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أبعاد القيادة اإلبداعية )القيادة البصيرة ، األصالة ، السلوك اإلبداعي  أثرتهدف هذه الدراسة إلى تحديد     
يات والبيئية( في المستشف، االجتماعية ، والسياق التنظيمي اإلبداعي( على أبعاد االستدامة )االقتصادية 

 .األردنية

انات االستبيان ية بياستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ، وتناول الجزء الوصفي خصائص العينة وأهم
ي حين تضمن فاالستدامة(. أبعاد القيادة اإلبداعية( والمتغيرات التابعة )أبعاد ) ةمستقلالمتغيرات ال التي تمثل

موثوقية ، ال صدق المبنى،  الصدق الظاهري الجزء التحليلي قسمين. ركز األول على مجموعة من االختبارات )
 بين المتغيرات( من أجل التأكد من أن عبارات ات البينية، والعالق امليتحليل العال شبع، وتأو ثبات األداة 

 تضمن القسم الثاني اختبار فرضيات الدراسة.كما االستبيان صالحة للتحليل اإلحصائي. 



تألف مجتمع الدراسة من جميع الموظفين )طبيب متخصص ، طبيب عام ، ممرض ، موظف إداري ،    
تكونت عينة الدراسة من ستة مستشفيات بعد تصنيفها  خاص ، في حينو  مستشفى حكومي 35وغيرهم( في 

 مستشفيات كبيرة ومتوسطة وصغيرة على النحو التالي: في

ى األردن مستشفو ،  (المستشفى الحكومي) سرير أو أكثر( هما مستشفى البشير 022مستشفيان كبيران )مع  -
. تم تحديد هذين المستشفيين بشكل عشوائي عن طريق أخذ عينة من مستشفيين كبيرين  (المستشفى الخاص)

 وسبعة مستشفيات خاصة.حكومية من عشرة مستشفيات تتألف من ثالثة مستشفيات 

( وميالمستشفى الحك)سرير( هما مستشفى الدكتور جميل التوتنجي  011 - 022مستشفيان متوسطان )مع   -
 (.صالمستشفى الخا) مستشفى االستشاري وال

 (المستشفى الحكومي) سرير( هما المركز الوطني إلعادة تأهيل المدمنين 022مستشفيان صغيران )أقل من   -
 (.المستشفى الخاص) مستشفى الحياة العامو 

ة عليهم من االستبان ليتم توزيع  تم أخذهم من المستشفيات الستة ستحيبينمن الم 082تألفت عينة الدراسة من 
 جمع البيانات من عينة الدراسة. لأج

السلوك ألبعاد القيادة اإلبداعية )القيادة البصيرة واألصالة و  ياإيجاب أثراأظهرت النتائج الرئيسية للدراسة أن هناك 
اإلبداعي والسياق التنظيمي اإلبداعي( على أبعاد االستدامة )االقتصادية واالجتماعية والبيئية( في المستشفيات 

 األردنية.

لقيادة من التركيز على ا ابأن تعطي المستشفيات األردنية مزيد ةالباحث تبناًء على نتائج الدراسة ، أوص
اإلبداعية لتعزيز جودة برامج االستدامة لديها من أجل االستفادة من هذا النمط من القيادة. تشجيع المستشفيات 

 استدامة ونمو المستشفيات الحكومية والخاصة.األردنية على التركيز أكثر على القيادة اإلبداعية من أجل 
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