أثر تمكين العاملين على الميزة التنافسية في المستشفيات الخاصة في األردن
إعــداد الطالبة
بشرى محمد حسن
إشـــــراف
األستاذ الدكتور أكثم الصرايرة

الملخص
تهدف الد ارسة ة ة إلى معرف أثر تمكين العاملين على الميزة التنافس ة ةةي فت المس ة ةةت ة ة ة يا
األردن ،فبتطبيقها يتم تحسة ة ة ة ة ة ةةين المها ار

ال ا ة ة ة فت

لد العما  ،ويعمل على تحسة ة ة ة ة ة ةةين األدا  ،والزيادة فت اإلنتاجي ،

والزيادة من القدرة التنافس ة ةةي  .ومن أجل تحقيق أهداف هذه الد ارسة ة ة  ،تم تطوير اس ة ةةتبان خا ة ة ة  ،وتم توزيعها
على عينة تنونة

من  )200فردا ،أمةةا فيمةةا ا ت التحليةةل اإلله ة ة ة ة ة ة ةةا ت لهةةذه البيةةانةةا

فةاعتمةةد

برنامج ) SPSSبرنامج الحزم اإلله ة ة ة ة ةةا ي للعلو) اصجتماعي ) إ ة ة ة ة ةةدار  15واس ة ة ة ة ةةت دم
معامل اصرتباط بية ة ة ة ة ة ة ةةرسون ،معة ة ة ة ة ةةامل ال با

التحليل

أل ا كرونباخ ،التن ار ار  ،النسة ةةم الم،وي  ،اصنحراف المعيار ،

إختبار التوزيع الطبيعت ،إختبار  Tللعين الوالدة ،إختبار Tللعينا
.)F

أدوا

البةةال ة

المستقل  ،وأخي ار تحليل التباين األلاد

وخله ة

الد ارس ة إلى العديد من النتا ج كان من أهمها وجود أثر ذو دصل إلهةةا ي لتمكين العاملين

ت ويض السلط  ،الم ارك فت ات اذ القرار ،لري التهرف ،لري الو و إلى المعلوما ) من تقليل التنل
وتحقيق إستراتيجي التمايز وإستراتيجي التركيز فت المست يا
وفت ضة ةةو هذه النتا ج أو ة ة

ال ا

فت العا م عمان.

الد ارس ة ة إلى العديد من التو ة ةةيا كان من أهمها :العمل اسة ةةتم ارري

تطوير تمكين العاملين وأبعادها ،وضة ة ة ة ةةرورة ت ة ة ة ة ةريع عقود جماعي خا ة ة ة ة ة بقواعد البيانا
المسؤول  ،باإلضاف إلى دعوة ال ركا

فت اصهتما) بقضااا البحث والتطوير.
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Abstract
The study aims to determine the impact of empowering employees on
competitiveness at private hospitals in Jordan, so as to improving and in ceasing
the workers skills for the ultimate purpose of improve their job performance ,
increase their productivity and competitiveness: in order to achieve the study
objectives a questionnaire was developed and distributed in a sample consisted
of (200) individuals , then the question hare was statistical analyzed by using
(SPSS a statistical) version 15. the following analyses’ were used; (Pearson
correlation coefficient, Cronbach's alpha reliability coefficient, frequencies,
percentages, standard deviation, normal distribution test, test per sample T, T test
for independent samples and finally analysis of variance F).
The study concluded a number of findings that include:

There was a statistically significant effect of employees employ meant in
(delegation of authority, participation in decision-making, freedom of action,
freedom of access to information) on cost leadership, differentiation and focus
Strategies in Amman private hospitals.
Also it found that there was a statistically significant effect of employees
empowerment (delegation of authority, participation in decision-making,
freedom of action, freedom of access to information) on "differentiation strategy"
at private hospitals in Amman.

