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 وتقدیر شكر
 إتمام والقدرة على العلم والمعرفة منحني الذي سبحانه وتعالى هلل والشكر الحمد      

 إلى أستاذي أتقدم �خالص الشكر وعظیم أمتناني أن المتواضع، و�سرني الجهد هذا

من علم  لي قدمهوما شرافة على رسالتي تاذ الد�تور ز�ر�ا مطلك الدوري إلومرشدي األس

سدید ونصائح قیمة نافعة إلثراء رسالتي وعلى ما بذله من جهد دؤوب من بدا�ة رحلة 

البحث وحتى إتمام رسالتي هذه وأن �تا�ة العبارات مهما علت فأنها ال تفي �كلمات الشكر 

 والتقدیر وتبقى عاجزه عن إ�فائه حقة. 

سراء ء هیئة التدر�س في جامعة اإل�ما �سرني أن أتقدم �جز�ل الشكر والتقدیر ألعضا     

 فیها. والعاملین واإلدار�ینوأخص �الذ�ر عمید �لیة األعمال 

الكرام أعضاء لجنة المناقشة الموقرة على تفضلهم وأقدم شكري وتقدیري لألساتذة      

مناقشة رسالتي هذه، فلهم مني جمیعًا �ل الشكر والتقدیر على ما أبدوه من نصائح أثرت 

 الة.هذه الرس

 "هصور  �أكمل الرسالة ذهه راجإلخ العون  ید ومد مهسا من كل إلى �الشكر أتقدم راً وأخی" 
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 اإلهداء
 العالمین ونور الرحمة نبي إلى .. األمة ونصح .. األمانة وأدى الرسالة بلغ من إلى

 "سیدنا محمد صل هللا علیه وسلم"

 في الصبر.... وطرزتها أوراق من لى من نذرت عمرها في أداء رسالة.... صنعتهاإ

 كلل.... أمي الحبیبة أو فتور بال األمل سراج على الدهر ظالم

 بال �عطیني یزل ولم أعطاني من إلى در�ي، ینیر الذي ونبراسي األولى، قدوتي إلى

 العز�ز أبي ..... �ه افتخاراً  عالیاً  رأسي رفعت من إلى حدود،

 إلى .. �خطوة خطوة الدرب سرت ومعكم صغیرة حقائب حملنا أن منذ رافقني من إلى

 ... أخوتيحیاتي تنیر ظلمة شموع متقدة

 حین.... زوجتي الغالیة كل في ألیه آوى  الذي إلى الظل تذبل، ال التي شجرتي إلى

 و�لى سیلینا القلب ولیالس الروح
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 ةسبقیــات التنافسیال المعـــرفي على األـــأثــر رأس الم

 إعداد 

 حمزة یوسف سمیك

 الدوري  كاألستاذ الد�تور ز�ر�ا مطل

 الملخص باللغة العربیة

المعرفي المتمثل في (رأس المال البشري، رأس المال الهیكلي، هدفت الدراسة إلى بیان أثر رأس المال 

، ترأس المال الز�ائني، رأس المال العملیاتي) على األسبقیات التنافسیة (الكلفة األقل، الجودة، الوق

تكون مجتمع الدراسة من العاملین في  .في مدینة عمان ة األردنیةالمرونة) في المستشفیات الخاص

 )353�ة ( مدیر عام، مدیر دائرة، رئیس قسم، مساعد رئیس قسم) والبالغ عددهم (المستو�ات اإلدار 

 دنیةاألر ) فردًا من �افة المستو�ات اإلدار�ة في المستشفیات الخاصة 235تكونت عینة الدراسة من (

)، وقد أعتمدت الدراسة في جمع %81.7) إستبانة وذلك بنسبة (192في مدینة عمان. وتم تحلیل (

البیانات على اإلستبانة التي تم تصمیمها لهذه الغا�ة، ولتحقیق أهداف الدراسة تم إستخدام المنهج 

 )SPSS, Ver.25(الوصفي التحلیلي حیث تم إعتماد برنامج الرزمة اإلحصائیة للعلوم اإلجتماعیة 

ائیة وجود أثر ذو داللة إحصلتحلیل بیانات الدراسة. وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أبرزها 

لرأس المال المعرفي �أ�عاده (رأس المال البشري، رأس المال الز�ائني، رأس المال الهیكلي، رأس المال 

فیات الجودة، الوقت، المرونة) في المستش(الكلفة األقل، على األسبقیات التنافسیة �أ�عادها  العملیاتي)

). وفي ضوء النتائج أوصت α ≥ 0.05عند مستوى داللة إحصائیة (الخاصة األردنیة في مدینة عمان 

ته �خلق رفي ألهمیالدراسة ز�ادة إهتمام المستشفیات الخاصة األردنیة في مدینة عمان برأس المال المع

ن قیم رأس مال معرفي في المستشفیات المبحوثه �ونه �عبر عضرورة التر�یز على بناء میزة تنافسیة و 

 هذه المستشفیات.

 .رأس المال المعرفي، األسبقیات التنافسیة، المستشفیات الخاصة األردنیةالكلمات المفتاحیة: 
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Abstract 

The study aimed to investigate and identify the Impact of Knowledge Capital 
(Human Capital, Structural Capital, Customer Capital, Operational Capital) 
on Competitive Priorities (Low Cost, Quality, Time, and Flexibility) in 
Jordanian Private Hospitals in Amman city, The study population consisted of 
workers at the administrative levels (general manager, department manager, 
department head, assistant department head) and their number is (353). where 
the study sample consisted of (235) individuals from all administrative levels 
in selected private hospitals in Amman city. (192) questionnaires were 
analyzed by (81.7%). The data were based on the questionnaire that was 
designed for this purpose. To achieve the objectives of the study, an analytical 
descriptive method was used. Where the Statistical Package for Social 
Sciences program (SPSS, Ver.25) was used to analyze the study data. 
 
 The study has reached a number of results, the most prominent of which is 
the positive impact of knowledge capital in their dimensions (human capital, 
customer capital, structural capital, operational capital) on competitive 
Priorities in their dimensions (Low Cost, Quality, Time, Flexibility) in 
Jordanian private hospitals in Amman city. At level of (α ≤ 0.05). 
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According to these results, the study made a number of recommendations 
including: increasing the interest of Jordanian private hospitals in Amman city 
with knowledge capital due to its importance in creating a competitive 
advantage and the necessity of focusing on building knowledge capital in the 
researched hospitals, as it reflects the values of these hospitals. 

Keywords: Knowledge Capital, Competitive Priorities, Jordanian Private 
Hospitals. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


