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 شكر وتقدير
 

أقدم امتناني  ،�عد حمدهلل وشكره وعظیم فضله �أن منحني القدرة والصبر إلنجاز هذا العمل المتواضع

الذي سعى جاهدا إلنتاج هذا  ،بالل السكارنةالد�تور  ،على وجه الخصوص ،لكل من أعلمني وعلمني

 ،�طر�قة جیدة إلرشادي في جمیع مراحل الدراسة ،هذا العملهو الذي قام بتقییم  ،العمل �طر�قة مثلى

 ... حیث وجدت في تعلیماته حرص المعلم الذي یدفع ثمار جیدة إن شاء هللا

 همقبولو لطفهم  أعضاء لجنة المناقشة علىلألساتذة و�افة ب عن خالص شكري وتقدیري كما أعر 

 .دراستيمناقشة وتقییم 

و�لى ذلك  ،وأعطاني النصیحة واإلرشاد ،كما أتقدم �الشكر واالمتنان لكل من زودني �المعرفة والمعرفة

على  �حافظون والذین  ،واإلدار�ون  �االساتذة ممثلة ،جامعة االسراءالصرح العلمي السامي الذي تمثله 

 ع أساتذتي الكرام الذین لم �حجبوني. �المعرفة.القد�م ... وجمی العلميهذا الصرح 

 

  

 د
 



 ا��هداء
 

الى من علمني النجاح والصبر... الى من أفتقده في مواجهة الصعاب ولم تمهله الدنیا ألرتوي من 

 .أبي رحمه هللا حنانه ..

الى ینبوع الحنان والعطف الى التي تحمل �سمة الزهر في شفتیها وروعة الحب في مقلتیها وجنة ر�ي 

 .أمي الغالیة أطال هللا في عمرهاتحت قدمیها الى التي تنتظر نجاحي لتحضنني في آخر الطر�ق .. 

العبارات،  وصیاغةالكلمات،  نطق وتعلمتالحروف،  الذین منهم استقیتإلى أساتذتي الكرام.، 

 تخصصي. إلى القواعد في مجال واالحتكام

اللهم اني اسألك خیر النجاح وخیر العلم وخیر الثواب وخیر الحیاة وخیر الممات وثبتني �ا رب وثقل 

وارفع درجتي .. وأسألك العال في الجنة وصل اللهم على سیدنا محمد وعلى آله مواز�ني وحقق آمالي 

 وصحبه وسلم تسلیما �ثیرا .
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 التنظیمي على االبتكار اإلستراتیجي في المستشفیات األردنیة الخاصةأثر التغییر 
 إعداد الطالبة

 انتصار فرحان الدرو�ي
 إشراف 

 الد�تور بالل خلف السكارنة
 الملخص 

 داخــلأثــر التغییــر التنظیمــي علــى االبتكــار اإلســتراتیجي  بیــانالدراســة الــى هــذه هــدفت 
مــن �افــة ) مســتجیبًا مــن 160أمــا عینــة الدراســة فتكونــت مــن ( ،المستشــفیات األردنیــة الخاصــة

عینــة ) مستشــفى 12العــاملین و�افــة المســتو�ات االدار�ــة فــي هــذه المستشــفیات والبــالغ عــددها (
وقــد تــم اعتمــاد االســتبانة االلكترونیــة بــدًال مــن االســتبانة التقلید�ــة، واســتخدمت الباحثــة  ،الدراســة

لبیانــات، وتــم اختبــار الفرضــیات �اســتخدام االنحــراف المعیــاري االســالیب الوصــفیة فــي تحلیــل ا
 والتفرطح وتحلیل االنحدار البسیط. واختبار معامل الثبات واختبار معامل االلتواء

مسـتوى التغییــر التنظیمـي �الثقافـة �ـان مرتفعــا وتوصـلت الدراسـة الـى العدیـد مــن النتـائج أهمهـا: 
فیات المبحوثة تر�ز على الثقافة التنظیمیـة الخاصـة بهـا وتشـجع وتدل هذه النتیجة على أن إدارة المستش

مستوى وأن  ، على التغییر �الثقافة التنظیمیة �شكل یؤدي إلى تحسین �فاءة العمل في هذه المستشفیات
مرتفـــع وتــــدل هـــذه النتیجــــة علـــى اهتمــــام المستشـــفیات الخاصــــة االردنیــــة االبتكــــار االدار�ـــة �ــــان اهمیـــة 

ي وتر�ــز علیــه وتقــوم بتطــو�ر مهــارات العــاملین االدار�ــة حتــى �ســتطیعوا الوصــول الــى �االبتكــار االدار 
مسـتوى االبتكـار التسـو�قي �ـان مرتفعـا وأن ، افكار خالقة وجدیـدة �مكـن اسـتخدامها فـي الناحیـة االدار�ـة

ـــى ان المستشـــفیات تقـــوم �اســـتثمار امكان ـــدل هـــذه النتیجـــة عل تهـــا ومواردهـــا لتحقیـــق تســـو�ق مبتكـــر یاوت
لعملیـة التسـو�قیة ل الوصـول الـى افضـل مسـتوى لمنتجاتهـا وخـدماتها وا�ضـا اسـتثمار االفكـار الجدیـدة فـي 

�كافة مراحلها، مستوى االبتكار التقني �ان مرتفعا وهذا یـدل علـى اهتمـام المستشـفیات الخاصـة االردنیـة 
لجدیدة التي تقوم بتحسین المخرجـات الطبیـة للمرضـى وا�ضـا �االبتكارات التقنیة خصوص في االدوات ا

 تدل هذه النتیجة على اهتمام المستشفیات بتدر�ب العاملین على احدث التقنیات.
قـدمت الباحثـة العدیـد مـن التوصـیات أبرزهـا: إهتمـام المستشـفیات  نتائج الدراسة فقدوعلى ضوء 

ي، یجة ألسـهامها فـي االبتكـار االســتراتوارد البشـر��ـالم�شـكل أكبـر الخاصـة االردنیـة فـي محافظـة عمـان 
التوصیة ، ان یتضمن التغییر في الموارد البشر�ة تغییرا مستند الى الجدارات والكفاءات المعرفیة والمهنیة

�إنشاء لجـان متخصصـة �ـالتغییر التنظیمـي لقیـاس عملیـة التغییـر فـي �افـة مراحلهـا وتصـو�ب االخطـاء 
 . ةالناجمة من خالل العملی

 .التغییر التنظیمي، االبتكار اإلستراتیجي، المستشفیات الخاصة، االردن الكلمات االفتتاحیة:
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Abstract  

 
 The current study aimed at identifying the impact of organizational change on 

strategic innovation in Jordanian private hospitals. As for the study sample was consisting 
of (160) respondents from all employees and all administrative levels in these hospitals, 
which are (12) hospitals representing the study sample. The electronic questionnaire was 
adopted instead of the traditional questionnaire, and the researcher used descriptive 
methods to analyze the data, and the hypotheses were tested using standard deviation, 
stability factor test, torsion and kurtosis coefficient test, and simple regression analysis. 

This study has come out with a number of results importantly:  
The level of organizational change in culture was came at "high" level and this 

result indicates that the researched hospital administration focuses on its organizational 
culture and encourages change in organizational culture in a way that leads to improving 
the efficiency of work in these hospitals. The level of administrative innovation was came 
at "high" level and this result indicates that interest of Jordanian private hospitals in 
administrative innovation and focuses on it, and develops the skills of administrative 
workers so that they can access creative and new ideas that can be used in the 
administrative aspect. 

 The level of marketing innovation was came at "high" level and this result indicates 
that hospitals invest their capabilities and resources to achieve innovative marketing of 
their products and services and its services, as well as investing new ideas in reaching the 
best level of the marketing process in all its stages, the level of technical innovation was 
came at "high level" and this indicates the interest of Jordanian private hospitals in 
technical innovations, especially in the new tools that improve medical outcomes for 
patients. This result also indicates the hospitals ’interest in training workers in the latest 
technologies. 

In the light of the study results, the researcher has come out with a number of 
recommendations, most importantly:  Jordanian private hospitals in Amman governorate 
have to pay more attention to human resources for their contributions to strategic 
innovation, that the change in human resources includes a change based on competencies 
and knowledge and professional competencies, recommend the establishment of 
committees specialized in organizational change to measure the process of change in all its 
stages and to correct the errors resulting through the process. 
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