ،

 1-8-3-2االستقاللية :Independence
ه ا ع اادم وم ااود تااأ يرات عل ااى العم ااأ ،وقس يقااوس الموظ ااف محاي اادا وبعياادا ع ااس قا ت ااأ يرات
مانبي ا  ،ويتمتااع باسااتم لي ف ا مميااع مااا يتعلااق بأعمالااه ،وعاادم ضااوعه اي ا ضااغو مااس مملااس
اإلدار قو م ااس الم ااديريس التنفي ااذييس العب اادل  ،)2212 ،وقس تق ااوس المعلوم ااات محاي ااد وبعي ااد ع ااس
تأ يرات قد تؤ ر على ريم قداء العمأ ،وقس تتمتع هذر المعلوماات باساتم لي دوس قا تاأ ير عليهاا
الحمود.)2211 ،
وق ااد بين اات منظما ا التع اااوس االقتص ااادا والتنميا ا (Organization for Economic Co-

) operation and Development OECDبأس االستم لي يماب قس تاامأ عملياات اإلااراف والرقابا
علااى المنظم ا مااس قبااأ مه ا مسااتمل فياار اضااع إلدار المنظم ا  ،ويمقااس قس ينب ااق عااس قعضاااء
مملااس اإلدار لمنا ا تاادقيق مس ااتمل  ،تتقااوس م ااس
التماارير اإلداريا والماليا
تم الحديث عنها.

ا إل ااى مس ا قعض اااء ،لإلا اراف عل ااى رقابا ا

 .)Hermanns, 2006ويل اك الااقأ رقام  )4-2قبعااد الحوقما التى
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أبعاد الحوكمة

اإلستقاللية

الشفافية
الوضو والتبايس ف قأ
مماالت العمأ الت تتم بيس
اإلدار العليا والمستويات
اإلداري اا رد ،بحيث تقوس
المعلوم متاح للمميع قأ
حسب إ تصاصه ،وذلك
لإلفاد منها ف قداء المهام
المنو

بالعامليس.

العدالة
درم تحميق المساوا
والن اه ف الحموق
والوامبات الت تعبر عس
ع ق الفرد بالمنظم ،

وتمسد فقر العدال مبدق

عدم ومود تأ يرات وضغو
فير ال م للعمأ ،وقس يقوس
الموظف محايدا وبعيدا عس قا
تأ يرات مانبي  ،ويتمتع

بفستم أ فقرا ف مميع ما
يتعلق بأعماله ،وقال يقوس له
قا مصالح متعارض  ،وقس

تحميق اإللت امات مس قبأ

يتمنب قا ع قات قد تبدو

الت يعملوس فيها ،وتأقيد

عند الميام بأعماله

الموظفيس تمار المنظم

قنها تفمدر موضوعيته واستم له

ال م التنظيمي الم لوب
بيس ال رفيس

شكل ( )1-2أبعاد التطبيق الجيد لحوكمة الشركات
المصددددر  :إعدددداد الباحدددث بعدددد االطدددالع علدددى العااا م  2212 ،وعبااد الح لاايم وعبابن ا  2226 ،والم اون ا ،
.) 2223
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 2-2الميزة التنافسية:
 3-2-2تمهيد:
لمد اغأ مفهوم المي التنافسي حي ا ومقان مهميس ف قأ مس ممال اإلدار اإلستراتيمي
واقتصاديات ااعماأ ،إذ تم أ المي التنافسي العنصر اإلستراتيم المهم الذا يساعد ف اقتناك
الفرك ،ويمدم فرص موهري وحميمي لق تحمق المنظم ربحي متواصل بالممارن مع منافسيها.
والتنافسي ه المصدر الذا يع

وضع الارق بما يحممه مس ااربا االقتصادي  ،ومس

أ

تمي ها على منافسيها ف مماالت متعدد Betlis .
.)& Hitt,2010
إس المنظم م الب بفهم الع ق بيس البيئ والمي التنافسي بهدف االستفاد مس الفرك الت
تنتمها هذر الع ق  .لذلك تدفع البيئ عموما المنظم إلى التحسيس المستمر ف قدائها ،حيث يمقنها
ذلك مس احت أ موقع متمي ف السوق وتحميق قسبمي على المنافسيس.

 2-2-2مفهوم الميزة التنافسية:
هناااك عااد تعريفااات للمي ا التنافسااي  ،فماانهم مااس ينظاار إليهااا مااس ا أ قفاااء وفاعلي ا قداء
المنظم  ،فيما يرق آ روس على عنصر الميم وال مس .وفيما يل قهم التعريفات للمي التنافسي :
فمد عرفها  )Willie, 2010بأنها "تحميق التمدم عس المنافسيس اآل ريس ،وتوسيع هذر
الفمو عنهم ،مس

أ الفرق بيس الميم المتحمم الت يحصأ عليها ال بوس ،والميم المالي الت

يدفعها لماء حصوله على ذلك المنتج".
وي ارهااا ا ااروس قنهااا "توليااد الم اوارد والماادرات اإلبداعي ا الت ا تتعلااق بالبيئ ا الدا لي ا للمنظم ا ،
والتا ال يمقاس تمليادها ماس قباأ المنظماات اا ارد المنافسا "  )Barney & Clark, 2007فيماا
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عرفها  )Evans et.al, 2007بأنها "عبار عس إع س قدر الارق على تفوقها فا مماال الماليا
والتسااويق ،فااوق قااأ قولوياتهااا اا اارد ،وه ا باادورها تت لااب فهاام اإل ااار العااام للااارق مااس ا أ
تحديد اإلدار العليا لرفباات وحاماات ال باائس الفعليا  ،ام تحدياد الوسايل وال ريما اانساب إليصاالها
إلى متناولهم ف ققصر وقت".
وعرفها  )Stevenson, 2007على قنها "عمليا تهادف إلاى ممابلا حاماات ورفباات ال باائس ماس
قمأ اقتناء ال بوس للمنتمات مس سلع قو دمات و لب الحصاوأ عليهاا واالساتفاد منهاا" .ويارد Liu,
 )2003بأنها "حصوأ المنظم على مراق تنافسي متمدم فا الساوق" بينماا عارف & Macmillan
 )Tampoe, 2000المي ا التنافسااي علااى قنهااا "الوساايل الت ا تساات يع المنظم ا مااس

لهااا الفااو ف ا

منافس ااتها م ااع اآل ا اريس .قم ااا قنه ااا الما اوارد الهاما ا ل اادد المنظما ا  ،والتا ا تس اااعدها عل ااى تحمي ااق التميا ا ،
باعتبار قس هذر الموارد تقوس نما قو ".
وعرفها

الب ،والبناء )2212 ،بأنها "ممموع مس العملياات وااناا

والمهاارات المتقاملا

الت ا تمتلقهااا المنظم ا وتعااد منهم ا ا علمي ا ا إلسااتراتيمي تماادم قيم ا ققباار للمسااتهلقيس وتساااعد علااى
تحميق التفوق على المنافسيس مس

أ امت ك المنظم للموارد المستدام الت يصعب تمليدها مس

قباأ المنافسايس وتحمااق فا الوقات نفسااه ربحيا عاليا " .ويارد هاماااس )2226 ،بااأس الميا التنافسااي
ه "ما ت تك به المؤسس دوس فيرها وبماا يع ا قيما مضااف إلاى العما ء بااقأ ي ياد قو ي تلاف
عماا يمدماه المنافساوس فا الساوق حياث يمقاس قس تمادم المؤسسا ممموعا ماس المناافع قق ار ماس
المنافسيس قو تمديم نفس المناافع بساعر ققاأ " بينماا عرفهاا الم اب )2222 ،علاى قنهاا "الموقاع الفرياد
ويأ اامد الذا ت ورر المنظم مس

أ قداء قناا تها بااقأ مميا وفعااأ واساتغ أ نماا قوتهاا

الدا لي باتمار تمديم منافع قيم ل بائنها ال يست يع منافسوها تمديمها".
ويرد القبيس  )2221 ،الميا التنافساي بأنهاا "التفاوق النااتج عاس قادر المنظما فا التفاعاأ
مع البيئ للحصوأ على المد

ت وتحويلها إلى م رمات ذات قيم لل بوس ممارن مع المنافسيس".
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فيما عرفها السلم  )2221 ،بأنها المهار قو التمني قو المورد المتمي الذا يتيح للمنظم
إنتاج قيم ومنافع للعم ء ت يد عما يمدمه لهم المنافسوس ،ويؤقد تمي ها وا ت فها عس هؤالء
المنافسيس مس ومه نظر العم ء الذيس يتمبلوس هذا اال ت ف والتمي  ،حيث يحمق لهم الم يد مس
المنافع والميم الت تتفوق على ما يمدمه لهم المنافسوس اآل روس".
ويعرف الباحث المي التنافسي بأنها قدر المنظم على إنتاج السلع وتمديم دمات ذات
ااسواق لل بائس ب ريم متمي  ،مس

تقلف ققأ قو منتج متمي عس نظيرر ف

أ إستغ أ

المنظم لمصادر المو لديها إلضاف قيم معين لمنتماتها ب ريم يعم عس تنفيذها المنافسوس
اآل روس.

 1-2-2خصائص الميزة التنافسية:
تتمتع المي التنافسي بممموع مس ال صائك الفريد الت تاقأ ف ممملها قيم مضاف
تنفرد بها المنظم عس فيرها مس المنظمات المنافس  ،وقد حدد العن ا )2229 ،صائصها
بالتال :
 -1مورد ميس ذو معرف متفرد  ،يساهم ف اقتااف قساليب مديد ف اإلنتاج ،قبر ها تمليأ
معدالت استعماأ المواد ال ام.
 -2مورد يتسم بالندر  ،انه ذو

برات ومهارات تمقس مس ياد االبتقارات واإلبداعات

المتسارع ف وقت قياس .
 -3مورد ال يملد بسهول  ،اس المعرف التى تمتلقها قأ منظم تقوس اص بها ،ولها بصماتها
الممي  ،والت است اعت بناءها

أ مد مني معين  ،وباإلنفاق على الحصوأ عليها.

 -4مورد ال يمقس إح أ بديأ عنه ،الرتبا ه بالمدر الممي للمنظم .
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 9-2-2أهمية الميزة التنافسية:
تبر قهمي المي التنافسي مس

أ الموانب اآلتي )Lynch, 2000

 .1قهمي موقع المي التنافسي ف دراس اإلدار اإلستراتيمي  ،إذ ال ت لو الدراسات واابحاث
ضمس اإلستراتيمي وادارتها وب اص

أ العمديس المنصرميس مس مفهوم المي التنافسي ،

وهذا هو السبب الذا دفع البعض إلى الموأ قنه يمقس تعريف اإلدار اإلستراتيمي على قنها
المي التنافسي ).
 .2تعد المي التنافسي عام ا مهما وموهريا لعمأ المنظمات على إ ت ف قنواعها وانتامها،
انها ااساس الذا تصاغ حوله اإلستراتيمي التنافسي الاامل للمنظم .
 .3تم أ المي التنافسي قدا لموامه التحدا الذا ينتظر المنظم مس لدس المنظمات المنافس
ف

الم اع المعن  ،ويأت

ذلك مس

على تلبي احتيامات ال بائس ف

أ قيام المنظم بتنمي معرفتها التنافسي وممدرتها

المستمبأ عس

ريق توحيد التمنيات والمهارات اإلنتامي

بصور ممدرات تمقنها مس التقيف مع الفرك المتغير باقأ سريع.
معيار مهم ا للمنظمات النامح  ،اس المنظمات النامح ه الت تومد
 .4تم أ المي التنافسي
ا
نماذج مديد للمي المذقور باستمرار،

الما قس النماذج المديم لها قد قصبحت معروف

ومتاح باقأ واسع واس المنافسيس على علم قامأ بها.

 5-2-2أبعاد الميزة التنافسية:
رق ت معظم اادبيات على اابعاد المادي لتحميق المدر التنافسي ف الارقات ،حيث قنها
اهتمت بال دمات والمنتمات الممدم لل بائس ،وتلبي حام السوق لتحميق المدر التنافسي م أ:
ت فيض قلف اإلنتاج ،ومود المنتج ،وايصاأ المنتمات إلى السوق بالوقت المناسب وفيرها مس
اابعاد اا رد .وفيما يل مدوأ يل ك قبعاد المي التنافسي مس ومه نظر عدد مس الباح يس:
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جدول ( )3-2أبعاد الميزة التنافسية من وجهة نظر باحثين مختلفين

الباحث
Evans, 1993
Mintizberg Quinn,
1998
Best, 1997

أبعاد الميزة التنافسية التي حددها
القلف  ،المود  ،المرون  ،التسليم ،اإلبداع
المود  ،اإلسناد ،السمع  ،التقلف  ،التصميم
القلف  ،التمي  ،النمو ،التحالفات ،اإلبداع

Slack & Wernerfelt,
1998

التصميم ،المود  ،المرون  ،سهول االستعماأ ،الممالي ،

Macmillan & Tampo,
2000

القلف  ،التمي  ،المرون  ،الوقت ،التقنولوميا

اإلبداع

المصدر :من إعداد الباحث باالستناد إلى:
 Macmillan؛Slack & Wernerfelt, 1998؛ Best, 1997؛ Mintizberg, 1998؛ (Evans, 1993
& Tampo, 2000).

وقد ا تارت الدراس الحالي قبعااد القلفا  ،الماود  ،واإلباداع) وفيماا يلا عارض لقاأ بعاد ماس
هذر اابعاد:

 3-5-2-2الكلفة:
مفهوم الكلفة:
ها تضااحي ا تياريا بممموع ا مااس الماوارد االقتصااادي للحصااوأ علااى منااافع ملموسا قو فياار
ملموسا فا الحاضار قو فا المساتمبأ بغارض تحمياق قهاداف محادد )Dekker Anderson, 2012
وع اارف  )Sundaram, 2008القلفا ا قنه ااا التض ااحي الممدما ا م ااس قم ااأ الحص ااوأ عل ااى الس االع قو
ال دم  ،قما تعد القلف الهدف اا ير الذا يؤ ذ باالعتبار بالنساب للمنظماات التا تتناافس مبااار
على السعر ،حيث تصبح القلف ااقأ ه الهدف الرئيس مس العمليات .)Baldrige, 2008
وتسعى المنظمات إلى إيصاأ السلع وال دمات بأقأ سعر ممقس للمستهلقيس ،فقلما است اعات
المنظم تمليأ قسعار منتماتها اد عدد المستهلقيس لها ،على قس ال يؤ ر ذلك على المود  ،مما يعمأ
على رفع هام

الربح .وتعتبر القلف قدا تنافسي هام إذا ما قحسس تنفيذها ،ف تست يع المنظمات
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تحديد قسعار تنافسي دوس ضب مستمر للتقاليف ،حيث يحتاج مت ذ قرار قلف السلع قو ال دم إلى
معلومات مستمر عما يموم به المنافسوس مس ق اررات تسعيري  ،اس م أ هذر المعلومات تساعدر ف
ممارن قسعارر بأسعارهم واد اأ التعدي ت عليها مس ياد قو نمصاس حسب الظروف ،وهذا ال يعن
بالضرور المحافظ على ااسعار ق تبمى مساوي اسعار المنافسيس مع وتوفيق.)2212 ،

نظريات التكاليف:
أوال :نظرية التكاليف السبعة الضائعة :حدد مفهوم الصناع الرايم سبع تقاليف ضائع
تهديدا على المنظم بالنسب
 Seven Wastesوالم تصر فى قلم  ،TIMWOODتاقأ
ا
للمنتمات ،وه التالي :)Heizer & Render, 2006
 -1النمأ  :Transportإس عملي نمأ المواد ااولي قو السلع مس مقاس إلى آ ر تستغرق
وقتاا ،وتضيف تقاليف إضافي .
 -2الم وس  :Inventoryإس عملي ت يس المواد ااولي قو السلع لفترات

ويل تاقأ

تهديدا على ص حيتها قو مودتها ،قما قنها تضيف تقاليف إضافي يتم تحميلها على سعر
المنتج.
 -3التحريك  :Motionإس عملي تحريك المواد ااولي قو السلع مس مقاس إلى آ ر ،تعمأ
على معلها عرضه للتلف قو التح م.
 -4اإلنتظار  :Waitingإس المد الت

تبمى فيها المواد ااولي قو السلع ف

حال انتظار

للتصنيع قو التو يع قو فيرر تعتبر سار  ،انها تمميد لرقس الماأ ،بدال مس تحريقه،
إضاف إلى احتمالي تعرضها للتلف.
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-5

وات اإلضافي على

وات العملي اإلنتامي ال ائد  :Over Processingإس ال

العمليات اإلنتامي تعتبر هد ار للمهد والوقت ،وقد نا ت اابحاث ف هذا المماأ ،ومس
قبر ها دراسات الوقت والحرق .
 -6قمي اإلنتاج ال ائد  :Over Productionإس اإلنتاج ال ائد عس حمم ال لب قد يتسبب
ف مااقأ عديد  ،م أ االض رار إلى اللموء للت يس ،قو تعرض المواد ااولي قو السلع
إلى التلف.
 -7المنتمات المعيب  :Defectsتؤدا العيوب الت

تظهر ف

السلع بعد إنتامها إلى

مضاعف ال سائر الت قد تلحق بالمنظم  ،بسبب ضياع تقلف اإلنتاج وتحمأ تقلف عدم
بيعها.
ثانيا :نظرية اقتصاديات الموقع  :Location Economiesاقتصاديات الموقع تعن
ً

ممموع

المنافع االقتصادي الناتم عس إ تيار موقع قداء ناا معيس ف قا مقاس بالعالم ،والت يمقس
تمسيمها إلى

قسس رئيس يمب مراعاتها ف إ تيار قفضأ مقاس يمقس للمنظم قس ت تارر

لممارس ناا ها وه :
 -1تقلف موقع اإلنتاج ،وه تقلف اارض الت ترفب المنظم باإلستفاد منها ف إقام موقع
إنتامها.
 -2تقلف موقع المواد ال ام والموارد ال بيعي  ،وه تقلف قرب موقع اإلنتاج مس مقاس توفر
المواد ااولي الت تاقأ مد

ت العملي اإلنتامي بالنسب للمنظم .

 -3تقلف تو يع المنتمات ،وه تقلف نمأ واحس المنتمات ماس موقاع اإلنتااج الاذا تام إ تياارر
ار قو م ااوا
ار قو بح اا
إلاى م ارقا البياع ااقارب لل باائس قو العما ء ،ساواء ب اا
.)Ritzman, 2010

& Krajewski
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 2-5-2-2الجودة:
مفهوم الجودة:
ف

ظأ التحديات والتغيرات السريع الت

ياهدها عالم ااعماأ ،ومس قمأ ضماس البماء

واالستم ارري ففس على المنظمات إتباع قساليب حدي لموامه هذر المستمدات ،مس

أ االعتماد

على مود المنتمات لتحميق المي التنافسي على المنظمات اا رد .وقد قصبح ال بوس قق ر إدراق ا
واهتمام ا بالمود الت تمدمها تلك المنظمات ،إذ يت لب نما المنظمات وبماؤها محاول ماد مس
قبأ اإلدارات العليا للعمأ على تحديد احتيامات العم ء ورفباتهم .ويرد & (Krajewsky
) Ritzman, 2005قس العم ء يرفبوس ف ال دمات والمنتمات الت تف بال صائك الم لوب
مس رفهم ،فالمنظمات الت ال تلب حامات ورفبات العم ء وتوقعاتهم ال تتمقس فالبا مس النما
والديموم لفترات ويل و صوصا ف حاأ ومود البديأ الم ابق لحامات العم ء.
وقد تمات اإلااار إلاى مفهاوم الماود ماس ومها النظار التصانيعي علاى قنهاا ممموعا ال صاائك
التسا ااويمي والهندسا ااي والتصا اانيعي الملبي ا ا لتوقعا ااات ال با ااوس عنا ااد إسا اات دام المنا ااتج .وقاا ااارت المواصا ااف
البري اني إلى مفهوم المود على قنها "إممال صفات و صائك المنتج قو ال دما التا بفمقانهاا تلبيا
حامات ال بائس ورفابتهم" .)Dale et. al, 1997
وقاد تناولهااا قااأ ماس  )Juran & Grynaفا تعريفهمااا لمااد أ ال بااوس

– The User

 )Based Approachو رحا مفهاوم الماود علاى قنهاا "مادد م ئما المناتج ل سات دام ،قا المادر
على تمديم قفضأ قداء وقصدق صفات" .)Juran et.al, 1993
وعرف ال ائ وقداد  )2228 ،المود بأنها المدر على تحميق رفبات ال بائس بالاقأ الذا
يت ابق مع توقعاته ،ويحمق رضار عس تلك المنتمات الت

تمدم له .قما الع اوا )2225 ،فمد

عرفها بأنها قدر المنتج على تلبي حامات المستهلقيس .وعرفها يوسف )2227 ،بأنها مدد م ئم
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المنتج ل ست دام ،قا المدر على تمديم قفضأ وقصدق صفات ،قو صف قو درم يمتلقها ا ء ما،
قما قد تعن

درم االمتيا لنوعي معين مس منتج ما .قما عليمات )2224 ،فمد عرفها بأنها
أ تعاوس اافراد العامليس ف المنظم  .وعرفها ال يادات،

تحميق رفبات وتوقعات العميأ مس

 )2227بأنها المنتمات مس سلع قو دمات ميد تلب حامات ال بائس وتحترمها.
ويعرف الباحث المود بأنها درم قو مستود مس التمي  ،يتم تحميمه مس

أ ممموع

الم ايا وال صائك للمنتج ،الت تلب االحتيامات وتعمأ على إاباع الرفبات الم تلف .

أهمية الجودة:
للمود قهمي قبير سواء على مستود المنظمات قو على مستود ال بائس ،وتقمس قهمي
المود ف النما التالي

ال ائ وآ روس:)2223 ,

 -1التنافس العالم  :حيث تؤ ر التغيرات البيئي الم تلف ف قيفي إنتاج وتو يع وتبادأ المنتمات
بدرم قبير ف سوق دول تنافس  .وتقتسب المود قهمي

نظر لسع مميع
اص ف ذلك ،ا

المنظمات نحو تحميمها لمساعدتها ف د وأ تلك ااسواق العالمي .
 -2سمع المنظم  :تستمد المنظم اهرتها وسمعتها مس مستود مود منتماتها ،ويتضح ذلك
مس

أ الع قات الت

ترب

المنظم مع المورديس و بر العامليس ،ومحاول تمديم

منتمات تلب حامات ورفبات ال بائس .ففس قانت تلك المنتمات ذات مود من فض ومب
تنفيذها لتحميق السمع الت

ت دم المنظم للتنافس مع المنظمات المما ل ف

نفس

المماأ.
 -3حماي ال بوس :إس ت بيق المود ف
على حماي ال بوس مس الغ

قنا

التمارا ،ويع

المنظم  ،ووضع مواصفات محدد  ،يساعد
ال م ف

المنظم  .فقلما ان فض مستود

المود قدد ذلك إلى ان فاض ال لب على منتمات المنظم وبالعقس.
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 -4تعتبر المود مد

رئيسا للمي التنافسي  ،وذلك مس

أ عمأ المنظمات على تحديد

معا،
المود مس ومه نظر العميأ قما يتوقعها ،ورب المود مع الربحي للتقلف والسوق ا
ودعم المود لعملي الت

ي االستراتيم

العل .)2228 ،

فوائد تطبيق الجودة:
تتعدد الفوائد الت تمنيها المنظم نتيم اهتمامها بالمود ومس هذر الفوائد مود :)2223 ،
 -1تحسيس الوضع التنافس للمنظم ف السوق ورفع معدالت الربحي .
 -2تع ي الع قات مع المورديس.
 -3رفع درم رضا العم ء.
 -4تحسيس مود المنتمات المصنع قو ال دمات الممدم .
 -5ان فاض تقلف العمأ نتيم عدم ومود ق

اء وتمليأ معدالت التالف.

 -6فتح قسواق مديد وتع ي ااسواق الحالي .
 -7الميام بااعماأ بصور صحيح مس المر ااولى.
 -8ياد معدأ سرع االستماب للتغيرات دا أ المنظم .
 -9حف العامأ واعورر بتحميق الذات مس

أ ماارقته ف وضع ااهداف وات اذ الم اررات.

أبعاد الجودة:
للمود قبعاد عديد  ،مس قبر ها مود :)2214 ،
 -1ااداء :وي تم أ ب صائك المنتج مس سلع قو دم  ،م أ وضو االواس بالنسب للصور،
قو السرع بالنسب لآلالت وفيرها.
 -2المظهر :ويتم أ ف المنتج ال انوا ،قو الصفات المضاف إلى المنتج ااساس .
 -3الم ابم  :إنتاج المنتج بنفس المعايير ،وحسب المواصفات الم

لها.
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 -4االعتمادي  :مدد بات ااداء بمرور الوقت ،قو متوس الوقت الذا يتع أ فيه المنتج عس
العمأ.
 -5ال دمات الممدم  :تعتبر دمات ما بعد البيع وحأ الاقاود وتصحيحها مس قهم قبعاد
المود .
 -6االستماب  :مدد تماوب ممدم المنتج مع ال بوس ،م أ الل ف واللباق ف التعامأ.
 -7السمع  :ال بر والمعلومات السابم عس المنتج.

الجودة ورضا الزبون والمركز التنافسي:
تساهم المود ف

ياد رضا ال بوس وتع ي المرق التنافس وقما يل

الع اوا:)2212 ،

ق -يؤدا تحسيس المود إلى تحسيس قفاء استغ أ الموارد وتحسيس قفاء العملي اإلنتامي .
ب -يؤدا تحسيس المود إلى ياد رضا ال بوس والى ياد الحص السوقي الذا بدورر يؤدا
إلى ياد العائد.
ج -يؤدا تحسس المود إلى ياد العائد الربحي ).
د -يؤدا تحسس قفاء است دام الموارد والعملي اإلنتامي إلى تحسيس المرق التنافس .

42

الجودة

فوائدها

أبعادها

تحس اايس الوض ااع التنافسا ا للمنظما ا
ف السوق ورفع معدالت الربحي

ااداء

رضا الزبون والمركز التنافسي

يؤدا تحسيس المود إلى تحسيس قفاء
استغ أ الموارد وتحسيس قفاء العملي

تع ي ا الع قااات مااع المااورديس ورفااع
درم رضا العم ء

تحسيس مود المنتمات المصنع قو
ال دمات الممدم

ان ف اااض تقلفا ا العم ااأ لع اادم وم ااود
ق اء وتمليأ معدالت التالف

المظهر

يؤدا تحسيس قفاء
الم ابم

االعتمادي

يا ا ا اااد مع ا ا ا اادأ سا ا ا اارع االس ا ا ا ااتماب
للمتغيرات دا أ المنظم

الموارد والعملي

اإلنتامي إلى تحسيس المرق التنافس إلى
ياد نسب السعر القلف .

يؤدا تحسيس المود إلى

ياد رضا

ال بوس والى ياد الحص السوقي الذا
ال دمات

فااتح قس اواق مديااد وتع ي ا ااس اواق
الحالي

اإلنتامي .

بدورر يؤدا إلى ياد العائد.

الممدم :
االستماب

يؤدا

ياد

نسب

السعر القلف

العائد إلى ياد الربحي .

السمع

حف ا العامااأ واااعورر بتحميااق الااذات
ما ا ااس ا ا ا أ ماا ا ااارقته ف ا ا ا وضا ا ااع
ااهداف وات اذ الم اررات
شكل ( )9-2فوائد تطبيق الجودة وأبعادها ورضا الزبون والمركز التنافسي

و ياد
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المصدر :إعداد الباحث بالرجوع إلى (جودة 2039،والعزاوي)2030 ،

 1-5-2-2اإلبداع.

مفهوم اإلبداع:
يعد مص لح "اإلبداع" مس قق ر المص لحات تداوالا ف الوقت الراهس ،إال قنه عندما يست دم ممرونا
بالمنظم قو اإلدار "قاإلبداع اإلدارا" ففنه يحمأ مضاميس وتفسيرات متعدد  .فالباح وس والمدربوس
والمستااروس يمدموس هذا المص لح ويارحونه مس

أ الرموع إلى عامأ قو قق ر مس العوامأ المتعدد ,

الت تضم ال صائك قو السمات الا صي والمهارات الذهني للعامليس المبدعيس إلى مانب ال صائك قو
المتغيرات المؤسسي الت تمي قأ منظم عس فيرها ،والت تؤ ر بدورها على مستود اإلبداع ونوعه فيها.
ياير المص لح االنملي ا  to Innovateإلى معنى التمديد ،إذ يعرف على قنه "العملي الت
يتمي بها الفرد عندما يوامه مواقف ينفعأ لها ويتعاي

معها بعمق م يستميب لها بما يتفق وذاته،

فتم ء استمابته م تلف عس استمابات اآل ريس وتقوس منفرد وتتضمس هذر العملي منتمات قو دمات
قو تمنيات عمأ مديد  ،قو قدوات وعمليات إداري مديد  ،قما تامأ الفقر الميادا المتم أ ف

ر قفقار

مديد " .)Soo, et al, 2222
قفقار مديد فعال إلاباع
قما  )Adam, et al, 1998فمد عرف اإلبداع على قنه "عملي تتناوأ ا
حامات العامليس وهو عملي تمديد مستمر تامأ قأ المؤسس  ،إذ يعد م ءا مهما مس إستراتيمي ااعماأ
والممارسات اليومي  ،لغرض ت وير حلوأ مديد للمااقأ مما يمعأ باإلمقاس تلبي احتيامات العامليس
والممتمع".
ويعرفه  )Evan, 1993على قنه "ت بيق فقر ورت دا أ المؤسس  ،قو تمت استعارتها مس
أ المؤسس  ،سواء ققانت تتعلق بالمنتج قم الوسيل قم النظام قم العملي قم السياس قم البرنامج قم
ال دم  ،وقانت الفقر مديد بالنسب للمنظم إذا بمتها" .قما الامرا )2222 ،فيعرف اإلبداع على قنه
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"توظيف قم أ للمدرات العملي والفقري الت تتمي بأقبر قدر مس ال

ق والمرون وااصال والحساسي

للماق ت والمدر على تحليلها بما يؤدا إلى تقويس تراب ات واقتااف ع قات قو قفقار قو قساليب عمأ
مديد دا أ المنظمات اإلداري ".
قما يرد عيسى )1999 ،بأس تعريف اإلبداع هو "قدر عملي تظهر على مستود الفرد قو
المماع قو المنظم  ،وه عملي متعدد المراحأ ينتج عنها فقر قو عمأ مديد يتمي بأقبر قدر مس
ال

ق والمرون وااصال

والحساسي للماق ت ،واالحتفاظ باالتمار ومواصلته ،يتمي بالمدر على

الترقي لفترات ويل ف مماأ االهتمام ،والمدر على تقويس تراب ات واقتاافات وع قات مديد  .وهذر
المدر اإلبداعي مس الممقس تنميتها وت ويرها حسب قدرات وامقانيات اافراد والمماعات والمنظمات".
ويعرف الباحث االبداع على قنه ال روج عس التفقير والمعرف التمليدي مما قد ينتج عنه إقتااف
قفقار وقساليب قو إ تراعات مديد ومت ور ومناسب لظروف وامقانيات العمأ مما يساعد على التقيف
والتفاعأ مع المتغيرات وتحسيس اإلنتاج وت وير مستود ااداء.

خصائص اإلبداع:
يذقر المريوت  )3002 ،قنه يمقس تصنيف صائك اإلبداع ضمس

محاور وعلى

النحو التال :
المحور األول :مس

أ النظر إلى صائك اإلبداع وفما ل بيعته ،حيث يتسم بأنه ظاهر إنساني

عام وليس ظاهر اص بفرد دوس فيرر ،مع اا ذ باالعتبار بومود فروقات بيس اافراد تمليها
ا صيتهم و بيع التربي قو التنائ الت يتعرضوس لها والبيئ الت يعملوس فيها.
المحور الثاني :مس

أ مناقا

صائك اإلبداع وفما للعملي اإلبداعي وذلك قس العملي اإلبداعي

تبدق عاد بومود ماقل تستحث الفرد للبحث عس الحأ قو الحلوأ الم ئم الت تمود للتغيير.
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المحور الثالث :مس

أ مناقا ال صائك المرتب

بمدد م ئم اإلبداع لبيئ المنظم

والممتمع الذا تعمأ به هذر المنظم .

أنواع اإلبداع:
اتفمت معظم اادبيات على تمسيم اإلبداع إلى نوعيس رئيسييس هما:
 -1اإلبداع اإلدارا :ويتعلق باقأ مباار بالهيقأ التنظيم

والعملي اإلداري ف

المنظم ،

وباقأ فير مباار بناا ات المنظم ااساسي مس إعاد تصميم العمأ ،والسياسات
واالستراتيميات المديد باإلضاف إلى نظم رقاب مديد بمانب الناا ات اإلبداعي الت
تهدف إلى تحسيس الع قات بيس اافراد والتفاعأ فيما بينهم لتحميق ااهداف المرمو
المعبرا.)2228 ،
 -2اإلبداع الفن

التمن  :ويتضمس إبتقار منتمات قو

المديم واحداث تغييرات بوسائأ وقدوات المنظم

دمات مديد وت وير المنتمات

حريم.)1997،

عناصر اإلبداع:
رفم ا ت ف الباح يس وال براء ف

إع اء تعريف مامع لإلبداع ،إال قنهم متفموس مميعا

على قس اإلبداع عبار عس قدر تتاقأ مس ممموع العناصر الم تلف المقون لإلبداع المتم ل ف
ال

ق والمرون وااصال والتوسيع .وف ما يل ار لهذر العوامأ مس

أ الاقأ رقم .)5-2
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عناصر اإلبداع
األصالة

المدر على إنتاج قفقار فير مسبوق قو فير مألوف

الطالقة

المدر على إنتاج قم هائأ مس اافقار والت تؤدا إلى حأ الماق ت

المرونة

المدر على تقويس ع قات مرن بيس اااياء والنظر إليها مس وايا م تلف

الميل إلى التحليل

المدر على فهم وتحليأ العناصر الت تتقوس منها اااياء والعمأ على إيماد
ع قات بيس العناصر

المخاطرة

التوسيع

المدر على ق ذ مام المبادر وتبن اافقار المديد  ،واإلستعداد لتحمأ
الم ا ر
قدر الفرد على اإلضاف ذات الميم على فقر قو قسلوب قدمها فيرر بحيث
تقمأ الفقر باقأ قفضأ
الشكل ( )5-2عناصر اإلبداع

المصدر :إعداد الباحث بالرجوع إلى (الفاعوري ،2005،و هواري وخليل)2006 ،

47

دور الحوكمة في تعزيز القدرة التنافسية:
تُعد الحوقم إحدد المت لبات المدياد إلقتصااديات الادوأ ،ولهاذا ااسالوب قسساه ومموماتاه
المائم على اإلفصا والافافي  .وتعد حوقم الارقات وسيل تمقس الممتمع مس التأقاد ماس حساس
إدار الااارقات ب ريم ا تحم ا قم اواأ المساات مريس والممرضاايس .وقااد تباايس اآلس قق اار مااس قا وقاات
مضى قس تبن نظام افاف وعادأ يؤدا إلى لق ضمانات ضاد الفسااد وساوء اإلدار ،قماا ياؤدا
إلااى ت ااوير الماايم ااساسااي إلقتصاااد السااوق واإلرتماااء بفقتصاااديات الاادوأ إلااى مسااتويات التنافسااي
الدولي

عادأ.)2211 ،
تتملااى الحوقم ا الميااد للااارقات مااس ا أ عمليااات الت ااوير والتحااديث والرصااد والمراقب ا

المس ا ااتمر لهياق ا ااأ الا ا اارق وامراءاته ا ااا ،وبم ا ااا يض ا اامس قس تق ا ااوس المس ا اااءل والا ا اافافي واإلنص ا اااف
والمسؤولي م ءا ال يتم ق مس عمليا صانع المارار .فالحوقما المياد للاارقات ليسات ممارد تمنيبهاا
الصدمات المالي  ،قما قنها ال تعن الترقي على اآل ار السلبي لسوء إدار الارقات ,بأ ينبغا قس
تقوس الفوائد اإليمابي للحوقم الرايد الاافأ الرئيس للارق .
تااؤدا الحوقم ا إلااى اسااتمرار ااس اواق المالي ا وتاااميع االساات مارات والماادر التنافسااي والنمااو
االقتصادا ف ااسواق الناائ  ،قما تؤدا إلى االست دام اافضأ للموارد ماس قماأ تع يا التنميا
االقتصادي و فض مستود الفمر.
وللحوقما دور قبياار فا تع يا الماادر التنافسااي لإلقتصاااد إذ تعمااأ علااى مااذب اإلساات مارات
ودعم ااداء اإلقتصادا والمدر التنافسي على المدد ال ويأ مس ا أ عاد
مرق الماروعات الدولي ال اص :)2211 ،

ارق وقسااليب قهمهاا
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 .1التأقيد على الافافي ف معام ت الارق  ،وف إمراءات المحاسب والمرامع المالي  ،إذ قس
الحوقم تمف ف موامه قحاد رفا ع قا الفسااد الاذا ياؤدا إلاى اساتن اف ماوارد الاارق
وتآقأ قدرتها التنافسي وبالتال إنصراف المست مريس عنها.
 .2إم ا اراءات حوقم ا ا الاا اارقات تا ااؤدا إلا ااى تحس ا اايس إدار الاا اارق  ،مما ااا يسا اااعد علا ااى م ا ااذب
االست مارات بارو ميد وعلى تحسيس قفاء قداء الارق .
 .3إس ت بيق حوقم الارقات يموا م الممهور ف عمليا ال ص صا ويسااعد علاى ضاماس
تحميق الدول افضأ عائد على است ماراتها ،وهذا بدورر يع

مس المدر التنافسي للدول .

ما ااس هنا ااا قتا اات ها ااذر الد ارس ا ا الستمصا اااء ق ا اار الحوقم ا ا ف ا ا تحمي ا اق المي ا ا التنافسا ااي ف ا ا
المستافيات ال اص ف العاصم ااردني .
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 1-2المبحث الثالث :الدراسات السابقة
 3-1-2تمهيد:
ق لع الباحث على عدد وافر مس الدراسات ذات الع ق بموضوع الدراس الحالي  ،وقد
ا تار منها ااقرب إلى موضوع دراسته ،ليتم عرضها واالستفاد منها ف
وسيتم استعراض هذر الدراسات السابم  ،مع مراعا الترتيب ال من

دعم الدراس الحالي .

بدا مس ااحدث إلى ااقدم،

وعلى النحو اات :

 2-1-2الدراسات الصادرة باللغة األجنبية:
 3-2-1-2الدراسات األجنبية المتعلقة بالحوكمة:
دراسة ( )Klapper & Love, 2002بعنوان:
Corporate Governance Investor Protection، and Performance in
Emerging Markets
هدفت الدراس إلى ا تبار الع ق بيس مستود الحوقم المؤسسي والبيئ الرقابي ف ااسواق
الناائ وذلك بفست دام نموذج  )Credite Lyonnais Securities Asia )CLSAلتصنيف
مستود الحوقم المؤسسي ف المؤسسات ،الذا اعتمد ف قياس الحوقم على سبع قواعد تاقأ
الدعائم ااساسي للحاقمي المؤسسي وه  :النظام ،والافافي  ،والمساءل  ،والوع

اإلمتماع ،

والمسؤولي  ،واإلستم لي  ،والعدال  ،وا تبار الع ق بيس حاقمي الارقات وااداء.
تم ت بيق الدراس ف

الواليات المتحد اامريقي

 )374مؤسس مس ااسواق الناائ ف

واان س) على

مائ وقربع وسبعيس

قربع عار دول  ،وقانت عين الدراس فم

المؤسسات

المدرم والمتوفر لها بيانات محاسبي على ااقأ مس بداي عام  ،1998والبالغ عددها )99
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مؤسس  .توصلت الدراس عس

ريق نموذج التصنيف  )CLSAإلى ومود تبايس واسع ف

مستويات ت بيق الحوقم المؤسسي عبر الدوأ عين الدراس  ،وقس الحوقم المؤسسي المن فض
تقوس على اافلب ف

الدوأ ذات اانظم المانوني المن فض  .قذلك توصلت الدراس إلى قس

قفضأ قداء تاغيل  ،وتمييم سوق يقوس مرتب ا مع قعلى مستود ف ت بيق الحوقم المؤسسي .
وقاس مس قهم التوصيات الترقي واالهتمام بمستويات ت بيق الحوقم المؤسسي لما لها مس دور
ف االداء التاغيل والتمييم السوق .
اتفمت الدراس مع دراس الباحث الحالي بأ ذ بعض قبعاد الحوقم المؤسسي قمتغير مستمأ
وا تلفت معها مس حيث قياس المتغير التابع وا تلف الم اع المبحوث.
دراسة ( )Glasgow, 2008بعنوان:
Corporate Governance's Time for Change Public and Private
Measures
هدفت الدراس إلى بياس قهمي ت بيق الحوقم المؤسسي ف
اامريقي  ،وذلك مس

أ مناقا المانوس اامريق

الارقات المساهم العام

 )Sarbanes-Oxleyالذا صدر عام

 2222والمتعلق بالحوقم المؤسسي  .واعتمدت الدراس على المنهج التحليل

للبيانات الت

تم

الحصوأ عليها مس هذا المانوس ،وتوصلت إلى عدد مس النتائج قبر ها :قس المانوس يتضمس مواد
يمنع مس

لها تمديم قي

دمات استااري م أ مسك الدفاتر قو تصميم النظام المحاسب

قو

دمات التمييم ،وفيرها مس ال دمات الممدم للارق موضع التدقيق ،وذلك مس قمأ تع ي
االستم لي  ،قما لصت إلى قس المانوس يتضمس مواد يمنع مس
وذلك مس قمأ تع ي الموضوعي .

لها تمديم قي

دمات مهني ،
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اتفمت هذر الدراس مع دراس الباحث الحالي بأ ذ الحوقم المؤسسي قمتغير مستمأ
وا تلفت معها مس حيث قبعاد الحوقم المؤسسي قما ا تلف الم اع المبحوث.
اهم التوصيات ضرور ت بيق مباد الحوقم الموئسسي فى الارقات المساهم العام .
دراسة ( )Bashiti & Rabadi, 2009بعنوان:
Assessing Corporate Governance in Jordan
هدفت هذر الدراس إلى تمييم الحوقم المؤسسي ف

ااردس .تقوس ممتمع الدراس مس

الارقات المدرم ف السوق المال وتم تو يع  )44إستبان على العامليس ف هذر الارقات ،قا
ما نسبته  )%46مس إممال عدد الارقات المدرم ف السوق المال  ،ولمد تم ا تيارها تحديدا
على قساس حمم العمليات الت تتم بها.
وتوصلت الدراس إلى عدد مس النتائج قهمها :قس قانوس السوق المال

ااردن

يفرض

مستويات عالي مس مت لبات الحوقم  ،م أ الافافي العالي  ،واإلفصا الواضح عس مميع قنواع
التمارير المالي  ،وسرع توفير المعلومات الت
الحوقم ف

تلك الارقات بالتعاوس ف

قد ت لب بافافي  ،وقيام اإلدارات المسئول عس

توفير التمارير الدوري باقأ قبير ،بما ي دم بالتال

ها اإلستراتيمي  ،وت لع المست مريس إلى ت بيق مباد

الحوقم باقأ ققبر ،قونه ي دم

فاعلي ات اذ الم اررات الت تتصف بالراد ب صوك است ماراتهم.
اتفمت هذر الدراس مع دراس الباحث الحالي بأ ذ الحوقم المؤسسي قمتغير مستمأ
وا تلفت معها مس حيث قبعاد الحوقم المؤسسي قمتغير مستمأ قما ا تلف الم اع المبحوث.
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دراسة ( )Al-Haddad, 2011بعنوان:
The Effect of Corporate Governance on the Performance of Jordanian
Industrial Companies: An Empirical Study on Amman Stock
Exchange
هدفت هذر الدراس إلى استمصاء ق ر الحوقم المؤسسي ف
ااردني المدرم ف

قداء الارقات الصناعي

بورص عماس .قما هدفت الدراس إلى التعرف على

بيع الع ق بيس

الحوقم المؤسسي مس مه وااداء وممموع عوامأ ق رد السيول  ،حمم الارق  ،حصك
ااسهم ،الربح) مس مه اني  .تقوس ممتمع الدراس مس  96ارق صناعي قردني تم إ تيار 44
ارق منها بال ريم العاوائي قعين للدراس  .وتوصلت نتائج الدراس إلى ومود ع ق ارتبا
مومب بيس الربح مماسا بأربا

قأ سهم قو العوائد على ااصوأ) والحوقم المؤسسي  .قما

قظهرت نتائج الدراس ومود ع ق ارتبا

مومب ومباار بيس قأ مس السيول  ،وحمم الارق ،

وحصك ااسهم مس مه وبيس الحوقم المؤسسي مس مه ق رد .وتوصلت الدراس قيض ا إلى
ومود ع ق ارتبا مومب بيس الحوقم المؤسسي وقداء الارق  .وقوصت الدراس بضرور اهتمام
الارقات الصناعي ااردني بممارسات الحوقم المؤسسي مع الترقي

على عوامأ السيول

وحصك ااسهم وحمم الارق .
اتفمت هذر الدراس مع الدراس الحالي بأ ذ الحوقم المؤسسي قمتغير مستمأ ،وا تلفت مع
الدراس الحالي مس حيث قبعاد الحوقم المؤسسي والم اع المبحوث.
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دراسة ( )Htay et al, 2013بعنوان:
Impact of Corporate Governance on Disclosure Quality: Empirical
Evidence from Listed Banks in Malaysia
هاادفت هااذر الد ارسا التا قمريات فا مالي يااا إلااى التعاارف علااى ق اار الحوقما المؤسسااي فا مااود
اإلفص ااا  .وق ااد بم اات عل ااى  )12بنقا اا م ااس البن ااوك المالي يا ا  .واعتم اادت الد ارسا ا فا ا إمراءاته ااا عل ااى
متغيرات الحاقمي المؤسسي التالي  :هيقلي مملس اإلدار ،تقويس مملاس اإلدار ،ملقيا الماديريس ،ملقيا
المؤسساات ،ساندات الملقيا  .قااام البااح وس بت اوير مؤااار لإلفصاا للتحماق مااس البياناات المفصاح عنهااا
ف ا التمااارير الساانوي وتحديااد درم ا اإلفصااا  ،قمااا قااام الباااح وس قيض اا بت ااوير اسااتبان للتعاارف علااى
قفضااأ إفصااا للتمااارير الس اانوي مااس ا أ الفص ااأ باايس هياقااأ ممل ااس اإلدار ،و ياااد نسااب الم ااديريس
المس ا اتمليس وفيا اار المسا ااتمليس وفيا اار التنفيا ااذييس ،و يا اااد حما اام مملا ااس اإلدار ،وتمليا ااأ ملقي ا ا الما ااديريس
والمؤسسات وسندات المساهميس.
توصلت الدراس إلى قس هناك ق ار للحوقم المؤسسي بأبعادها هيقلي مملس اإلدار ،
وتقويس مملس اإلدار  ،وملقي المديريس ،وملقي المؤسسات ،وسندات الملقي ) على مود اإلفصا
ف البنوك المالي ي  ,وقوصت الدراس بت بيق مباد
البنوك المالي ي  ,قما قوصت بتاريع قوانيس منا

الحوقم المؤسسي على مود اإلفصا ف
مس قبأ مملس اإلدار ف

البنوك المالي ي

وت بيمها للدور الذا حممه هذا البعد وهو احد قبعاد الحوقم المؤسسي .
اتفمت الدراس الحالي مع الدراس الماار إليها بفعتبار الحوقم المؤسسي قمتغير مستمأ
وا تلفت معها مس حيث قبعاد الحوقم المؤسسي و الم اع المبحوث ،إذ اعتمدت الدراس الحالي
الافافي والعدال واالستم لي ) قأبعاد للحاقمي المؤسسي ع و على اإل ت ف ف المتغير التابع.
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 2-2-1-2الدراسات األجنبية المتعلقة بالميزة التنافسية:
دراسة ( )Flatt & Stanley, 2008بعنوان:
Creating Competitive Advantage Through Intangible Assets: The
Direct and Indirect Effects of Corporate Culture and Reputation
هدفت هذر الدراس إلى توضيح قيفي تحميق المي

التنافسي مس

أ ااصوأ فير

الملموس عبر معرف التأ ير المباار وفير المباار لقأ مس ال ماف والسمع المؤسسي  .قمريت
الدراس على  )124منظمات ضمس سبع صناعات ف الواليات المتحد اامريقي  .وقد توصلت
الدراس إلى قس ال ماف المؤسسي ليست العامأ الوحيد الذا يع

ااداء المال

للمنظمات عين

الدراس  ،بأ إس ال ماف المؤسسي ترتب ارتبا ا إيمابيا بالسمع المؤسسي باإلضاف إلى قس السمع
المؤسسي تلعب دور الوسي بيس ال ماف وااداء المال ف المنظمات عين الدراس  .وقاس مس قهم
النتائج الت توصلت إليها الدراس بالمحافظ على ت بيق قبعاد المي التنافسي ا رها على ال ماف
والسمع المؤسسي مما يرفع نسب قدائها المال .
اتفمت هذر الدراس مع دراس الباحث الحالي بأ ذ المي التنافسي قمتغير تابع وا تلفت معها
مس حيث قبعاد المي التنافسي  ،قما ا تلف الم اع المبحوث.
دراسة ( )Chang, 2011بعنوان:
The Influence of Corporate Environmental Ethics on Competitive
Advantage: The Mediation Role of Green Innovation
هدفت هذر الدراس إلى بياس ق ر اا

قيات البيئي على المي التنافسي  ،باإلضاف إلى

ال تعرف على الدور الوسي لإلبداع اا ضر ف عين مس المصانع التايواني  .وقد تم تو يع )522
استبان على المديريس التنفيذييس ممس يعملوس على الحماي البيئي  ،التسويق ،اإلنتاج ،الموارد
الباري  ،والبحث والت وير .وقد توصلت الدراس إلى العديد مس النتائج قبر ها قس ق

قيات بيئ

الارق تؤ ر باقأ إيماب على اإلبداع اا ضر للمنتج ،باإلضاف إلى قس اإلبداع اا ضر للمنتج

55

يتوس
ق

بع ق إيمابي بيس ق

قيات بيئ الارق وتحميق المي

التنافسي  ،باإلضاف إلى قس

قيات بيئ الارق ال تؤ ر باقأ مباار على تحميق المي التنافسي  ،ولقنها تؤ ر باقأ فير

مباار مس

أ اإلبداع اا ضر للمنتج.

اتفمت هذر الدراس مع دراس الباحث الحالي بأ ذ المي التنافسي قمتغير تابع وا تلفت معها
مس حيث قبعاد المي التنافسي قما ا تلف الم اع المبحوث.

دراسة ( )Agha, et. Al, 2012بعنوان:
and

Advantage

on Competitive

Core

Competence

of

Effect

Organizational Performance
هدفت الدراس إلى بياس ق ر القفاءات الموهري على المي التنافسي وااداء المنظم  ،وقد
تقونت عين الدراس مس  )77مدي ار يعملوس ف

مصانع الدهانات ف

دول اإلمارات العربي

المتحد  .وتوصلت الدراس إلى ومود ع ق تأ ير إيمابي قوي للقفاءات على تحميق المي
التنافسي وااداء المنظم  ،وقس المي

التنافسي تؤ ر باقأ إيماب

على ااداء المنظم

لهذر

المصانع .وفيما يتعلق باابعاد المقون لمتغيرات الدراس فمد تبيس قس المرون قمتغير مس متغيرات
المي

الت نافسي يؤ ر باقأ عاأ على ااداء المنظم

قمتغير مس قبعاد المي

يتبعها ف

درم التأ ير بعد االستماب

التنافسي  ,قما قوصت الدراس بتوميه اهتمام المدراء نحو دراس دور

القفاءات الموهري ونظم دعم الم اررات ،ونظم دعم اإلدار اإلستراتيمي ف فاعلي العمليات الدا لي
لتحسيس قدائها.
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اتفمت هذر الدراس مع دراس الباحث الحالي بأ ذ المي التنافسي قمتغير تابع وا تلفت معها
مس حيث قبعاد المي التنافسي قما ا تلف الم اع المبحوث.
دراسة ( )Cheraghi et. Al, 2012بعنوان:
Gaining Competitive Advantage Through Marketing Strategies in
Container Terminal: A Case Study on Shahid Rajaee port in Iran
هدفت هذر الدراس إلى التعرف على العوامأ المؤ ر ف
استراتيميات التسويق ف

مح

الحاويات بميناء رمائ

ف

تحميق مي تنافسي مس

أ

إيراس .ولتحميق قهداف الدراس لمأ

الباح وس إلى إمراء مماب ت مع  )85ا ص ا مس قصأ  )94ف ميناء رمائ بفيراس ،باإلضاف
إلى تو يع استبانات بلغ عددها  )343استبان وتم استعاد ما مممله  .)322وقد توصلت الدراس
إلى العديد مس النتائج قاس مس قبر ها قس إستراتيمي الميناء وسياسته واإلمدادات بدا له والظروف
المحي

به تؤ ر ف

تحميق مي تنافسي  ,وتوصلت الدراس إلى ضرور ومود برامج وسياسات

واستراتيميات محدد  ،تصنعها اإلدار العليا للمؤسسات اإليراني لضماس مساهم مواردها الباري
ف تحميق المي التنافسي  ،مس

أ ما يوفرر نظام المعلومات المست دم ماتم مس ومود وتوافر

ممومات استراتيميات التسويق.
اتفمت هذر الدراس مع دراس الباحث الحالي بأ ذ المي التنافسي قمتغير تابع وا تلفت
معها مس حيث قبعاد المي التنافسي قما ا تلف الم اع المبحوث.
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 1-1-2الدراسات الصادرة باللغة العربية:
 3-1-1-2الدراسات العربية المتعلقة بالحوكمة:
دراسة الجعيدي ،)2007( ،بعنوان" :مستوى الحاكمية وأثره على أداء الشركات".
هدفت هذر الدراس إلى ت بيق نموذج )Credit Lyonnais Securities - CLSA
لمياس مستود الحوقم المؤسسي ف ااردس ،وقيضا الع ق بيس مستود الحوقم المؤسسي وااداء
المؤسس التاغيل والسوق والمال وقداء ااسهم.
است دم الباحث االستبان قادا لممع البيانات ،والمنهج الوصف

التحليل لتحليلها اعتمادا

على إستراتيمي المسح ،وقد قام الباحث بفمراء الدراس على مميع مديرا المؤسسات المساهم
العام المدرم ف

بورص عماس بالمملق ااردني الهاامي  ،ف

ق اع

الصناع وال دمات

تحديدا.
وتوصلت الدراس إلى عدد مس النتائج قهمها :قس الحوقم المؤسسي إحدد ال صائك الرئيسي
للعمليات اإلداري الفعال  ،وقس الحوقم المؤسسي تؤ ر وبمو على قداء الارقات باقأ عام ،و صوصا
على قصولها ،وقرباحها باقأ عام ،وعلى ربحي ااسهم باقأ اك.
اتفماات هااذر الد ارس ا مااع الد ارس ا الحالي ا بأ ااذ الحوقم ا المؤسيسااي قمتغياار مسااتمأ وا تلفاات
معها مس حيث المتغير التابع والم اع المبحوث.
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دراسة كلبونة ،)2008( ،بعنوان" :دور الحوكمة المؤسسية في تحسين ممارسات المصارف
األردنية".
هدفت هذر الدراس التعرف إلى دور ت بيق تعليمات دليأ الحوقم المؤسسي ال اك بالبنك
المرق ا ف تحسيس ممارسات المصارف ااردني ف مماأ الحوقم المؤسسي .
ولمد است دم الباحث االستبان قدا لممع البيانات ،والمنهج الوصف
اعتمادا على إستراتيمي المسح ،حيث بلغت عين الدراس
عاوائي مس ممتمع الدراس  ،المتم أ بمميع العامليس ف

التحليل

لتحليلها

 )150موظفا تم ا تيارهم قعين

 )15مصرفا قردنيا ،إ ناس منهما يعم س

وفق قحقام الاريع اإلس مي .
وتوصلت الدراس إلى عدد مس النتائج قهمها :تؤ ر تعليمات الحوقم المؤسسي الصادر عس
البنك المرق ا وال اص بوظائف مملس اإلدار ولماس مملس اإلدار والضب والرقاب الدا لي ف
تحسيس ممارسات المصارف ااردني .قما توصلت النتائج الى اس الع ق مع المساهميس تعتمد على
مدد الت ام تلك المصارف بتعليمات الحوقم المؤسسي  ،والت ام المصارف ااردني  .بت بيق
تعليمات الحوقم المؤسسي  ،يؤ ر باقأ رئيس على قدائها ،وبالتال على اإلقتصاد الو ن .
اتفمت هذر الدراس مع الدراس الحالي بأ ذ الحوقم المؤسس قمتغيار مساتمأ وا تلفات معهاا
مس حيث المتغير التابع والم اع المبحوث.
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دراسة علي ،)2009( ،بعنوان" :تعزيز الحوكمة المؤسسية باستخدام معايير اإلفصاح
المحاسبي لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية في شركات القطاع االقتصادي المختلط في
الجمهورية اليمنية".
هدفت هذر الدراس التعرف على ق ر معايير اإلفصا المحاسب ف الموائم المالي للارقات
ف الممهوري اليمني  ،استنادا إلى ممارن العرض واإلفصا ف قوائمها المالي بمت لبات

الم تل

المعايير الدولي ومباد

حوقم الارقات ،ودراس فاعلي ت بيق مبدق اإلفصا قأحد قهم مباد

الحوقم على الم اع االقتصادا الم تل ف مقاس ت بيق الدراس  ،وفق معايير منظم التعاوس
االقتصادا والتنمي للحوقم المؤسسي .
تقوس ممتمع الدراس مس ست ارقات ،واملت عين الدراس مميع المديريس العامليس ف
تلك المؤسسات حيث تم تو يع إستبان تضمنت  )122بندا مس البنود المستما مس المعايير
المحاسبي الدولي .
وتوصلت الدراس إلى عدد مس النتائج قهمها :ال تموم الارقات باإلفصا
المعلومات الت تهم اا راف المستفيد  ،بما يع

عس قاف

الحوقم المؤسسي فيها ،قما قنها ال تموم قيضا

بفعداد المعلومات وفق معايير محاسبي عالي المود  ،وليس هناك مرامع

ارمي للموائم المالي ،

وال يمقس للمساهميس واا راف اا رد ذوا الع ق المسائل قو المحاسب اا معلومات ترد ف
التمارير.
اتفمت هذر الدراس مع الدراس الحالي بأ ذ الحوقم المؤسس قمتغيار مساتمأ وا تلفات معهاا
مس حيث قبعاد الحوقم والم اع المبحوث.
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دراسة عادل ،)2033( ،بعنوان" :نموذج مقترح لقياس الدور الحوكمي لمدقق الحسابات وأثره
على فجوة مصداقية المعلومات المحاسبية".
هاادفت هااذر الد ارس ا إلااى قياااس الاادور الحااوقم لماادقق الحسااابات وق ارر علااى فمااو مصااداقي
المعلوم ااات المحاس اابي  ،م ااع تم ااديم إ ااار ممت اار لمي اااس ه ااذا ال اادور ،وذل ااك م ااس ومها ا نظ اار م اادقم
الحساابات العااامليس فا مقاتااب التادقيق المر صا العاملا فا ااردس .بلغات عينا الد ارسا

)261

مدقم ا يعملوس ف المقاتاب الماامول بالد ارسا  .وتوصاأ الباحاث إلاى عادد ماس النتاائج قبر هاا :وماود
تأ ير إلستم أ مدقم الحسابات على فمو مصداقي المعلوماات المحاسابي ماس ومها نظار مادقم
الحس ااابات.قما بين اات النت ااائج قهميا ا تغلي ااب م اادقم الحس ااابات لمص االح الا اارق عل ااى مص ااالحهم
الفردي ا  ،وومااود تااأ ير ال لت ا ام ماادقم الحسااابات بمعااايير التاادقيق علااى فمااو مصااداقي المعلومااات
المحاسبي مس ومه نظر مدقم الحسابات  .وبينت النتائج قهمي اتفاق عماأ مادقق الحساابات ماع
معااايير المحاسااب الدولي ا  .قمااا توصاالت الد ارس ا إلااى ومااود تااأ ير إللت ا ام ماادقق الحسااابات بمواعااد
السا االوك اا

ق ا ا للمهن ا ا علا ااى فما ااو مصا ااداقي المعلوما ااات المحاسا اابي ما ااس ومه ا ا نظا اار ما اادقم

الحسابات ،إذ بينت النتائج قهمي اامان والن اه الت يمب قس يتمي بها مدقق الحساابات وانحياا ر
لمصلحته الا صي  ،وسلوقه ف تحديد قتعابه اساليب تؤ ر على استم له.
اتفمت هذر الدراس مع الدراس الحالي بأ ذ الحوقم المؤسسي قمتغير مستمأ وا تلفت معها
مس حيث قبعاد الحوقم وا تلف الم اع المبحوث ،وقذلك المتغير التابع.
دراسة القطاونة ،)2033( ،بعنوان" :مدى توافر أبعاد خصائص الحوكمة المؤسسية ،وأثرها
في دافعية العمل في البنوك التجارية العاملة في األردن" .
هدفت هذر الدراس للتعرف إلى مدد توافر صائك الحوقم  ،وق رها ف دافعي العمأ لدد
العامليس ف البنوك التماري العامل ف ااردس ،إذ تقوس ممتمع الدراس مس  )13بنق ا تماري ا قما
بلغت عين الدراس

 )324مبحو يس .وتوصلت الدراس إلى عد نتائج مس قهمها :قس تصورات

المبحو يس ابعاد و صائك الحوقم ماءت بدرم مرتفع  ،وقس تصوراتهم ابعاد دافعي العمأ،
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ماءت قيض ا بدرم مرتفع  ،قما تبيس ومود ق ر ابعاد الحاقمي ف دافعي العمأ لدد المبحو يس
ف البنوك التماري العامل ف ااردس.
اتفمت هذر الدراس مع الدراس الحالي بأ ذ الحوقم المؤسس قمتغيار مساتمأ وا تلفات معهاا
مس حيث قبعاد الحوقم والم اع المبحوث ،والمتغير التابع.
دراسة العبدلي ،)2032( ،بعنوان" :أثر تطبيق الحوكمة المؤسسية على جودة التدقيق
الداخلي في الشركات الصناعية المدرجة في سوق الكويت لألوراق المالية" .
هدفت هذر الدراس إلى قياس ق ر ت بياق دعاائم الحوقما المؤسساي فا ماود عمليا التادقيق
الاادا ل فا الااارقات الصااناعي المدرما فا سااوق القوياات لااتوراق الماليا  .تقااوس ممتمااع الد ارسا
مااس مميااع الااارقات الصااناعي المدرم ا ف ا سااوق القوياات لااتوراق المالي ا  ،قمااا قف اراد عين ا الد ارس ا
فتقونت مس  )114مستميب ا مس المديريس المالييس ورؤساء ققسام المحاسب ومديرا التدقيق الدا ل
والعااامليس ف ا ققسااام المحاسااب والتاادقيق الاادا ل ف ا هااذر الااارقات ،و لصاات نتااائج الد ارس ا إلااى:
ومود تأ ير لت بيق دعائم الحوقم المؤسسي اإلفصا والافافي  ،والمساءل  ،والمسؤولي  ،والعدال ،
واإلسااتم لي  ،والم اوانيس واانظم ا ) ف ا مااود التاادقيق الاادا ل ف ا الااارقات الصااناعي المدرم ا ف ا
سوق القويت لتوراق المالي  ،وقس الحوقم تم أ التماء الممارسات واإلمراءات السليم  ،حيث تعمأ
هذر اإلمراءات والممارسات بمومب معايير وقواعد تحقمها بصور مل ما وتهادف ماس ا أ عملهاا
إلااى ضااماس عاادم حصااوأ التعااارض باايس ااهااداف اإلسااتراتيمي للااارق وقساالوب عمااأ اإلدار ف ا
تحميق تلك ااهداف ،ويقوس ذلك مس

أ تحفي اإلدار باقأ إيماب للعماأ بموماب اا

قياات

الممبول ف بيئ ااعماأ وتمويم ورقاب قداء هذر اإلدار.
اتفمت هذر الدراس مع الدراس الحالي بأ ذ الحوقم المؤسس وبعض قبعادها الافافي ،
العدال  ،المسؤولي ) قمتغير مستمأ وا تلفت معها مس حيث المتغير التابع وقذلك الم اع المبحوث.
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دراسة أبو الحاج )2013( ،بعنوان" :أثر تطبيق الحوكمة المؤسسية على زيادة القدرة
التنافسية للشركات الصناعية األردنية المساهمة المدرجة في بورصة عمان".
هدفت هذر الدراس إلى ا تبار ومود ع ق بيس ق ر ت بيق الحوقم المؤسسي ف الارقات
الصناعي االردني والمدر التنافسي .
بلغ ممتمع الدراس
مدرم ف

 )68ارق صناعي قردني  ،وتم إ تيار عين الدراس مس  )21ارق

بورص عماس لتوراق المالي ف

الم اع الصناع

تحديدا بالفتر ما بيس -2009

.2011
وتوصلت الدراس إلى عدد مس النتائج قهمها :قس هناك ت بيما لمباد
الارقات الصناعي المدرم ف

الحوقم المؤسسي ف

بورص عماس ،ولقس هناك حام لتاديد االلت ام بها باقأ ققبر،

ومتابع المستمدات ف اللوائح المتعلم بهذا ال صوك ،وقس هناك ضعفا ف دور ممالس اإلدار ف
وضع ال

اإلستراتيمي الداعم لت بيق مباد الحوقم  ،مما يؤ ر على م المست مريس بالارقات.

وبالتال ففس المصور ليس ف عدد امتماعات قعضاء مملس اإلدار ،وانما ف نوعي تلك اإلمتماعات
وم رماتها ،اامر الذا يؤ ر ف النهاي على المدر التنافسي  .قما توصلت الدراس لومود دور قبير
اصحاب المصالح ف ممارس قساليب وقواعد الحوقم المؤسسي  ،وضرور الحام إلى إيماد رق
مديد وم تلف لتوفير مستود قعلى مس المعلومات واإلفصا عنها للمساهميس والمست مريس.
اتفمت هذر الدراس مع الدراس الحالي بأ ذ الحوقم المؤسس قمتغير مستمأ وا تلفت معها
مس حيث قبعاد الحوقم ومس حيث الم اع المبحوث.
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 2-1-1-2الدراسات العربية المتعلقة بالميزة التنافسية:
دراسة إسماعيل ،)2004( ،بعنوان" :العالقة بين أنواع اإلبداع التقني وأبعاد الميزة التنافسية"
هدف الباحث مس
التنافسي ف

أ هذر الدراس إلى تحديد الع ق بيس قنواع اإلبداع التمن وقبعاد المي

ممموع م تار مس الارقات الصناعي ف

وبلغت عين الدراس

 )23فردا ،وقد توصلت الباح

محافظ نينود الممهوري العراقي ).

مس

أ تحليأ البيانات ااولي الت

تم

ممعها إلى عدد مس النتائج قاس مس قهمها :وومود ع ق ارتبا ي ذات دالل معنوي بيس قنواع
اإلبداع التمن ممتمع وقبعاد المي التنافسي ممتمع ف الارقات ،وومود ع ق ارتبا ي ذات
دالل معنوي بيس إبداع المنتج وقبعاد المي التنافسي ممتمع  ،ومود ع ق ارتبا ي ذات دالل
معنوي بيس إبداع العملي اإلنتامي وقبعاد المي التنافسي ممتمع  ،وعدم ومود تأ ير ذا دالل
إحصائي بصور منفرد إلبداع العملي اإلنتامي ف بعد المرون .
اتفمت هذر الدراس مع الدراس الحالي بأ ذ المي التنافسي قمتغير تابع وا تلفت معها مس
حيث بعض ابعاد المي التنافسي و الم اع المبحوث.
دراسة المطيري )2032( ،بعنوان" :أثر التوجه اإلبداعي في تحقيق ميزة التنافسية دراسة
تطبيقية على البنوك التجارية الكويتية"
هدفت هذر الدراس إلى بياس ا ر التومه اإلبداع على تحميق مي تنافسي للبنوك التماري
ف

دول القويت ,تقونت مس  )203موظف بالبنوك التماري القويتي مس المستويات اإلداري

العليا والوس ى ،وقد توصأ الباحث إلى ممموع مس النتائج قهمها :ومود ق ر ذا دالل إحصائي
للبني التحتي على تحميق المي التنافسي

التمي  ،االستماب ) ف البنوك التماري القويتي  ،إضاف

إلى ومود ق ر ذا دالل إحصائي لتأ ير اإلبداع على تحميق المي

التنافسي للبنوك التماري
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القويتي

التمي  ،االستماب ) ف البنوك التماري القويتي  ،قما توصلت الدراس إلى ومود ق ر ذا

دالل إحصائي لتنفيذ اإلبداع على تحميق المي

التنافسي للبنوك التماري القويتي

التمي ،

االستماب ) ف البنوك التماري القويتي .
اتفمت هذر الدراس مع الدراس الحالي بأ ذ المي التنافسي قمتغير تابع وا تلفت معها مس
حيث قبعاد المي التنافسي وا ت ف الم اع المبحوث.
دراسة العازمي )2012( ،بعنوان" :دور حوكمة الشركات في رفع القدرة التنافسية للشركات
الكويتية".
هدفت هذر الدراس التعرف على ق ر حوقم الارقات ف
القويتي  ،حيث بلغت عين الدراس

رفع المدر التنافسي للارقات

 )280ا ص ا مس قعضاء مملس اإلدار والمديريس المالييس ف

الارقات القويت ي المدرم ف سوق القويت لتوراق المالي  ،تم ا تيارهم قعين عاوائي مس ممتمع
الدراس  ،والبالغ عددهم  )360ا صا.
وتوصلت الدراس إلى عدد مس النتائج قهمها :ومود تأ ير لدليأ حوقم الارقات وحفظ
حموق المساهميس والمعامل بمساوا بينهم واإلفصا
القويتي المدرم ف

والافافي على المدر التنافسي للارقات

سوق القويت لتوراق المالي  ،وومود تأ ير قيضا لحوقم مميع قصحاب

المصالح على المدر التنافسي  ،مس

أ الحرك على حفظ حموقهم وتعويضهم عس قا انتهاقات

قد تحدث فيها ،والت ام الارقات القويتي المدرم ف سوق القويت لتوراق المالي ف بنود دليأ
حوقم وموائم بنود هذا الدليأ احقام قانوس الارقات القويت .
اتفمت هذر الدراس ماع الد ارسا الحاليا بأ اذ الميا التنافساي قمتغيار تاابع وا تلفات معهاا ماس
حيث قبعاد المي التنافسي وا ت ف،الم اع المبحوث.
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دراسة عجعج ،)2014( ،بعنوان" :أثر التوجه اإلبداعي في تحقيق الميزة التنافسية -دراسة
ميدانية في مجموعة االتصاالت األردنية (أورانج-األردن)"
هدفت هذر الدراس إلى التعرف على ق ر التومه اإلبداع
ممموع االتصاالت ااردني

ف

تحميق المي التنافسي ف

قورانج-ااردس) .وقد تقوس ممتمع الدراس مس موظف

الممموع

با ت ف المناصب الت ياغلونها وبا ت ف موقع ال دم دا أ المملق ااردني الهاامي ،
عام  ،2214وتم است دام قسلوب العين العاوائي البسي

أ

ال تيار العين مس ممتمع الدراس

وصممت االستبان لغرض ممع البيانات مس عين الدراس حيث تم تحليأ  )252استبان .
وقد توصلت الدراس إلى ممموع مس النتائج ،قاس مس قهمها ومود ق ر للتومه اإلبداع ف
تحميق المي التنافسي ف ممموع االتصاالت االردني  ،قما قظهرت النتائج قس ال ماف اإلبداعي
ه
السل

البعد ااق ر تأ ي ار مس قبعاد التومه اإلبداع

ف

تحميق المي التنافسي  ،بينما قاس تفويض

البعد ااقأ تأ ي ار.
اتفمت هذر الدراس ماع الد ارسا الحاليا بأ اذ الميا التنافساي قمتغيار تاابع وا تلفات معهاا ماس

حيث قبعاد المي التنافسي .
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 9-1-2ملخص الدراسات السابقة:
وفيما يل

المدوأ  )2-2الذا يبيس مل ك الدراسات السابم ذات الع ق بموضوع

الدراس :
جدول ( )2-2ملخص الدراسات السابقة
السنة

ومكان

NO

عنوان الدراسة

الباحث

1

Impact of Corporate
Governance on Disclosure
Quality: Empirical
Evidence form Listed
Banks in Malaysia

Htay et al

2

The Effect of Corporate
Governance on the
performance of Jordanian
Industrial ompanies: An
Empirical Study on
Amman Stock Exchange

Al-Haddad

ااردس
2211

3

Assessing corporate
governance in Jordan

& Bashiti
Rabadi

ااردس
2229

4

Supervisory Directors and
Ethical Dilemmas: Exit or
Voice

Hooghiemstra
& Van

هولندا
2229

5

Corporate Governance's
Time for Change Public
and private measures

Glasgow

قمريقا
2228

6

Corporate Governance
Investor Protection، and
Performance in Emerging
Markets

& Klapper
Love

أهم النتائج

هدف الدراسة

تطبيقها
مالي يا
2213

التعرف على ق ر الحوقم
المؤسسي ف مود اإلفصا

هناك ق ر للحوقم المؤسسي علاى ماود اإلفصاا
ف البنوك المالي ي
وم ا ااود ع قا ا ا ارتب ا ااا مومبا ا ا ومباا ا اار ب ا اايس ق ا ااأ

استمصاء ق ر الحوقم المؤسسي
ف قداء الارقات الصناعي

السا اايول  ،وحما اام الاا اارق  ،وحصا ااك ااسا ااهم ما ااس
مها ا وب اايس الحوقما ا المؤسس ااي م ااس مها ا ق اارد،
ومود ع ق ارتبا مومب بيس الحوقما المؤسساي

ااردني المدرم ف بورص

وقداء الاا اارق  .وقوصا اات الد ارس ا ا بضا اارور اهتما ااام
الااارقات الصااناعي ااردني ا بممارسااات الحوقما ا
المؤسسا ا ااي ما ا ااع الترقي ا ا ا علا ا ااى عواما ا ااأ السا ا اايول

تمييم الحوقم المؤسسي ف

فا اارض ق ا اوانيس السا ااوق الما ااال ااردن ا ا مسا ااتويات

عماس

وحصك ااسهم وحمم الارق

ااردس

عالي مس مت لبات الحوقم

التعرف إلى بعض التحديات
والمااقأ الت تتعلق بالمضايا

انتهاج اإلدارات لمبدق الحوقم الماائم علاى مااارق

قي الت توامه الموظفيس

الماادراء العااامليس فا المسااتويات اإلداريا اإلاارافي

اا

العامليس ف المستويات اإلداري
اإلارافي

الواليات
المتحد ،
واان س
2222

ف صنع الم اررات
قس المااانوس يتضاامس م اواد يمنااع مااس

لهااا تمااديم قي ا

ا اادمات استا ا اااري م ا ااأ مس ا ااك ال ا اادفاتر قو تص ا ااميم
بياس قهمي ت بيق الحوقم
النظ ا ااام المحاس ا ااب قو ا اادمات التمي ا اايم ،وفيره ا ااا م ا ااس
المؤسسي ف الارقات المساهم ال اادمات الممدم ا للااارق موضااع التاادقيق ،وذلااك مااس
قما ااأ تع ي ا ا االسا ااتم لي  ،وقس الما ااانوس يتضا اامس م ا اواد
العام اامريقي
يمنااع مااس لهااا تمااديم قيا اادمات مهنيا  ،وذلااك مااس
قمأ تع ي الموضوعي .
الع ق بيس مستود الحوقم
المؤسسي والبيئ الرقابي ف
ااسواق الناائ

ومااود تبااايس واسااع ف ا مسااتويات ت بيااق الحوقم ا
المؤسساي عباار الادوأ عينا الد ارسا  ،وقس الحوقما

المؤسس ا ااي المن فضا ا ا تق ا ااوس عل ا ااى اافل ا ااب فا ا ا
الا اادوأ ذات اانظم ا ا المانوني ا ا المن فض ا ا  ،قا ااذلك
توص ا االت الد ارسا ا ا إل ا ااى قس قفض ا ااأ قداء تا ا ااغيل ،
وتمياايم سااوق يقااوس مرتب ا ا مااع قعلااى مسااتود ف ا
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NO

عنوان الدراسة

الباحث

7

Effect of core competence
on competitive advantage
and organizational
performance

Agha, et., al

السنة

ومكان

أهم النتائج

هدف الدراسة

تطبيقها
ت بيق الحوقم المؤسسي

8

9

12

اإلمارات

Gaining competitive
advantage Through
Marketing Strategies in
Cheraghi, et,al
Container Terminal: A
case Study on Shahid
Rajaee port in Iran
The Influence of corporate
Environmental Ethics on
Chang
competitive advantage:
The Mediation Role of
Green Innovation
Creating Competitive
Advantage Through
Intangible Assets: The
Direct and Indirect Effects
of corporate culture and
Reputation

11

المتحد
2212

& Flatt
Stanley

قبو الحاج

الصناعي ااردني

بياس ق ر القفاءات الموهري على تحميا ا ااق المي ا ا ا التنافسا ا ااي وااداء المنظم ا ا ا  ،وقس
المي التنافسي وااداء المنظم

إيراس
2212

تحميق والحصوأ على مي
أ استراتيميات

تنافسي مس

التسويق
تايواس
2211

المتحد
اامريقي
2228

ااردس
2213

المي ا التنافسااي تااؤ ر باااقأ إيماااب عل ااى ااداء
المنظم

التعرف على العوامأ المؤ ر ف

الواليات

ق ر ت بيق الحوقم المؤسسي على
ياد المدر التنافسي للارقات

العربي

ومااود ع ق ا تااأ ير إيمابي ا قوي ا للقفاااءات عل ااى

بياس ق ر اا

قيات البيئ على

المي التنافسي
توضيح قيفي تحميق المي
التنافسي مس

أ ااصوأ فير

الملموس مس

أ معرف التأ ير

المباار وفير المباار لقأ مس
ال ماف والسمع المؤسسي
التعريف بمباد الحوقم
المؤسسي والمدر التنافسي ،
وع قتهم ف بعضهم

قس إستراتيمي الميناء وسياسته واإلمادادات بدا لاه
والظا ااروف المحي ا ا با ااه تا ااؤ ر ف ا ا تحميا ااق مي ا ا
تنافسي
قس ق

قي ااات بيئ ا ا الاا اارق تا ااؤ ر باا ااقأ إيما اااب

على اإلبداع اا ضر للمنتج
ال ماف المؤسسي ليست العامأ الوحيد الاذا يعا
ااداء الما ااال للمنظما ااات عين ا ا الد ارس ا ا  ،با ااأ قس
ال ماف ا المؤسسااي ت ارتب ارتبا ا ا إيمابيااا بالساامع

المؤسسا ااي باإلضا اااف إلا ااى قس السا اامع المؤسسا ااي
تلعااب دور الوسااي باايس ال مافا وااداء المااال فا
المنظمات عين الدراس
قس هناااك ت بيااق لمباااد الحوقم ا المؤسسااي ف ا
الارقات الصناعي المدرم ف بورص عماس
وماود تااأ ير لت بيااق دعااائم الحوقما المؤسسااي فا

ق ر ت بيق الحوقم المؤسسي على
12

مود التدقيق الدا ل ف الارقات
الصناعي المدرم ف سوق القويت

العبدل

القويت
2212

لتوراق المالي

ق ر ت بيق دعائم الحوقم
المؤسسي ف مود عملي
التدقيق الدا ل

ما ااود التا اادقيق الا اادا ل ف ا ا الاا اارقات الصا ااناعي
المدرما ا فا ا س ااوق القوي اات ل ااتوراق الماليا ا  ،وقس
الحوقم ا ا ا تم ا ا ااأ التما ا اااء الممارسا ا ااات واإلم ا ا اراءات
السا ا االيم  ،وتعما ا ااأ ها ا ااذر اإلم ا ا اراءات والممارسا ا ااات
بمومب معايير وقواعد تحقمها بصور مل م
وم ااود ت ااأ ير إلس ااتم أ م اادقم الحس ااابات عل ااى فم ااو

نموذج ممتر لمياس الدور الحوقم
13

لمدقق الحسابات وق رر على فمر

عادأ

مصداقي المعلومات المحاسبي

ااردس
2211

قياس الدور الحوقم لمدقق
الحسابات وق رر على فمو
مصداقي المعلومات المحاسبي

مصداقي المعلومات المحاسابي ماس ومها نظار مادقم
الحس ا ااابات ،ووم ا ااود ت ا ااأ ير ل لتا ا ا ام م ا اادقق الحس ا ااابات
بمواعااد الساالوك اا

ق ا للمهن ا علااى فمااو مصااداقي

المعلوم ا ا ااات المحاس ا ا اابي م ا ا ااس ومها ا ا ا نظ ا ا اار م ا ا اادقم
الحسابات

مدد توافر قبعاد صائك الحقمي
14

المؤسسي  ،وق رها ف دافعي العمأ
ف البنوك التماري العامل ف

الم اون

ااردس
2211

التعرف إلى مدد توافر صائك
الحوقم  ،وق رها ف دافعي العمأ
لدد العامليس ف البنوك التماري

ومود ق ار ابعااد الحاقميا فا دافعيا العماأ لادد
المبحو يس ف البنوك التماري العامل ف ااردس
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NO

عنوان الدراسة

الباحث

السنة

ومكان

أهم النتائج

هدف الدراسة

تطبيقها
العامل ف ااردس

ااردس
تع ي الحوقم المؤسسي باست دام

التعرف إلى ق ر ف معايير

معايير اإلفصا المحاسب لمنظم
15

التعاوس االقتصادا والتنمي ف

عل

ارقات الم اع االقتصادا الم تل

اليمس
2229

اإلفصا المحاسب ف الموائم
المالي للارقات الم تل

ف

الممهوري اليمني

ف الممهوري اليمني

التعرف إلى دور ت بيق تعليمات
16

دور الحوقم المؤسسي ف تحسيس
ممارسات المصارف ااردني

قلبون

ااردس
2228

المعبرا

ااردس
2227

دليأ الحوقم المؤسسي ال اك
بالبنك المرق ا ف تحسيس
ممارسات المصارف ااردني ف
مماأ الحوقم المؤسسي
دراس الع ق بيس مستود

17

مستود الحوقم وق رر ف قداء
الارقات

الحوقم المؤسسي وااداء
المؤسس التاغيل والسوق
والمال وقداء ااسهم

ق ر التومه اإلبداع ف تحميق
18

المي التنافسي  -دراس ميداني ف
ممموع االتصاالت ااردني

عمعج

ااردس
2214

قورانج-ااردس)

ال تمااوم الااارقات باإلفصااا عااس قافا المعلومااات
التا تهام اا اراف المساتفيد  ،بمااا يعا

الحوقما

المؤسسااي فيهااا ،وقمااا قنهااا ال تمااوم قيض ا ا بفعااداد
المعلومات وفق معايير محاسبي عالي المود

تااؤ ر تعليمااات الحوقما ا المؤسسااي الصااادر ع ااس
البنااك المرق ا ا وال اص ا بوظااائف مملااس اإلدار
ولم اااس ممل ااس اإلدار والض ااب والرقابا ا الدا ليا ا
ف تحسيس ممارسات المصارف ااردني
قس الحوقما ا ا ا ا المؤسسا ا ا ا ااي إح ا ا ا اادد ال صا ا ا ا ااائك
الرئيس ااي للعملي ااات اإلداريا ا الفعالا ا  ،قس الحوقما ا
المؤسسااي تااؤ ر وبمااو علااى قداء الااارقات باااقأ
عااام ،و صوص ا ا علااى قصااولها ،وقرباحهااا باااقأ
عام ،ربحي ااسهم باقأ اك

التعرف على ق ر التومه

ومود ق ر ذو دالل إحصائي للتومه اإلبداع فا

اإلبداع ف تحميق المي

تحميااق المي ا التنافسااي ف ا ممموع ا االتصاااالت

التنافسي ف ممموع

االردني  ،قما قظهارت النتاائج قس ال مافا اإلبداعيا

االتصاالت ااردني

قورانج-

ااردس)

ه البعد ااق ر تأ ي ار ماس قبعااد التوماه اإلباداع
ف تحميق المي التنافسي .

ومود ق ر ذا داللا إحصاائي للنيا باإلباداع علاى
ق ر التومه اإلبداع ف تحميق مي
19

تنافسي دراس ت بيمي على البنوك

الم يرا

التماري القويتي

القويت
2212

بياس التومه اإلبداع على

تحميااق المي ا التنافسااي للبنااوك التماري ا القويتي ا ،

تحميق مي تنافسي للبنوك

ووما ااود ق ا اار ذا دالل ا ا إحصا ااائي للبني ا ا التحتي ا ا

التماري ف دول القويت

لإلب ا ااداع عل ا ااى تحمي ا ااق الميا ا ا التنافس ا ااي للبن ا ااوك
التماري القويتي

دور حوقم الارقات ف رفع المدر
22

التنافسي للارقات القويتي

العا م

القويت
2212

إسماعيأ

2229

التعرف إلى ق ر حوقم الارقات
ف رفع المدر التنافسي للارقات
القويتي
تحديد الع ق بيس قنواع اإلبداع

21

الع ق بيس قنواع اإلبداع التمن
وقبعاد المي التنافسي

التمن وقبعاد المي التنافسي ف
ممموع م تار مس الارقات
الصناعي

ومااود تااأ ير لاادليأ حوقما الااارقات وحفااظ حمااوق
المسا اااهميس والمعامل ا ا بمسا اااوا بيا اانهم واإلفصا ااا
والااافافي علااى الماادر التنافسااي للااارقات القويتي ا
المدرم ف سوق القويت لتوراق المالي
وما ااود ع ق ا ا ارتبا ي ا ا ذات دالل ا ا معنوي ا ا با اايس
قن ا ا اواع اإلبا ا ااداع التمن ا ا ا ممتمع ا ا ا وقبعا ا اااد المي ا ا ا
التنافسي ممتمع ف الارقات
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 5-1-2مجاالت االستفادة من الدراسات السابقة:
قفادت الدراسات الساابم بعاد تناولهاا واإل ا ع عليهاا الباحاث فا العدياد ماس الممااالت وذلاك
على النحو التال :
 .1اسااتفاد الباحااث مااس تمااارب السااابميس ،و اصا فا تناااولهم الماااقل فا ق اااع ي تلااف عااس
الم اع المبحوث ف الدراس الحالي  ،اامر الذا يمقس مس الممارن فيما بينها.
 .2استفاد الباحث مس برات الباح يس ف

رق تناولهم للماق ت والمصادر الت ااتموا منها

المعلومات و ريم العرض والتحليأ لها ،مما ساعد على إعداد اإل ار النظرا.
 .3س اااعدت الد ارس ااات الس ااابم الباح ااث عل ااى االس ااتفاد فا ا إع ااداد االس ااتبان والتا ا تم ااأ قدا
الدراس .
 .4اسات اع الباحاث بنااء منهميا الد ارسا ماس ا أ التعاارف علاى منهمياات الد ارساات السااابم
وتسلسأ فمراتها.
 .5تمقس الباحث مس ا أ الد ارساات الساابم ماس تحدياد الوساائأ اإلحصاائي الم ئما للد ارسا
الحالي ال تبار فرضيات الدراس وقنموذمها االفتراض .
 .6ققاادت الد ارسااات السااابم علااى قهميا الحوقما والميا التنافسااي موضااوع الد ارسا  ،ممااا دعاام
اإل ار النظرا للدراس الحالي .
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 6-1-2ما يميز الدراسة الحالية:
إس الد ارس ا الحالي ا تسااعى إلااى التعاارف علااى ا اار الحوقم ا ف ا تحميااق المي ا التنافسااي ،
وذلااك مااس ا أ د ارسا قبعاااد المتغياار المسااتمأ الحوقما وها  )1 :الااافافي  ،)2 ،العدالا ،)3
االستم لي  ،ودراس قبعاد المتغير التا بع المي التنافسي وه :

 )1التقلف  )2 ،المود ،

 )3اإلبداع.
وعنااد اسااتعراض الد ارسااات الس ااابم ومااد الباحااث ،قس افلااب الد ارس ااات انحصاارت ف ا قي اااس
متغيرات الحوقما بأبعادهاا الماليا

وماود قسااس فعااأ ،الحفااظ علاى حماوق حملا ااساهم والتعاماأ

معه اام با ااقأ ع ااادأ ،التا ا ام قعض اااء ممل ااس اإلدار بالس االوقيات وق ا ا ق المهنا ا  ،حم ااوق قص ااحاب
المصالح ،اإلفصا والافافي  ،صا حيات مملاس اإلدار ) ،فا حايس قس الد ارسا الحاليا درسات ماس
أ قبعاد الحوقم الافافي والعدالا واالساتم لي  .قماا رقا ت معظام الد ارساات الساابم علاى قبعااد
ماديا لتحميااق الماادر التنافسااي فا الااارقات ،إذ قنهاا اهتماات بال اادمات والمنتمااات الممدما لل بااائس،
وتلبيا حام ا السااوق لتحميااق الماادر التنافسااي م ااأ :ت فاايض قلف ا اإلنتاااج ،ومااود المنااتج ،وايصاااأ
المنتمااات إلااى السااوق بالوقاات المناسااب وفيرهااا مااس اابعاااد .إال قس الباحااث ياارد قس هناااك قبعااادا
ا رد لتحميق المدر التنافسي  ،وقد ق تاار قس يماوم بد ارسا اابعااد التاليا

التقلفا  ،الماود  ،اإلباداع)

استنادا إلى قنموذج الدراس  ،قما ا تلفت ااهداف الت سعت إليها قأ دراس مس الد ارساات الساابم
عس قهداف الدراس الحالي  .ومس المدوأ  )3-2يمقس توضيح وممارن ممي ات الدراس الحالي مع
الدراسات السابم .
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جدول ( )1-2المقارنة بين الدراسات السابقة والدراسة الحالية
المجال

الدراسة الحالية

الدراسات السابقة

ها اادفت افلا ااب الد ارسا ااات إلا ااى تحليا ااأ ا ا اار ها اادفت إلا ااى التعا اارف إلا ااى مسا ااتود ت بيا ااق
الهدف

الحوقما ا المؤسس ااي علاااى م ااود اارب ااا  ،الحوقم ا والااى ماادد مساااهمتها ف ا تحميااق
وااداء المؤسس والمدر والمي التنافسي

المي التنافسي .

قمري ا ا اات قفلبه ا ا ااا فا ا ا ا دوأ م ا ا ااأ قمريق ا ا ااا،

بيئة الدراسة

هولندا ،مالي ياا ،تاايوس ،ااردس ،قباو ظبا  ،تم إمراؤها ف البيئ ااردني
القويت  ،اليمس ،إيراس
ق ااتك قفلبهااا ف ا بمياااس حمااوق قصااحاب
المصااالح ،اإلفصااا والااافافي  ،صا حيات

المجال

مملااس اإلدار  ،ومااود قساااس فعاأ،التعامااأ

با ااقأ ع ااادأ ،الحف اااظ عل ااى حم ااوق حملا ا
ااسهم ،السلوقيات وق

رق ت الدراس على بعد الافافي  ،والعدال ،

االستم لي  ،والتقلف  ،والمود  ،واإلبداع.

ق المهن .

تنوعاات الممتمعااات مااس د ارس ا إلااى ق اارد يتقوس ممتمع الدراس ماس ممياع الماوظفيس
المجتمع والعينة

ف ا اابعض الد ارس ا ااات ق ا اااس الممتم ا ااع ق ا اااع ف ا ا ا المه ا ا ااات اإلدارياا ا ا واإلاا ا ا ارافي

فا ا ا ا

المؤسس ااات المس اااهم العاما ا قو الا اارقات المستا اافيات ال اصا ا ااردنيا ا فا ا مدينا ا

الصناعي

عماس

قفلب الدراسات ق ضعت الحوقم قمتغيار
مستمأ وبأبعاد م تلف للمتغيار التاابع حياث ترق ا ا ا ا ا ا ت علا ا ا ا ا ااى الاا ا ا ا ا اافافي  ،والعدال ا ا ا ا ا ا ،
المتغيرات

اهتم ا ا اات بال ا ا اادمات والمنتم ا ا ااات الممدما ا ا ا

واالس ا ا ا ااتم لي  ،قأبع ا ا ا اااد مس ا ا ا ااتمل تم ا ا ا اايس

الخاضعة للدراسة لل بااائس وتلبيا حاما السااوق لتحميااق الماادر الحوقما ا ا  ،والتقلفا ا ا  ،والم ا ااود  ،واإلب ا ااداع،
التنافس ا ااي قتحمي ا ااق القلفا ا ا وم ا ااود المن ا ااتج قأبعاد للمي التنافسي .

وايصاأ المنتمات وفيرها مس اابعاد.
اعتما اادت افلا ااب الد ارسا ااات علا ااى التحليا ااأ اعتمدت على بياناات قوليا تام ممعهاا ماس
أسلوب التحليل

الوصا ااف للبيانا ااات وبعضا ااها تحليا ااأ ما ااال

عين الدراس الت تم ا تيارهاا ماس ممتماع

باالعتما ا اااد علا ا ااى بيانا ا ااات مفصا ا ااح عنها ا ااا ،الدراس للوصوأ إلى دراس ت بيميا حياث
وبعض منها قاس دراس ميداني .

قانت دراس وصفي تحليلي .
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الفصل الثالث
الطريقة واإلجراءات
 منهج البحث المستخدم مجتمع الدراسة عينة الدراسة -أداة الدراسة

 -متغيرات الدراسة

 -التصميم اإلحصائي المستخدم في الدراسة.
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الفصل الثالث

منهجية الدراسة والطرق واإلجراءات
 3-1تمهيد:
تهدف الدراس إلى التعرف على اثر الحوكمدة فدي تحقيدق الميدزة التنافسدية :دراسدة تطبيقيدة
في المستشفيات الخاصدة فدي مديندة عمدان .ويتنااوأ هاذا الفصاأ وصافا لمنهميا الد ارسا  ،ممتماع
الدراس وعينتها ،المعالم اإلحصائي وقسلوب معالمتهاا ,مصاادر مماع البياناات ,صادق و باات قدا
الدراس .

 2-1منهج الدراسة:
تم است دام المنهج الوصف التحليل لتحميق قفراض الدراس  ،وقد تم إتباع المنهج الوصف
مس قمأ وصف واقع ممارس الحوقم ف المستافيات ال اص فا مدينا عمااس ،وقاذلك ماس قماأ
وصف واقع المي التنافساي فا تلاك المستاافيات .هاذر الد ارسا ايضا ا د ارسا ميدانيا تحليليا تهادف
إلى التعرف على ق ر الحوقم ف تحميق المي التنافسي ف المستافيات ال اص ف مدينا عمااس
مس

أ تحليأ البيانات الت ممعها.

 1-1مجتمع وعينة الدراسة:
تقااوس ممتمااع الد ارس ا مااس ساابع  )7مستااافيات اص ا ف ا مدين ا عماااس مااس قصااأ )40
مستااافى ،وه ا

المستااافى الت صص اى ،مستااافى االسااتم أ ،مستااافى ابااس الهي ا م ،مستااافى فاار

للتولي ااد ،مستا اافى اام ااأ للتولي ااد ،مستا اافى هبا ا للتولي ااد ،ومستا اافى الم ي اار) حي ااث ت اام ا تي ااار ه ااذ
المستافيات النها تمع ضمس اقليم واحد ,قما وحد التحليأ والمعاين فماد ااملت فئا مادير عاام ،نائاب
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مدير عام ،رؤساء ااقسام ،موظف إدارا) وقد بلغ عدد افراد الممتمع للمعاين  )242موظفاا ,حياث
تم تو ياع  )152اساتبان  ،واساترداد  )125اساتبان قا ماا نسابته  )%83.3ماس قصاأ الماو ع .وعناد
تدقيق االستبيانات تم استبعاد  )4استبانات وذلك لعدم اقتماأ تعبئتها باقأ صحيح .وبالتاال يصابح
عاادد االسااتبيانات الصااالح لغايااات التحليااأ اإلحصااائ

 )121قا مااا نساابته  )%82.6مااس قصااأ

المو ع والمدوأ رقم  )1-3يوضح عدد ونسب االستبيانات المسترد والصالح لغات التحليأ،علما بأس
عين الدراس قانت عين عاوائي
جدول رقم ()3-1
االستبيانات الموزعة والمستردة منها والصالح لغايات التحليل اإلحصائي

المستشفى

الموزع

االستبانات المستردة

الصالح لغايات
التحليل

العدد

النسبة

العدد

النسبة

الت صص

32

28

18.67

27

18

االستم أ

32

25

16.67

25

16.67

ابس الهي م

32

26

17.33

25

16.67

فر للتوليد

15

13

8.67

13

8.67

اامأ

15

11

7.33

12

6.67

هب للتوليد

15

12

8

12

8

الم ير

15

12

المجموع

350

325

6.67
%8131

9

6
%80.6

323

 9-1المعالجة اإلحصائية:
لمد تم ترمي البياناات واد الهاا فا الحاساب اآللا ومعالمتهاا باسات دام الح ما اإلحصاائي
للعلوم االمتماعي  .SPSSقما است دم الباحث مستود الدالل  %5ف ا تبار فرضياته .ولتوظيف
البيانات الت تم ممعها لتحميق قهداف الدراس وا تبار فرضايات الد ارسا فماد تام اسات دام ااسااليب
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اإلحصائي الوصفي  ،وقاذلك ااسالوب اإلحصاائ االساتدالل  .والمادوأ رقام  )2-3يوضاح عمليا
الترمي بالتفصيأ.
جدول رقم ()2-1

ترميز أداة الدراسة حسب المتغيرات

المتغير

الترميز

عدد الفقرات

الافافي

q1-q5

5

q6-q10

5

q11-q15

5

المؤشر الكلي لفقرات المتغير المستقل q1-q15

35

المتغير المستقل :الحوكمة

العدال

االستم لي

المتغير التابع :الميزة التنافسية

التقلف

المود

اإلبداع

المؤشر الكلي لفقرات المتغير التابع
المؤشر الكلي لفقرات أداة الدراسة

3

q16-q20

5

q21-q25

5

q26-q32

7

q16-q32

37

q1-q32

12

2
SPSS

الشكل رقم ( )3-1مراحل المعالجة اإلحصائية
المصدر :إعداد الباحث

1
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 5-1أسلوب المعالجة اإلحصائية وتحليل البيانات:
اعتماادت الد ارسا علااى عاادد مااس ااساااليب اإلحصااائي والتا تتفااق و بيعا الد ارسا وها قمااا
يل :
 .1مقاييس اإلحصاء الوصدفي  :)Descriptive Statistic Measuresوذلاك لوصاف إماباات
عين ا الد ارس ا  ،حيااث تاام اساات راج المتوس ا ات الحسااابي واالنح ارفااات المعياري ا بهاادف تحليااأ
إمابات عين الدراس  ،وتحديد درم االتفاق النسبي إلماباات قفاراد عينا الد ارسا واتماار محااور
وقبعاد الدراس .
 .2معامل ثبات أداة الدراسة  )Cronbach Alphaال تبار بات قدا الدراس .
 .3اختبار  VIFوذلك ال تبار عدم تدا أ المتغيرات المستمل للدراس  ،وا تبار قو النموذج.
 .4تحليل االنحددار الخطدي المتعددد  )Multiple Linear Regressionوذلاك ال تباار فرضاي
الدراس الرئيسي ااولى والفرضيات الفرعي المنب م منها.
 .5اختبار تحليدل التبداين األحدادي  )One - Way ANOVAوالمسات دم فا الفرضاي الرئيساي
ال اني .

 6-1مصادر جمع البيانات:
اعتمدت الدراسة على أسلوبين من مصادر جمع البيانات:
 3-6-1المصادر الثانوية :وذلك باالعتماد على القتاب والمؤلفاات ذات الع قا بموضاوع الد ارسا ،
والمم ا ا ت العلمي ا ا واابحا اااث المناا ااور  ،والو ا ااائق ،واال ا اااريح المامعي ا ا  ،والمصا ااادر االلقتروني ا ا ،
وقواعد البيانات الم تلف للحصوأ على قحدث اابحاث العالمي حوأ موضوع الدراس .
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 2-6-1المصدددادر األوليدددة :تتم ااأ ف ا قدا الد ارس ا
تتناس ااب م ااع الد ارسا ا الحاليا ا

اسااتبان ) تاام ت ويرهااا اسااتنادا علااى د ارس ااات

العب اادل  2212,والع ااا م  2212 ,والم اارا 2212 ,وBarny

 ،)&claek, 2007انظر الملحق رقم  )1حيث تقونت االستبان مس:
 الجدددزء األول :المعلوم ااات الا ص ااي والوظيفيا ا

الم اانس ،العم اار ،المؤه ااأ العلما ا  ،المس اامى

الوظيف  ،عدد سنوات ال بر )
 القسم الثاني :ااسئل المتعلم بالمتغير المستمأ الحوقم ) وااسئل المتعلما باالمتغير التاابع
المي ا التنافسااي ) .وقااد تاام قياااس المتغي ارات باساات دام ممياااس ليقاارت ال ماس ا المباايس ف ا
المدوأ )3-3
الجدول ()1-1

مقياس ليكرت الخماسي المستخدم في أداة الدراسة

غير موافق بشدة
غير موافق
محايد
موافق
موافق بشدة
1
2
3
4
5
وت اام تو ي ااع المتوسا ا ات الحس ااابي إلس ااتمابات قفا اراد عينا ا الد ارسا ا عل ااى قس اائل االس ااتبياس
باعتماد المعايير التالي :
 oدرجدددة الموافقدددة المرتفعدددة :وتااامأ الفم ارات الت ا حصاالت علااى متوس ا ات حسااابي ققباار مااس
.)3.66
 oدرجددة الموافقددة المتوسددطة :وتااامأ ممموع ا الفم ارات الت ا تراوحاات متوس ا اتها الحسااابي باايس
.)3.66 - 2.34
 oدرجدة الموافقدة المتدنيدة :وتاامأ ممموعا الفمارات التا حصالت علاى متوسا ات حساابي ققاأ
مس .)2.34
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*طول الفئة=

)1-5
3

الحد ااعلى للبديأ – الحد اادنى للبديأ
عدد المستويات

= 1.33

وأ الفئ  +اقأ و س =  2.33= 1+1.33فتصبح درم االتفاق ااولى  )2.33-1وبمستود متدس

ول نتماأ للفئ ال اني  3.66 = 1.33 + 2.33فتصبح درم االتفاق ال اني

ول نتماأ للفئ ال ال  5= 1.33 + 3.66فتصبح درم االتفاق ال ال

 )3.66-2.34وبمستود متوس

 )5-3.67وبمستود مرتفع

)(Sekaran، 2010

ويبيس المدوأ  )4-3المتوس ات الحسابي لدرمات االتفاق المتدني والمتوس
الجدول ()9-1

معالجة مقياس ليكرت

المتوسط الحسابي

درجة الموافقة

2.33-1

متدني

3.66-2.34

متوس

5 -3.67

مرتفع

والمرتفع .
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 7-1اختبار التوزيع الطبيعي:
تم إماراء ا تباار التو ياع ال بيعا للبياناات التا تام ممعهاا وذلاك للتأقاد إذا ماا قانات البياناات تماع
تحات التو يااع ال بيعا قم ال ،حيااث تاام إماراء ا تبااار

One-Sample Kolmogorov-Smirnov

 ،)Testوالذا يست دم ال تبار تو يع البيانات بيعيا .والمدوأ رقم  )5-3ياير إلى نتائج اال تبار.
الجدول رقم ()5-1

اختبار التوزيع الطبيعي للبيانات

المتغيرات

الوسط

االنحراف

K-S

Sig
03046

الحسابي

المعياري

الحوكمة

137752

0356404

33212

الافافي

3.9223

2.63894

1.214

2.125

العدال

3.6382

2.79262

1.111

2.169

االستم لي

3.7653

2.58747

1.241

2.292

الميزة التنافسية

136310

0369197

33211

03046

التقلف

3.6862

2.78212

1.129

2.171

المود

3.5142

2.75292

1.172

1.322

اإلبداع

3.6316

2.68282

2.279

2.265

تاااير بيانااات اال تبااار الموضااح فا الماادوأ رقاام  )5-3والاااقأ  )2-3و  )3-3إلااى قس
تو يع البيانات قااس بيعيا ا ،حياث بلغات قيما  Sigلممياع اابعااد قيما ا ققبار ماس  %5وقايم ا تباار
 K-Sلممياع اابعااد ققاأ ماس  )5قماا وتفسارر نظريا

 )Central Limit Theoremوالتا تبايس

انه إذا ا ترنا مميع العينات الممقن مس ممتمع ما ،وحسبنا الوس الحساب لقأ عين  ،ففننا سنمد
تو يع مميع ااوسا الحسابي لهذر العينات قريب مس التو يع ال بيع .
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الشكل رقم ( )2-1التوزيع الطبيعي للحوكمة

الشكل رقم ( )1-1التوزيع الطبيعي للميزة التنافسية

 8-1صدق وثبات أداة الدراسة:
 3-8-1الصددق الظدداهري :تاام عاارض اإلساتبان علااى عادد مااس المحقمايس ذوا اال تصاااك وذلااك
للتأقد مس وضو وفهم الفمرات الوارد فيها ،وتم إمراء التعادي ت الم لوبا فيهاا بعاد ذلاك ،مماا قدد
إلى يااد الماو والوضاو فا تصاميم وصاياف فمارات قدا الد ارسا

الملحاق رقام  )2قائما محقما

قدا الدراس ).
 2-8-1ثبات أداة الدراسة :يمصد بال بات مدد التوافاق واالتسااق فا نتاائج االساتبياس ،واالساتمرار
ف النتائج عبار الا مس ،فاال تباار ال ابات يع ا النتاائج نفساها إذا باق علاى الممموعا نفساها ماس
اافا اراد م اار ق اارد النم ااار ،ال عبا ا  )363 :2213،ولم ااد ت اام التأق ااد م ااس م اادد ب ااات قدا الد ارسا ا
المست دم ف قياس المتغيرات الت تاتمأ عليها االستبان مس

أ احتساب معامأ قرونباخ قلفا

 )Cronbach Alphaل تساق الدا ل  ،حيث تقوس النتيم ممبول إحصائي ا إذا قانت قيمته ققبر
مس  )2.62وقلما اقتربت الميم ماس  )1واحاد قا  .)Sekaran, 2010 )%122وباالنظر إلاى
البيانات الوارد ف المدوأ رقام  )6-3نماد قس نتيما قرونبااخ قلفاا للعينا النهائيا قانات .)%94

Frequency

Std. Dev = .57

10

81

لذا يمقس وصف قدا هذر الدراس بال بات ،وقس البيانات الت تم الحصوأ عليها ماس
لمياس المتغيرات ،وت ضع لدرم اعتمادي عالي .
جدول رقم ()6-1

ثبات أداة الدراسة للمتغيرات

عدد الفقرات

المتغير

كرونباخ ألفا

المتغير المستقل :الحوكمة
الافافي

5

%82.57

العدال

5

%83.26

االستم لي

5

%76.25

المؤشر الكلي لفقرات المتغير المستقل

35فقرة

%84331

المتغير التابع :الميزة التنافسية
التقلف

5

%85.58

المود

5

%76.71

اإلبداع

7

%81.96

المؤشر الكلي لفقرات المتغير التابع

37فقرة

%43332

المؤشر الكلي لفقرات أداة الدراسة

12فقرة

%49300

لهاا مناساب
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الفصل الرابع
تحليل البيانات واختبار الفرضيات
 وصف خصائص عينة الدراسة التحليل الوصفى البعاد الدراسة -اختبار الفرضيات
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الفصل الرابع

تحليل البيانات واختبار الفرضيات
 3-9وصف خصائص عينة الدراسة:

هاادف هااذا الم ا ء مااس الد ارس ا إلااى بياااس ال صااائك الا صااي والوظيفي ا لعين ا الد ارس ا مااس

حيا ااث النا ااوع االمتما اااع  ،العما اار ،المؤها ااأ العلم ا ا  ،المسا اامى الا ااوظيف  ،عا اادد سا اانوات ال با اار ف ا ا
المستااافيات موضااوع الد ارسا  .والمااداوأ التاليا توضااح إمابااات العينا حااوأ ال صااائك الا صااي
والوظيفي .
 3-3-9النوع االجتماعي (الجنس):
جدول رقم ( )3-9توزيع عينة الدراسة حسب النوع االجتماعي

النوع االجتماعي

التكرار

ذقر

النسبة

%67.8

82

قن ى

%32.2

39

المجموع

%300

323

ن ح ااظ م ااس الم اادوأ رق اام  )1-4قس  %67.8م ااس العينا ا ذق ااور ،بينم ااا  %32.2منه ااا إن اااث وه ااذا
مؤار على اهتمام المستافيات ال اصا فا مدينا عمااس باساتم اب وتوظياف الاذقور قق ار ماس اإلنااث
وه ااذا يعل ااأ باالم ااا ات الممنوحا ا لإلن اااث م ااأ إم ااا ااموما ا  ,س اااعات الرض اااع ) اام اار ال ااذا ي اادفع
المستافيات ال اص لتوظيف الذقور قق ر مس اإلناث .قيض ا هناك سابب آ ار وهاو سااعات العماأ
ال ويل و بيع العمأ الميدان ف بعض ااحياس ياقأ عبئا على اإلناث قق ر مس الذقور.
32.2%

إناث

67.8%

ذكور

الشكل رقم ( )3-9توزيع عينة الدراسة حسب النوع االجتماعي
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 2-3-9العمر:
جدول رقم ()2-9
توزيع عينة الدراسة حسب العمر

الفئات العمرية

التكرار

اقأ مس  32سن

النسبة

%8.3

12

 – 32اقأ مس  42سن

%47.9

58

 -42اقأ مس  52سن

%33.1

42

 52سن فأق ر

%12.7

13

المجموع

%300

323

ن حااظ مااس الماادوأ رقاام  )2-4قس  %47.9مااس العين ا تت اراو قعمااارهم باايس  -32اقااأ مااس 42
ساان  ,تليهااا  %33.1مااس العين ا تت اراو قعمااارهم باايس  -42اقااأ مااس  52ساان  ,تليهااا  %12.7مااس العين ا
ت يد قعمارهم عاس  52سان  ،بينماا  %8.3تماأ قعماارهم عاس  32سان  .وهاذا مؤاار علاى اهتماام ق ااع
المستااافيات ال اص ا ف ا مدين ا عماااس بتعياايس وتوظيااف الفئااات الااااب والفتي ا والت ا تتمي ا بااالمو
الدافع للمدر على البذأ والع اء.

8.3%

10.7%

اقل من 03

 03سنة فأكثر

-03اقل من  03سنة
 -03اقل من 03
47.9%

الشكل رقم ( )2-9توزيع عينة الدراسة حسب العمر

33.1%
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 1-3-9المؤهل العلمي:
جدول رقم ()1-9
توزيع عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي

الفئة

التكرار

دبلوم قلي ممتمع

النسبة
%5

6

بقالوريوس

%66.9

81

مامستير

%22.3

27

دقتورار

%5.8

7

المجموع

%300

323

ن حااظ مااس الماادوأ رقاام  )3-4اس  %66.9مااس العااامليس فااى المستااافيات ال اص ا ذو مااؤه ت
علميا بدرما البقااالوريوس ,تليهااا  %22.3مامسااتير ،بينمااا  %5.8منهااا دقتااورار ،تليهااا  %5دبلااوم قلي ا
ممتم ااع .وه ااذا مؤا اار عل ااى قس قفا اراد ممتم ااع الد ارسا ا ل ااديهم م ااؤه ت مت صصا ا وت ااأهي ا ققاديميا ا ا
مامعياا وبالتال امت ك المهار والمدر العالي على فهم بيع عملهم والدور الذد يؤدون .

5.8%
22.3%

5.0%

دبلوم

دكتوراه

ماجستير

بكالوريوس

66.9%

الشكل رقم ( )1-9توزيع عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي
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 9-3-9المسمى الوظيفي:
جدول رقم ()9-9
توزيع عينة الدراسة حسب المسمى الوظيفي

المسمى الوظيفي

التكرار

مدير عام

النسبة

%4.1

5

نائب مدير عام

%13.2

16

رئيس قسم

%28.9

35

موظف إدارا

%53.7

65

المجموع

%300

323

ن ح ااظ م ااس الم اادوأ رق اام  )4-4قس  %53.7م ااس العينا ا إداري اايس ،تليه ااا  %28.9منه ااا رؤس اااء
ققس ااام ،تليه ااا  %13.2ن ااائبيس م اادراء ،بينم ااا  %4.1منه ااا م اادراء ,وه ااذا قم اار بيعا ا ب ااأس تتف ااوق نس ااب
الموظفيس فالب ا على فيرهم ف اإلدارات ف المنظمات على ا ت فها.

4.1%
28.9%
13.2%

مدير
عام
نائب مدير عام

رئيس قسم

موظف إداري

53.7%

الشكل رقم ( )9-9توزيع عينة الدراسة حسب المسمى الوظيفي
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 5-3-9عدد سنوات الخبرة:
جدول رقم ()5-9
توزيع عينة الدراسة حسب سنوات الخبرة

التكرار

سنوات الخبرة

اقأ مس  5سنوات

27

 -5اقأ مس  12سنوات

%14.9

18

 15سن فأق ر

%12.4

15

المجموع

%22.3
%52.4

61

 – 12اقأ مس  15سن

النسبة

323

%300

ن حااظ مااس الماادوأ رقاام  )5-4قس  %52.4مااس العينا تتاراو ساانوات بارتهم باايس  -5اقااأ مااس
 12ساانوات ،تليهااا  %22.3م ااس العين ا تم ااأ ب ارتهم عااس  5س اانوات ،تليهااا  %14.9م ااس العين ا تتا اراو
برتهم بيس  -12اقأ مس  15سن  ،بينما  %12.4ت يد برتهم عس  15سن .
وقد تاير هذر النتيم إلى نوع مس االستمرار الوظيف لدد قفلب الموظفيس ف المستاافيات
ال اص ف مدين عماس ,واس العمأ ف المستافيات يعد مس ااعماأ الت تحظى بتمدير الممتمع
واحترامه والت يسعى إليها ق يروس ,وبالتال ال يفضأ الموظفوس االنتماأ للعمأ ف قماقس ق رد.

12.4%
14.9%
22.3%

 00سنة فأكثر
اقل من  0سنوات
 -03اقل من  00سنة

 -0اقل من  03سنوات

50.4%

الشكل رقم ( )5-9توزيع عينة الدراسة حسب سنوات الخبرة
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 2-9وصف نتائج الدراسة.
 3-2-9وصف أبعاد المتغير المستقل الحوكمة:
 البعد األول :الشفافية.
الجدول رقم ()6-9

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفقرات المعبرة عن الشفافية

رقم

الفقرة
1
2
3
4
5

الوسط

الفقرة
ات اذ

تحدد المستافى السل ات ال م للموظفيس ف

الم اررات المتعلم بأعمالهم

تتسم إمراءات العمأ ف المستافى بالوضو
تعقس إدار المستافى اانظم والموانيس المعموأ بها
لمميع الموظفيس ف الارق

عادل

تموم إدار المستافى بتمديم المعلومات ب ريم

وواضح لمميع المرضى ف الوقت المناسب ودوس تأ ير
يمض

العامليس ف

المستافى قوقات الدوام الرسم

تأدي مهامهم ووظائفهم
المؤشر الكلي

ف

الحسابي

االنحراف
المعياري

درجة

3.9587

2.77885

مرتفع

2

3.9228

2.71186

مرتفع

3

4.2165

2.76358

مرتفع

1

3.8762

2.97954

مرتفع

4

مرتفع

5

3.8595
134221

2.98578

االتفاق

0361849

الترتيب

مرتفعة

ن ح ااظ م ااس الم اادوأ رق اام  )6-4قس اتماه ااات العينا ا ايمابيا ا نح ااو الفما ارات المعب اار ع ااس بع ااد
الا اافافي وذل ااك اس متوسا ا اتها الحس ااابي ققب اار م ااس متوسا ا قدا المي اااس  ،)3وبل ااغ الوسا ا الحس اااب
للمؤااار القلا

 )3.9223وباافنحراف معيااارا  ،)2.63894حيااث حملاات الفماار  )3علااى قعلااى درما

مس االتفاق والت تانك"تعقاس إدار المستاافى اانظما والماوانيس المعماوأ بهاا لممياع الماوظفيس فا
المستااافى" بمتوسا حساااب

 )4.2165وبافنحراف معيااارا  )2.76358بينمااا حملاات الفماار  )5علااى

ادن اى درما ا مرتفعا ا مااس االتف اااق بمتوسا ا حساااب

 )3.8595وبا افنحراف معي ااارا  )2.98578والتا ا

تنك "يمض العامليس ف المستافى قوقات الدوام الرسم ف تأدي مهامهم ووظائفهم".
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 البعد الثاني :العدالة.
الجدول رقم ()7-9

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفقرات المعبرة عن العدالة

رقم

الفقرة

الفقرة
6
7
8
9

تسعى إدار المستافى إلى مقافأ الموظفيس الممي يس
ب ريم عادل
تتسم إدار المستافى بالعدال عند ت بيمها اإلمراءات
اإلداري على الموظفيس
هناك إمراءات عادل ف

المستافى لم حم التماو ات

ومسائل قانوني اا موظف م الف.
هناك مراقب مستمر مس قبأ اإلدار لت بيق العدال ف
مميع تعام تها

 12تتم معامل مميع الموظفيس دوس تميي بيس وظيفتهم
المؤشر الكلي

الحسابي

االنحراف
المعياري

درجة

الوسط

3.7355

1.24697

مرتفع

2

3.6862

2.99191

مرتفع

3

3.5289

 1.27296متوس

4

3.4215

 1.23885متوس

5

3.8182
136180

2.96629
0374260

االتفاق

الترتيب

مرتفع
متوسطة

ن حظ مس المدوأ رقم  )7-4قس اتماهات العين ايمابي نحو الفمرات المعبار عاس بعاد العدالا
وذلك اس متوس اتها الحسابي ققبار ماس متوسا قدا الميااس  ،)3وبلاغ الوسا الحسااب للمؤاار القلا
 )3.6382وباافنحراف معيااارا  ،)2.79262حيااث حملاات الفماار  )12علااى قعلااى درم ا مااس االتفاااق
والتا ا ت اانك"ت ااتم معاملا ا ممي ااع الم ااوظفيس دوس تمييا ا ب اايس وظيف ااتهم" بمتوسا ا حس اااب
وبانحراف معيارا  )2.96629بينما حملات الفمار  )9علاى ادناى درما متوسا
حساب

)3.8182

ماس االتفااق بمتوسا

 )3.4215وبفنحراف معيارا  )1.23885والت تنك "هناك مراقب مساتمر ماس قباأ اإلدار

لت بيق العدال ف مميع تعام تها".

1
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 البعد الثالث :االستقاللية.
الجدول رقم ()8-9

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفقرات المعبرة عن االستقاللية

رقم

الفقرة
11
12
13
14

الوسط

الفقرة
يتم منح الموظف الحري القامل لتمديم اافقار المتنوع
والمديد ف مماأ العمأ
يمتلك الموظف الص حي

واستم لي

النما

اإلعماأ

الموقل إليه بال ريم الت يراها مناسب .
تحدد إدار المستافى مفهوم ومت لبات استم لي قعضاء
مملس اإلدار واستم ليتهم باقأ واضح.
تهتم إدار المستافى بتع ي

االستم لي ف

معام تها

الم تلف

 15تعتبر االستم لي مس قهم دعائم الحاقمي ف المستافى
المؤشر الكلي

الحسابي

االنحراف
المعياري

درجة

3.8926

2.88319

مرتفع

2

3.9256

2.72925

مرتفع

1

3.7355

2.83435

مرتفع

3

3.6364

 2.86623متوس

5

متوس

4

2.82623

3.6364
137651

االتفاق

0358797

الترتيب

مرتفعة

ن ح ااظ م ااس الم اادوأ رق اام  )8-4قس اتماه ااات العينا ا ايمابيا ا نح ااو الفما ارات المعب اار ع ااس بع ااد
االسااتم لي وذلااك اس متوس ا اتها الحسااابي ققباار مااس متوس ا قدا المياااس  ،)3وبلااغ الوس ا الحساااب
للمؤااار القلا

 )3.7653وباافنحراف معيااارا  ،)2.58747حيااث حملاات الفماار )12علااى قعلااى درم ا

مااس االتفاااق والت ا تاانك "يمتلااك الموظااف الصا حي واسااتم لي النمااا اإلعماااأ الموقل ا إليااه بال ريم ا
التا ا ي اره ااا مناس ااب " بمتوسا ا حس اااب
)14علا ا ااى ادنا ا ااى درم ا ا ا متوس ا ا ا

 )3.9256وب ااانحراف معي ااارا  )2.72925بينم ااا حملا ات الفم اار
ما ا ااس االتفا ا اااق بمتوس ا ا ا حسا ا اااب

 )3.6364وبا ا اافنحراف معيا ا ااارا

 )2.86623والت تنك "تهتم إدار المستافى بتع ي االستم لي ف معام تها الم تلف ".
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 2-2-9وصف أبعاد المتغير التابع (الميزة التنافسية):
 البعد األول :التكلفة.
الجدول رقم ()4-9

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفقرات المعبرة عن التكلفة

رقم

الفقرة
16
17
18
19
22

الوسط

الفقرة
تسعى إدار المستافى إلى االحتفاظ بالعناصر القفؤ
للت فيض مس حمم التقاليف
تسعى إدار المستافى إلى إنتاج

دماتها بأقأ تقلف

للسي ر على حصتها السوقي
تمدم المستافى دمات ورعاي صحي بأسعار تتوافق مع
نوعي تلك ال دمات والرعاي .
تدعم المستافى قنا

البحث والت وير باستمرار مس

امأ تمديم دمات بقلف اقأ
تاقأ عملي ت فيض التقلف بالنسب للمستافى رادعا
لد وأ منافسيس مدد
المؤشر الكلي

الحسابي

االنحراف
المعياري

درجة

3.6694

1.22785

مرتفع

4

3.8299

2.94264

مرتفع

1

3.6694

2.95229

مرتفع

2

3.6694

1.22323

مرتفع

3

متوس

5

3.6116
136860

2.96929
0378030

االتفاق

الترتيب

مرتفعة

ن حظ مس المدوأ رقم  )9-4قس اتماهات العين ايمابي نحو الفمرات المعبار عاس بعاد التقلفا
وذلك اس متوس اتها الحسابي ققبار ماس متوسا قدا الميااس  ،)3وبلاغ الوسا الحسااب للمؤاار القلا
 )3.6862وباافنحراف معيااارا  ،)2.78212حيااث حملاات الفماار )17علااى قعلااى درم ا مااس االتفاااق
والتا تاانك "تسااعى إدار المستااافى إلااى إنتاااج اادماتها بأقااأ تقلفا للسااي ر علااى حصاتها السااوقي "
بمتوس حساب
متوس

 )3.8299وبانحراف معيارا  )2.94264بينما حملت الفمار  )22علاى قدناى درما

مس االتفاق بمتوسا حسااب

 )3.6116وبافنحراف معياارا  )2.96929والتا تانك "تااقأ

عملي ت فيض التقلف بالنسب للمستافى رادعا لد وأ منافسيس مدد".
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 البعد الثاني :الجودة.
الجدول رقم ()30-9

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفقرات المعبرة عن الجودة

رقم

الفقرة

الفقرة
21
22
23
24
25

الوسط

الحسابي

تتا ااوفر ف ا ا المستاا اافى عمليا ااات تحسا اايس مسا ااتمر اص ا ا
بناا اتها وعملياتها
ي ا ا ااتم تص ا ا ااميم الب ا ا ا ارامج التدريبيا ا ا ا ف ا ا ا ا المستا ا ا اافى وفماا ا ااا
ل حتيامات التدريبي الفعلي للعامليس
تتميا ا ا ا

ا ا اادمات المستا ا ا اافى ب ا ا ااالتنوع إلرض ا ا اااء حام ا ا ااات

المرامعيس.
تحاارك إدار المستااافى علااى تمااديم اادماتها دوس ق

اااء

ق ير وبمود عالي
ومود اآلليات المناسب الت تمقس المرامعيس مس الحصاوأ
على المعلومات ال اص بهم ف الوقت المناسب
المؤشر الكلي

درجة

االنحراف

االتفاق

المعياري

الترتيب

3.4711

 1.23342متوس

3

3.3223

 1.12465متوس

4

3.2975

 1.18271متوس

5

3.8512
3.6281

متوس

2

2.89126
2.98431

135390

مرتفع

1

0375042

متوسطة

ن حااظ مااس الماادوأ رقاام  )12-4قس اتماهااات العينا ايمابيا نحااو الفمارات المعباار عااس بعااد
المااود وذلااك اس متوس ا اتها الحسااابي ققباار مااس متوس ا قدا المياااس  ،)3وبلااغ الوس ا الحساااب
للمؤااار القل ا

 )3.5142وباافنحراف معيااارا  ،)2.75292حيااث حملاات الفماار  )24علااى قعلااى

درما ا م ااس االتف اااق والتا ا ت اانك "تح اارك إدار المستا اافى عل ااى تم ااديم اادماتها دوس ق

اااء ق ي اار

وبم ااود عاليا ا " بمتوسا ا حس اااب

 )3.8512وب ااانحراف معي ااارا  )2.89126بينم ااا حمل اات الفم اار

)23علا ااى قعلا ااى درم ا ا متوس ا ا

ما ااس االتفا اااق بمتوس ا ا حسا اااب

 )3.2975وبا اافنحراف معيا ااارا

 )1.18271والت تنك "تتمي

دمات المستافى بالتنوع إلرضاء حامات المرامعيس".
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 البعد الثالث :اإلبداع.
الجدول رقم ()33-9

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفقرات المعبرة عن اإلبداع

رقم
الفقرة

الفقرة

هنالا ااك مسا اااهم اص ا ا باإلنتا اااج الفقا اارا المديا ااد يما اادمها
26
الموظف ف مماأ العمأ
يتمت ااع الع اااملوس فا ا المستا اافى بانم ااا ااعم اااأ بأس االوب
27
متمدد
تحا اارك المستاا اافى علا ااى االسا ااتفاد ما ااس قا اادر الما ااوظفيس
28
اإلبداعي
تاادعم وتااامع إدار المستااافى المااوظفيس علااى اار قرائهاام
29
وقفقارهم
 32يتم تقريم قصحاب اافقار اإلبداعي دا أ المستافى

الوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

3.5785

 2.89211متوس

5

3.4793

 1.22283متوس

7

3.6198

 2.96832متوس

4

المؤشر الكلي

مرتفع

3.6942

2.95626

3.5372

 1.21687متوس

ي ااتم تم ااديم الع ااوس والمس اااعد للم ااوظفيس دا ااأ المستا اافى
 31النم ا ااا ااعم ا اااأ وتقامله ا ااا وذل ا ااك ب ا اار قفق ا ااار وحل ا ااوأ 3.6942
إبداعي .
تتعاوس إدار المستافى مع ال با ارت ال ارميا لتماديم قفقاار
32
مديد محلي

درجة
االتفاق

3.8182
136136

1.22722

1.24881
0368282

الترتيب

6

مرتفع

2

مرتفع

1

متوسطة

ن حااظ مااس الماادوأ رقاام  )11-4قس اتماهااات العين ا ايمابي ا نحااو الفم ارات المعباار عااس بعااد
اإلبداع وذلك اس متوس اتها الحسابي ققبر مس متوس قدا المياس  ،)3وبلغ الوسا الحسااب للمؤاار
القلا

 )3.6316وباافنحراف معيااارا  ،)2.68282حيااث حملاات الفماار  )32قعلااى درما مااس االتفاااق

والتا ا ت اانك "تتع اااوس إدار المستا اافى م ااع ال با ارات ال ارمياا لتم ااديم قفق ااار مدي ااد محليا ا " بمتوسا ا
حساب

 )3.8182وبانحراف معيارا  )1.24881بينما حملت الفمر  )27على ادنى درما متوسا

مس االتفاق بمتوس حساب

 )3.4793وبافنحراف معياارا  )1.22283والتا تانك "يتمتاع العااملوس

ف المستافى بانما ااعماأ بأسلوب متمدد".

3
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 1-9اختبار فرضيات الدراسة.
 اختبار (:Variance Inflationary Factor (VIF
قبأ البدء بفمراء ا تبار الفرضيات تم التأقد مس عدم ومود ارتبا

عاأ بيس المتغيرات

المستمل  ،ويبيس المدوأ  )12-4قس معامأ التبايس المسمو به للمتغيرات المستمل قاس ققأ مس
 )1وققبر مس  )2.1وقانت قيم معامأ تض م التبايس ققأ مس  )12ويعد ذلك مؤا ار إلى عدم
ومود ارتبا عاأ بيس المتغيرات المستمل  ،مما يعن قس البيانات الحالي صالح لغايات ا تبارها.
الجدول رقم ()32-9
نتائج اختبار قوة االرتباط بين أبعاد المتغير المستقل (الحوكمة)

أبعاد الحوكمة

Tolerance
التباين المسموح به

VIF
معامل تضخم التباين

الافافي

2.584

1.713

العدال

2.464

2.156

االستم لي

2.639

1.565

 3-1-9اختبار الفرضية الرئيسية األولى:
 :HO.1ال يومااد ق اار ذو داللا إحصااائي عنااد مسااتود داللا
ممتمع ا

 )α≤0.05لت بيااق الحوقما بأبعادهااا

الااافافي  ،العدال ا  ،االسااتم لي ) ف ا المي ا التنافسااي بأبعادهااا ممتمع ا

اإلبداع) ف المستافيات ال اص ف مدين عماس.

التقلف ا  ،المااود ،
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الجدول رقم ()31-9

نتائج تحليل االنحدار الخطي المتعدد ألثر الحوكمة بأبعادها مجتمعة في الميزة التنافسية بأبعادها مجتمعة

أبعاد الحوكمة

قيمة ( (Betaقيمة ()T

مستوى
الداللة

الافافي

2.312

3.747

*2.22

العدال

2.262

2.812

*2.226

االستم لي

2.293

3.691

*2.22

قيم )R

2.727

قيم )R²

2.528

قيم المحسوب )F

43.624

درم الحري DF

117 3

الميم المدولي )F

2.62

مستود الدالل Sig

*2.22

نتيم الفرضي العدمي HO.1

رفض

* ذي داللة إحصائية

مس

أ اسات دام ا تباار االنحادار المتعادد تااير النتاائج فا المادوأ  )13-4إلاى وماود

ق اار ذا داللا إحصااائي عنااد مسااتود ) (0.05حيااث بلااغ مسااتود الداللا
م ااس ا ا أ قيما ا  Fالمحس ااوب والبالغا ا

 .)2.22وقااد ظهاار قيضااا

 )43.624قنه ااا اقب اار م ااس قيمته ااا المدوليا ا  ،وها ا الميما ا

المعنوي انموذج الدراس ال اك بهذر الفرضي  .قما تبايس قس قيما  R²تبلاغ  )2.528وهاذا يعنا
قس الحوقما ا بأبعاده ااا ممتمعا ا تفس اار م ااا نس اابته  %52.8م ااس التب ااايس الحاص ااأ فا ا متغي اار الميا ا
التنافسااي  ،بينمااا  %47.2مااس التغي ارات ه ا بساابب متغي ارات ق اارد لاام تااد أ ف ا قنمااوذج الد ارس ا
ال اص بهذر الفرضي  .وتعتبر الع ق قوي بيس المتغيرات قوس قيم .% 72.7=R
وقوضااحت النتااائج قس قااأ قبعاااد الحوقم ا قااد حمم ات إسااهاما بالتااأ ير ف ا الميا التنافسااي وه ا
نتيم قظهرتها قيم  Betaو  Tلقأ بعد مس اابعاد والموضح ف المدوأ )13-4
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وبناء علي ترفض الفرضي العدمي االولى التى تنك "عدم ومود تأ ير ذو داللا احصاائي لت بياق
الحوقم ا ا بأبعادها الاا اافافي  ،العدال ا ا  ،االسا ااتم لي ) ف ا ا المي ا ا التنافسا ااي بابعادها ااا ممتمع القلف ا ا ،
المود  ،اإلبداع) ف المستافيات ال اص ف مدين عماس وتمبأ الفرضي البديل التى تنك على:
يومااد تااأ ير ذو دالل ا إحصااائي

 )α≤0.05لت بيااق الحوقم ا بابعادهااا ممتمع الااافافي  ،العدال ا ،

االستم لي ) ف المي التنافسي بابعادها ممتمع

القلف  ،المود  ،اإلبداع)

 3-3-1-9اختبار الفرضية الفرعية األولى:
 :HO.1.1ال يوم ااد ق اار ذو داللا ا إحص ااائي عن ااد مس ااتود داللا ا  )α≤0.05لت بي ااق الحوقما ا بأبعاده ااا
ممتمع الافافي  ،العدال  ،االستم لي ) ف القلف ف المستافيات ال اص ف مدين عماس.
الجدول رقم ()39-9
نتائج تحليل االنحدار الخطي المتعدد ألثر الحوكمة بأبعادها مجتمعة في الكلفة

أبعاد الحوكمة

قيمة ( (Betaقيمة ()T

مستوى
الداللة

الافافي

2.216

2.651

*2.229

العدال

2.245

2.674

*2.229

االستم لي

2.414

5.312

*2.22

قيم )R

2.738

قيم )R²

2.545

قيم المحسوب )F

46.779

درم الحري DF

117 3

الميم المدولي )F

2.62

مستود الدالل Sig

*2.22

نتيم الفرضي العدمي HO1-1

رفض

* ذي داللة إحصائية
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لمد تم است دام ا تبار االنحدار المتعدد وقاارت نتائج المدوأ  )14-4إلى ومود ق ار ذا
دالل إحصائي عند مستود ) (0.05حيث بلغ مستود الدالل

 .)2.22وقد ظهر قيضا قس قيما F

المحساوب تبلاغ  )46.779وها اقبار ماس قيمتهاا المدوليا  ،وها الميما المعنويا انماوذج الد ارسا
ال اص ا بهااذر الفرضااي  .قمااا تباايس قس قيم ا  R²تبل اغ  )2.545وهااذا يعن ا قس الحوقم ا بأبعادهااا
ممتمعا تفساار ماا نساابته  %54.5ماس التبااايس فا بعااد التقلفا  ،وتعتباار الع قا قويا بايس المتغيارات
قوس قيم .%73.8 =R
وقوضحت النتائج قس قأ قبعاد الحوقم قد حممت إساهام ا بالتاأ ير فا ُبعاد القلفا وها نتيما
قظهرتها قيم  Betaو  Tلقأ بعد مس اابعاد والموضح ف المدوأ .)14-4
وبناء على ماا سابق ياتم رفاض الفرضاي العدميا  ،حياث بات وماود ع قا تاأ ير معناوا ذا
ا
داللا ا إحص ااائي عن ااد مس ااتود الداللا ا اإلحص ااائي

 )α≤0.05لت بي ااق الحوقما ا بأبعاده ااا ممتمعا ا

الافافي  ،العدال  ،االستم لي ) ف التقلف ف المستافيات ال اص ف مدين عماس.
 2-3-1-9اختبار الفرضية الفرعية الثانية:
 :HO.1.2ال يومد ق ر ذو داللا إحصاائي عناد مساتود داللا
ممتمع

 )α≤0.05لت بياق الحوقما بأبعادهاا

الافافي  ،العدال  ،االستم لي ) ف المود ف المستافيات ال اص ف مدين عماس.
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الجدول رقم ()35-9

نتائج تحليل االنحدار الخطي المتعدد ألثر الحوكمة بأبعادها مجتمعة في الجودة

أبعاد الحوكمة

قيمة ( (Betaقيمة ()T

مستوى
الداللة

الافافي

2.317

3.562

*2.221

العدال

2.294

2.942

*2.224

االستم لي

2.187

2.191

*2.232

قيم )R

2.677

قيم )R²

2.458

قيم المحسوب )F

32.992

درم الحري DF

117 3

الميم المدولي )F

2.62

مستود الدالل Sig

*2.22

نتيم الفرضي العدمي HO1-2

رفض

* ذي داللة إحصائية

لمااد تاام اساات دام ا تبااار االنحاادار المتعاادد ومااس ا أ ذلااك تاااير النتااائج فا الماادوأ  )15-4إلااى
ومااود ق اار ذا دالل ا إحصااائي عنااد مسااتود ) (0.05حيااث بلااغ مسااتود الدالل ا

 )2.22وقااد ظهاار

قيضا قس قيم  Fالمحسوب تبلاغ  )32.992وها اقبار ماس قيمتهاا المدوليا  ،وها الميما المعنويا
انموذج الدراس ال اص بهذر الفرضي  .قما بينت نتاائج التحلياأ قس قيما  R²تبلاغ  )2.458وهاذا
يعن قس الحوقم بأبعادها ممتمع تفسر ماا نسابته  %45.8ماس التباايس الحاصاأ فا بعاد الماود ،
وتعتبر الع ق قوي بيس المتغيرات قوس قيم .%67.7 =R
وقوضحت النتائج قس قأ قبعاد الحوقم قد حممت إسهام ا بالتأ ير ف بعد الماود وها نتيما
قظهرتها قيم  Betaو  Tلقأ بعد مس اابعاد والموضح ف المدوأ .)15-4وبناء على سبق
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ت ارفض الفرضااي العدمي ا  ،حيااث باات ومااود ع ق ا تااأ ير معنااوا ذا دالل ا إحصااائي عنااد
مسا ااتود الدالل ا ا اإلحصا ااائي

 )α≤0.05لت بيا ااق الحوقم ا ا بأبعادها ااا ممتمع ا ا

الاا اافافي  ،العدال ا ا ،

االستم لي ) ف بعد المود ف المستافيات ال اص ف مدين عماس.
وتمبأ الفرضي البديل التى تنك على:
يوم ااد ا اار ذو داللا ا إحص ااائي

 )α≤0.05لت بي ااق الحوقما ا بابعاده ااا الا اافافي  ،العدالا ا ،

االستم لي ) ف المود فى المستافيات ال اص فى مدين عماس .
 1-3-1-9اختبار الفرضية الفرعية الثالثة:
 :HO.1.3ال يومد ق ر ذو داللا إحصاائي عناد مساتود داللا
ممتمع

 )α≤0.05لت بياق الحوقما بأبعادهاا

الافافي  ،العدال  ،االستم لي ) ف اإلبداع ف المستافيات ال اص ف مدين عماس.
الجدول رقم ()36-9

نتائج تحليل االنحدار الخطي المتعدد ألثر الحوكمة بأبعادها مجتمعة في اإلبداع

أبعاد الحوكمة

قيمة ( (Betaقيمة ()T

مستوى
الداللة

الافافي

2.287

2.826

*2.226

العدال

2.169

2.826

2.141

االستم لي

2.187

1.483

2.257

قيم )R

2.541

قيم )R²

2.293

قيم المحسوب )F

16.167

درم الحري DF

117 3

الميم المدولي )F

2.62

مستود الدالل Sig

*2.22

نتيم الفرضي العدمي HO

رفض

* ذي داللة إحصائية
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مس

أ اسات دام ا تباار االنحادار المتعادد تااير النتاائج فا المادوأ  )16-4إلاى وماود

ق ر ذا دالل إحصائي عند مستود ) (0.05حيث بلغ مستود الدالل
قيم  Fالمحسوب والبالغ

 .)2.22وقد ظهر قيضا قس

 )16.167ه اقبر مس قيمتها المدولي  ،وه الميم المعنوي انموذج

الد ارس ا ا ال اص ا ا بها ااذر الفرضاااي  .قما ااا بينا اات النتا ااائج قيم ا ا  R²البالغ ا ا

 )2.293وهاااذا يعن ا ا قس

الحوقما بأبعادهااا ممتمعا تفساار مااا نسابته  %29.3مااس التباايس الحاصااأ فا بعاد اإلبااداع ،وتعتباار
الع ق متوس

بيس المتغيرات قوس قيم .%54.1 =R

وقوض احت النتااائج قس بعااد الااافافي هااو الوحيااد باايس قبعاااد الحوقم ا ممتمع ا قااد حمااق إسااهام ا
بالتأ ير ف اإلباداع حياث بلغات قايم  )2.287 Betaوقيما  )2.826 Tعناد مساتود داللا معنويا
اقااأ مااس  2.25بينمااا لاام يحمااق بعااد العدالا وبعااد الااافافي إسااهام ا بالتااأ ير علااى اإلبااداع وها نتيما
قظهرتهاا قاايم  Betaو  Tعنااد مساتود معنااوا اقباار ماس  2.25لقااأ بعااد ماس اابعاااد والموضااح فا
المدوأ .)16-4وبناء على سبق فان
ت ارفض الفرضااي العدمي ا  ،حيااث باات ومااود ع ق ا تااأ ير معنااوا ذا دالل ا إحصااائي عنااد
مسا ااتود الدالل ا ا اإلحصا ااائي

 )α≤0.05لت بيا ااق الحوقم ا ا بأبعادها ااا ممتمع ا ا

الاا اافافي  ،العدال ا ا ،

االستم لي ) ف ُبعد اإلبداع ف المستافيات ال اص ف مدين عماس.
وتمبأ الفرضي البديل التى تنك على:
يوم ااد ا اار ذو داللا ا إحص ااائي

 )α≤0.05لت بي ااق الحوقما ا بابعاده ااا ممتمعا ا

العدال  ،االستم لي ) ف اإلبداع ف المستافيات ال اص فى مدين عماس.

الا اافافي ،

111

 2-1-9اختبار الفرضية الرئيسية الثانية:
 :HO.2ال تومد فروقات ف

إمابات عين الدراس ذات دالل إحصائي ا ر الحوقم ف

التنافسي ف المستافيات ال اص تع د لل صائك الديموفرافي

المي

النوع االمتماع  ،العمر ،المؤهأ

العلم  ،المنصب الوظيف  ،سنوات ال بر ).

أوال :النوع االجتماعي.
للقاف عس دالل الفروق ف إمابات عينا الد ارسا نحاو قبعااد الحوقما
االساااتم لي ) تبع ا اا لمتغيا اار الناااوع االمتما اااع

الاافافي  ,العدالا ،

ذقا اار ,قن اااى) ،تااام اسا اات راج المتوس ا ا ات الحسا ااابي

واالنحرافات المعياري  ,وقيم  Tالمحسوب ومستود الدالل باالعتماد على ا تبار Independent
 ،)Samples Testوقانت النتائج قما ف المدوأ .)17-4
الجدول ( )37-9المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة  Tالمحسوبة إلجابات أفراد عينة الدراسة،
تبعاً لمتغير النوع االجتماعي

المتغير

البعد
الافافي

الحوكمة

العدال
االستم لي

المؤشر الكلي

المتوسط

االنحراف

النوع االجتماعي

العدد

ذقر

82

3.9268

39

3.9128

2.55592

82

3.6439

2.81772

39

3.6256

2.74718

82

3.7439

2.62555

39

3.8123

2.55241

82

3.7715

2.62169

39

3.7829

2.52293

قن ى
ذقر

قن ى
ذقر

قن ى
ذقر

قن ى

الحسابي

المعياري

2.67826

مستوى

قيمة T

الداللة

2.112

2.911

2.118

2.926

-2.579

2.564

-2.122

2.919

تاااير نتااائج الماادوأ رقاام  )17-4إلااى عاادم ومااود فااروق دال ا إحصااائيا باايس إمابااات عين ا
الدراس  ،وذلاك تبعا ا لمتغيار الناوع االمتمااع  ،حياث تراوحات قايم  )Tالمحساوب بايس

)-2.859

  )2.118وهااذر الماايم فياار دال ا إحصااائيا عنااد مسااتود  .)2.25<=αوبناااء علااى مااا ساابق نمبااأالفرضااي العدمي ا  HOون ارفض الفرضااي البديل ا  Haوهااذا يعن ا ال تومااد فااروق ف ا إمابااات عين ا
الدراس ا ر الحوقما فا الميا التنافساي فا المستاافيات ال اصا فا مدينا عمااس تعا د لمتغيار
النوع االمتماع .
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ثانيا :العمر.
للقاااف عااس داللا الفااروق فا إمابااات عينا الد ارسا نحااو قبعاااد الحوقما

الااافافي  ,العدالا ،

االسااتم لي ) ،تبع اا لمتغياار العماار اقااأ مااس  32ساان  – 32 ,اقااأ مااس  42ساان  -42 ,اقااأ مااس 52
سن  52 ,سن فأق ر) ،تم است راج المتوس ات الحسابي واالنحرافات المعياري  ،وقانات النتاائج قماا
ف المدوأ .)18-4
الجدول ( )38-9المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة ،تبعاً لمتغير العمر
المتغير

البعد

الافافي
الحوكمة

العدال
االستم لي

المؤشر الكلي للحوكمة

الفئات العمرية

اإلحصائيات
الوصفية

اقل من 10

-10اقل
من 90

 -90اقل من 50

 50سنة
فأكثر

العدد

30

58

90

31

المتوس الحساب

4.000

3.931

3.950

3.738

االنحراف المعيارا

2.9977

2.5737

2.5866

0.7805

المتوس الحساب

3.520

3.731

3.565

3.538

االنحراف المعيارا

2.9003

2.8031

2.7230

0.9106

المتوس الحساب

3.680

3.782

3.795

3.661

االنحراف المعيارا

2.7192

2.5458

2.6185

2.6185

المتوس الحساب

3.733

3.814

3.770

3.646

االنحراف المعيارا

2.8362

2.5401

2.4991

2.701

تاير المتوسا ات الحساابي فا المادوأ رقام  )18-4إلاى وماود فاروق ظاهريا بايس إماباات
عينا الد ارسا ابعاااد الد ارسا  ،وذلااك تبعا ا لمتغياار الفئا العمريا  ،ولمعرفا مسااتود الداللا اإلحصااائي
للفااروق ف ا المتوس ا ات الحسااابي لتمااديرات العين ا تبع ا ا لمتغياار العماار) تاام اساات دام تحليااأ التبااايس
ااحادا  ،)One Way ANOVAوقانت النتائج قما هو موضح ف المدوأ .)19-4
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الجدول ( )34-9نتائج اختبار ( )One Way ANOVAللكشف عن داللة الفروق في إجابات ،تبعاً لمتغير
العمر
المتغير
الافافي

العدال

االستم لي

الحوكمة

مصدر التباين

مجموع المربعات

درجات الحرية متوسط المربعات

بيس الممموعات

2.535

3

2.178

دا أ الممموعات

48.455

117

2.414

الممموع

48.992

122

بيس الممموعات

2.983

3

2.328

دا أ الممموعات

74.422

117

2.636

الممموع

75.385

122

بيس الممموعات

2.266

3

2.289

دا أ الممموعات

41.149

117

2.352

الممموع

41.414

122

بيس الممموعات

2.327

3

2.129

دا أ الممموعات

38.537

117

2.329

الممموع

38.863

122

قيمة ""F

مستوى

المحسوبة

الداللة

2.432

2.515

2.252

2.331

2.732

2.672

2.862

2.823

تاير النتائج ف المدوأ رقم  )19-4إلى عدم ومود فروق دال إحصائيا بايس إماباات عينا
الد ارس ا  ،وذلااك تبع اا لمتغياار العماار ،حيااث تراوحاات قاايم  )Fالمحسااوب باايس )1.289 - )2.252
وهذر الميم فير دال إحصائيا عند مستود  .)2.25<=αبمعنى ال تومد فاروق عناد مساتود الداللا
 )2.25=αف إمابات عين الدراس ا ر الحقوم ف المي التنافسي ماس ومها نظار قفاراد العينا
تع د لمتغير العمر ف المستافيات ال اص ف مدين عماس.

ثالثا :المؤهل العلمي.
للقاااف عااس داللا الفااروق فا إمابااات عينا الد ارسا نحااو قبعاااد الحوقما
االساتم لي ) ،تبعا ا لمتغياار المؤهااأ العلما

الااافافي  ,العدالا ،

دبلااوم قليا ممتمااع ,بقااالوريوس ,مامسااتير ,دقتااورار) ،تاام

است راج المتوس ات الحسابي واالنح ارفات المعياري  ،وقانت النتائج قما ف المدوأ .)22-4
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الجدول ( )20-9المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة ،تبعاً لمتغير المؤهل
العلمي

المتغير

البعد

الافافي
الحوكمة

العدال
االستم لي

المؤار القل للحوقم

المؤهل العلمي

اإلحصائيات
الوصفية

دبلوم

بكالوريوس

ماجستير

دكتوراه

العدد

6

83

27

7

المتوس الحساب

3.822

3.928

3.911

4.222

االنحراف المعيارا

2.9228

2.6334

2.6185

2.6532

المتوس الحساب

3.722

3.656

3.525

3.822

االنحراف المعيارا

2.7668

2.8269

2.7649

2.8717

المتوس الحساب

3.866

3.822

3.637

3.771

االنحراف المعيارا

2.6889

2.5882

2.5845

2.5589

المتوس الحساب

3.788

3.795

3.691

3.857

االنحراف المعيارا

2.4225

2.5916

2.5572

2.5198

تاير المتوسا ات الحساابي فا المادوأ رقام  )22-4إلاى وماود فاروق ظاهريا بايس إماباات
عين الدراس ابعاد الدراس  ،وذلك تبعا لمتغير المؤهأ العلما  ،ولمعرفا مساتود الداللا اإلحصاائي
للفاروق فا المتوسا ات الحسااابي لتمااديرات العينا تبعا ا لمتغيار المؤهااأ العلما ) تام اساات دام تحليااأ
التبايس ااحادا  ،)One Way ANOVAوقانت النتائج قما هو موضح ف المدوأ .)21-4
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الجدول ( )23-9نتائج اختبار ( )One Way ANOVAللكشف عن داللة الفروق في إجابات العينة ,تبعاً
لمتغير المؤهل العلمي
المتغير
الافافي

العدال

االستم لي

الحوكمة

متوسط

قيمة ""F

مستوى

المربعات

المحسوبة

الداللة

مصدر التباين

مجموع المربعات

درجات الحرية

بيس الممموعات

2.138

3

2.246

دا أ الممموعات

48.851

117

2.418

الممموع

48.992

122

بيس الممموعات

2.575

3

2.192

دا أ الممموعات

74.811

117

2.639

الممموع

75.385

122

بيس الممموعات

2.624

3

2.221

دا أ الممموعات

42.811

117

2.349

الممموع

41.414

122

بيس الممموعات

2.272

3

2.292

دا أ الممموعات

38.594

117

2.332

الممموع

38.863

122

2.112

2.299

2.577

2.273

2.954

2.826

2.631

2.845

تاير النتائج ف المدوأ رقم  )21-4إلى عدم ومود فروق دال إحصائيا بايس إماباات عينا
الد ارس ا  ،وذلااك تبع اا لمتغياار المؤهااأ العلم ا  ،حيااث تراوحاات قاايم  )Fالمحسااوب باايس - )2.112
 )1.272وهااذر الماايم فياار دال ا إحصااائيا عنااد مسااتود  .)2.25<=αبمعنااى ال تومااد فااروق عنااد
مسااتود الداللا

 )2.25=αفا إمابااات عينا الد ارسا ا اار الحوقما فا الميا التنافسااي مااس ومها

نظر قفراد العين تع د لمتغير المؤهأ العلم ف المستافيات ال اص ف مدين عماس.

رابعا :المسمى الوظيفي.
للقاااف عااس داللا الفااروق فا إمابااات عينا الد ارسا نحااو قبعاااد الحوقما
االس ااتم لي ) ،تبعا ا ا لمتغي اار المس اامى ال ااوظيف

الااافافي  ,العدالا ،

م اادير ع ااام ,نائ ااب م اادير ع ااام ,رئ اايس قس اام ,موظ ااف

إدارا) ،تاام اساات راج المتوسا ات الحسااابي واالنح ارفااات المعياري ا  ،وقاناات النتااائج قمااا ف ا الماادوأ
.)22-4
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الجدول ( )22-9المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة ,تبعاً لمتغير المسمى
الوظيفي
البعد

المتغير

الافافي
الحوقم

العدال
االستم لي
المؤشر الكلي للحوكمة

المسمى الوظيفي

اإلحصائيات
الوصفية

مدير عام

نائب

مدير عام

رئيس قسم

موظف
إداري

العدد

5

36

15

65

المتوس الحساب

3.887

3.969

3.862

3.842

االنحراف المعيارا 2.7191

2.5962

2.7288

2.1673

3.387

3.721

3.611

3.822

االنحراف المعيارا 2.8828

2.7938

2.7825

2.5656

3.662

3.753

3.794

4.242

االنحراف المعيارا 2.7421

2.5394

2.6145

2.5366

3.645

3.828

3.756

3.893

االنحراف المعيارا 2.6925

2.5521

2.5822

2.3148

المتوس الحساب
المتوس الحساب
المتوس الحساب

تاير المتوسا ات الحساابي فا المادوأ رقام  )22-4إلاى وماود فاروق ظاهريا بايس إماباات
عين ا ا الد ارس ا ا ابعا اااد الد ارس ا ا  ،وذلا ااك تبع ا اا لمتغيا اار المسا اامى الا ااوظيف  ،ولمعرف ا ا مسا ااتود الدالل ا ا
اإلحصااائي للفااروق ف ا المتوس ا ات الحسااابي لتمااديرات العين ا تبع ا ا لمتغياار المساامى الااوظيف ) تاام
اسات دام تحليااأ التباايس ااحااادا  ،)One Way ANOVAوقاناات النتاائج قمااا هاو موضااح فا
المدوأ .)23-4
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الجدول ( )21-9نتائج اختبار ( )One Way ANOVAللكشف عن داللة الفروق في إجابات العينة ،تبعاً
لمتغير المسمى الوظيفي

المتغير
الافافي

العدال

االستم لي

الحوقم

مصدر التباين

مجموع المربعات درجات الحرية متوسط المربعات

بيس الممموعات

2.322

3

2.127

دا أ الممموعات

48.672

117

2.416

الممموع

48.992

122

بيس الممموعات

1.422

3

2.474

دا أ الممموعات

73.963

117

2.632

الممموع

75.385

122

بيس الممموعات

2.584

3

2.195

دا أ الممموعات

42.832

117

2.349

الممموع

41.414

122

بيس الممموعات

2.421

3

2.142

دا أ الممموعات

38.442

117

2.329

الممموع

38.863

122

قيمة ""F

المحسوبة
2.256

2.752

2.558

2.427

مستوى
الداللة

2.857

2.524

2.644

2.734

تاير النتائج ف المدوأ رقم  )23-4إلى عدم ومود فروق دال إحصائيا بايس إماباات عينا
الد ارسا  ،وذلااك تبعا ا لمتغياار المساامى الااوظيف  ،حيااث تراوحاات قاايم  )Fالمحسااوب باايس - )2.256
 )1.918وهااذر الماايم فياار دال ا إحصااائيا عنااد مسااتود  .)2.25<=αبمعنااى ال تومااد فااروق عنااد
مسااتود الداللا

 )2.25=αفا إمابااات عينا الد ارسا ا اار الحوقما فا الميا التنافسااي مااس ومها

نظر قفراد العين تع د لمتغير المسمى الوظيف ف المستافيات ال اص ف مدين عماس.
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خامسا :سنوات الخبرة.
الااافافي  ,العدالا ،

للقاااف عااس داللا الفااروق فا إمابااات عينا الد ارسا نحااو قبعاااد الحوقما

االسااتم لي ) ،تبعا ا لمتغياار لساانوات ال باار اقااأ مااس  5ساانوات -5 ,اقااأ مااس  12ساانوات -12 ,اقااأ
مااس  15ساان  15 ,ساان فااأق ر) ،تاام اساات راج المتوس ا ات الحسااابي واالنح ارفااات المعياري ا  ،وقاناات
النتائج قما ف المدوأ .)24-4
الجدول ( )29-9المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة ،تبعاً لمتغير سنوات
الخبرة
المتغير

البعد

الافافي
الحوكمة

العدال
االستم لي

المؤشر الكلي للحوكمة

اإلحصائيات
الوصفية

سنوات الخبرة
اقل من 5

 -5اقل من

سنوات

 30سنوات

 -30اقل من  35سنة
 35سنة

فأكثر

العدد

27

63

38

35

المتوس الحساب

3.972

4.223

3.744

3.642

االنحراف المعيارا

2.5648

2.6256

2.7845

2.6423

المتوس الحساب

3.681

3.698

3.222

3.842

االنحراف المعيارا

2.7529

2.7326

2.8345

2.9356

المتوس الحساب

3.711

3.826

3.633

3.773

االنحراف المعيارا

2.6821

2.5458

2.6221

2.5548

المتوس الحساب

3.787

3.849

3.525

3.751

االنحراف المعيارا

2.5853

2.5272

2.5865

2.6534

تاير المتوسا ات الحساابي فا المادوأ رقام  )24-4إلاى وماود فاروق ظاهريا بايس إماباات
عين الدراس ابعاد الد ارسا  ،وذلاك تبعا ا لمتغيار سانوات ال بار  ،ولمعرفا مساتود الداللا اإلحصاائي
للفااروق فا المتوسا ات الحسااابي لتمااديرات العينا تبعا ا لمتغياار لساانوات ال باار) تاام اساات دام تحليااأ
التبايس ااحادا  ،)One Way ANOVAوقانت النتائج قما هو موضح ف المدوأ .)25-4
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الجدول ( )25-9نتائج اختبار ( )One Way ANOVAللكشف عن داللة الفروق في إجابات العينة ،تبعاً
لمتغير سنوات الخبرة
المتغير
الافافي

العدال

االستم لي

الحوكمة

مصدر التباين

مجموع
المربعات

درجات الحرية متوسط المربعات

بيس الممموعات

2.445

3

2.815

دا أ الممموعات

46.545

117

2.398

الممموع

48.992

122

بيس الممموعات

4.339

3

1.446

دا أ الممموعات

71.247

117

2.627

الممموع

75.385

122

بيس الممموعات

622.

3

2.227

دا أ الممموعات

42.794

117

2.349

الممموع

41.414

122

بيس الممموعات

1.465

3

2.488

دا أ الممموعات

37.398

117

2.322

الممموع

38.863

122

قيمة ""F

مستوى

المحسوبة

الداللة

2.249

2.382

2.593

1.528

2.111

2.273

2.621

2.211

تاير النتائج ف المدوأ رقم  )25-4إلى عدم ومود فروق دال إحصائيا بايس إماباات عينا
الد ارسا ا  ،وذل ااك تبعا اا لمتغي اار س اانوات ال ب اار  ،حي ااث تراوح اات ق اايم  )Fالمحس ااوب ب اايس - )2.593
 )2.523وهااذر الماايم فياار دال ا إحصااائيا عنااد مسااتود  .)2.25<=αبمعنااى ال تومااد فااروق عنااد
مسااتود الداللا

 )2.25=αفا إمابااات عينا الد ارسا ا اار الحوقما فا الميا التنافسااي مااس ومها

نظر قفراد العين تع د لمتغير لسنوات ال بر ف المستافيات ال اص ف مدين عماس.
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الفصل الخامس
مناقشة النتائج والتوصيات
 مناقشة النتائج -التوصيات

111

 9-9مناقشة النتائج.
 )1قظه اارت النت ااائج فيم ااا يتعل ااق ببع ااد الا اافافي قأح ااد قبع اااد الحوقما ا قس هن اااك ارتفاعا ا ا نس اابي ا فا ا
إمابا ااات عين ا ا الد ارس ا ا حيا ااث بلا ااغ المؤاا اار القل ا ا لها ااذا البعا ااد  )3.9223وبا اافنحراف معيا ااارا
 )2.63894ويعود ذلاك اللتا ام الم ااع المبحاوث باانظما والماوانيس المعماوأ بهاا مماا يانعقس
على الموظفيس وقذلك لمياام المستاافيات المبحو ا بمانح السال ات ال ما للماوظفيس فا ات ااذ
الم اررات المتعلم بأعمالهم.
 )2قظهاارت النتااائج المتعلم ا ببعااد العدال ا قأحااد قبعاااد الحوقم ا قس هناااك درم ا متوس ا

إلمابااات

عين الدراس حيث بلغ المؤار القل لهذا البعد  )3.638وبفنحراف معيارا  )2.7926ويعود
ذلك لميام الم اع المبحوث -ماس ومها نظار العينا علاى مساتود متوسا  -بت بياق العدالا فا
مميااع تعام ت ا م ااأ :م حم ا التماااو ات والمسااائل المانوني ا اا موظااف م ااالف ،بينمااا تتساام
المستافيات بمعامل مميع الموظفيس بعدال دوس تميي بيس وظائفهم.
)3

قظه اارت النت ااائج المتعلما ا ببع ااد االس ااتم لي قأح ااد قبع اااد الحوقما ا قس هن اااك درما ا مرتفعا ا
إلماب ااات عينا ا الد ارسا ا حي ااث بل ااغ المؤا اار القلا ا له ااذا البع ااد  )3.7653وب اافنحراف معي ااارا
 )2.58747ويع ااود ذلاااك الما اات ك الم ااوظفيس ف ا ا الم اااع المبح ااوث الص ا ا حي واالساااتم لي
النمااا قعمااالهم بال ريم ا الت ا يرونهااا مناسااب ع ا و علااى ماانح إدار المستااافيات المااوظفيس
الحري القامل لتمديم اافقار المتنوع والمديد ف مماأ عملهم.

)4

قظهاارت النتااائج ال اص ا ببعااد القلف ا قأحااد قبعاااد المي ا التنافسااي قس هناااك درم ا مرتفع ا
إلمابا ااات عين ا ا الد ارس ا ا حيا ااث بلا ااغ المؤاا اار القل ا ا لها ااذا البعا ااد  )3.686وبا اافنحراف معيا ااارا
 )2.7821ويعااود ذلااك لمهااود إدارات المستااافيات المبمو ا بهاادف تمااديم اادماتها بأقااأ تقلف ا
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بهاادف السااي ر علااى حصااتها السااوقي وتمااديم منتمااات ورعاي ا صااحي تتوافااق مااع نوعي ا تلااك
ال دمات والرعاي الصحي .
 )5قظهارت النتاائج المتعلما ببعاد الماود قأحااد قبعااد الميا التنافسااي قس هنااك درما متوسا
إلمابا ااات عين ا ا الد ارس ا ا حيا ااث بلا ااغ المؤاا اار القل ا ا لها ااذا البعا ااد  )3.514وبا اافنحراف معيا ااارا
 )2.7529ويع ا ااود ذل ا ااك للتميا ا ا النس ا ااب ل ا اادمات المستا ا اافيات المبحو ا ا ا إلرض ا اااء حام ا ااات
الم ارامعيس ،ودرم ا متوس ا

لمااا تمااوم بااه المستااافيات مااس تصااميم ب ارامج تدريبي ا ل حتيامااات

التدريبي الفعلي للعامليس.
 ) 6قظهرت النتائج ال اص ببعد اإلبداع قأحد قبعاد المي التنافسي قس هنااك درما متوسا
إلماب ااات عينا ا الد ارسا ا حي ااث بل ااغ المؤا اار القلا ا له ااذا البع ااد  )3.6316وب اافنحراف معي ااارا
 )2.6828ويعااود ذلااك لتمتااع العااامليس ف ا المستااافيات المبحو ا بدرم ا متوس ا

مااس الحري ا

إلنما ااعماأ بأسلوب متمدد.
 )7يومااد ق اار ذو دالل ا إحصااائي عنااد مسااتود دالل ا
ممتمع

 )α≤0.05لت بيااق الحوقم ا بأبعادهااا

الافافي  ،العدال  ،االستم لي ) فا الميا التنافساي بأبعادها ممتمعا

التقلفا  ،الماود ،

اإلباداع) فا المستاافيات المبحو ا  .واتفمات نتيما الد ارسا ماع د ارسا قاأ ماس Htay, et al,
 ،)2013و 2011

 )Chang,و ابا ااو الحا اااج ،)2213 ،و الم اون ا ا  ،)2211،و الع ا ااا م ،

.)2212
 )8يومااد ق اار ذو دالل ا إحصااائي عنااد مسااتود دالل ا
ممتمع

الافافي  ،العدال  ،االستم لي ) ف القلف ف المستافيات ال اص ف مدين عماس.

 )9يومااد ق اار ذو دالل ا إحصااائي عنااد مسااتود دالل ا
ممتمع

 )α≤0.05لت بيااق الحوقم ا بأبعادهااا

 )α≤0.05لت بيااق الحوقم ا بأبعادهااا

الافافي  ،العدال  ،االستم لي ) ف المود ف الم اع المبحوث.
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 )12يومااد ق اار ذو دالل ا إحصااائي عنااد مسااتود دالل ا
ممتمع

 )α≤0.05لت بيااق الحوقم ا بأبعادهااا

الافافي  ،العدال  ،االستم لي ) ف اإلبداع ف الم اع المبحوث.

 )11ال توم ااد فروق ااات فا ا إماب ااات عينا ا الد ارسا ا ذات داللا ا إحص ااائي عن ااد مس ااتود داللا ا
 )α≤0.05ا اار الحوقما ا فا ا الميا ا التنافس ااي فا ا المستا اافيات ال اصا ا ااردنيا ا المبحو ا ا
تعا د لل صااائك الديموفرافيا

النااوع االمتماااع  ،العماار ،المؤهااأ العلما  ،المساامى الااوظيف ،

سنوات ال بر).

 5-9التوصيات:
على ضوء ما توصلت إليه الدراس مس نتائج يمتر الباحث بعض التوصيات التالي :
 .1على المستافيات المبحو ا االساتمرار فا ت بياق قبعااد الحوقما وتع يا هاذا الانهج ،لماا
لذلك مس ق ر فعاأ ف تحميق المي التنافسي فى المستافيات ال اص فى مدين عماس.
 .2ضرور قيام المستافيات ال اص فى مدين عماس بتوعي العامليس فيها بأهمي الحاقميا
المؤسسي  ،ودورها اإليماب ف تحميق المي التنافسي  ،وذلاك ماس ا أ تنفياذ حما ت التوعيا
بمفاهيم الحا قمي المؤسسي وق رها الفعاأ.
 .3العمأ على عمد البرامج التدريبي للماوظفيس فا ممااأ الحوقما  ،ماس حياث تادريبهم علاى
قيفيا ا االس ااتفاد م ااس قبع اااد الحوقما ا التا ا تمق ااس الم ااوظفيس م ااس تع يا ا وت ااوير ق اادراتهم عل ااى
اسااتغ أ الم اوارد المتاح ا بأقااأ التقاااليف للوصااوأ إلااى القفاي ا علااى مسااتود المساام الواحااد قو
اإلدار  ،وتحميق القفاي الموهري على مساتود ااقساام اا ارد ،والوصاوأ إلاى الميا التنافساي
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بأقااأ التقاااليف ،وصاوالا إلااى مرحلا ااداء المميا  ،واإلبااداع والااافافي والمااود فا المستااافيات
ال اص .
 .4عماد البارامج التدريبيا للمااوظفيس فا مماااأ الميا التنافسااي  ,وتا دريبهم علااى قيفيا تحميااق
قبعادها المتم ل ف القلف  ,والمود  ,واإلبداع للحصوأ على اقبر حص سوقي .
 .5ضرور قيام المستافيات ال اص بالعمأ على االساتفاد ماس م اياهاا التنافساي المتحمما ،
وبالوقت المناسب ،وذلاك ماس ا أ إعاداد قاعاد بياناات مت صصا لم رماات التقلفا والرماوع
إليهااا وقاات الحام ا لهااا لقسااب الوقاات ،ممااا يملااأ مااس هااذر التقلف ا والبحااث عااس هااذر المعلومااات
ويضمس المرون والسرع ف االستماب لتمديم ال دم .
 .6مس الضرورا قس تول

إدار المستاف يات ال اص قهمي ققبر فيما يتعلق بالمتابع

المستمر ل لتعرف على الحامات المتغير للمرامعيس وس رع االستماب لها مس
اإلبداع واالبتقار وتمريب اافقار والحلوأ االبتقاري الت

أ عمليات

يمدمها العاملوس ووضعها موضع

التنفيذ.
 .7ضرور استمرار اهتمام الم اع المبحوث باابعاد الت
على بناء الم ايا التنافسي واستدامتها.

تحمق له التفوق والتمي والعمأ
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قائمة المصادر والمراجع
المراجع العربية:
 قبااو الحاااج ،حساااس ليااأ ع ي ا  ،)2213 ،أثددر تطبيددق الحوكمددة المؤسسددية علددى زيددادة القدددرةالتنافسددية للشددركات الصددناعية األردنيددة المسدداهمة المدرجددة فددي بورصددة عمددان ،رسااال مامسااتير
فير مناور ،مامع الارق ااوس  ،عماس ،ااردس.

 قبو ر ،عفاف ،)2226 ،إسدتراتيجية مقترحدة لتحسدين فاعليدة الحاكميدة المؤسسدية فدي القطداعالمصرفي األردني .ق روح دقتورار ،مامع عماس العربي  ،عماس ،ااردس.

 قبااو الع ااا ،ناارميس ،)2223 ،حوكمدددة الشدددركات سدددبيل التقددددم مدددع إلقددداء الضدددوء علدددى التجربدددةالمصرية ،ممل اإلص

االقتصادا ،العدد.8

 ابو يد ،محمد ير سليم قبو ياد )2212 ،التحليل اإلحصائي للبيانات باسدتخدام برمجيدة ،Spssدار مرير،عماس ااردس.

 قبو حمام ،مامد ،)2229 ،أثر تطبيق قواعد الحوكمة علدى اإلفصداح المحاسدبي وجدودة التقداريرالماليدددة :دراسدددة ميدانيدددة علدددى الشدددركات المدرجدددة فدددي سدددوق فلسدددطين لدددألوراق الماليدددة .رسااال
مامستير فير مناور ،المامع اإلس مي  ،ف  ،فلس يس.

 إسااماعيأ ،رفيااد ،)2229 ،العالقددة بددين أنددواع اإلبددداع التقنددي وأبعدداد الميددزة التنافسددية :دراسددةميدانيددة فددي مجموعددة مددن الشددركات الصددناعية العراقيددة ،رسااال مامسااتير فياار مناااور ،مامع ا
الموصأ ،العراق.
 بورس ال  ،قمااان والااامرا ،ترق ا وبااا ويح ،محمااد ،)2211 ،حوكمددة الشددركات ،اتحاااد الااارقاتاالست ماري  ،مقتب قفاق ،القويت.
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 المعبرا ،اارق ،)2228 ،دور اإلدارة العليا في تحقيق اإلبداع المؤسسي في المنظمات األهليدةفي جنوب الضفة الغربية من وجهة نظر المديرين ،رساال مامساتير فيار منااور ،مامعا المادس،
فلس يس.
 المعيا اادا ،عما اار  .)2227مسددددتوى الحاكميددددة وأثددددره علددددى أداء الشددددركات .ق روح ا ا دقتا ااورار،ااقاديمي العربي للعلوم المالي والصرفي  .عماس ،ااردس.

 ممعه ،قحماد حلما  ،والرفااع  ،فالاب عاوض  ،)2223العولمدة :تدأثير معدايير التددقيق فدي قدراراعتماد المدقق الخارجي علدى عمدل المددقق الخدارجي – دراسدة نقديدة .المملا المصاري للد ارساات
التماري  ،العدد ال ان  ،مامع المنصور ،مصر.
 مااود  ،عبااد الحقاايم ،مصا فى ،)2212 ،محاسددبة التكدداليف ،ال بعا ااولااى) ،دار تساانيم للناااروالتو يع ،عماس ،ااردس.
 ماود  ،محفاوظ قحماد ماود  ،)2223 ،تحديدد احتياجدات التدددريب وأثدره فدي إدارة الجدودة الشدداملة،ق روح دقتورار فير مناور ،مامع الم ائر..
 مااود  ،محفااوظ قحمااد  .)2214إدارة الجددودة الشدداملة مفدداهيم وتطبيقددات ال بع ا السااابع ) .داروائأ للنار والتو يع ،عماس ،ااردس.

 الحااا م  ،محمااود ناصاار ،)2211 ،مددددى تطبيدددق الحوكمدددة علدددى الشدددركة السدددعودية للكهربددداء،المشددداكل – العقبدددات – الحلدددول الممكندددة ،دراسدددة تطبيقيدددة تحليليدددة مقارندددة،

International

.Virtual university
 حاريم ،حسايس ،)1997 ،السدلوك التنظيمدي -سدلوك األفدراد والمنظمدات .عمااس :دار هاراس للناااروالتو يع.
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 حم اااد ،ااارق عب ااد الع اااأ ،)2227 ،إدارة المخددداطر :أفدددراد – إدارات – شدددركات – بندددوك .ال اادارالمامعي للنار والتو يع ،اإلسقندري  ،مصر.
 الحمااود ،نهايا  ،)2211الحاكميددة وأثرهددا فددي أداء الشددركات الصددناعية األردنيددة .رسااال مامسااتيرفير مناور ،مامع عماس العربي  ،عماس ،ااردس.
-

ليااأ ،ع اااهلل وراد ،)2225 ،الدددور المتوقددع للمدددقق الددداخلي عنددد تقددديم خدددمات التأكيددد فددي
البنوك التجارية األردنية في ظل الحاكمية المؤسسية ،بحث ممادم إلاى الماؤتمر العربا ااوأ حاوأ
التدقيق الدا ل ف إ ار حوقم الارقات ،الماهر ،مصر.

-

ورا ،نعيم ،)2226 ،الشفافية والحاكمية في الشركات ،ممل المدقق الصادر عس ممعي
المحاسبيس المانونييس ااردنييس ،العدد .68-67

 دروي ا  ،حسااس ،)2223 ،نمددوذج مقتددرح لدددعم اتخدداذ الق د اررات اإلداريددة فددي إطددار عالقددة لجددانالتدددددقيق بددددالتحكم المؤسسددددي .الم ااؤتمر العلما ا المهنا ا ال ااامس ،ممعيا ا المحاس اابيس الم ااانونييس
ااردنييس ،عماس ،ااردس.
 ال يادات ،مميد  .)2227إدارة الجودة الشداملة تطبيقدات فدي الصدناعة والتعلديم ال بعا ااولاى).دار صفاء للنار والتو يع ،عماس ،ااردس.

 سااام  ،مماادا محمااد ،)2229 ،دور لجددان المراجعددة فددي حوكمددة الشددركات وأثرهددا علددى جددودةالقدوائم الماليددة المنشددورة فددي بيئددة األعمددال المصددرية ،مملا قليا التمااار للبحاوث العلميا  ،مامعا
اإلسقندري  ،العدد  ،)2المملد .46
 -السااعدن  ،مص ا فى حسااس بساايون

 .)2227مدددى ارتبدداط الشددفافية واإلفصدداح للتقددارير الماليددة

وحوكمددددة الشددددركات .الم ااؤتمر ال اادول  :مهنا ا المحاس ااب والمرامعا ا والتح ااديات المعاص اار ،ممعيا ا
المحاسبيس ومدقم الحسابات ف دول اإلمارات العربي المتحد  ،ديسمبر .2227

118

 الساعدا إباراهيم ليااأ حيادر السااعدا ،)2211 ،حوكمددة الشددركات ورفددع مسددتوى اإلفصدداح وأثرهددافددي معالجدددة األزمدددة الماليدددة المعاصدددرة ،د ارس ا مناااور ،التحااديات الت ا توامااه منظمااات ااعماااأ
المعاصر ،الم ء ال ان  ،مقتب الممتمع العرب للنار والتو يع.
 -السلم  ،عل  ،)2221 ،إدارة الموارد البشرية اإلستراتيجية ،دار فريب للنار وال باع  ،الماهر.

 سااليماس ،محمااد مص ا فى ،)2228 ،حوكمددة الشددركات ودور أعضدداء مجددالس اإلدارة والمددديرينالتنفيذيين ،اإلسقندري  ،الدار المامعي .

 الاااحادات ،محمااد قاساام ،وعبااد المليااأ ،توفيااق حسااس ،)2212 ،أثدددر تبندددي الشدددركات المسددداهمةالعامة األردنية لمبادئ الحاكمية المؤسسدية فدي قد اررات المسدتثمر المؤسسدي فدي بورصدة عمدان،
الممل ااردني ف إدار ااعماأ ،المملد  ،)8العدد .)1
 الامرا ،فهيد عاايض ،)2222 ،المدخل اإلبداعي إلدارة األزمات والكدوارث ،الريااض -اارق نمادالتماري .

 ال ائ  ،حميد عبد النب  ،وآأ عل  ،رضا صاحب ،والموسوا ،ساناد قااظم  ،)2223إدارة الجدودةالشاملة واأليزو ،ال بع ااولى) .الوراق للنار والتو يع ،عماس ،ااردس.
 ال ااائ  ،عبااد اهلل ،وقااداد  ،عيسااى ،)2228 ،إدارة الجددودة الشدداملة .دار اليااا ورا للنااار والتو يااع،عماس ،ااردس.
-

الب ،ع ء ،والبنااء ،يناب ،)2212 ،إسدتراتيجية المحديط األزرق والميدزة التنافسدية المسدتدامة
مدخل معاصر ،ال بع ااولى) ،دار ومقتب الحامد للنار والتو يع ،عماس.

 عادأ ،قحمد ،)2211 ،نموذج مقترح لقياس الدور الحوكمي لمدقق الحسابات وأثدره علدى فجدوةمصداقية المعلومات المحاسبية ،ق روح دقتورار ،مامع عماس العربي  ،عماس ،ااردس.
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 العا م  ،مماأ عبياد محماد ،)2212 ،دور حوكمدة الشدركات فدي رفدع القددرة التنافسدية للشدركاتالكويتية ،رسال مامستير فير مناور ،مامع الارق ااوس  ،عماس ،ااردس.

 عبااد الحل اايم ،قحم ااد ،وعبابن ا  ،ارئ ااد ،)2226 ،أهميدددة التفدددوير اإلداري والشدددفافية فدددي ممارسدددةاإلبددداع اإلداري فددي القطدداع العددام األردنددي مددن وجهددة نظددر اإلدارة والتحددول اإلداري واالقتصددادي،
مامع اليرموك.

 العباادل  ،محمااد ،)2212 ،أثدددر تطبيدددق الحوكمدددة المؤسسدددية علددى جدددودة التددددقيق الدددداخلي فددديالشركات الصناعية المدرجدة فدي سدوق الكويدت لدألوراق الماليدة ،رساال مامساتير ،قليا ااعمااأ،
قسم المحاسب  ،مامع الارق ااوس  ،عماس ،ااردس.

 عمعج ،محمد هي م" عباد الارحمس  ،)2014أثدر التوجده اإلبدداعي فدي تحقيدق الميدزة التنافسدية-دراسة ميدانية فدي مجموعدة اال تصداالت األردنيدة (أوراندج-األردن) ،رساال مامساتير فيار منااور،
مامع البلماء الت بيمي  ،عماس ،ااردس
 العا ا اوا ،محم ااد عب ااد الوهااااب ،)2225 ،إدارة الجددددودة الشدددداملة .دار الي ااا ورا للنا اار والتو ياااع،عماس ،ااردس.
 الع ا ا اوا ،محما ااد عبا ااد الوها اااب ،)2212 ،إدارة الجددددودة الشدددداملة  -ما ااد أ اسا ااتراتيم ت بيم ا ا ،ال بع ااولى) ،دار إ راء للنار والتو يع ،عماس ،ااردس.
 العلا ا  ،عب ااد الس ااتار ،)2228 ،تطبيقدددات إدارة الجدددودة الشددداملة ،ال بعا ا ااول ااى) ،دار المس اايرللنار والتو يع ،عماس ،ااردس.

 عل ا ا  ،عبا ااد الوها اااب نصا ااير ،واا ااحاته ،السا اايد اا ااحاته ،)2227 ،تدددددقيق الحسددددابات والحاكميددددةالمؤسسية في بيئة األعمال العربية والدوليدة المعاصدرة ،الادار المامعيا  ،ممهوريا مصار العربيا ا
اإلسقندري .
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 علا  ،عماار مهياوب محماد  ،)2009تعزيدز الحوكمدة المؤسسدية باسدتخدام معدايير اإلفصداحالمحاسدبي لمنظمدة التعداون االقتصدادي والتنميدة فدي شدركات القطداع االقتصدادي المخدتلط فدي
الجمهوريددة اليمنيددة .ق روحا دقتااورار فياار مناااور ،ااقاديميا العربي ا للعلااوم الماليا والمص ارفي ،
عماس ،ااردس.
 عليمااات ،صااالح  ،)2224إدارة الجدددودة الشددداملة فدددي المؤسسدددات التربويدددة .دار الاااروق للناااروالتو يع ،عماس ،ااردس.
 العميااس ،محمااود ساالماس ،)2213 ،السددلوك التنظيمددي فددي منظمددات األعمددال ،ال بعا السادسا )،دار وائأ للنار والتو يع ،عماس ،ااردس.
 -العن ا ،سعد عل

 ،)2229إدارة رأس المال الفكدري فدي منظمدات األعمدال .دار الياا ورا العلميا

للنار والتو يع :عماس ،ااردس.
 عيسى ،محمد ،)1999 ،اإلبداع والمبدع والنص العربي ،ممل البعث ،المملد .39 ،21 فادر ،محمد ياسايس ،)2212 ،محددات الحوكمة ومعاييرهدا ،الماؤتمر العلما الادول حاوأ عولمااإلدار ف عصر المعرف  ،قلي إدار ااعماأ ،مامع المناس ،لبناس.
 الفاعورا ،رفعت )2225 ،إدارة اإلبدداع اإلداري ،المنظما العربيا للتنميا اإلداريا  .سلسال بحاوثودراسات .ممهوري مصر العربي .

 قبام  ،عدناس عبدالممياد ،)2228 ،أثر فاعلية الحاكمية المؤسسية علدى األداء المدالي للشدركاتالمدرجة في سوق فلسطين لألسواق المالية ،رسال دقتورار ،مامع عماس العربيا للد ارساات العلياا،
عماس ،ااردس.

 المريوت  ،محماد ،)2223 ،السلوك التنظيمدي  -دراسدة السدلوك اإلنسداني الفدردي والجمداعي فديالمنظمات المختلفة ،ال بع الرابع ) ،2223 ،دار الاروق ،عماس.
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 الم اونا  ،قيمااس سااليماس ،)2211 ،مدددى ت دوافر أبعدداد خصددائص الحكميددة المؤسسددية ،وأثرهددا فدديدافعية العمل في البنوك التجاريدة العاملدة فدي األردن ،د ارسا منااور مملا العلاوم اإلداريا  ،المملاد
 ،38العدد .1

 الم اون  ،ناأت قحمد ،)2223 ،تدأثيرات العدالدة التنظيميدة فدي الدوالء التنظيمدي ،دراسدة ميدانيدةلألجهزة اإلدارية في محافظات الجنوب ،رسال مامستير فير مناور ،مامع مؤت .

 الم ب ،مح الديس يحيى توفياق ،)2222 ،الخيدار االسدتراتيجي وأثدره فدي األداء المدالي وتحقيدقالميزة التنافسية – دراسة تطبيقية في عينة مدن شدركات التدأمين األردنيدة ،ق روحا دقتاورار فلساف
ف إدار ااعماأ فير مناور قلي اإلدار واالقتصاد ،المامع المستنصري  ،بغداد.

 القبيس ا  ،س ااعدا ممي ااد ،)2221 ،العالقدددة بدددين إسدددتراتيجية المنظمدددة ةواسدددتراتيجية تقدددوين أداءالم دوارد البشددرية وأثرهددا فددي تحقيددق المي دزة التنافسددية -،د ارس ا ميداني ا ف ا عين ا مااس المصااارف
ااهلي ف العراق ،ق روح دقتورار ف إدار ااعماأ فيار منااور قليا اإلدار واالقتصااد ،المامعا
المستنصري  ،بغداد.

 قلبونا ا  ،قحم ااد يوس ااف  ،)2008دور الحاكميدددة المؤسسدددية فدددي تحسدددين ممارسدددات المصدددارفاألردنيددة :وفااق دليااأ الحوقم ا الصااادر عااس البنااك المرق ا ا ااردن ا عااام  .2007ق روح ا دقتااو ارر
فير مناور ،ااقاديمي العربي للعلوم المالي والمصرفي  ،عماس ،ااردس.
 الم يرا ،فيصأ ،)2212 ،أثر التوجه اإلبداعي في تحقيق ميدزة تنافسدية ،رساال مامساتير فيارمناور ،مامع الارق ااوس  ،ااردس.
 مرق ا ا الما ا ااروعات الدوليا ا ا ال اصا ا ا  ،)2211 ،دلي ا ااأ تأس ا اايس حوقما ا ا الا ا اارقات فا ا ا ااسا ا اواقالصاعد  ،متوفر على الموقع اإللقترون :
www.cipearabia.org/pdfhelp.asp
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 مع ا  ،نااام  ،وتوفيااق ،ارئااف ،)2212 ،أصددول التسددويق مدددخل تحليلددي ،ال بع ا الرابع ا ) ،داروائأ للنار والتو يع ،عماس
 هاماااس ،حسااس عل ا  ،)2226 ،المدددوارد البشدددرية كمددددخل للميدددزة التنافسدددية ،التحااديات المعاصاارلإلدار العربي المياد اإلبداعي ) ،المنظم العربي للتنمي اإلداري  ،الماهر.
 ه اوارا ،مع اراج ،وعبااد الاار اق ،ليااأ  ،)2226 ،اإلبددداع فددي القطدداع الحكددومي الجزائددري ،ممل االعلوم اإلقتصادي والتسيير ،مامع س يف ،العدد .62
 يوسااف ،بومااديس  .)2227إدارة الجددودة الشدداملة واألداء المتميددز .مملا الباحااث ،مامعا قاصاادامرتا بورقل  ،الم ائر ،ع .)5
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الملحق رقم ( )3أداة الدراسة.

جامعة الشرق األوسط
قسم إدارة األعمال

تحية طيبة وبعد،

إس هذا االستبياس هو إلقماأ الد ارسا الحاليا المتعلما فا موضاوع :ق ار الحوقما فا تحمياق
المي التنافسي

دراس ت بيمي فا المستاافيات ال اصا فا مدينا عمااس) ،وذلاك ضامس مت لباات

الحصوأ على درم المامستير ف إدار ااعماأ مس مامع الارق ااوس .
قرمو التقرم باإلماب عس فمرات االستبان المرفم حسب الواقع المومود ،وذلك بوضع
إاار ×) دا أ المربع الذا يتوافق مع إماباتقم ،حيث تساعد إماباتقم الموضوعي والواقعي ف
ياد فاعلي النتائج المتوقع مس هذر الرسال  ،وتدعيم مصداقيتها وواقعيتها.
ااقر لقم حسس تعاونقم وممر دعمقم للبحث العلم  ،ومؤقدا الحرك الاديد على سري
المعلومات الت سوف تمدمونها افراض البحث العلم فم .
المارف

الدقتور هي م حما ا

ال الب

ادريس السنوس
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الجزء األول :الخصائص الشخصية والوظيفية:

يرجى وضع إشارة (×) على المعلومة التي تنطبق على حضرتك

 النوع االجتماعي:
أنثى

ذكر

 العمر:
أقل من  30سنة

 30سنة – أقل من  40سنة

 40سنة – أقل من  50سنة

 50سنة فأكثر

 المؤهل العلمي:
دبلوم كلية مجتمع

بكالوريوس

ماجستير

دكتوراه

 المسمى الوظيفي:
مدير عام

نائب مدير عام

رئيس قسم

موظف اداري

 عدد سنوات الخبرة في المستشفى:
أقل من  5سنوات

 5سنوات  -أقل من  10سنوات

 10سنوات – أقل من  15سنة

 15سنة فأكثر

131

الجزء الثاني :يتعلق هذا الجزء من االستبانة بأبعاد الحوكمة المؤسسدية وأبعداد الميدزة

التنافسية ،لذا يرجى وضع إشارة (×) أمام العبارة التي ترى أنها اقرب إلى رأيك.
N

1
2
3
4
5

6
7
8
9
12
11
12
13
14
15

الفقرات
أوال :الحوكمة
 -3الشفافية
تحدد المستشفى السلطات الالزمة للموظفين في اتخاذ
القرارات المتعلقة بأعمالهم
تتسم إجراءات العمل في المستشفى بالوضوح
تعكس إدارة المستشفى األنظمة والقوانين المعمول بها
لجميع الموظفين في المستشفى
تقوم إدارة المستشفى بتقديم المعلومات بطريقة عادلة
وواضحة لجميع المراجعين في الوقت المناسب ودون
تأخير
يقضي العاملون في المستشفى أوقات الدوام الرسمي
في تأدية مهامهم ووظائفهم
 -2العدالة
تسعى إدارة المستشفى إلى مكافأة الموظفين المميزين
بطريقة عادلة
تتسم إدارة المستشفى بالعدالة عند تطبيقها اإلجراءات
اإلدارية على الموظفين
هناك إجراءات عادلة في المستشفى لمالحقة التجاوزات
ومسائلة قانونية ألي موظف مخالف.
هناك مراقبة مستمرة من قبل اإلدارة لتطبيق العدالة في
جميع تعامالتها
تتم معاملة جميع الموظفين دون تمييز بين وظيفتهم
 -1االستقاللية
يتم منح الموظف الحرية الكاملة لتقديم األفكار المتنوعة
والجديدة في مجال العمل
يمتلك الموظف الصالحية واستقاللية النجاز اإلعمال
الموكلة إليه بالطريقة التي يراها مناسبة.
تحدد إدارة المستشفى مفهوم ومتطلبات استقاللية
أعضاء مجلس اإلدارة واستقالليتهم بشكل واضح.
تهتم إدارة المستشفى بتعزيز االستقاللية في معامالتها
المختلفة
تعتبر االستقاللية من أهم دعائم الحاكمية في المستشفى

غير
موافق
موافق محايد
موافق
بشدة

غير
موافق
بشدة
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16
17
18
19
22
21
22
23
24
25
26
27
28
29
32
31
32

ثانيا :الميزة التنافسية
 -3التكلفة
تسعى إدارة المستشفى باالحتفاظ بالعناصر الكفؤة للتخفيض من حجم التكاليف
تسعى إدارة المستشفى إلى إنتاج خدماتها بأقل تكلفة للسيطرة على حصتها السوقية
تقدم المستشفى خدمات ورعاية صحية بأسعار تتوافق مع نوعية تلك الخدمات
والرعاية.
تدعم المستشفى أنشطة البحث والتطوير باستمرار من اجل تقديم خدمات بكلف اقل
تشكل عملية تخفيض التكلفة بالنسبة للمستشفى رادعا لدخول منافسين جدد
 -2الجودة
تتوفر في المستشفى عمليات تحسين مستمرة خاصة بنشاطاتها وعملياتها
يتتتم تصتتميم البتترامج التدريبيتتة فتتي المستشتتفى وفقتتا لالحتياجتتات التدريبيتتة الفعليتتة
للعاملين
تتميز خدمات المستشفى بالتنوع إلرضاء حاجات المراجعين.
تحرص إدارة المستشفى على تقديم خدماتها دون أخطاء كثيرة وبجودة عالية
وجتتود ايليتتات المناستتبة التتتي تمكتتن المتتراجعين متتن الحصتتول علتتى المعلومتتات
الخاصة بهم في الوقت المناسب
 -1اإلبداع
هنالك مساهمة خاصة باإلنتاج الفكري الجديد يقدمها الموظف في مجال العمل
يتمتع العاملون في المستشفى بانجاز األعمال بأسلوب متجدد
تحرص المستشفى على االستفادة من قدرة الموظفين اإلبداعية
تدعم وتشجع إدارة المستشفى الموظفين على طرح أرائهم وأفكارهم
يتم تكريم أصحاب األفكار اإلبداعية داخل المستشفى
يتم تقديم العون والمساعدة للموظفين داخل المستشفى النجاز األعمال وتكاملها
وذلك بطرح أفكار وحلول إبداعية.
تتعاون إدارة المستشفى مع الخبرات الخارجية لتقديم أفكار جديدة محلية
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الملحق رقم ( )2قائمة بأسماء محكمي أداة الدراسة.
أسماء السادة محكمين أداة الدراسة
االسم

الرتبة العلمية

الجامعة

الرقم
1

ق.د .ااقر مار اهلل ال اال

قستاذ دقتور

العلوم الت بيمي

2

ق.د .حسس عل ال عب

قستاذ دقتور

العلوم الت بيمي

3

ا.د .ليأ محمود الرفاع

قستاذ دقتور

البلماء الت بيمي

4

د .احمد عل صالح

قستاذ ماارك

الارق ااوس

5

د.فراس سليماس الالب

قستاذ ماارك

البلماء الت بيمي

6

د .ااقر المضا

قستاذ مساعد

العلوم الت بيمي

7

د .هنادا س م

قستاذ مساعد

الارق ااوس
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الملحق رقم ( )1كتاب توزيع أداة الدراسة.

دراسة تطبيقية في المستشفيات الخاصة في مدينة عمان

