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 ملخصالدراسة

 

 اصةخاإلبتكار:دراسةتطبٌمٌةفًالمستشفٌاتاألردنٌةالفًالتنظٌمٌةومساهمةالثمافةالوطنٌة

المستشفٌات أثخ الثقافة الػششضة كالثقافة التشطضسضة عمى اإلبتكار في ىجفت ىحه الجراسة إلى التعخؼ عمى

ال . تزسشت ىحه الجراسة مخاجعة كاسعة ألدبضات الستغضخات الثالثة في الفرل الثاني عغ اصةخاألردنٌة
اإلشار الشطخؼ . كلتحقضق أىجاؼ الجراسة تست صضاغة نسػذج الجراسة كالفخضضات الستعمقة بيا. لقج تع 

خجاـ اإلستبانة لجسع البضانات في الجراسة السضجانضة. حدب نسػذج ىافدتضج ، فإف ىشاؾ خسدة أبعاد إست
. أما فقج تع رئضدضة لمثقافة الػششضة: تباعج الدمصة، تجشب عجـ الضقضغ، الفخدية، الحكػرة، كالتػجو شػيل األمج

ضد عمى كلعالقات مع العاممضغ ، كالتخ عشاصخ لمثقافة التشطضسضة ىي: القضع ، التخكضد عمى ا ثالثةتحجيج 
العالقات مع الدبائغ. أما اإلبتكار كالحؼ يسثل الستغضخ التابع فقج تست دراستو مغ خالؿ متغضخيغ فخعضضغ 

 إبتكار الخجمات كإبتكار العسمضات .  ىسا:

در الرحي في عضشة مغ أجل جسع البضانات في الجراسة السضجانضة ، تع تصػيخ اإلستبانة كتػزيعيا عمى الكا    
مدتذفى . تسثمت عضشة الجراسة  13مغ السدتذفضات في مجيشة عساف الكبخػ . بمغ عجد ىحه السدتذفضات 

الكادر الرحي: األشباء اإلختراصضضغ ،األشباء العامضغ، الرضادلة، السسخضضغ، كاإلداريضغ في   مغ
إستبانة ، في حضغ بمغ عجد  220زيعيا . بمغ عجد اإلستبانات التي تع تػ  الخاصة األردنضةالسدتذفضات 

  %(.75إستبانة )  165  اإلستبانات السدتخدة

نتائج الجراسة أكجت عمى أف ىشاؾ أثخا ذا داللة إحرائضة لمثقافة الػششضة بأبعادىا الخسدة مجتسعة عمى     
ثة مجتسعة عمى اإلبتكار اإلبتكار. كأيزا ىشاؾ أثخ ذا داللة إحرائضة ايزا لمثقافة التشطضسضة بعشاصخىا الثال

. أما عمى مدتػػ األبعاد مشفخدة ، أف األبعاد الخسدة لمثقافة الػششضة قج الخاصة األردنضةفي السدتذفضات 
 تبايغ أثخىا عمى إبتكار الخجمات كإبتكار العسمضات ككاألتي:

كار الخجمات كإبتكار أف تباعج الدمصة، الحكػرة، كالفخدية لع يكغ ليا أثخا ذك داللة إحرائضة عمى إبت -
 العسمضات.

 أف التػجو شػيل األمج كاف لو أثخ ذك داللة إحرائضة عمى إبتكار الخجمات كإبتكار العسمضات. -



 س
 

أف تجشب عجـ الضقضغ لضذ لو أثخ ذك داللة إحرائضة عمى إبتكار الخجمات ، بضشسا كاف لو أثخ ذك داللة  -
 إحرائضة عمى إبتكار العسمضات.

عشاصخ الثقافة التشطضسضة ، فإف نتائج الجراسة أكضحت أف القضع لضذ ليا أثخ ذك   بالعالقة مع
مع  كالعالقاتإحرائضة عمى إبتكار الخجمات كإبتكار العسمضات. بضشسا العالقات مع العاممضغ   داللة

جسضع ىحه  كاف ليسا أثخ ذك داللة إحرائضة عمى إبتكار الخجمات كإبتكار العسمضات. كقج تست مشاقذة  الدبائغ
 الشتائج مشاقذة كافضة في ضػء نتائج الجراسات التي إستخجمت في اإلشار الشطخؼ في ىحه الخسالة.

 وهللا السػفق                                                                       
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