
2015يونيو )حزيران(  -1، ع 35ربية لإلدارة، مج المجلة الع  

241 

 االعتمادتطبيق معايير  أثر

 *األردنية الخاصة أداء المستشفياتفي 

 سيـف إبراهيمناصر د. 
 قسم إدارة المستشفياترئيس  -ستاذ مساعد أ

 دلفياجامعة فيال - كلية العلوم اإلدارية والمالية

 المملكة األردنية الهاشمية

 الملخص:
الحاليىة  الدراسىة هىدفت ذلى  على  وبناء ،األداء في المستشفياتتحسين الجودة و لساسية االعتماد من األدوات األيعتبر 

العنايىة و القيىادة  والتىي تمثلىت بمعىايير( مجلىس اعتمىاد المسسسىات الةىحية معىايير)  تطبيق معىايير االعتمىادثر أ فحصإل  
دارة المعلومىىىات والنىىىدمات الفندقيىىىة والمىىىوارد البشىىىرية والنىىىدمات التشنيةىىىية وا لية االجتماعيىىىة مسىىىئو لبىىىالمريا والسىىىالمة واا

 ،لقيىىاس األداء( معىىايير جىائزة مىىالكوم بالىدريج) مىىن حيىت نتائجهىا فىىي أداء المستشىفيات الناةىىة األردنيىة والتحسىين المسىتمر
ومىن وجهىة ن ىر األطبىاء  ة،المرضى  والماليىة والعىاملين والكفىاءة التشى يلية واالجتماعيىونتىائج الةىحية والتي تمثلت بالنتىائج 

 (.2011-2010) عوامنالل األو  والممرضين
وتىىم  ،الا سىىسا (77اشىىتملت على  ) سىتبانةبواسىىطة اهىا جمعىىت بيانات هىذ  الدراسىىة دراسىة وةىىفية وتحليليىة، اعتبىىاريمكىن 

نسىىبة ب ،اسىىتبانات( 204واسىىترد منهىىا ) ،مىىن مجتمىىد الدراسىىة (%17)تمثىىل  ا( مو فاىى286توزيعهىىا علىى  عينىىة عشىىوائية مىىن )
ام اإلةدار النامس عشىر مىن برنىامج الحزمىة اإلحةىائية للعلىوم استندبواسطة  اولجت إحةائيا وع .(%71) بل ت استجابة

(. واعتمىىدت علىى  اإلحةىىاء الوةىىفي لفحىىص مت يىىرات الدراسىىة، وانتبىىارات تحليىىل االنحىىدار SPSS,Ver.15االجتماعيىىة )
 لتحليل ومعالجة البيانات والمعلومات. 

يجابيىة متفاوتىة، فقىد كىان أعلى  إنية الناةة تطبق معىايير االعتمىاد بمسىتويات أن المستشفيات األردالدراسة إل  توةلت 
ويمثىل هىذا المت يىر  ،ا معىايير المىوارد البشىريةمستوى تطبيق لمعايير الندمات التشنيةية والمعلومات والعنايىة بىالمريا، وأنيىرا 

فىي مسىتويات معىايير االعتمىاد تطبيىق ل إحةائية داللةي ذثر أ جودأ هرت الدراسة و  ااألقل من حيت مستويات التطبيق. وأيضا 
 لتىزاماال أهميىةو  ضرورة نية في مجاالتاألردالناةة قدمت الدراسة مجموعة من التوةيات إل  المستشفيات  أداء المستشفيات.

يىة مسى  أنطىاء عملوالىتنلص مىن  ،االعتمىاد معىاييرتطبيىق تشجيد المستشفيات األنرى عل  و معايير االعتماد،  جميدبتطبيق 
 تحسين األداء في المستشفيات األردنية. وذل  بهدف  ،مستويات تطبيق معايير االعتماد تقييمو 

 :المقدمة
لى  التميىز فىي أدائهىا لتحقيىق أهىدافها و  والمتالحقة، السريعة مواكبة التطورات إل تسع  من مات األعمال في العةر الحالي  اا

إنتىىا   مجىىال حكوميىىة، سىواء أكانىىت تعمىىل فىي مسىىواء أكانىىت ناةىة أ لىى  المن مىاتوال تنتلىىف فىي ذ ،بىععل  كفىىاءة وفاعليىة ممكنىىة
                                                           

 .2013 ديسمبر، وُقبل للنشر في 2013 مارستم تسلم البحت في  *
 لدى إدارة المجلة لمن يرغب في االطالع عليها. استبانة الدراسة متوفرة 
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مىىن نىىالل  المتاحىىة فاألسىىاس الىىذي يحكىىم تحركهىىا هىىو عمىىل اإلدارة بنجىىا  فىىي حسىىن تو يىىف المىىوارد. السىىلد موتقىىديم النىىدمات أ
   .استندامها للفكر اإلداري واألساليب الحديثة لتحقيق رسالتها وأهدافها

ىمىىن الموضىوعات التىي تلقىى  اه ورفىىد مسىتوى األداء الجىودةوع وقىد غىدا موضىى فىي عىىالم من مىات األعمىىال  اواسىىعا  اتماما
فلسىفة تتركىز على  ضىرورة تكامىل األنشىطة فهي ، عل  انتالف أنواعها وأحجامها وفي قطاع المستشفيات عل  وجه التحديد

وذلىى  إلتقىىان العمىىل مىىن البدايىىة وحتىى  النهايىىة بعقىىل  .  بىىين المسىىتويات اإلداريىىة جميعهىىاوالو ىىائف دانىىل المن مىىة، والتشىىار 
العىاملين  جميىداألنطاء والتكاليف الممكنة، كما تركز عل  التحسىين المسىتمر فىي كىل جوانىب المن مىة والتعكيىد على  توعيىة 

 (.2008)الحوري،  في األداء كعساس للتفوق

، ومىن ولتطىوير أدائهىا هاتحسىين نىدماتلالمسىتندمة  ائىقالطر األساليب و  تتعددفقد  األردنية مستشفياتفي ال وكذل  الحال
علىىى  مجموعىىىة مىىىن  يرتكىىىزواألسىىىلوب عبىىىارة عىىىن مىىىنهج أو فلسىىىفة إداريىىىة  ،االعتمىىىادأسىىىلوب تطبيىىىق معىىىايير  ابىىىين أكثرهىىىا انتشىىىارا 
دى اهتمىىام علىى  مىى هىىذاويىىدل  .سىىابقاا لمجموعىىة مىىن المعىىايير الموضىىوعة والمتفىىق عليهىىا مىىد التطبيىىق الفعىىال ،المبىىادو واألسىىس

 ،رفىد مسىتوى النىدمات المقدمىةلتحسىين األداء و بتطوير الندمات وتحسين نوعيتها وقيىاس جودتهىا كوسىيلة  المستشفيات األردنية
 .االعتمادمن نالل استندام األساليب العلمية اإلدارية الحديثة وتل  الناةة بالجودة ومن بينها أسلوب  وال يتم ذل  إال

 :الدراسة ُمشكلة
 لواقىد ومد تزايد االنتقىادات (،2008الن ام الةحي األردني )المجلس الةحي العالي،  تواجه قطاع التي تحدياتبسب ال

المستشىفيات والتىي يعىود جانىب كبيىر ب مىن تىردي الندمىة الطبيىة المىواطنينبعىد أن كثىر تىذمر و  ، فىي األردن الةىحية الندمات
وفىي  (،2009 ديىوان الندمىة المدنيىة، ؛International Hospitals Group, 2009) لترهىل اإلداري وعىدم االنضىباطلمنهىا 

والتىىي أ هىىرت  (USAID) بالتعىىاون مىىد الوكالىىة األمريكيىىة للتنميىىة الدوليىىةوزارة الةىىحة األردنيىىة  أعىىدتهاضىىوء الدراسىىة التىىي 
العديىىد مىىن المستشىىىفيات  سىىارع – (2009 وجىىود فجىىوات فىىي البنيىىة التحتيىىىة للرعايىىة الطبيىىة فىىي المستشىىفيات األردنيىىىة )سىىنجق،

الجهىود الالزمىة لتطبيىق  كىل، وبىذل كبيىرةإلى  تىوفير المىوارد ال( USAIDاألردنيىة ووكالىة ) وزارة الةىحة قبىل منمشتر   وبدعم
ولمحدوديىة الدراسىات واألبحىات التىي تناولىت تقيىيم النتىائج جىودة نىدماتها الةىحية. أدائها و معايير االعتماد والهادفة إل  تحسين 

تىىعتي هىىذ  الدراسىىة  ، (Ministry of Health, 2011) االعتمىىاد فىىي المستشىىفيات األردنيىىةئيىىة لجهىىود تطبيىىق معىىايير النها
  تطبيق معايير االعتماد في أداء المستشفيات الناةة األردنية.ثر أ لمحاولة تشنيص

 :أهداف الدراسةأهمية و 
مسىتوى الفكىر الن ىري  ، والتحىول مىنباإلنسانالمتعلقة ومات تستمد الدراسة الحالية أهميتها من أهمية الوةول الحر للمعل

تطبيىىق معىىايير فىىي مجىىال  الناةىىة األردنيىىة المستشىىفيات الضىىوء علىى  تجربىىة تلقىىي الدراسىىة سىىوف. تلمىىس نسىىبية الحقيقىىةإلىى  
مىن و  األداء. يفىوأثىر   االعتمىادمعىايير القرار عل  بيان ماهية مضامين  أةحابتساعد مديري المستشفيات و سوف ، و االعتماد

 تحقيق النتائج التالية:من نالل في حقل الجودة الةحية  مساهمة متواضعةإل  تحقيق  تسع  الدراسةجانب آنر سوف 
 .الناةة يةاألردنمعايير االعتماد المطبقة في المستشفيات ف عل  التعر  -1

 مىنلحاةىلة على  شىهادة االعتمىاد معىايير االعتمىاد فىي المستشىفيات األردنيىة الناةىة واتطبيق  التعرف عل  مستويات -2
 .والممرضين طباءاأل وجهة ن ر كل من
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 .التعرف عل  مستويات األداء في المستشفيات األردنية الناةة والحاةلة عل  شهادة االعتماد -3

 . والحاةلة عل  شهادة االعتماد في أداء المستشفيات معايير االعتمادتطبيق ثر أ الكشف عن -4

أداء فىىىىي  معىىىىايير االعتمىىىىادتطبيىىىىق ثىىىىر أ لين فىىىىي تفسىىىىير االنتالفىىىىات الممكنىىىىة فىىىىينةىىىىائص العىىىىام دور الكشىىىىف عىىىىن -5
 .الحاةلة عل  شهادة االعتماد المستشفيات

 :أسئلة الدراسة
ىة  معىايير االعتمىادتطبيىق ثىر أ مىاالسسال اآلتىي: عن  اإلجابةتتلنص مشكلة الدراسة في  فىي أداء المستشىفيات الناة 

عن هذا السسال بواسطة التعامل مد كل من  اإلجابةوسيحاول الباحت  ؟والممرضين طباءمن وجهة ن ر كل من األ األردنية
 :التاليةاألسئلة 

معىىىايير االعتمىىىاد )معىىىايير مجلىىىس اعتمىىىاد المسسسىىىات الةىىىحية( فىىىي المستشىىىفيات األردنيىىىة تطبيىىىق  مسىىىتوياتهىىىي مىىىا  -1
 ؟الناةة والحاةلة عل  شهادة االعتماد

ريج األمريكيىىة( فىىي المستشىىفيات األردنيىىة الناةىىة والحاةىىلة علىى  شىىهادة دمىىالكوم بالىىمسىىتويات األداء )معىىايير هىىي مىىا  -2
 ؟واالجتماعية والكفاءة الةحية والمرض  والمالية والعاملينوالمتعلقة بالجوانب االعتماد 

 تلمستشىىفياافىىي أداء االعتمىىاد معىىايير ( لتطبيىىق α ≤ 0.05يجىىابي ذو داللىىة إحةىىائية عنىىد مسىىتوى )إثىىر أ يوجىىدهىىل  -3
 ؟االعتمادشهادة  فيالحاةلة 

فىي االعتمىاد معىايير ( في إجابات المبحوثين ألثر تطبيق α ≤ 0.05فروق ذات داللة إحةائية عند مستوى ) وجدت هل -4
 ؟تعزى لنةائةهم الشنةية والو يفية االعتمادالحاةلة عل  شهادة  لمستشفياتاأداء 

 :فرضيات الدراسة
 عل  النحو اآلتي:و ةياغة الفرضيات التي تسع  الدراسة لفحةها وانتبارها  تفي ضوء مشكلة الدراسة وأسئلتها تم

 االعتمىادمعىايير ( لتطبيىق α ≤ 0.05يجىابي ذو داللىة إحةىائية عنىد مسىتوى )إثىر أ يوجىدال  :ولـ الرئيسة األ الفرضية  -
يىة والعىاملين، والكفىاءة، الةىحية والمرضى  والمال)النتائج من حيت  االعتماد الحاةلة عل  شهادة لمستشفياتافي أداء 

 .واالجتماعية(

فىي  االعتمىادمعىايير ثىر تطبيىق أل( α ≤ 0.05فروق ذات داللة إحةىائية عنىد مسىتوى )وجد ت ال: الفرضية الرئيسة الثانية -
 .تعزى لنةائةهم الشنةية والو يفية االعتماد الحاةلة عل  شهادة لمستشفياتاأداء 

 :التعريفات اإلجرائية
 والوسيطة وكما يلي: تابعةجموعة من المت يرات المستقلة والشملت الدراسة م

هىي مجموعىة المعىايير المعتمىدة مىن قبىل مجلىس اعتمىاد : المستشـفيات لمعايير اعتمادوالممثلة  المتغيرات المستقلة -الا و أ
 ( والمكونة من:2006 ،مجلس اعتماد المسسسات الةحية)المسسسات الةحية في األردن 
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عكىىىس حىىىرص مىىىدير المستشىىىف  علىىى  القيىىىام بوضىىىد ن ىىىام لإلشىىىراف علىىى  المىىىوارد المتاحىىىة فىىىي المستشىىىفيات، ت : معـــايير القيـــاد  -
وتطبيىىق برنىىامج لتحسىىين الجىىودة، والتعكىىد مىىن تطبيىىق المستشىىف  لجميىىد األن مىىة والقىىوانين، وتطبيىىق نطىىة واضىىحة لالتةىىال بىىين 

 .ية للمستشف العاملين، ووضد ومتابعة تطبيق النطة االستراتيج جميداإلدارة و 

                                 :نموذج الدراسة

 
 : نموذج الدراسة(1الشكل )

: تهىىدف إلىى  التعكىىد مىن اتبىىاع إدارة المستشىىف  لسلسىىلة مترابطىىة مىن اإلجىىراءات لتقىىديم النىىدمات الةىىحية معــايير العنايــة بــالمري  -
االنتةاةىات  جميىدبحيت تشىتمل نطىة عىال  المرضى  على  مشىاركة   ،اجه من المستشف إل  المريا منذ دنوله وحت  إنر 

   .المطلوبة في تقديم ندمات الرعاية الةحية وحسب دليل تقديم العناية الطبية
. ويتطلىب فىي المستشىف  بيئىة: وترتكز عل  تطبيق مكىونين أساسىين همىا السىالمة الطبيىة وسىالمة المعايير أنظمة السالمة -

نطىىة إلدارة البيئىىة الماديىىة، والتفتىىي  امج ةىىحي للمىىو فين، و برنىىللسىىيطرة علىى  انتشىىار العىىدوى، و  قيىىام بتطبيىىق نطىىةذلىى  ال
 .عل  المرافق المادية للمستشف  وةيانتها، ومكافحة مناطر الحريق والدنان

ضى  لتكىون أداة لالتةىال والتنسىيق المر  جميىد: هي العملية التىي يىتم مىن ناللهىا تىوفير السىجالت الطبيىة لمعايير إدار  المعلومات -
 .العلمي والتعليم الطبي المستمر بين مقدمي الندمات الةحية، وتوفير المعلومات الالزمة للبحت

مكونات أساسية هي التدبير المنزلي، وندمات الن افة، وندمات ال سيل.  ة: تشتمل عل  ثالثمعايير الخدمات الفندقية -
ومسىىىاعدة  مىىىة لتىىوفير نىىىدمات الطعىىىام والحميىىات الطبيىىىة والشىىىراب، وبطريقىىة مكملىىىةوتهىىدف إلىىى  تن ىىيم اإلجىىىراءات الالز 

 .يةللنطة للعالج
: يىىىسدي تطبيقهىىىا إلىىى  ضىىىمان تىىىوافر العىىىدد والتنىىىوع الكىىىافي مىىىن الكىىىوادر النبيىىىرة والمسهلىىىة فىىىي معـــايير المـــوارد البشـــرية -

فير أوةىاف و يفيىة لجميىد العىاملين، ، وتىو ، وتحسىين رضىا العىاملينمن نالل تطبيق نطة موحدة للتو يفالمستشف  
 .داءاألوسياسة موحدة لتقييم 

شىىىعاعي نىىىالل كىىىل األوقىىىات وبمىىىا : تشىىىتمل علىىى  تىىىوفير نىىىدمات المنتبىىىر ونىىىدمات التةىىىوير اإلمعـــايير الخـــدمات التشخيصـــية -

 المتغيرات المستقلة
 معايير االعتماد

 .معايير القيادة -1
 .معايير العناية بالمريا -2
 .معايير أن مة السالمة -3
 .معايير إدارة المعلومات -4
 .ةمعايير الندمات الفندقي -5
 .معايير الموارد البشرية -6
 .معايير الندمات التشنيةية -7
 معايير المسئولية االجتماعية. -8
 .معايير التحسين المستمر -9

 المتغيرات التابعة
 تشفياتأداء المس

   .نتائج ةحية -1
   .نتائج المرض  -2
 .نتائج مالية وتسويقية -3
 .نتائج العاملين -4
 .نتائج كفاءة المستشف   -5
 .نتائج اجتماعية -6

 المتغيرات الوسيطة
 نةائص العاملين

 .المهنة -1
 .المسهل العلمي -2
 .طبيعة الو يفة )اشرافية( -3
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ىى يتناسىىب مىىد النىىدمات الةىىحية التىىي يقىىدمها المستشىىف  ىى اكما  عىىن طريىىقتشىىف  بيئىىة المس فىىي سىىالمةضىىمان ال. وتهىىدف إلىى  اونوعا
 .المةنعةتطبيق برامج ةيانة ومعايرة األجهزة التشنيةية حسب توةيات الشركات 

واحتياجىات وعىادات وتقاليىد  المستشىف  لحقىوقيهىدف هىذا المكىون إلى  ضىمان اسىتجابة  :لية االجتماعيـةمسئو معايير ال -
مىن المىىريا أو مىىن ينىوب عنىىه علىى   والمسىىتنيرة السىىابقةومعتقىدات المرضىى . ويتمثىىل  بوجىوب الحةىىول علىى  الموافقىة 

 . لية تجا  حقوق المرض مسئو في المستشف ، وقيام إدارة المستشف  بتحمل ال له الندمات الةحية المقدمة
التحسىىىين المسىىىتمر فىىىي المستشىىىف . وقيىىىام الجىىىودة الشىىىاملة و  : تشىىىتمل علىىى  تبنىىىي منهجيىىىةالتحســـيل المســـتمرمعـــايير  -

حىىىوادت واألنطىىىاء الطبيىىىة كىىىعداة للكشىىىف عىىىن فىىىرص التحسىىىين وزيىىىادة سىىىالمة المستشىىىف  بتطبيىىىق ن ىىىام لإلبىىىال  عىىىن ال
 .المرض 

الواليــات المتحــد  األمريكيــة  مستشــفياتبلــدرج والمعتمــد  امــالكوم بل داءاألقيــا  معــايير لالممثلــة و المتغيــرات التابعــة  -اثانيا 
  والمكونة من: (Malcolm Baldrige Health Care  Criteria, 2010) ولكثير مل المستشفيات حول العالم

ة نطىة العىال ، وطىول فتىرة التعرف عل  نتائج سىالمة المرضى ، وةىح هي العملية التي يتم من ناللها: الصحيةنتائج لا -
   .لدى المرض  المنومين في المستشف  ، ونسب حدوت المضاعفات، ونسب الوفياتاإلقامة

   نرى.فيات ومقارنتها مد المستشفيات األستش: التي تركز عل  نتائج رضا المرض  في المالمرض  نتائج -
 أسىواقالتوسىد فىي و الحةىة السىوقية، و ، ربىا نمىو األو : تشتمل على  العوائىد الماليىة المحققىة، تسويقيةالالمالية و النتائج  -

 جديدة.
رضىا و ، نللعىاملي ةعىدد سىاعات الدراسىة المتاحىو نتاجيىة الشىهرية للعىاملين، التعىرف على  اإل : تهىدف إلى العامليل نتائج -

 نسب تر  العمل.و العاملين، 
: تشىىىير إلىىى  نتىىائج المستشىىىف  مىىىن حيىىىت عىىىدد مراجعىىىي العيىىىادات النارجيىىىة، وعىىىدد المرضىىى  المستشـــف كفـــاء  نتـــائج  -

  شف .تش ال في المسنسبة اإلو ، المنجزة عدد العمليات الجراحية الكبرىو المنومين، 
   .وعائالتهم تطبيق لوائ  حقوق المرض و شريعات، والت : تشير إل  درجة االلتزام بالقوانيناجتماعيةنتائج ال -

  .العاملين وةفات نةائصفي تمثلت  :المتغيرات الوسيطة -اثالثا 

 :اإلطار النظري للدراسة
 :اعتماد المستشفيات

تمىىاد بىىدأ اعتمىىاد النىىدمات الةىىحية أول مىىا بىىدأ فىىي الواليىىات المتحىىدة األمريكيىىة فىىي نمسىىينيات القىىرن العشىىرين. ويعتبىىر االع
إن عمليىىىىة حةىىىىول . الةىىىىحية الرعايىىىىةنىىىىدمات ة التىىىىي تسىىىىتندمها البلىىىىدان الةىىىىناعية المتقدمىىىىة لضىىىىمان جىىىىودة رئيسىىىىا األداة الحالياىىىى

قيىىيم شىىامل ألدائهىىم أعضىىاء كادرهىىا القيىىام بىى جراء ت جميىىدتتطلىىب مىىن المستشىىف  ومىىن التىىي  عمليىىةالالمستشىىف  علىى  االعتمىىاد هىىي 
 )وزارة الةىحة األردنيىىة، تىىي يجىب ت ييرهىىا أو العمليىات واإلجىىراءات الجديىدة التىىي يىتم اسىىتحداثهاف علىى  الممارسىات الالحىالي والتعىر 

هىىو العمليىىة التىىي ، و الىىدليل الملمىىوس علىى  أن المسسسىىة ملتزمىىة بتحسىىين نوعيىىة الندمىىة المقدمىىة للمىىريا ويعتبىىر االعتمىىاد (.2005
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وتحىدد مىا إذا كانىت هىذ  المسسسىة تفىي بالمعىايير  ،)المستشف ( الةحيةبتقييم المسسسة  المسسسة المانحة لالعتمادتقوم  من ناللها
;  2007) شىىىىو وآنىىىىرون، ل فضىىىىاألداء األق يىىىىتحقو  ،التىىىىي وضىىىىعت للمحاف ىىىىة علىىىى  نوعيىىىىة الرعايىىىىة الةىىىىحية المقدمىىىىة وتحسىىىىينها

Bohigas et al., 1998.)   

لتقىديم  ةىحيحة بيئىة إيجىاد تشىتمل على يىدة عداالعتمىاد ف نهىا سىتحقق مزايىا  معىاييرتطبيىق المستشىفيات  تتبنى وعندما 
تحسىىين االتةىىال و  ةىىند القىىرارمشىىاركة جميىىد العىىاملين فىىي و  ، داءاألتحسىىين (، و Scrivens, 1998النىىدمات الةىىحية )

زيىادة درجىة المةىداقية والثقىة و  ،والتعلىيملتىدريب لضمان تطىوير ن ىام و  لتزامزيادة االو  ،تعاون بين األقسام في المستشفياتوال
يجىىاد ن ىىام لتحفيىىز العىىاملينو  ،المستشىىفيات ا تجىى  جتماعيىىة والقانونيىىة تجىىا  المرضىى لية االمسىىئو ن ىىام للمحاسىىبة وتحمىىل الو  اا

 . (2009من مة الةحة العالمية، )

 :عل  االعتماد المستشف  صولح

نىىالل  مىىن شىىاملةو أو هيئىىة غيىىر حكوميىة، بعىىد إجىىراء عمليىىة مسى  طوعيىىة  مجلىىستعطىى  مىن قبىىل  )شىىهادة( إجىىازة وهى
 التىىي عىىاييربالم المستشىىف قيىىد لتقيىىيم مىىدى ت، تكىىرر كىىل ثىىالت سىىنوات دقيق لكىىل أجىىزاء وأقسىىام المستشىىف الىىكامىىل و الالفحىىص 
( مستشىف  60المستشىفيات الناةىة البىالد عىددها ) سىعت وفي األردن. )مان  الشهادة( اإلجازة مجلسمن قبل  سابقااحددت 

 ن عىدد المستشىفيات الناةىةلكى ،عتمىاداالتجدات العالميىة والحةىول على  شىهادة إل  تطوير ندماتها الةحية لمواكبة المسى
مىىن قبىل مجلىىس اعتمىىاد  الممنوحىىة شىىهادة االعتمىادبتطبيىىق معىايير االعتمىىاد والحةىىول على   لتىىزامالتىي اسىىتطاعت إ هىار اال

المستشىىىف  ألردن، و وهىىىي مستشىىىف  ا ،(2010 مستشىىىفيات فقىىىط )سىىىنجق، ةثالثىىىيتجىىىاوز  لىىىمالمسسسىىىات الةىىىحية فىىىي األردن 
الكثير من . حيت يتطلب تحقيق هذا الهدف (2010االستقالل )مجلس اعتماد المسسسات الةحية، مستشف  التنةةي، و 
ىواالمتثىال  ،أعمال التطبيىق ، والتوثيىق لكثيىر مىن السياسىات واإلجىراءات والنطىط والنطىوات وبمسىتويات عاليىة للمعىايير اتماما

تقسىيم يمكىن (. و United States Agency for International Development, 2008اإلرشىادية الطبيىة المكتوبىة )
الكىىادر القيىىادي فىىي  يتبنىىتتمثىىل ب( Brown, 2005نطىىوات )عىىدة عمليىىة تحضىىير المستشىىف  للحةىىول علىى  االعتمىىاد إلىى  

التىىزام الكىىىادر و  ،العتمىىىادا معىىاييرلأهميىىة وقيمىىىة التطبيىىق المستشىىف  وأن يىىىدر   ،المستشىىف  مبىىدأ الجىىىودة والتحسىىين المسىىتمر
، ر تعريفىىه للجىىودة بشىىكل واسىىدقيىىام المستشىىف  بوضىىد ونشىى، و ادالقيىىادي لنشىىر مبىىدأ ومىىدى أهميىىة العمىىل نحىىو تحقيىىق االعتمىى

قيىىىام المستشىىىف  بتثقيىىىف مو فيىىىه و  .المسىىىتمرتحسىىىين ال أنشىىىطةتشىىىكيل لجنىىىة لتحسىىىين الجىىىودة فىىىي المستشىىىف  تشىىىرف علىىى  و 
بىىى جراء التقيىىىيم الىىىذاتي، لبيىىان وضىىىد المستشىىىف  الحىىىالي، بمىىىا ينىىىص  قيىىىامال، و ر االعتمىىادكىىىادر  حىىىول تحقيىىىق معىىىاييوأعضىىاء 

تطىابق تنفيذ التقييم الذاتي للمستشف  المدعم باألدلىة، بحيىت يتضىمن توثيىق مىا يو  ،معايير الموضوعةالمد االمتثال والتطابق 
 . قها بشكل كاملمعايير التي لم يتم تحقيال جميدلتنفيذ قيام بوضد نطة فعلية ال، و وما ال يتطابق مد المعايير

 والتقيىىيم لمسىى با مجلىىس اعتمىىاد المسسسىىات الةىىحية قيىىامعنىىد للحةىىول علىى  شىىهادة االعتمىىاد  تسىىتكمل المرحلىىة النهائيىىة
مراجعىىىة  -2 .نطىىىطو  سياسىىىاتمىىىن مراجعىىىة وثىىىائق المستشىىىف   -1 :علىىى  تشىىىتملبحيىىىت  ،لمسىىىتويات تطبيىىىق المعىىىايير النهىىىائي

مقىىىابالت  -4 .لمسىىىتويات تطبيىىىق معىىىايير االعتمىىىاد توجهىىىاتهمتقيىىىيم ل ة الكىىىوادر العاملىىىة فىىىي المستشىىىف لىىىمقاب -3 .السىىىجالت الطبيىىىة
عنىىىد  االعتمىىادشىىهادة تمىىن  و . مقابلىىة مىىدير المىىوارد البشىىرية -6 .مقىىابالت أعضىىاء اإلدارة العليىىا فىىي المستشىىف  -5 .المرضىى 

 يعىىاد فىىي نهايتهىىا الفحىىص ثانيىىة، الشىىهادة تبقىى  ةىىالحة لمىىدة ثىىالت سىىنواتهىىذ  ، و وبمسىىتويات عاليىىةلمعىىايير االتعكىىد مىىن تطبيىىق 
 .  (2009)مجلس اعتماد المسسسات الةحية،  لمعاييرلبناءا عل  مستويات االمتثال  (اإلجازةالشهادة ) لتجديد أو حجب
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 :برنامج االعتماد األردني

ىىااألردن نىىالل السىىنوات القليلىىة الماضىىية اه شىىهد يىىة الةىىحية، وينةىىب هىىذا االهتمىىام علىى  تشىىنيص بجىىودة الرعا تماما
يجاد الحلول وتوفير قواعد للبيانات، والمساهمة في قياس ومتابع مر الىذي األ ،ة مستوى جودة الندمات الةحيةالمشكالت واا

وزارة الةىحة، ندمات الرعاية الةىحية )إل  وضد استراتيجية شاملة تهدف إل  تحسين جودة  األردنية دفد وزارة الةحة
( االتفاقيىىة 2003قعىىت فىىي عىىام )مىىد هىىذ  التوجهىىات و  ا(. وانسىىجاما 2008مجلىىس اعتمىىاد المسسسىىات الةىىحية،  ؛2006

الىىدولي  نمىىاءاألولىى  لمشىىروع إعىىادة هيكلىىة الن ىىام الةىىحي األردنىىي وتطبيىىق برنىىامج االعتمىىاد بىىين الوكالىىة األمريكيىىة لإل
(USAIDووزارة الةحة األردنية، ووقد االنتيار عل  شركة ) (Abt Associatesاألمريكية )،  تشرف عل وهي شركة 

 (:Ministry of Health, 2004) تنفيذ هذا المشروع في األردن وحسب النطوات التالية

تراتيجية وضىىد النطىىة االسىىتنفيىىذ المشىىروع ومكىىان إقامتىىه عمىىان، و ين مىىدير تنفيىىذي للمشىىروع ليقىىوم باإلشىىراف علىى  يىىتع
األردنية لمتابعة تطبيق  لجنة برئاسة وزير الةحة وعضوية ممثلين عن القطاعات الةحية تشكيلالشاملة لتنفيذ المشروع، و 

واإلجراءات الطبية واإلدارية في المستشف ،  نشطةاأل جميدوالتي ت طي  تطوير المسودة األول  لمعايير االعتمادالمشروع، و 
 ،مساعدة المستشفيات عل  وضد نطة لتطبيق الجودة، و االعتمادتوفير الموارد المطلوبة لقيام المستشفيات بتطبيق معايير و 
د مىن درجىة التقييم السنوي للمستشفيات المشىاركة للتعكىبما يتالءم مد التجربة األردنية، و  االعتمادالمراجعة المستمرة لمعايير و 

طنية لمن  شهادات االعتمىاد تعسيس هيئه و ن مة إلجراءات اعتماد المستشفيات، و مالقوانين تطبيقها لهذ  المعايير، واقترا  ال
 للمستشفيات التي تنج  في تطبيق معايير جودة الرعاية الةحية.

 Health Care Accreditation)  مجلىىىس اعتمىىىاد المسسسىىىات الةىىىحية 2008 فىىىي أنشىىى لهىىىذ  النطىىىوات  الا واسىىىتكما

Council)، الرعايىة الةىحيةمسسسىات  عتمىادال اوطنية مستقلة تعمل بوةىفها راعياى استجابة لضرورة وجود هيئة والذي جاء 
 لمسسسىات الةىحيةلعتمىاد مىن  شىهادات االو  ،التعكد من تطبيق المستشف  للمعايير المعتمدة والمتفق عليهىاعند  ،في األردن

 بهدف بناء قاعدة مستدامة للتطوير والتحسين المستمر في جودة وسالمة ندمات الرعاية الةحية.

 عتماد:الاد  اشهالحاصلة عل  الخاصة المستشفيات 

وسىىىالمة نىىىدمات الرعايىىىة  ةيسىىىع  مجلىىىس اعتمىىىاد المسسسىىىات الةىىىحية إلىىى  تطبيىىىق رسىىىالته الهادفىىىة إلىىى  تحسىىىين جىىىود
تطبيىىق كافىىة  اسىىتطاعت نمسىىة مىىن المستشىىفيات األردنيىىة (2010ل ايىىة نهايىىة العىىام )و الةىىحية مىىن نىىالل مبىىدأ االعتمىىاد. 

فىي  ركىزت على  تجربىة قطىاع المستشىفيات الناةىةالحاليىة ن الدراسىة لكى ، معايير االعتماد والحةول عل  شىهادة االعتمىاد
  وهي: تطبيق معايير االعتماد

الىوالدة، :التاليىة ةرئيسيضم األقسام الو  .اسريرا  (150)بسعة ( 1993)تم افتتا  المستشف  سنة المستشف  التنةةي، 
الندمة  . يقدم( ساعة24عل  مدار )و  العملياتوالتن ير، و  ، والعناية المركزة، والقسطرة،والجراحةاألطفال، الندا ، الباطني 

فىىىي باإلضىىىافة لاشىىىقاء العىىىرب واألجانىىىب  ، عمىىىان والمحاف ىىىات األردنيىىىة عاةىىىمةاألردنيىىىين القىىىاطنين بال للمىىىواطنينالطبيىىىة 
 (.2008وقد حةل عل  شهادة االعتماد في العام ) .منطقةال

 (266)، تبلىد سىعته قرابىة العاةىمة عمىانر مستشىف  نىاص فىي . وهىو أكبى(1996)عىام  فىيأنشى   ،مستشف  األردن
كىىىىذل  النىىىىدمات  ،التنةةىىىىات الطبيىىىىة والجراحيىىىىة بمىىىىا فيهىىىىا زراعىىىىة األعضىىىىاء وزراعىىىىة الكبىىىىد علىىىى  جميىىىىد، يحتىىىىوي اسىىىىريرا 
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مثىىىل أقسىىىام األشىىىعة واألشىىىعة التشنيةىىىية والمنتبىىىرات الطبيىىىة وتفتيىىىت الحةىىى  والتن يىىىر وقسىىىم منىىىد العىىىدوى.  التشنيةىىىية
تعليمىىىي ألغىىىراا الحةىىىول علىىى  شىىىهادة المجلىىىس الطبىىىي األردنىىىي وشىىىهادة المجلىىىس  نىىىاص شىىىف  األردن هىىىو مستشىىىف مست

 (.2008وحةل عل  شهادة االعتماد في عام )العربي لالنتةاةات الطبية. 

 ،توفي منتلىف المجىال ،الندمات الطبية المتكاملةمن  ا(، يقدم مزيجا 2001في عام ) تم افتتاحهمستشف  االستقالل، 
 ،النىووي الطىب ،وحىدة اإلنةىاب ،طىب األسىنان ،الوالدة ،التن ير ،غسيل الكل  ،التنفسية ،الندا  ، ةالباطنة والجراحومنها 

 (.2009وحةل عل  شهادة االعتماد في عام ) .ن وتفتيت الحة االقلب والرئت

 :المستشفيات في داءقيا  األ

مفاهيم الناةة ب دارة من مات األعمىال، وكىان مىن أهمهىا التحىول شهد العقدان الماضيان تحوالت أساسية في إطار ال
 القىدرة النتىائج العمليىة للفاعليىات واإلنجىازات، وهىو ويشىير األداء إلى  .(2001، يالنزامى) وتقيىيم األداءإلى  الجىودة الشىاملة 

)النىراز، ل للمىوارد مثىأواسىت الل  محىددة بمواةىفات المنتجىات مىن عىدد بالمسسسىة إلى  الناةىة المىدنالت تحويىل على 
ى تهيى  متكاملىة اسىتراتيجية عمليىة األداء وتمثىل إدارة (.1987  فىرص وتطىوير العىاملين أداء نىالل تحسىين مىن امسىتمرا  انجاحا

 .(2002العمل )مةطف ،  فرق وضمن فرادى مساهماتهم، ونوعية

 نهاشىع مىن محىدودة بيانىات أو حقىائق على  الحةىول ، ويعنىيالمتطورة الحديثة اإلدارة ضرورات منأةب   فقدء اقياس األدأما 

دارة مىدى ومقىدار النجىا  فىي تنفيىذ فهىو يهىتم ب .محىددة زمنيىة فتىرة فىي داءاألوتقيىيم  وفهىم تحليىل على  تسىاعد أن  ، وهىويىاتالعملواا
، وهىو ( 2004،محمىد) المةىال  أةىحابللمسىتفيدين و  المجموعىات العاملىةو  األفىراد يقىدمهاالتىي  والقيم المضافةمجموعة اإلنجازات 

المن مىىة والتىىي مىىن ناللهىىا يىىتم الحكىىم  دانىىل نشىىطةالعمليىىة التىىي بواسىىطتها تقىىدم اإلدارة وبجميىىد مسىىتوياتها المعلومىىات حىىول أداء األ
 القيىىاسومىىن جانبهىىا أوضىىحت من مىىة الةىىحة العالميىىة أن  (.2010العبيىىدي وآنىىرون،علىى  األداء بواسىىطة المعىىايير المتفىىق عليهىىا )

 هىي ومىا إنجازاتهىا معرفىة على  هاتسىاعد بىعدوات المستشىفيات يىزود فهىو الةحية، الرعاية وجودة التحسين أعمال وأساس جوهر هو
   .(World Health Organization, 2003) فضلاأل األداءأدائها مد  مقارنةيمكنها من الذي  األمر الضعف،القوة و  مواقد

المرغىىوب تقييمهىىا، وتحديىىد النتىىائج الواجىىب  نشىىطةديىىد األ( عىىدة نطىىوات لقيىىاس األداء تمثلىىت بتح2009وأورد مىىاهر )
ومقارنىىة مىىا تىىم ، ومعالجىىة البيانىىات المطلوبىىةالمناسىىبة والبيانىىات  وانتيىىار الطريقىىةقياسىىها، وتحديىىد المعىىايير المناسىىبة للقيىىاس، 

لقيىاس  نمىاذ عىدة  اسىتعملت ولتحديد المعايير المرغوبىة . إليهاتسجيله من معايير فعلية بالمعايير النمطية الواجب الوةول 
م بالىىىدريج للجىىىودة الوطنيىىىة فىىىي الواليىىىات لللجىىىودة والتميىىىز، ومىىىالكو  األوروبىىىي نمىىىوذ الاألداء فىىىي المسسسىىىات الةىىىحية، منهىىىا 
 والنمىوذ  المتىوازن لقيىاس األداء، ونمىىوذ  قيىاس األداء حسىب اللجنىة الدوليىىة، األعمىىالالمتحىدة األمريكيىة، واالسىترالي لتميىز 

  (.2008)حمامي،  دلالعتما

جىىائزة ل قيىىاس األداء معىىاييروفىىي الدراسىىة الحاليىىة ول ايىىات قيىىاس أداء المستشىىفيات الحاةىىلة علىى  االعتمىىاد انتيىىرت 
(، التىي أسسىت فىي The American Malcolm Baldrige National Quality Awardاألمريكيىة ) مىالكولم بالىدريج

 فىي الرئيسىة الوطنيىة ج الجىائزةيجىائزة مىالكولم بالىدر  وتعىد .ا للميىزة التنافسىيةنشىر الىوعي حىول الجىودة وأهميتهى( ل1987عىام )

 التميز لتشجيد الوطنية الجوائز أشهر من وهي ولدى كثير من المستشفيات حول العالم،  للجودة، األمريكية المتحدة الواليات

 الجىودة وثقافىة واإلبىداع التميىز مفىاهيم ونشىر داءاأل والتطىور فىي التقىدم مىدى لقيىاس معياريىة أسسفي توفير  تساهموالمتميزين 

جراء  (.2009أجزاء المن مة )بن عبود،  من جزء كل ألداء الحقيقي التقييم الشاملة واا
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 :الدراسات السابقة
دراسىة  أداء المستشىفيات ومنهىا، فىيالجىودة الشىاملة تطبيىق معىايير االعتمىاد و ثر أ السابقة لقد انتبرت بعا الدراسات

( التي هدفت إل  التعرف عل  أسىاليب تحقيىق إدارة الجىودة الشىاملة مىن نىالل تطبيىق معىايير االعتمىاد فىي 2012ي،)الم رب
مستشىف  الملكىىة رانيىىا العسىىكري فىىي األردن، وتوةىىلت الدراسىىة إلى  أن مقىىدمي النىىدمات الةىىحية فىىي المستشىىفيات الحاةىىلة 

لى  فىروق ذات داللىة إحةىائية فىي إدرا  المىريا عل  االعتماد يدركون أهمية تطبيق الجودة الشاملة وبمسىت ويات عاليىة، واا
منهىىا ضىىرورة اسىىتمرار دعىىم  ،وأوةىىت بمجموعىىة مىىن التوةىىيات الجىىودة الشىىاملة، مبىىادوومرافقىىي المىىريا ألهميىىة تطبيىىق 

     إدارة الجودة الشاملة. مبادواإلدارة العليا لتطبيق معايير االعتماد لما له من دور في نجا  تطبيق 

)المت يىر المسىتقل: معىايير مجلىس اعتمىاد  تطبيىق معىايير االعتمىادثىر أ عىن كشفال( التي هدفت إل  2009راسة )سيف، دو 
)المت يىر التىابد: معىايير من مىة الةىحة العالميىة لقيىاس أداء  األردنيىة )العامىة( أداء المستشفيات الحكوميةفي المسسسات الةحية( 

(، 2008-2004األردنيىىىة التىىىي طبقىىىت معىىىايير االعتمىىىاد نىىىالل السىىىنوات ) الحكوميىىىة تغطىىىت الدراسىىىة المستشىىىفيا المستشىىىفيات(.
لمسىتويات تطبيىق ثىر أ أشىرت نتىائج الدراسىة إلى  وجىود. والزرقىاء والسىلط والكىر  ومعىان ربىداا وتمثلت في الج رافية بمحاف ة عمىان و 

والسىىىالمة وتركيىىىز اهتمىىام المستشىىىف  علىىى  المىىىريا التىىىي تضىىىمنت مسشىىىرات الفاعليىىة الفنيىىىة داء األمعىىايير االعتمىىىاد فىىىي مسىىتويات 
 المستشىفيات تعىزى لنةىائص العىاملينوجد فروق فىي مسىتويات تطبيىق معىايير االعتمىاد فىي توبينت كذل  أنه ال ورضا المرض ، 

    .نةائص المستشفياتلو 

دمات الطبيىة المقدمىة االعتمىاد على  جىودة النىمعىايير ألثىر تطبيىق  مفىي دراسىته (El-Jardali et al., 2008ووجىد )
تطبيق هذ  المعايير كان أداة فعالىه فىي تحسىين  نأ – ن ر الكادر التمريضي ةومن وجه اللبنانيةالمستشفيات  ( من59) في

 .في المستشفيات ة يرة الحجم وأداء العاملينفي المستشفيات متوسطة الحجم،  ونتائج المرض  يةالندمات الةحجودة 

فىىي أداء المستشىىفيات  االعتمىىادتطبيىىق معىىايير ثىىر أ هىىدفت إلىى  قيىىاس التىىي (Kroch et. al., 2007)دراسىىة وفىىي 
لىىدى مرضىى   اننفىىاا فىىي نسىىبة الوفيىىات النىىامإلىى  أن تطبيىىق معىىايير االعتمىىاد قىىد ترافىىق مىىد نتىىائج ال أشىىارت – األمريكيىىة

 .ي المستشف ، وفترة إقامة المريا فعند المرض  حدوت المضاعفات ، ونسبالمستشفيات

إلىىى  أن  ،علىىى  تطبيىىىق معىىايير االعتمىىىاد المسىىاعدةنجىىىا  الفىىىي دراسىىته التىىىي تناولىىىت عوامىىل  ((Chiemkaew, 2006شىىار وأ
 .  التنافسية للمستشفيات قدرةزيادة العمل الفريق و  ومنتطبيق معايير االعتماد يحسن من أداء المستشفيات 

منوحىة يجابيىة بىين درجىة التقيىيم الماا عالقىة نوعيىة و  وجىودإلى  في دراستهم  أشاروافقد  et. al., 2005) (Bazzoliأما 
درجىىة التركيىىز علىى  بىىين ، و االعتمىىادطبيىىق معىىايير تبقىىيس مىىدى التىىزام المستشىىفيات تمىىن قبىىل هيئىىة االعتمىىاد األمريكيىىة والتىىي 

األيىام المرضىية  في تحسين العوائىد الماليىة وتقليىلثر أ ولما في ذل  من ،في المستشفيات المجتمعية الطبية والنتائجالمريا 
 .مريكيةاأل في المستشفيات

رضىىا  تحسىىينالتركيىىز علىى  و  اسىىتراتيجية الجىىودة الشىىاملةأن تبنىىي إلىى   فىىي دراسىىته فقىىد أشىىار (Laruffa, 2005)أمىىا 
وزيىىادة  زيىىادة أعىىداد المىىراجعينتحسىىين كفىىاءة المستشىىفيات و إلىى   أدى – مريكيىىةمدينىىة نيويىىور  األ مستشىىفيات فىىي المرضىى 
 .، وتحسين نتائج العاملينلماليةالعوائد ا
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عىن  ( على  مستشىفيات واليىة لويزيانىا األمريكيىة،2004-2001نىالل الفتىرة ) فىي دراسىته  (Pexton, 2004)وكشىف 
دارة المعلومىات يترافىق مىدامنهجية معايير تطبيق  أن  المىريا إقامىةتراجىد فتىرة مىن حيىت  تحسىن األداء لتحسين المستمر واا

عىن طىىول  ناتجىةوهىي مضىاعفات  ،مرضى القرحىات الجلديىة عنىد والت المكتسىبةنسىبة حىدوت العىدوى  تراجىدو  ،فىي المستشىف 
 .فترة بقاء المريا في المستشف 

تطبيق معايير االعتماد في المستشفيات الهنديىة،  دورو إل  أهمية  في دراستهم ( فقد أشاروا(Khot et.al., 2001أما 
 فىىيمعىىايير االعتمىىاد  تطبيىق تجربىىة تعمىىيمبالدراسىة كىىذل   وأوةىىتمستشىىفيات، سىىاعدت علىى  تحسىىين كفىاءة وفاعليىىة ال والتىي
  الهندية. المستشفيات  جميد

التىزام  أن –عنىد دراسىته لن ىام اعتمىاد المستشىفيات فىي أمريكىا الجنوبيىة  (Nehauser et al., 2000)كىذل  اسىتنتج 
تحسىىين جىىودة النىىدمات الةىىحية و  ق معىىايير االعتمىىاد فىىي نجىىا  تطبيىى يساسىىاإلدارة العليىىا فىىي المستشىىف  كىىان لىىه الىىدور األ

  المقدمة في تل  المستشفيات. 

أن  إلىىى  – االسىىىترالية ونىىىالل دراسىىىته التىىىي اسىىىتمرت لمىىىدة عىىىامين ومراقبتىىىه ألداء المستشىىىفيات (Duckett, 1998) وتوةىىىل
  .  نيرض  العاملالمأن تزيد من درجات السالمة لدى استطاعت  معايير االعتماد طبقتالتي  المستشفيات

 ،الدراسىات السىابقة كانىت تركىز فىي مجملهىا على  مستشىفيات غيىر أردنيىة غالبيىة أننالح   السابق العرا نالل ومن
. وبالمقابىل والمستشفيات العسىكرية )العامة( ردنية الحكوميةالمستشفيات األ واقد تطبيق معايير االعتماد فيدراستين لعدا  ما

ا، وعلى  اعتبىار قطاع المستشفيات األردنية الناةة والذي يعد من أهم القطاعات حيويىة ونشىاطا  ركزت الدراسة الحالية عل 
ا نحىو األمىر الىذي كىان حىافزا  ،ين والمىواطنين مىن دانىل المملكىة ومىن نارجهىاسىئولأن هذا القطاع هو بمثابة محط أن ىار الم

كمىىا حاولىىت الدراسىىة الحاليىىة انتبىىار  ه التحديىىد.ضىىرورة تسىىليط الضىىوء علىى  تجربىىة المستشىىفيات األردنيىىة الناةىىة علىى  وجىى
غيىىر وهىىذا مىىا لىىم يىىتم تناولىىه فىىي الدراسىىات  ،م بالىىدريج لقيىىاس األداءلومىىالكو  عتمىىاد الناةىىة بالمستشىىفيات األردنيىىةالمعىىايير ا

 السابقة.ردنية األ

   :والطريقة األسلوب
عي وتىىوثيقي، فهىىي دراسىىة تحليليىىة مىىن حيىىت يمكىىن اعتبىىار الدراسىىة الحاليىىة دراسىىة تحليليىىة ذات طىىابد وةىىفي اسىىتطال

 العالقات القائمة بين المت يرات المستقلة والتابعة. ثر أ األسلوب وسببية من حيت معرفة

 :حدود الدراسة
 لدراسىىةلالهىىدف مىىن بيىىان حىىدود الدراسىىة هىىو تحديىىد مجىىال دراسىىة المت يىىرات المشىىمولة بالدراسىىة. وقىىد تىىم وضىىد حىىدود 

 تي:عل  النحو اآلالحالية و 
: اقتةىىىرت الدراسىىىة علىى  المسىىى  الميىىىداني لتجربىىىة تطبيىىىق معىىايير االعتمىىىاد فىىىي المستشىىىفيات الناةىىىة الحـــدود اليمنيـــة -

 (.2011-2010) عواماأل ناللاألردنية و 
ـــة - : اقتةىىىرت الدراسىىىة علىىى  األفىىىراد شىىىاغلي و ىىىائف تقىىىديم النىىىدمات الةىىىحية واإلداريىىىة مىىىن األطبىىىاء الحـــدود الوظيفي
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 نعلىى  اإلجابىىة عىى األقىىدراالعتمىىاد، وهىىي الفئىىة  شىىهادة األردنيىىة والحاةىىلة علىى  شىىفيات الناةىىةوالممرضىىين فىىي المست
ا، واطالعهىم على  تقىارير رضىا متلقىي الندمىة من نالل اطالعهىم على  مسىتويات تطبيىق المعىايير ميىدانيا  الدراسة أسئلة

 .نالل جلسات التدريب والمتابعة
لىس اعتمىاد مىن قبىل مج الممنوحىةردنيىة الحاةىلة على  شىهادة االعتمىاد : غطىت الدراسىة المستشىفيات األحدود المجتمع -

 . في األردن مسسسات الةحيةال

   :جمع البيانات والمعلومات أسلوب
 تي:آلاك ساليبالدراسة عل  مجموعة من األ نجازاشتملت عملية جمد البيانات والمعلومات الالزمة إل

تمىىىت االسىىىتعانة بىىىالمجالت والىىىدوريات التقليديىىىة  حيىىىت، لىىى  عىىىدة مةىىىادرإسىىىة اسىىىتند الجانىىىب الن ىىىري مىىىن الدرا: الجانـــب النظـــري -أ 
 .واإللكترونية وحةيلة عدد من الندوات والمقاالت العلمية المتنةةة في الن ام الةحي األردني

فىىي وذلىى   ،طىىورت مىىن قبىىل الباحىىتو  يسىىة لجمىىد بيانىىات الدراسىىة األوليىىة،رئكىىعداة  سىىتبانةاال اسىىتعملت: الجانــب العملــي -ب 
وتكونىىت االسىىتبانة مىىن ثالثىىة أجىىزاء علىى  النحىىو  ،فىىي األردن المسسسىىات الةىىحيةاعتمىىاد مجلىىس معىىايير  العتمىىاد علىى ا

 اآلتي:
 (.6-1يحتوي عل  بيانات تعريفية متعلقة بنةائص العاملين، وقد اشتملت عل  األسئلة من ) ،الجزء األول -
والمت يىرات ير جودة الرعاية الةىحية(، دراسة المستقلة ) معايتم تةميم هذا الجزء للتعبير عن مت يرات ال ،الثانيالجزء  -

 التابعة وهي ) أداء المستشفيات ( موزعة كما يلي: 
 :وتعلفت من )المتغيرات المستقلة( اعتماد مجل  اعتماد المؤسسات الصحية في األردلمعايير  -الا و أ

  (11-7من )األسئلة  اوتناولته ،القيادةمعايير .   

  (16-12من ) األسئلة  اوتناولته ،ية بالمرياالعنامعايير. 

  (.21 -17من )األسئلة  ، وتناولتهاأن مة السالمةمعايير 

  (.27-22من )األسئلة  ، وتناولتهاالمعلوماتمعايير 

  (.31 – 28من )األسئلة  ، وتناولتهاالندمات الفندقيةمعايير 

  (.37-32من )األسئلة  ، وتناولتهاالموارد البشريةمعايير 

  (.41 – 38من )األسئلة  ، وتناولتهاالندمات التشنيةيةمعايير 

  (.44 -42من )األسئلة  ، وتناولتهالية القانونية واالجتماعيةمسئو المعايير 

  (48 – 45من )األسئلة  ، وتناولتهاالتحسين المستمرمعايير.  

 :وتعلفت من عة() المتغيرات التاب م بالدريجللمالكو  المستشفياتمؤشرات قيا  أداء  -اثانيا 
 (.53 -49من )األسئلة  ، وتناولتهاالنتائج الةحية 

  (.57 -54من )األسئلة  ، وتناولتهانتائج المرض 

 (.59 -58من ) األسئلة  ، وتناولتهاالنتائج المالية والسوقية 
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 (.62 -60من )األسئلة  ، وتناولتهانتائج العاملين 

  (.66 -63من )األسئلة  ، وتناولتهاكفاءة المستشف 

 (.70 -67من )األسئلة  ، وتناولتهاالنتائج االجتماعية 

( لِقياس استجابات أفىراد عينىه الدراسىة على  األسىئلة Lickert Scaleوقد استندمت الدراسة مقياس ليكرت النماسي )
ن هىىذ  الةىىي ة مىىن مقيىىاس ليكىىرت النماسىىي قىىد اعتمىىدت فىىي العديىىد مىى أن(، وذلىى  بعىىد أن تبىىين للباحىىت 70( حتىى  )7مىىن )

وذلىى  لتسىىهيل عمليىىة  ،الدراسىىات بالل ىىة العربيىىة واإلنجليزيىىة التىىي تنةةىىت فىىي دراسىىة بيىىان األثىىر. وقىىد أنىىذ درجىىة المقيىىاس
 ستجيب والترميز عل  الحاسب اآللي.االستجابات لدى الم

 :صدق األدا  وثباتها

  :مراحل بعدة مرت فقد الدراسة مت يرات قياس عل  االستبانة قدرة مدى من للتعكد
 مىن( 3)واإلدارة الةىحية  فىي المتنةةىين مىن (6) على  االسىتبانة عىرا تىم : حيىتاختبـارات الصـدق الظـاهري -أ 

 مناقشىات جىرت وقىد .العلميىة ودقتهىا فقراتهىا وضىو  مىدى بهىدف تحديىد وذلى  اعتمىاد المستشىفيات، فىي المتنةةىين

 .الدراسة طبيعةمد  يتالءم بما ،فقرات أنرى وأضيفت الفقرات بعا وعدلت أثرها عل  حذفت مستفيضة، موضوعية

( فىي قيىاس المت يىرات سىتبانةداة المسىتندمة )االالمقياس للداللىة عىن مىدى ثبىات األ يستندم هذا: ستبانةقيا  ثبات اال -ب 
تتةىف  ستبانة(،  ويعني ذل  أن اال% 91) ألفاالتي اشتملت عليها الدراسة الحالية، حيت كانت قيمة معامل كرونباخ 

 ن الثبات.  بدرجه عالية م

 :الدراسةوعينة مجتمع 
المستشىفيات األردنيىة الناةىة والحاةىلة  جميىدالعىاملين بو يفىة طبيىب وممىرا فىي جميىد  تعلف مجتمد الدراسة مىن
( 286) عليهىىا وزعىىتو . أنىىذت عينىىة عشىىوائية مىىن مجتمىىد الدراسىىة امو فاىى( 1668) عىىددهمعلىى  شىىهادة االعتمىىاد، والبىىالد 

ىىى %( مىىىن إجمىىىالي المجتمىىىد17) تهنسىىىبمىىىا أي  ،اسىىىتبانة بلىىىد عىىىدد االسىىىتبانات  .األسىىىرةبعىىىدد  اوحسىىىب حجىىىم المستشىىىف  مقاسا
 هىىىو موضىىى  فىىىيوكمىىىا ، الموزعىىىة( مىىىن االسىىىتبانات %71، وبنسىىىبة بل ىىىت )اتاسىىىتبان( 204)المسىىىترجعة والةىىىالحة للتحليىىىل 

 . (1الجدول )
 (1الجدول )

 والمسترد  المويعةاالستبانات 

عدد  اسم المستشف 
 االستبانات المعاد  االستبانات المويعة عدد الموظفيل األسر 

 % عدد % عدد
 43.6 89 47.9 137 750 252 مستشف  األردل

 33.3 68 30.7 88 538 150 المستشف  التخصصي

 23.1 47 21.4 61 380 97 مستشف  االستقالل

 100 204 100 286 1668 499 المجموع
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 :التحليل اإلحصائي
 :اآلتية اإلحةائية األساليب استندام تم فرضياتها، ةحة من وللتحقق الدراسة ئلةأس عن لإلجابة

 حسىب الدراسىة مت يىرات ولترتيىب المئويىة، النسىب على  االدراسىة اعتمىادا  عينىة لوةف : وذل مقايي  اإلحصاء الوصفي -أ 

 .ات المعياريةنحرافالحسابية واال المتوسطات في االعتماد عل  النسبية أهميتها

 .حدة عل ، كل التابد أبعاد المت ير في المستقل المت ير أبعاد تعثير معنوية لتحديد : وذل البسيط داراالنح -ب 

 .في األداء تطبيق معايير االعتمادثر أ اتجاهات العاملين عن في الشنةية المت يراتثر أ : لقياسالثنائي التبايل تحليل -  

 :تحليل نتائج الدراسة ومناقشتها
 :عينة الدراسةخصائص 

هىىىىم مىىىىن  إجمىىىىالي العينىىىىة%( مىىىىن 73.0حيىىىىت يالحىىىى  أن مىىىىا نسىىىىبته )الدراسىىىىة،  عينىىىىةنةىىىىائص ( 2الجىىىىدول ) يوضىىىى 
 يتضىمن عملهىم القيىام بععمىال اإلشىرافوشىكلت فئىة مىن ال العليىا.  ممىن يحملىون الىدرجات الجامعيىة ة العينةوغالبي ، الممرضين

%( مىن 70.6)نسىبته لكىون نبىرات ألكثىر مىن نمىس سىنوات مىا شىكلت نسىبة العىاملين الىذين يمتفي حىين (، %72.5نسبته )ما 
 عنشىىطةب( %60.8 شىىار  مىىا نسىىبته )%(، و 68.7وبل ىىت نسىىبة الىىذين تلقىىوا تىىدريبات علىى  الجىىودة مىىا نسىىبته ) ، إجمىىالي العينىىة

األمىىر  ،العينىىة وتسشىىر هىىذ  النتىىائج علىى  ارتفىىاع معىىدل التىىدريب علىى  الجىىودة والنبىىرة لىىدى أفىىراد .فىىي المستشىىفيات األداءلتحسىىين 
 يساعدهم عل  التعامل مد مت يرات الدراسة. الذي قد

  (2الجدول )
 خصائص عينة الدراسةيوضح 

 % التكرار الخصائص المجال

 27.0 55 طبيب المهنة
 73.0 149 ممرا

 المؤهل العلمي
 39.2 80 دراسات عليا
 54.9 112 بكالوريوس
 5.9 12 دبلوم

 27.5 56 شرافاإلتتضمن  الموقع اإلداري
 72.5 148 اإلشرافال تتضمن 

 عدد سنوات الخبر 
 29.4 60 سنوات 5من  أقل
 54.9 112 سنوات 10-5من 
 15.7 32 سنوات 10من  أكثر

 68.7 140 تلق  التدريب التدريب عل  الجود 
 31.4 64 لم يتلق التدريب

 60.8 124 نعم تحسيل األداء أنشطةالمشاركة في 
 39.2 80 ال

 :الدراسةاإلجابة عل أسئلة 
معايير االعتماد )معايير مجل  اعتماد المؤسسات الصـحية( فـي المستشـفيات تطبيق  هي مستوياتما  -السؤال األول -

 ؟ والممرضيل طباءاألردنية الخاصة والحاصلة عل  شهاد  االعتماد مل وجهة نظر كل مل األ
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 (3الجدول )
 أفراد العينة لتقييم  ةالمعياري اتنحرافواال  ةالحسابي اتالمتوسط

 اتطبيق معايير االعتماد في المستشفيات مرتبة تنايليا  مستوياتعل 
 المعياري نحرافاال  المتوسط الحسابي االعتمادمعايير  الرقم

 68. 4.00 المتغيرات المستقلة
 67. 4.36 الندمات التشنيةية معايير 1
 69. 4.12 المعلومات معايير 2
 80. 4.04 لعناية بالمرياا معايير 3
 79. 4.00 الندمات الفندقية معايير 4
 83. 4.00 التحسين المستمر معايير 5
 88. 3.92 القيادة معايير 6
 92. 3.76 أن مة السالمة معايير 7
 88. 3.60 لية القانونية واالجتماعيةمسئو ال معايير 8
 1.01 3.54 الموارد البشرية معايير 9

 مسىتوياتاألطبىاء والممرضىين نحىو  التجاهىات ةالحسىابي ات( يالحى  أن المتوسىط3ة نتىائج الجىدول )من نالل مطالع
ذا عىىىدت القيمىىىة )3.54 – 4.36تطبيىىىق معىىىايير االعتمىىىاد فىىىي المستشىىىفيات يتىىىراو  بىىىين ) ( فىىىعكثر للمتوسىىىط الحسىىىابي 3(. واا

 تسىىتوفي هىىذا الشىىرط (3فقىىرات الجىىدول ) يىىدجمكمعيىىار يىىدل علىى  أن هىىذا المت يىىر يطبىىق فىىي المستشىىفيات، يجىىد الباحىىت أن 
" يحتل المرتبة األول  جودة الندمات التشنيةيةتطبيق مكون " مستوياتأن  ويالح  كذل . عالية إل  متوسطةوبمستويات 

 أن على  بشىدة نو موافقى الدراسىة أفىراد عينىة أن يوضى  ممىا ،(4.36وقد جىاء بمتوسىط حسىابي بلىد ) ،التطبيقمن حيت درجة 

الحداثىة والتقنيىة الطبيىة وهىذا يتوافىق مىد  ،الناةىة لمعايير جودة الندمات التشنيةية في المستشفيات األردنية ابيقا هنا  تط
فىي المقابىل يالحى  أن و  فىي القطىاع الةىحي األردنىي النىاص. العالية المستندمة مىن حيىت األجهىزة التشنيةىية والعالجيىة

ممىىا يعنىىي أن تطبيىىىق  ، (3.54) قيمتىىىه حسىىابيتوسىىط وجىىاء بمهىىو األقىىىل  "جىىىودة المىىوارد البشىىرية االهتمىىام بتطبيىىق مكىىون "
 حكىىم مجلىىس اعتمىىاد المسسسىىات الةىىحيةوهىىذا ال يتوافىىق مىىد  .تطبىىق بمسىىتويات متوسىىطهالمعىىايير الناةىىة بىىالموارد البشىىرية 

 ،ويات عاليىىةتير وبمسىلمعىىايا جميىدلالتىي منحىت المستشىىفيات موضىوع الدراسىىة شىهادة االعتمىاد بنىىاءا على  االمتثىىال والتطبيىق 
جاباتويمكن أن يعزى ذل  إل  النوف والقلق الذي يسود سلوكيات  يم ومسى  المستشىف  مىن قبىل يىالعاملين أثناء عملية تق واا

 كمىىا –معىىايير القىىوى البشىىرية ل أو التطبيىىق المتوسىىط مجلىىس اعتمىىاد المسسسىىات الةىىحية، فكشىىف العىىاملين عىىن عىىدم تطبيىىق
وبنىاء على  ذلى   أن يىسدي إلى  فشىل المستشىف  فىي الحةىول على  شىهادة االعتمىاد. يمكىن –د نةت عليهىا معىايير االعتمىا

بىين حكىم مجلىس اعتمىاد المسسسىات الةىحية القائلىة بىعن المستشىفيات موضىوع الدراسىة تطبىق  اتناقضا  يمكن القول بعن هنا 
عينىىة  أفىىرادوبىىين اتجاهىات  ،ة االعتمىادوبالتىىالي فقىد اسىىتحقت الحةىىول على  شىىهاد ،معىىايير االعتمىاد بمسىىتويات عاليىة جميىد

 .%( من المعايير30الدراسة التي تشير إل  أن مستويات التطبيق كانت متوسطة في حوالي )
ــاني - ــمــا  -الســؤال الث ــة الخاصــة دهــي مســتويات األداء )معــايير مــالكوم بال ــة( فــي المستشــفيات األردني ريج األمريكي

الصـحية والمرضـ   مـل حيـا النتـائج  والممرضـيل طبـاءكـل مـل األ والحاصلة عل  شهاد  االعتمـاد مـل وجهـة نظـر
 ؟والمالية والعامليل والكفاء  واالجتماعية

أبعىاد  ستةتضمن  ، الذيسب تةورات أفراد عينة الدراسةبحو والتعرف عليها،  أداء المستشفيات مستويات للكشف عن



2015( حزيران) يونيو -1ع ،35 مج لإلدارة، العربية المجلة  

255 

. ونتائج العاملين، وكفاءة المستشف ، والنتائج االجتماعية، يقيةوالتسو  والنتائج المالية، ونتائج المرض ، النتائج الةحيةهي: 
ا ا عاما حسابيا  امتوسطا  قد حققاألطباء والممرضين  تقييم( أن 4الجدول ) يوض  ،بهذا السسال معالجة البيانات الناةة وبعد
وهىو متوسىط  ،(4.71سىط حسىابي بلىد )متو ب األداء المىالي األولى وجاء في المرتبىة (. 61.ا بلد )ا معياريا انحرافا ( و 3.92بلد )

بالمرتبىة  نتىائج العىاملينجىاءت فىي حىين  .مىد النتىائج الماليىة للمستشىفيات موضىوع الدراسىة هىذا ويتوافىق ،انسىبيا  حسابي عىال  
 االعتمىىاد لىىم يىىسد إلىى  معىىاييرتطبيىىق  وجىىود قناعىىه لىىدى العىىاملين بىىعن ممىىا يشىىير إلىى  (2.84) قىىدرة حسىىابي توسىىطبمو  األنيىىرة
 ينسىجموهىذا ، ، ولىم يحسىن مىن رضىا العىاملينة والمسهلىة فىي المستشىف الكىافي مىن الكىوادر النبيىر توافر العدد والتنوع ضمان 

وتكشىف قىراءة وتحليىل  .ةنيىر جاءت بالمرتبىة األمعايير الموارد البشرية تطبيق أن الذي يوض  ول الدراسة األ مد نتائج سسال
 – الدراسىىة موضىىوع – حةىىول المستشىىفياتوعىىدم انسىىجام بىىين  تنىىاقاير إلىى  تشىىغنيىىة ومسىىارات هامىىة  اهىىذ  النتىىائج دروساىى

بمسىتويات عاليىىة المىوارد البشىرية معىايير  ومنهىا ،المعىايير جميىد تطبيىىقية ساسىوالتىي مىن متطلباتهىا األ شىهادة االعتمىاد على 
 .األفضلوتحقيق األداء  بالعاملين في المستشفياتاالهتمام والعناية و 

 (4الجدول )
 ةالمعياري اتنحرافواال  ةالحسابي اتسطالمتو 

 المستشفيات عل مستويات األداء فيالعينة  أفراد لتقييم

 المعياري نحرافاال  المتوسط الحسابي متغيرات قيا  األداء الرقم
 61. 3.92 األداءمتغيرات 

 48. 4.71 النتائج المالية 1
 57. 4.62 كفاءة المستشف  2
 81. 3.96 النتائج الةحية 3
 1.00 3.88 نتائج المرض  4
 57. 3.55 النتائج االجتماعية 5
 1.2 2.84 نتائج العاملين 6

 :اختبار فرضيات الدراسة
 والمتمثلـة ( لتطبيـق معـايير االعتمـاد ≤ 0.05يجابي ذو داللة إحصـائية عنـد مسـتو  )إثر أ يوجدال الفرضية األول :  -

ســالمةا إدار  المعلومــاتا الخــدمات الفندقيــةا المــوارد البشــريةا الخــدمات )القيــاد ا العنايــة بــالمري ا أنظمــة ال بمعــايير
   لية االجتماعيةا التحسيل المستمر( في أداء المستشفيات.مسئو التشخيصيةا ال

 (R=.802أن معامىل االرتبىاط ) (5يتض  من الجدول رقم )و النتبار هذ  الفرضية تم إجراء انتبار االنحدار المتعدد 
معامىل التحديىد ن إكمىا  األداء(.عل  قوة العالقة بين المت ير المستقل )معىايير االعتمىاد( والمت يىر المسىتقل )مرتفد مما يدل 

وهي نسىبة جيىدة  ( من الت ير في األداء64 %) ما مقدار  يفسر تطبيق معايير االعتماد (، مما يعني أنR2=.644)يساوي 
ى .لةىعوبة حةىر مت يراتهىاواإلنسىانية لتعقىد  واهرهىا و  في العلوم االجتماعيىة أن هنىا  عوامىل أنىرى تىسثر  اوهىذا يعنىي أيضا

المحوسىبة أكبىىر  Fالفرضىية البديلىة إذا كانىت قيمىة وبنىاءا على  قاعىدة القىرار بقبىول  .لىم تشىملها الدراسىة أداء المستشىفياتفىي 
( وهىي أكبىر مىن 364.8اوي )المحوسبة تس Fأن قيمة  وبما .5%))مساوية أو أقل من  SIGFوكذل   ،من قيمتها الجدولية

رفا الفرضىىية عليىىه تىى بنىىاءا ف – (0.5أقىىل مىىن ) وهىىو –ا أن مسىىتوى الداللىىة يسىىاوي ةىىفرا و  (، 3.84قيمتهىىا الجدوليىىة البال ىىة )
 .أداء المستشفياتتطبيق معايير االعتماد في لثر أ وجدقبل الفرضية البديلة القائلة بتالعدمية و 
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 (5جدول )ال
 راسة الثانيةفرضية الدنتائج اختبار 

F  الجدولية F  المحوسبة SIG F القرار R R2 

 644. 802. رفا الفرضية العدمية 0.000 364.84 3.84

مىن نىالل النتىائج ال ىاهرة فىي الجىىدول  يالحى  –علىى  حىدة  لكى -المت يىرات المسىتقلة فىي األداء ثىر أ وللتعىرف على  
بىىىين القيمىىىة  تراوحىىىتتطبيىىىق معىىىايير االعتمىىىاد وأداء المستشىىىفيات أن القىىىيم المحسىىىوبة لمعامىىىل االرتبىىىاط بيرسىىىون بىىىين   (6)
بىىين مت يىىرات التحسىىين المسىىتمر والقيىىادة والمىىوارد البشىىرية كمت يىىرات  يجىىابي قىىويإ( وهىىذا يعنىىي وجىىود ارتبىىاط 536.-840.)

لىىىى   لية مسىىىىئو اليىىىىة و مت يىىىىرات النىىىىدمات الفندق يجىىىىابي متوسىىىىط لكىىىىل مىىىىنإارتبىىىىاط مسىىىىتقلة وأداء المستشىىىىفيات كمت يىىىىر تىىىىابد، واا
دارة المعلومىىىىات  نضىىىىوع العىىىىىاملين للتىىىىدريب والتعهيىىىىىل المتنةىىىىص فىىىىىي وربمىىىىا يعىىىىىزى ذلىىىى  إلىىىىى   األداء. فىىىىىياالجتماعيىىىىة واا

%(، حيىت 29-71بىين ) (R2)معامىل التحديىد قىيم  تراوحىتفىي حىين . المستشفيات الساعية للحةول عل  شهادة االعتمىاد
ن تطبيىىق  وبالمقابىىل فىى، تطبيىىق معىىايير التحسىىين المسىىتمرإلىى   إرجاعىىه يمكىىنأداء المستشىىفيات مىىن الت يىىرات فىىي %( 71)

 .في األداء فقط %( من الت يير29معايير إدارة المعلومات استطاعت تفسير ما قيمته )

الفرضىىية البديلىىة  وقبىىولرفىىا الفرضىىية العدميىىة يمكننىىا وحسىىب قاعىىدة القىىرار نفسىىه الجىىدول  نىىالل النتىىائج ال ىىاهرة فىىي مىىن
، =F(95.354))معىىايير العنايىىة بىىالمريا و  ،(F= Sig.=(0.00)(243.20))معىىايير القيىىادة  كىىل مىىن لتطبيىىقثىىر أ وجىىودوالقائلىىة ب

Sig.=(0.00) معىىىىىىىىىىايير أن مىىىىىىىىىىة السىىىىىىىىىىالمة (، و((154.95)F= ،Sig.=(0.00))،  (81.31))معىىىىىىىىىىايير إدارة المعلومىىىىىىىىىىىات وF= ،
Sig.=(0.00))،  معىىىىىىىايير النىىىىىىىدمات الفندقيىىىىىىىة و((145.60)F= ،Sig.=(0.00) و ،) (228.54)) المىىىىىىىوارد البشىىىىىىىريةمعىىىىىىىاييرF= ،
Sig.=(0.00))،  معىىىىىىىىىىىىايير النىىىىىىىىىىىىدمات التشنيةىىىىىىىىىىىىية و((142.93)F= ،Sig.=(0.00) و ،)لية االجتماعيىىىىىىىىىىىىة مسىىىىىىىىىىىىئو معىىىىىىىىىىىىايير ال

((142.93)F= ،Sig.=(0.00) ،)  معايير التحسىين المسىتمر و((474.77)F= ،Sig.=(0.00)) النتىائج تنسىجم وهىذ   األداء. فىي
المستشىىىفيات  علىىى  Pexton (2004)، وet. Al. (2005) Bazzoli، وLaruffa( 2005توةىىىل إليىىىه كىىىل مىىىن )مىىىد مىىىا 

 عل  المستشفيات االسترالية. Duckett (1998)، عل  المستشفيات الهندية.Khot et.al (2001)واألمريكية، 

 (6الجدول )
 لتابعبيل المتغيرات المستقلة والمتغير ا معامالت االنحدارنتائج تحليل 

F  الجدولية F  لمحوسبةا SIG F R R2  المعايير 
 القيادة 546. 739. 0.00 243.20 3.84
 العناية بالمريا 321. 566. 0.00 95.354 3.84
 أن مة السالمة 434. 659. 0.00 154.95 3.84
 إدارة المعلومات 287. 536. 0.00 81.31 3.84
 دقيةالندمات الفن 419. 647. 0.00 145.60 3.84
 الموارد البشرية 531. 729. 0.00 228.54 3.84
 الندمات التشنيةية 414. 644. 0.00 142.93 3.84
 لية االجتماعيةمسئو ال 325. 570. 0.00 97.04 3.84
 التحسين المستمر 706. 840. 0.00 474.77 3.84
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ثــر أ عـلاتجاهـات أفـراد عينـة الدراسـة فـي  ( ≤ 0.05فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتو  )وجـد ت ال الفرضـية الثانيـة: -
 .تعي  لخصائصهم الشخصية والوظيفية قد لمستشفياتاتطبيق معايير االعتماد في مستو  أداء 

المحوسىبة  Fالفرضىية البديلىة إذا كانىت قيمىة بنىاءا على  قاعىدة القىرار بقبىول و (، Two Way Anovaباسىتندام انتبىار )
مىىن  كىىالا تشىىير النتىىائج إلىى  أن ( 7كمىىا فىىي الجىىدول )و  .(5%)مسىىاوية أو أقىىل مىىن  SIGFوكىىذل   ،أكبىىر مىىن قيمتهىىا الجدوليىىة

لى  أن ال تىسدي إلى  فىروق دالىة إحةىائيا  اإلشىرافانتالفات المهنة وطبيعىة العمىل مىن حيىت   حيىت مىن نةىائص العىاملينا، واا
 فىيحةىائياا قد أدت إلى  فىروق دالىة إ اءتحسين األد مشروعاتالمسهل وعدد سنوات العمل والتدريب عل  الجودة والمشاركة في 

المىىسهالت يمكىىن أن يعىىزى ذلىى  إلىى  أن  ةعلىى  نتىىائج انتبىىار شىىافي اواعتمىىادا  تطبيىىق معىىايير االعتمىىاد فىىي أداء المستشىىفيات.ثىىر أ
التحسىين  طةأنشىوالمشىاركة فىي  ،الجىودة أدواتاسىتعمال و  مبىادوعلى  تىدريب النبرة الطويلة والعملية للعاملين، والالعلمية العليا و 

المهارات والمعرفة التي تساعد عل  تطبيق األن مة اإلدارية الحديثة في المستشفيات التي يعملون بهىا ومنهىا معىايير  أكسبتهمقد 
 .وتحسين األداء االعتماد

 (7لجدول )ا
 (Two Way Anovaاختبار )نتائج تحليل 

 القرار SIG F المحوسبة  Fقيمة  الجدولية  Fقيمة  المتغير

 قبول الفرضية العدمية 310. 1.18 3.00 لمهنةا
 الفرضية العدمية رفا 011. 3.399 2.37 المسهل
 قبول الفرضية العدمية 633. 575. 2.60 الو يفةطبيعة 
 الفرضية العدمية رفا 020. 5.488 3.84 النبرة

 الفرضية العدمية رفا 000. 31.40 3.84 التدريب عل  الجودة
 الفرضية العدمية رفا 027. 5.00 3.84 تحسين األداء أنشطةالمشاركة في 

 :االستنتاجات
مىن التحليىل تطبيق معىايير االعتمىاد فىي أداء المستشىفيات الناةىة األردنيىة، و ثر أ جاءت الدراسة الحالية للكشف عن

 :السابق يمكن التوةل إل  االستنتاجات التالية
معىىايير االعتمىىاد لمسىىتويات تطبيىىق  المستشىىفيات الناةىىةفىىي مرضىىين والم طبىىاءاألبينىىت الدراسىىة أن تقيىىيم العىىاملين مىىن  -1

ا، احتلىىىت فيىىىه معىىىايير )النىىىدمات التشنيةىىىية، المعلومىىىات، العنايىىىة بىىىالمريا( مسىىىتويات عاليىىىة، فىىىي حىىىين كىىىان إيجابياىىى
 .ة وبمستويات متوسطةنير المرتبة األفي جاءت مستويات تطبيق معايير الموارد البشرية 

الماليىىىة،  بالجوانىىىب داءوالممرضىىىين فىىىي المستشىىىفيات الناةىىىة لمسىىىتويات األ طبىىىاءيىىىيم العىىىاملين مىىىن األبينىىىت الدراسىىىة أن تق -2
يىىة، وعىىدد سىىاعات نتاجتحسىىين نتىىائج العىىاملين مىىن حيىىت اإلبالنسىىبة إلىى   اا وبمسىىتويات عاليىىة، ومتىىدنيا يجابياىىإكىىان  كفىىاءةالو 

 نسب تر  العمل.ادة في زيو وطريقة تقييم األداء  للعاملين، والرضا، المتاحةالدراسة 

بىىعن المستشىىفيات موضىىوع الدراسىىة تطبىىق تنىىاقا وعىىدم توافىىق بىىين حكىىم مجلىىس اعتمىىاد المسسسىىات الةىىحية عىىن  كشىىفت النتىىائج -3
الىذي يشىير إلى  أن تقيىيم العىاملين وبىين معىايير االعتمىاد وبمسىتويات عاليىة تسىتحق عليهىا الحةىول على  شىهادة االعتمىاد،  جميد

فقىط المستشفيات بالتطبيق الكامىل لمعىايير االعتمىاد هتمام وهذا ناتج عن ا عايير تطبق بمستويات متوسطة.%( من الم30حوالي )
عواقىب  هىما مىن تحملنوفاى بىذل العىاملين  بىو وعىدم  ،كون هنا  تطبيق حقيقىي طىوال العىاموال ي ،التفتي  وأثناءقبل موعد المراجعة 

 .فشل المستشف  من الحةول عل  شهادة االعتماد
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العنايىىىة بىىىالمريا، ) المتعلقىىىة بمعىىىايير بعىىىادلتطبيىىىق معىىىايير اعتمىىىاد المستشىىىفيات باأل اأشىىىارت النتىىىائج إلىىى  أن هنىىىا  أثىىىرا  -4
لية االجتماعيىىة، مسىىئو القيىىادة، والسىىالمة، والمعلومىىات، والنىىدمات الفندقيىىة، والمىىوارد البشىىرية، النىىدمات التشنيةىىية، والو 

المتعلقة بالنتائج )المالية والتسويقية، والمرض ، والةحية، والعاملين،  بعادباأل في أداء المستشفياتوالتحسين المستمر( 
 .النتائج االجتماعية(والكفاءة، و 

لى   ،التحسىين المسىتمر منهجيىةل المستشىفيات تشىتمل على  تبنىيالتي  ستمرمال معايير التحسينأشارت النتائج إل  أن  -5 واا
لهىىا  ،بيىىة كىىعداة للكشىىف عىىن فىىرص التحسىىين وزيىىادة سىىالمة المرضىى تطبيىىق ن ىىام لإلبىىال  عىىن الحىىوادت واألنطىىاء الط

 .أداء المستشفياتاألهم في تعثير ال

المسهل العلمي، وعدد سنوات العمل، والمشاركة فىي بىرامج التىدريب  من حيت نةائص العاملينأشارت النتائج إل  أن  -6
تطبيىىىق معىىىىايير االعتمىىىاد فىىىىي أداء ثىىىىر أ يفىىىحةىىىىائياا مىىىد فىىىىروق دالىىىة إ ترافقىىىىت – التميىىىز والتحسىىىىين المسىىىتمر أنشىىىطةو 

تىسد إلى  فىروق  لىم – المهنة وطبيعىة الو يفىةالمستشفيات الناةة األردنية، وبالمقابل في نةائص العاملين من حيت 
 .األداء فيمعايير االعتماد تطبيق ثر أ في

 التوصيات
 :التاليةتوةيات الوفي ضوء ما عرا من نتائج ومناقشات واستنتاجات  تبلورت 

ي أساسىاالستمرار والتقدم بتطبيق معايير اعتماد المستشىفيات لمىا لهىا مىن دور  إل  األردنية الناةةحاجة المستشفيات  -1
 في تحسين األداء.

 .المستشفيات األردنية الناةة جميدتجربة تطبيق معايير االعتماد عل   تعميم أهمية -2

 .األنرىللقطاعات الةحية  بعةتاتعميم تجربة تطبيق معايير االعتماد عل  المستشفيات ال -3

لمعىىايير االعتمىىاد طىىوال فتىىرة لتطبيىىق الحقيقىىي قيىىام مجلىىس اعتمىىاد المسسسىىات الةىىحية بتطىىوير آليىىات رقابيىىة تضىىمن ا -4
 ( سنوات.3والبال ة ) ةالحية شهادة االعتماد

بىالتطبيق الكامىل للمعىايير،  دقةي والرغبىة الةىادار اإل لتىزاملىديها القناعىة واال الةىحية أن تكون اإلدارة العليا فىي المنشىعة -5
بهىىىدف تثبيىىىت المسىىىتويات العاليىىىة لتطبيىىىق معىىىايير االعتمىىىاد والقضىىىاء علىىى   ىىىاهرة التذبىىىذب الموسىىىمي لتطبيىىىق معىىىايير 

 االعتماد. 

 البشىىرية المىىواردن المىىو فين فىىي المستشىىفيات، بطريقىىة تمكىىنهم مىىن تطبيىىق معىىايير إدارة شىىئو رفىىد كفىىاءة مىىديري أقسىىام  -6
 .ليةوبمستويات عا

طريقة اسىتقبال و  ، وطريقة التقييم السنوي للعاملين،نطط التدريب والتعليم المستمررضا العاملين، و  وتحسينإعادة تقييم  -7
 .الناةةالمستشفيات  الجديد فيالقادم 
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ABSTRACT 
Hospital accreditation is considered by many as an important quality and business 

performance improvement tool. Accordingly, the present study aimed to investigate the 

impact of the application of accreditation standards in hospital performance in Jordanian 

private hospitals, from the perspective of doctors and nurses, during the years (2010-2011). 

The independent variables (Health Care Accreditation Council Standards) include: leadership, 

patient care, clinical safety, management of information, housekeeping, human resources, 

diagnostic services, social responsibility and continuous improvement. Dependent variables 

(Malcolm Baldrige National Quality Award Standards) include: Health, patient and staff 

outcomes, financial results, efficiency, and social results. A questionnaire of (77) questions is 

designed to collect the data, and administered among (286) personnel (17%) of the 

informants. Only (204), (71%) forms are received, and were processed statistically by using 

(SPSS, Ver. 15). Descriptive statistics were utilized to investigate the study variables and 

multiple regression analysis was utilized to analysis data and information.  

The findings revealed that the Jordanian private hospitals interested the accreditation 

standards, and these hospitals apply most of these standards in different positive levels. The 

study also revealed that there is a direct positive impact of the application of accreditation 

standards on the performance of hospitals. The study concludes with recommendations to 

Jordanian private hospitals in the areas of the importance of the application of the 

accreditation standards, encourage other hospitals to implement accreditation standards, and 

ensure the proper application of the accreditation standards in order to get rid of the 

assessment negative aspects and improve the hospital performance in private hospitals in 

Jordan.  

 


