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 الممخص بالمغة العربية

أثر استراتيجية تمكيف المكارد البشرية في تحقيؽ الميزة التنافسية المستدامة في المستشفيات الخاصة 

 في محافظة عماف 

 محمد مكسى محمد أبك الييجاء: إعداد الباحث

 زكريا مطمؾ الدكرم: إشراؼ األستاذ الدكتكر

 

 تمكيف المكارد البشرية في تحقيؽ الميزة التنافسية ةىدفت الدراسة إلى بياف كمعرفة أثر استراتيجي

فردان  (235)حيث تككنت عينة الدراسة مف . المستدامة في المستشفيات الخاصة في محافظة عماف

كتـ تحميؿ . مف كافة المستكيات اإلدارية في المستشفيات الخاصة المبحكثة في محافظة عماف

، كقد اعتمدت الدراسة في جمع البيانات عمى االستبانة (%78.3)استبانة كذلؾ بنسبة  (184)

التي تـ تصميميا ليذه الغاية، كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ استخداـ المنيج الكصفي التحميمي حيث 

 .لتحميؿ بيانات الدراسة (SPSS, Vir.25)تـ اعتماد برنامج الرزمة اإلحصائية لمعمكـ االجتماعية 

كقد تكصمت الدراسة إلى عدد مف النتائج أبرزىا كجكد أثر ذك داللة إحصائية الستراتيجية تمكيف 

المشاركة بالمعمكمات، استقاللية العامميف، فرؽ العمؿ المدارة ذاتيان، )المكارد البشرية بأبعادىا 

االستجابة لحاجات العميؿ، الجكدة، )عمى الميزة التنافسية المستدامة بأبعادىا  (تفكيض السمطة

.α(≥0.05)في المستشفيات الخاصة في محافظة عماف عند مستكل الداللة (قيادة الكمفة، التمايز

 :كفي ضكء النتائج أكصت الدراسة عمى عدد مف تكصيات منيا



 

 

 ش
 

. ضركرةاالىتماـ بإتاحة المعمكمات الالزمة لمعامميف لتعزيز قدراتيـ كتحمؿ مسؤكليات إضافية

كضركرة تفكيض اإلدارة العميا لممستشفيات صالحياتيا إلى المستكيات اإلدارية الدنيا لتحقيؽ 

 .أىدافيا

استراتيجية تمكيف المكارد البشرية، الميزة التنافسية المستدامة، المستشفيات : الكممات المفتاحية

 .الخاصة،محافظة عماف
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Abstract 

The Impact of Human Resources Empowerment Strategy in Achieving 

Sustainable Competitive Advantage In private Hospitals in Amman 

governorate 

Prepared by: 

Mohammad Musa Abu Alhija'a 

Supervised by: 

Prof. Dr. Zakaria. M. Al-douri 

The study aimed to investigate and identify the impact of human resources 

empowerment strategy in achieving sustainable competitive advantage in private 

hospitals in Amman governorate. The study sample consisted of (235) persons from all 

management levels in selected private hospitals in Amman. (184) questionnaire were 

analyzed by 78.3%. The data were based on the questionnaire that was designed for this 

purpose.To achieve study aims, the study followed by analytical descriptive method, 

where the statistical program (SPSS, V25) was used to analyze the study data. 

The study has reachedseveral results, the most prominent of which was presence of a 

statistically significant effect of human resources empowerment strategy in their 

dimensions (share informations, self-determination, self-managed team, delegation of 

authority) on sustainable competitive advantage in their dimensions (responding to 

customer needs, quality, cost leadership, differentiation) in private hospitals in Amman 

governorate at level (α≤ 0.05). 

From the above mentioned, the study made a number of the following 

recommendations: 

The need for concern to making the necessary informationavaialble to employees to 

enhance their abilities and assume additional responsibility. In addition, the necessity of 

delegation the high levels of management of hospitals its powers to the lower 

administration levels to achieve its goals. 

Keywords: Human resources empowerment strategy, Sustainable competitive advantage, 

private hospitals,Amman governorate. 


