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اململكة األردنية الهاشمية

امللخص 1

هدفــت الدراســة إلــى التعــرف علــى مــدى امتــاك املستشــفيات مســمى وحــدات إداريــة متخصصــة بشــئون وظيفــة اإلدارة 
املالية، والتعرف على وجود توصيف وظيفي رسمي لوظيفة اإلدارة املالية. كما هدفت إلى التعرف على الوسائل واألدوات التـي 
يعتمدها املديـر املالي في أدائه لوظيفته، وكذلك التعرف على األهداف التـي تتبناها اإلدارة املالية. وتكون مجتمع الدراسة من 
جميع املستشــفيات العاملة في محافظتـــي اربد واملفرق والبالغ عددهم )21( مستشــفى وقام الباحثان بتوزيع االســتبانة على 
هذه املستشــفيات، وبواقع اســتبيانان لكل مستشــفى حيث تم توزيعها على املديـــر املالي أو نائبه، أو رئيس الوحدة التنظيمية 

التـــي تشــمل اختصاصاتها الجوانب املالية في املستشــفى.

توصلــت الدراســة إلــى وجــود وحــدة إداريــة متخصصــة بوظيفــة اإلدارة املاليــة فــي معظــم املستشــفيات وإن املســتوى 
التنظيمــي للوحــدة هــو دائــرة، وتـــرتبط هــذه الوحــدات إدارًيــا بمديـــر املستشــفى عــادة، وإن معظــم العامليـــن بوظيفــة اإلدارة 
املاليــة وأداء مهامهــا مــن حملــة البكالوريــوس فــي املحاســبة، كمــا توصلــت الدراســة إلــى إن الوســائل واألدوات واملعاييـــر التـــي 

يعتمــد عليهــا املديـــر فــي أدائــه لوظيفــة اإلدارة املاليــة هــي مقارنــة األداء فــي املا�ضــي مــع األداء فــي الوقــت الحالــي.

وقــد أوصــت الدراســة بمجموعــة مــن التوصيــات مــن أهمهــا ضــرورة التأكيــد علــى وجــود إدارة متخصصــة بوظيفــة اإلدارة 
املاليــة فــي جميــع املستشــفيات الحكوميــة منهــا والخاصــة، وضــرورة التأكيــد علــى ارتباطهــا بــاإلدارة العليــا لهــذه املستشــفيات 

بســبب األهميــة الكبيـــرة لــإدارة املاليــة فــي إدارة املستشــفيات وفــي أدائهــا لوظائفهــا وتفعيــل دورهــا.

الكلمات املفتاحية: اإلدارة املالية، املستشفيات العامة والخاصة، محافظة اربد واملفرق، الوصف الوظيفي، األردن.

املقدمة

إن التطــورات الواســعة التـــي تحققــت، وتتحقــق فــي عاملنــا املعاصــر، وبالــذات مــا يتحقــق منهــا فــي الــدول املتقدمــة، أدت إلــى 
ــا بتطــورات أنشــطتها، واتســاع 

ً
زيــادة أحجــام املشــروعات واملؤسســات بدرجــة كبيـــرة ســواء أكانــت إنتاجيــة أم خدميــة، وارتباط

أسواقها نتيجة تحـريـر االقتصادات وعوملتها، ونتيجة التطورات التكنولوجية املتـزايدة، وفي مقدمتها التطورات التكنولوجية 
املتـــزايدة، وبالــذات التطــورات فــي تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت، وهــو األمــر الــذي فــرض ضــرورة التـركيـــز علــى إدارة هــذه 
املشروعات واملؤسسات، وبالشكل املطلوب الذي يتحقق من خاله ضمان حسن استخدام ما يتاح لها من موارد في ما يحقق 

لهــا أق�ضــى قــدر ممكــن مــن أهدافهــا كمــا ونوًعــا.

وفــي إطــار التأكيــد علــى إدارة املستشــفيات تــم التأكيــد بشــكل خــاص علــى اإلدارة املاليــة فــي مؤسســات ومشــروعات الــدول 
املتقدمــة خصوًصــا، ومؤسســات ومشــروعات الــدول عمومــا، بســبب حاجــة هــذه املؤسســات واملشــروعات ملــوارد ماليــة ضـــخمة 

* تم استام البحث في أبريل 2016، وقبل للنشر في ديسمبر 2016.

هدفــت الدراســة إلــى التعــرف علــى مــدى امتــاك املستشــفيات مســمى وحــدات إداريــة متخصصــة بشــئون وظيفــة اإلدارة املاليــة، 
والتعــرف علــى وجــود توصيــف وظيفــي رســمي لوظيفــة اإلدارة املاليــة. كمــا هدفــت إلــى التعــرف علــى الوســائل واألدوات التـــي يعتمدهــا 
املديـــر املالــي فــي أدائــه لوظيفتــه، وكذلــك التعــرف علــى األهــداف التـــي تتبناهــا اإلدارة املاليــة. توصلــت الدراســة إلــى وجــود وحــدة إداريــة 
متخصصــة بوظيفــة اإلدارة املاليــة فــي معظــم املستشــفيات وإن املســتوى التنظيمــي للوحــدة هــو دائــرة، وتـــرتبط هــذه الوحــدات إدارًيــا 
بمديـر املستشفى عادة، وإن معظم العامليـن بوظيفة اإلدارة املالية وأداء مهامها من حملة البكالوريوس في املحاسبة، كما توصلت 
الدراســة إلــى إن الوســائل واألدوات واملعاييـــر التـــي يعتمــد عليهــا املديـــر فــي أدائــه لوظيفــة اإلدارة املاليــة هــي مقارنــة األداء فــي املا�ضــي مــع 
األداء في الوقت الحالي. وقد أوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات من أهمها ضرورة التأكيد على وجود إدارة متخصصة بوظيفة 
اإلدارة املاليــة فــي جميــع املستشــفيات الحكوميــة منهــا والخاصــة، وضــرورة التأكيــد علــى ارتباطهــا بــاإلدارة العليــا لهــذه املستشــفيات 

بســبب األهميــة الكبيـــرة لــإدارة املاليــة فــي إدارة املستشــفيات وفــي أدائهــا لوظائفهــا وتفعيــل دورهــا.
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مــن أجــل إقامتهــا، ومــن أجــل توفيـــر القــدرة التنافســية التـــي تتيــح لهــا االســتمرار فــي العمــل والتفــوق فــي املنافســة والنجــاح، وذلــك 
عن طريق ضمان توفيـر املوارد املالية الضـخمة التـي تحتاجها وبأقل كلفة، وضمان التخصيص الكافي والكفء لهذه املوارد في 

مجــاالت اســتخداماتها املختلفــة، وضمــان الكفــاءة فــي االســتخدام وبحيــث تتحقــق أهدافهــا بأق�ضــى مــا يمكــن.

وفــي األردن تحققــت تطــورات مهمــة وتماشــًيا مــع التطــورات العامليــة، وتلبيــة لتـــزايد املتطلبــات املحليــة، واإلقليميــة، فقــد 
خطــى األردن خطــوات ملموســة باتجــاه تطويـــر وتحديــث مشــروعاته ومؤسســاته، وخصوصــا بعــد انتمائــه لعضويــة التجــارة 
العامليــة بتاريــخ 11/4/2000 )وزارة الصناعــة والتجــارة التقريـــر الســنوي، 2004 :18(. والتـــي تضمنــت تحـريـــر التجــارة بمــا فيهــا 

تجــارة الخدمــات.

وفــي إطــار التحـريـــر االقتصــادي والعوملــة ومــن خــال التـركيـــز علــى إدارة مشــروعاته ومؤسســاته ومنهــا املؤسســات الصـــحية 
نظــًرا لكونهــا تلبـــي حاجــات ضروريــة وأساســية جــًدا للحفــاظ علــى حيــاة اإلنســان وتحســينها، وألن هــذه املؤسســات تتطلــب مــوارد 
كبيـــرة حتـــى تــؤدي مــا هــو مطلــوب منهــا توفيـــره مــن خدمــات صـــحية فائقــة الحيويــة واألهميــة والضــرورة، وهــو مــا يتطلــب ضــرورة 
التـركيـــز فــي االهتمــام علــى اإلدارة املاليــة فــي املستشــفيات، والتأكيــد علــى ضــرورة تفعيلهــا مــن أجــل توفيـــر أق�ضــى قــدر ممكــن مــن 
املوارد املالية لهذه املستشفيات، وبأقل كلفة ممكنة، وضمان حسن استخدام هذه املوارد املالية عن طريق التخصيص الكافي 
والكفء لهذه املوارد والستخداماتها املختلفة، وضمان تحقق الكفاءة في استخدام املوارد في املجاالت التـي خصصت لها كًما 
ونوًعا، مع األخذ في االعتبار التـزايد املستمر في الطلب على هذه الخدمات محليا وإقليميا، وكذلك التطور في املتطلبات البشرية 

واملاديــة والفنيــة املطلوبــة لارتقــاء بهــذه الخدمــات، إضافــة إلــى االرتفــاع املســتمر فــي تكاليــف هــذه املتطلبات.

 دافًعا نحو محاولة دراسة وظيفة املديـر املالي في املستشفيات األردنية الحكومية والخاصة في 
ً
وإن كل ما سبق ُيعد عاما

محافظتـي إربد واملفرق من أجل التعرف على مدى فاعلية هذه الوظيفة األساسية من وظائف إدارة املستشفيات التـي يـرتبط 
عملها بتقديم خدمات حيوية وذات أهمية فائقة ومتـزايدة.

وإن هــدف هــذه الدراســة يتمثــل فــي الوصــول إلــى تفعيــل وظيفــة اإلدارة املاليــة فــي هــذه املستشــفيات مــن أجــل الوصــول إلــى 
أداء أفضــل عنــد تقديمهــا لخدماتهــا كًمــا ونوًعــا.

- اإلطار العام للدراسة
ً
أوال

أهمية الدراسة 

تبـرز أهمية الدراسة من خال ما يلي:

أهميــة اإلدارة فــي عمــل كافــة املؤسســات حكوميــة أو خاصــة، إنتاجيــة أو خدميــة، ربحيــة أو  غيـــر ربحيــة، كبيـــرة أم 1- 
صغيـــرة، ألن اإلدارة هــي التـــي يتــم مــن خالهــا ضمــان حســن اســتخدام املــوارد التـــي يمكــن أن تتــاح لهــذه املؤسســات، 

وبمــا يحقــق لهــذه املؤسســات أق�ضــى قــدر مــن أهدافهــا كمــا ونوًعــا.

أهميــة اإلدارة املاليــة فــي إدارة هــذه املؤسســات، ألنهــا تمثــل وظيفــة أساســية مــن الوظائــف اإلداريــة، وألنهــا الوظيفــة 2- 
األكثـــر ارتباطــا بــأداء الوظائــف اإلداريــة األخـــرى، كونهــا هــي التـــي تتولــى مهمــة توفيـــر املــوارد التمويليــة وبكفايــة وبأقــل 
كلفــة، وضمــان اســتخدامها بأفضــل مــا يمكــن، وبمــا يحقــق أق�ضــى األهــداف كًمــا ونوًعــا، ومــن ضمنهــا أهــداف اإلدارة 

عمومــا وأهــداف اإلدارة املاليــة خصوًصــا، وذلــك عــن طريــق توفيـــر التمويــل الــازم للقيــام بالوظائــف األخـــرى.

أهميــة املستشــفيات كمؤسســات فــي املجتمــع، بســبب أن عملهــا يـــرتبط بتقديــم خدمــات حيويــة تحقــق توفيـــر حيــاة 3- 
أفضــل ألفــراده، وذلــك بوقايتهــم مــن اإلصابــة باألمــراض، ومعالجتهــم عنــد إصابتهــم بهــا، ورعايتهــم صـــحًيا، وتحسيـــن 
البيئــة الصـــحية فــي املجتمــع، وبالشــكل الــذي يجعــل صـــحتهم أفضــل، وقدرتهــم أكبـــر علــى أداء أنشــطتهم الخاصــة 

والعامــة.

التطــور الكبيـــر والواســع فيمــا توفــره املستشــفيات مــن خدمــات حيويــة كًمــا ونوًعــا، وتســارع خطــوات هــذا التطــور، 4- 
وما يتطلبه هذا من استخدام متـزايد لقدرات بشرية وفنية متعددة ومتنوعة وعالية املستوى، ومستلزمات عمل 
تتطور باستمرار، وهو ما ينجم عنه تـزايد تكلفة تقديم هذه الخدمات، وتـزايد اإلنفاق املطلوب لتقديمها، ولتحقيق 
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التحسيـــن املســتمر فيهــا، وهــو األمــر الــذي يفــرض بالضــرورة تـــزايد أهميــة اإلدارة املاليــة للمستشــفيات فــي إطــار إدارة 
هذه املستشفيات، من أجل توفيـر املوارد املالية الكافية لتلبية هذه االحتياجات املتطورة واملتـزايدة، وبأقل كلفة، 
وضمــان كفايتهــا، وعقانيــة وكفــاءة اســتخدامها، وبمــا يحقــق األهــداف التـــي تســعى إليهــا هــذه املستشــفيات بأق�ضــى 

قــدر ممكــن كًمــا ونوًعــا.

أهداف الدراسة

تهــدف هــذه الدراســة إلــى التعــرف علــى مــدى امتــاك املستشــفيات مســمى وحــدات إداريــة متخصصــة بشــئون وظيفــة 
اإلدارة املاليــة، ووجــود توصيــف وظيفــي رســمي لوظيفــة اإلدارة املاليــة، ومــا الــذي يعتمــده املديـــر املالــي مــن وســائل وأدوات فــي 
أدائــه وظيفتــه، وعلــى األهــداف التـــي تتبناهــا اإلدارة املاليــة، باإلضافــة إلــى التوصــل إلــى نتائــج وتقديــم توصيــات لوضعهــا أمــام 

أصـــحاب القــرار.

مشكلة الدراسة وأسئلتها

تكمــن مشــكلة الدراســة فيمــا تــم ماحظتــه فــي الواقــع مــن ضعــف فاعليــة الــدور الــذي يمكــن أن تؤديــه اإلدارة املاليــة فــي 
عمــل املؤسســات الصـــحية نتيجــة ضعــف مشــاركتها فــي اتخــاذ القــرارات األساســية الخاصــة بــأداء هــذه املؤسســات لوظائفهــا، 
وكذلــك االختــاف فــي مهــام ومســئوليات ومؤهــات وصاحيــات اإلدارة املاليــة، وموقعهــا فــي الهيــاكل التنظيميــة للمستشــفيات 
وبيـــن ومــا ينبغــي أن تكــون عليــه، ومــدى االختــاف فــي هــذه الجوانــب عــن مــا هــو متعــارف عليــه نظريــا وتطبيقيــا، وخاصــة فــي ظــل 
التطورات عموما، والتطورات التكنولوجية خصوصا، وعوملة االقتصادات وتحـريـرها، وكذلك التطورات في البيئة املحلية 
تماشــًيا مــع التطــورات العامليــة، والتـــي فرضــت دوًرا هاًمــا لــإدارة املاليــة باعتبارهــا أحــد أهــم عناصــر إدارة املستشــفيات وبمــا 

يتــاح لهــا أداء خدماتهــا بصــورة أفضــل كًمــا ونوًعــا.

وتتلخص مشكلة الدراسة باإلجابة عن التساؤالت اآلتية وهي:

السؤال األول: هل تمتلك املستشفيات مسمى وحدة إدارية متخصصة بشئون وظيفة اإلدارة املالية؟- 

السؤال الثاني: هل يوجد توصيف وظيفي رسمي لوظيفة اإلدارة املالية؟ وما هي نسبة العاميـن في هذه الوظيفة؟- 

السؤال الثالث: هل يوجد تقسيم داخلي لوظيفة اإلدارة املالية؟- 

السؤال الرابع: ما الوسائل واألدوات يعتمدها املديـر املالي في أداء وظيفته؟- 

السؤال الخامس: ما األهداف التـي تتبناها اإلدارة املالية؟- 

مصطلحات الدراسة

فيما يلي التعريفات النظرية واإلجـرائية للمصطلحات التـي استخدمها الباحثان في هذه الدراسة:

وصــف الوظيفــة)Job Description(: تعريــف الوظيفــة، وتشــمل املهــام والواجبــات واملســئوليات والصاحيــات التـــي 1- 
تتضمنهــا الوظيفــة.

اإلدارة املاليــة )Finance Management(: وظيفــة رئيســة مــن وظائــف املشــروع يتخــذ مديـــرها العديــد مــن القــرارات 2- 
املاليــة التـــي تتعلــق بالتمويــل واالســتثمار، وهــو الــذي يختــص بتدبيـــر األمــوال الازمــة الحتياجــات العمــل مــن مصــادر 
التمويل املختلفة، واإلشراف على حـركة هذه األموال والحفاظ عليها وحمايتها، ويتخذ القرارات املالية التـي تتعلق 

بالتمويــل واالســتثمار )كراجــة، وآخـــرون، 2000: 13(.

املستشفى )Hospital(: تم اعتماد التعريف الذي وضعته منظمة الصـحة العاملية للمستشفى بكونه جـزء أسا�ضي 3- 
مــن تنظيــم اجتماعــي وطبـــي تتلخــص وظيفتــه فــي تقديــم رعايــة صـــحية كاملــة للســكان عاجيــة كانــت أم وقائيــة. وتمتــد 
خدمــات عيادتــه الخارجيــة إلــى األســرة فــي بيئتهــا املنزليــة، كمــا انــه أيًضــا مركــز لتدريــب العامليـــن الصـحييـــن، والقيــام 

ببحــوث اجتماعيــة حيويــة )منظمــة الصـــحة العامليــة، سلســلة التقاريـــر الفنيــة )395(، 1980: 7-6(.
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الوحدات غيـــر الطبية: وحدات مســاندة للوحدات الطبية في املستشــفى، تعمل على إنجاح تقديم الخدمة الطبية 4- 
للمر�ضــى وتشــمل وحــدة الخدمــات العامــة فــي املستشــفى، ووحــدة الشــئون املاليــة، ووحــدة املشتـــريات واملخــازن، 

ووحــدة الخدمــات الفندقيــة، ووحــدة الهندســة والصيانــة.

منهجية الدراسة

تتبع الدراسة منهجا وصفًيا وتحليلًيا يعتمد على األساليب اإلحصائية في تفسيـر البيانات وقياس معنوية النتائج.

املعالجة اإلحصائية

تم االعتماد في تحليل البيانات على بـرنامج التحليل اإلحصائي )SPSS( لإجابة عن أسئلة الدراسة واستخاص النتائج 
والتوصيات حيث تم استخدام األساليب اإلحصائية اآلتية:

معامات كرونباخ ألفا الختبار ثبات أداة الدراسة.1- 

النسب املئوية، والتكرارات، واملتوسطات الحسابية، واالنحـرافات املعيارية إلجابات عينة الدراسة.2- 

تم االعتماد في اإلجابة للجـزء الرابع من االستبانة على مقياس ليكرت )Likert Scale( الخما�ضي: أوافق بدرجة متدنية 
جــًدا )1( أوافــق بدرجــة متدنيــة )2( أوافــق بدرجــة متوســطة )3( أوافــق بدرجــة مرتفعــة )4( أوافــق بدرجــة مرتفعــة جــًدا )5(. 

ولتفسيـــر هــذه النتائــج تــم االعتمــاد علــى املقيــاس التالــي لتحديــد درجــة تطبيــق املهــارات القياديــة وفــق املعادلــة اآلتيــة:

 طول الفئة = القيمة العليا – القيمة الدنيا = 1-5\3= 1.33

عدد املستويات

وبذلك تكون: الدرجة املنخفضة من 1 إلى أقل من 2.33 والدرجة املتوسطة من 2.33 إلى أقل من 3.66

أما الدرجة املرتفعة من 3.66 إلى 5

أداة الدراسة

اعتمدت الدراسة على األسلوب الوصفي والتحليلي اإلحصائي في معالجة مشكلة الدراسة حيث اعتمدت على الكتب 
واألبحــاث واملقــاالت العلميــة فــي توصيــف الدراســة وعلــى املنهــج التحليلــي فــي تحيــل البيانــات واســتخاص النتائــج مــن خــال 
اســتبانة وزعــت علــى عينــة الدراســة. وتــم االســتفادة فــي تصميــم االســتبيان مــن دراســة )مطــر، 1992( واقــع اإلدارة املاليــة 
فــي املستشــفيات حيــث قــام الباحثــان بدراســة وتحليــل وإجـــراء التعديــات املناســبة عليــه وبمــا يتناســب مــع أهــداف الدراســة 

الحاليــة، وأعدادهــا بصورتهــا األوليــة.

اعتمــدت الدراســة علــى أســلوب األســئلة املغلقــة, واملقاييــس النســبية, والجـــزء الرابــع مــن االســتبانة فقــد تــم االعتمــاد فــي 
تصميمه على مقياس ليكرت الخما�ضي حيث تـراوحت اإلجابات من موافق بشدة إلى عدم املوافقة بشدة التـي كانت تحتوى 

علــى خمســة إجابــات وأعطيــت األرقــام لهــا مــن )1 –5( حســب أهميتهــا مــن األكثـــر أهميــة إلــى األقــل.

اختبار صدق األداة وثباتها

تــم عــرض االســتبانة علــى محكميـــن مختصيـــن وعــدد مــن األســاتذة املتخصصيـــن فــي اإلدارة املاليــة واإلحصــاء فــي عــدد 
مــن الجامعــات األردنيــة، حيــث طلــب منهــم تقييــم االســتبيان مــن عــدة جوانــب مثــل الصياغــة، وســهولة الفهــم، وعــدد فقــرات 
االســتبيان، وشــموليته، إضافــة إلــى املراجعــة اإلحصائيــة لغايــات التحليــل حيــث تــم إعــادة صياغــة بعــض الفقــرات وحــذف 
بعضهــا األخـــر، فــي ضــوء ماحظــات األســاتذة املقيميـــن. وذلــك للتحقــق مــن صــدق األداة وقدرتهــا علــى قيــاس أبعــاد الدراســة.

وبعد التأكد من قدرة االستبانة في قياس متغيـرات الدراسة تم استخدام معامل الثبات لألداة بصيغتها النهائية الكلية 
 )Cronbach Alpha Equation( لكل بعد من إبعاد الدراسة حيث تم االعتماد على معامل الثبات لألداة كرونباخ ألفا 

ّ
وأيضا
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وللجـــزء الرابع من االستبانة للسؤاليـــن الثاني عشر واملتعلق باعتماد املديـــر على أدوات في أداء وظيفة والسؤال الثالث عشر 
واملتعلق بأن اإلدارة املالية تتبني عادة واحد أو أكثـر من األهداف املالية قد بلغ 93.78% لهذيـن السؤاليـن ككل وهو أعلى من 

60% مما يدل على ثبات األداة لهذيـن السؤاليـن.

مجتمع الدراسة وعينتها

تناولــت الدراســة الحاليــة جميــع املستشــفيات العامــة والخاصــة القائمــة فــي محافظتـــي إربــد واملفــرق فــي تاريــخ إعــداد هــذه 
الدراســة كمجتمع للدراســة وقد اعتمدت أســلوب املســح بالعينة لغايات هذه الدراســة كما اعتمدت التعريف الذي وضعته 

منظمة الصـــحة العاملية للمستشفى منظمة الصـــحة العاملية والذي تمت اإلشارة إليه في التعريفات اإلجـــرائية.

إن وحــدة التحليــل )عينــة الدراســة( فــي هــذا البحــث هــو املديـــر املالــي أو نائبــة أو رئيــس الوحــدة التنظيميــة التـــي تشــمل 
اختصاصاتهــا الجوانــب املاليــة فــي املستشــفى وقــد أخــذت البيانــات واملعلومــات الضروريــة لغايــات الدراســة مــن أفــراد عينــة 

.
ً
الدراســة، وذلــك مــن خــال توزيــع االســتبيانات ويبلــغ عــدد مفــردات وحــدة املعاينــة )42( مســئوال

حدود ومجتمع الدراسة

تم اختيار مستشفيات محافظتـي إربد واملفرق كنطاق جغرافي لهذه الدراسة ألسباب تتعلق بخصوصية كل محافظه. 
فبالنســبة ملحافظــة املفــرق فقــد أعلنهــا جالــة امللــك عبــد هللا الثانــي منطقــة اقتصاديــة حـــرة بعــد منطقــة العقبــة االقتصاديــة 
الخاصــة، وبالتالــي فهــي تحظــى بكثيـــر مــن الرعايــة واالهتمــام الحكومــي فــي جميــع املجــاالت بمــا فيهــا القطــاع الصـحـــي إضافــة 
إلــى موقعهــا الجغرافــي حيــث تقـــع املحافـــظة فــي الشمـــال الشــرقي مــن اململكــة كمــا تبلــغ مساحتـــها )26541( كــم2، إذ تعتبـــر ثانــي 
محافظات اململكة )30% من مجموع مساحة املمـلكة( بعد محافظة معان من حيث املساحة ويبلغ عدد سكانها )250000( 

نســمة )وزارة الصـــحة األردنيــة - االستـــراتيجية الصـــحية الوطنيــة 2006- 2010(.

ــًرا مــن الســكان )952000( نســمة. وكثيـــر مــن األنشــطة االقتصاديــة  أمــا بالنســبة ملحافظــة إربــد فيتـــركز فيهــا عــدًدا كبيـ
والخدميــة، كمــا يوجــد فيهــا العديــد مــن املستشــفيات التخصصيــة الكبيـــرة الخاصــة والعامــة إضافــة إلــى قــرب املحافظتيـــن 
مــن بعضهمــا جغرافًيــا، فاملســافة بينهمــا تبلــغ )50( كــم، وبالزمــن )45( دقيقــة )80( كــم بالســاعة )وزارة الصـــحة األردنيــة 

االستـــراتيجية - الصـــحية الوطنيــة، 2006- 2010(.

وقــد تكــون مجتمــع الدراســة مــن جميــع املستشــفيات التـــي تنطبــق عليهــا ســمة التعريــف ســالف الذكــر، والبالــغ عددهــا 
)21( مستشــفى. وتــم الحصــول علــى بيانــات عنهــا حتـــى تاريــخ إعــداد هــذه الدراســة، علًمــا أنــه لــدى البــدء بجمــع البيانــات وتوزيــع 
االســتبيانات تبيـــن أن مستشــفيات وزارة الصـــحة األردنيــة قــد أصبحــت تتبــع ملديـــري مديـــريات الصـــحة فــي املحافظــات بعدمــا 
كانــت تتبــع للــوزارة نفســها. كمــا اســتثني مصـــح النــور لألمــراض الصدريــة كونــه مستشــفى تبشيـــري، وال ينطبــق عليــه التعريــف 
سابق الذكر، علًما بأن ميـزانيته عن السنة املالية املنتهية في 31 كانون األول )2007( ال تتجاوز )28500( دينار أردني )التقريـر 
الســنوي 2007(، علًمــا بأنــة تــم توزيــع اســتبيانان عليــه. وأيًضــا اعتــذرت املستشــفيات التابعــة للخدمــات الطبيــة األردنيــة عــن 
املشــاركة وقــد بلــغ عددهــا )2( مستشــفى ألســباب عســكرية وأمنيــة. ونتيجــة لهــذا الواقــع تـــراجع عــدد املستشــفيات التـــي ُجمــع 

منهــا بيانــات أوليــة إلــى )18( مستشــفى.

ويبيـن جدول )1( عدد املستشفيات األردنية وأسماءها وملكيتها وعدد االستمارات املوزعة واملستـردة والصالحة وغيـر 
الصالحــة للتحليــل. حيــث يوضـــح الجــدول أن عــدد االســتمارات املوزعــة علــى أفــراد عينــة البحــث )48( اســتمارة بواقــع )2( 

اســتمارة تقريبــا لــكل مستشــفى استـــرد منهــا )36(، كانــت منهــا )34( صالحــة للتحليــل اإلحصائــي واســتبيانان غيـــر صالحــان.

ــا جوهرًيــا بيـــن محافظــة إربــد وبيـــن محافظــة املفــرق حيــث تشــتمل األولــى عــدًدا أكبـــر 
ً
وتجــدر اإلشــارة إلــى أن هنــاك اختاف

مــن املستشــفيات العامــة والخاصــة إذ يبيـــن الجــدول رقــم )1( أن عــدد املستشــفيات فــي محافظــة إربــد )8( مستشــفيات تابعــة 
لوزارة الصـحة و)6( مستشفيات تابعة للقطاع الخاص ومستشفى جامعي واحد وآخـر تابع للخدمات الطبية امللكية، بينما 
بلــغ عــدد املستشــفيات فــي محافظــة املفــرق )3( مستشــفيات تابعــة لــوزارة الصـــحة ومستشــفى واحــد تابعــة للقطــاع الخــاص 

ومستشــفى واحــد تابــع للخدمــات الطبيــة امللكيــة.
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وعلى الرغم من أن نتائج هذه الدراسة تنصب على املستشفيات العاملة في محافظتـي إربد واملفرق، فإن الباحثان يـريا 
إمكانية تعميم النتائج على باقي املستشفيات في اململكة لألسباب التالية:

يتوقــع الباحثــان عــدم اختــاف مهــام ومســئوليات اإلدارة املاليــة ومؤهــات القائميـــن عليهــا بيـــن املستشــفيات إال فــي - 
نطاق ضيق نظًرا ألنها تتبع جهة واحدة وهي وزارة الصـحة األردنية الجهـة الحكوميـة املسئولة عـن جميـع ما يتعلـق 
بالصـحـــة فــي اململكـــة، اســتناًدا لقانــون الصـحـــة العامـــة رقـــم 54 لعـــام 2002 وخاصــة فيمــا يتعلــق بحمايــة الصـــحة 
من خال تقديم الخدمات الصـحية الوقائية والعاجية ومراقبتها والتنظيم واإلشراف على الخدمات الطبية التـي 
تقدمهــا جميــع القطاعــات وتقديــم خدمــات التأميـــن الصـحـــي للمواطنيـــن حســب اإلمكانــات املتاحــة وإنشــاء وإدارة 
مؤسســات التعليــم والتدريــب الصـــحية )وزارة الصـــحة األردنيــة، االستـــراتيجية الصـــحية الوطنيــة 2006- 2010(.

يتوقــع الباحثــان عــدم اختــاف نتائــج الدراســة عــن واقــع املستشــفيات التابعــة لجهــات حكوميــة أخـــرى، نظــًرا ألن - 
املستشــفيات املبحوثــة تنــوع بيـــن املستشــفيات التابعــة لــوزارة الصـــحة وللقطــاع الخــاص واملستشــفيات العســكرية 

واملستشــفيات الجامعيــة وللســبب نفســه أعــاه.

جدول رقم )1(
أسماء املستشفيات األردنية وملكيتها وعدد االستمارات املوزعة واملستـردة والصالحة وغيـر الصالحة

غيـر صالحةصالحةاملستـردةاملوزعةملكية املستشفىاسم املستشفىالرقم
3220وزارة الصـحة- إربد األميـرة بسمة – مشارك

3220وزارة الصـحة- إربداألميـرة رحمة - مشارك 
2220وزارة الصـحة- إربداألميـرة بديعة- مشارك 

2220وزارة الصـحة- إربد األميـرة راية - مشارك
3202وزارة الصـحة- إربد الرمثا – مشارك

2220وزارة الصـحة- إربداليـرموك - مشارك
2220وزارة الصـحة- إربدأبـي عبيدة - مشارك

2220وزارة الصـحة- إربدمعاذ بـن جبل - مشارك
2000الخدمات الطبية- إربداألميـر راشد- اعتذر 

3220مستشفى جامعي- إربدمستشفى امللك عبد هللا املؤسس- مشارك
2220القطاع الخاص- إربد ابـن النفيس - مشارك

2220القطاع الخاص- إربد الروم الكاثوليك - مشارك
2220القطاع الخاص- إربدراهبات الوردية - مشارك

2220القطاع الخاص- إربدالقوا سمي- مشارك 
3220القطاع الخاص- إربداربد التخص�ضي- مشارك 
2220القطاع الخاص- إربدالنجاح للتوليد - مشارك

2220وزارة الصـحة- املفرقالنسائية واألطفال- مشارك 
3220وزارة الصـحة- املفرقاملفرق الحكومي- مشارك

2220وزارة الصـحة- املفرقالرويشد – مشارك
2000القطاع الخاص- املفرقمصـح النور- استثني

2000الخدمات الطبية- املفرقاملفرق العسكري- اعتذر 
4836342املجموع

وبناًء على محتويات الجدول رقم )1( يمكن تلخيص وضع املستشفيات، التـي كانت مستهدفة في هذه الدراسة كما هو 
موضـح في الجدول رقم )2(:
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جدول رقم )2(
مجتمع الدراسة وعينتها 

نسبة املشاركةعدد املستشفيات املشاركةعدد املستشفيات الفعليملكية املستشفى
%1111100مستشفيات وزارة الصـحة

%3133مستشفيات تابعة لجهات حكومية أخـرى
%7685.7مستشفيات القطاع الخاص

81%2118املجموع

يبيـــن الجــدول رقــم )2( أن نســبة املشــاركة كانــت تقريًبــا )81%(، وهــذه النســبة تقتـــرب إلــى حــد كبيـــر مــن التمثيــل الفعلــي 
ملجتمــع الدراســة.

طرق جمع البيانات 

اعتمد الباحثان على املصادر التالية لجمع البيانات:

املصادر الثانوية 

وتشمل جميع الكتب واملجات العلمية والتقاريـر والنشرات وهي على النحو التالي:
االستـــراتيجية الصـــحية الوطنيــة )2006- 2010( - وزارة الصـــحة األردنيــة: حيــث اعتمــد عليهــا الباحثــان للحصــول - 

علــى قائمــة بأســماء املستشــفيات باإلضافــة إلــى بيانــات عــن ملكيتهــا وعناوينهــا، وبعــض التعريفــات اإلجـــرائية.
التقاريـر السنوية للمستشفيات.- 
الدراسات والكتابات العربية واألجنبية ذات صلة بموضوع الدراسة: حيث اعتمد الباحثان على الكتب والدراسات - 

فــي مجــال اإلدارة املاليــة بشــكل عــام، وعلــى دراســات اإلدارة املاليــة فــي املستشــفيات بشــكل خــاص، وذلــك بهــدف بيــان 
أوجه التشابه أو االختاف بيـن املفهوم العام لوظيفة اإلدارة املالية، وبيـن املفهوم الخاص لهذه الوظيفة في قطاع 

الرعاية الصـحية ومهامها ومسئوليات وصاحياتها.

املصادر األولية 

اعتمــدت الدراســة فــي جمــع البيانــات األوليــة علــى اســتبانة تــم تصميمهــا بهــدف جمــع البيانــات عــن املستشــفيات، كمــا 
دم مقياس ليكرت الخما�ضي لتحديد قيم وأوزان االستجابات. وقام الباحثان بإجـراء مقابات مع عينة من املسئوليـن 

ُ
استخ

فــي بعــض مستشــفيات مدينتـــي إربــد واملفــرق.

محددات الدراسة 

ا بموضوعها يتمثل أهمها فيما يأتي:
ً
إن محددات الدراسة وارتباط

صعوبــة الوصــول إلــى البيانــات واملعلومــات الخاصــة باملستشــفيات، وبالــذات العســكرية منهــا، نظــًرا لســرية هــذه 1- 
البيانــات والتحفــظ عليهــا.

اتســاع املســاحة الجغرافيــة التـــي تغطيهــا املستشــفيات موضــوع الدراســة، وهــو مــا ينجــم عنــه صعوبــة التواصــل 2- 
املســتمر مــع هــذه املستشــفيات وبمــا يلبـــي متطلبــات الدراســة.

الصعوبــة فــي قيــاس معظــم جوانــب الدراســة وذلــك بســبب موضــوع الدراســة وهــو املستشــفيات ومــا تؤديــه مــن 3- 
خدمــات، يصعــب قيــاس نتائــج أدائهــا وأنشــطتها وكذلــك صعوبــة قيــاس األهــداف وتحديدهــا ألنهــا تتصــل بخدمــات 

غيـــر ماديــة يصعــب تحديدهــا كمًيــا وبصــورة دقيقــة.
صعوبــة تحديــد األهــداف والوســائل واملعاييـــر التـــي تـــرتبط بموضــوع الدراســة نتيجــة تعــدد وتنــوع هــذه األهــداف 4- 

والوســائل واملعاييـــر ســواء املرتبــط منهــا بالجوانــب النظريــة أو الجوانــب العمليــة.
تعــدد الجهــات التـــي تـــرتبط بموضــوع الدراســة والتـــي تتمثــل بــاإلدارة والعامليـــن بتخصصــات متنوعــة وذلــك لتنــوع 5- 
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املتطلبــات الازمــة ألداء املستشــفيات، وهــو األمــر الــذي يصعــب معــه دراســة كل هــذه الجوانــب الهامــة فــي موضــوع 
الدراســة وبصــورة دقيقــة.

صعوبــة تحديــد الكيفيــة إلــى يتــم بموجبهــا اتخــاذ القــرارات الخاصــة بــإدارة املستشــفيات وأدائهــا ألنشــطتها والجهــات 6- 
اإلداريــة التـــي تشــارك فيهــا، ومــدى فعاليــة هــذه القــرارات نتيجــة تعــدد إداراتهــا الفنيــة واإلداريــة واملاليــة فيــه, ونتائــج 

القــرارات هــذه ال تتحقــق إال فــي الفتـــرات الزمنيــة الطويلــة لذلــك يصعــب الحكــم علــى مــدى صــواب هــذه القــرارات

ثانًيا- اإلطار النظري والدراسات السابقة

 اإلدارة املالية ومضامينها

عــد وظيفــة اإلدارة املاليــة بمظهرهــا اإلداري والفنــي واحــدة فــي جميــع املؤسســات، فاالعتبــارات املاليــة 
ُ
بشــكل عــام، ت

املوجودة في جميع املشروعات بغض النظر عن حجمها وطبيعتها واحدة، لكنها تتبايـن في مدى التنظيم ودرجة التعقيد التـي 
تمارس بها هذه الوظيفة بيـن مؤسسة وأخـرى من الناحية العملية األمر الذي يؤدي إلى التفاوت في تفاصيل الوظيفة املالية 

بيـــن املؤسســات املتفاوتــة فــي الحجــم.

يجمــع الكتــاب والباحثيـــن واملهتميـــن علــى أن اإلدارة املاليــة وظيفــة مــن الوظائــف الرئيســة فــي منظمــات األعمــال وتتعلــق 
باتخاذ القرارات املالية ودراســتها، كقرار الســتثمار طويل األجل وقرار هيكل التمويل وتكلفة األموال، وقرار التمويل طويل األجل، 

.)Moyer, et al., 2007: 2-29; Gittman, 2003: 4-5( وقــرارات إدارة رأس املــال العامــل، وقــرارات االســتثمار قصيـــرة األجــل

فقــد ناقــش )عقــل، 2006: 17- 18( اإلدارة املاليــة، بشــكل عــام، علــى أنهــا تتضمــن مفهومــان: األول، أن اإلدارة املاليــة، 
تعنــي الوظيفــة املاليــة أو النشــاط املالــي فــي املؤسســة، وتشــمل عمليــة تحديــد االحتياجــات املاليــة وتوفيـــر التمويــل املناســب 
للمؤسســة، ثــم اســتخدام هــذه األمــوال فــي حيــازة أنــواع مختلفــة مــن األصــول. والثانــي، الدائــرة املاليــة، وهــو مفهــوم تنظيمــي، 

ويعنــي الجهــة التـــي تتولــى القيــام بالــدور املالــي للمؤسســة.

أما كل من )Gittman, 2003: 12-15; Weston & Brigham, 1982: 2-11( فيـــروا أن أنشطة اإلدارة املالية ومسئوليات 
املديـريـن املالييـن واحدة، ولكن هذه األنشطة واملسئوليات املالية تختلف باختاف املنظمات، ورغم ذلك إال أن بعضها أسا�ضي 
وال تختلــف باختــاف املنظمــات، كالحصــول علــى األمــوال الازمــة مــن مصــادر ماليــة خارجيــة وتوجيههــا الســتخدامات مختلفــة، 
حيــث يكــون تدفــق األمــوال فــي عمليــات املنظمــة تحــت رقابــة اإلدارة املاليــة، والفوائــد التـــي تحصــل عليهــا املنظمــات مــن املصــادر 
املالية الخارجية تكون أما على شــكل أرباح، أو ســلع، أو خدمات، وهذه الوظائف يجب تحقيقها من قبل كافة املنظمات. وعند 
أداءهــا فــإن املديـــر املالــي يلعــب دور الوســيط بيـــن املشــروع االقتصــادي وبيـــن مصــادر تمويلــه مختلفــة فــي األســواق املاليــة، حيــث 
كما يتطلب ذلك معرفة املديـر املالي باألسواق املالية التـي يمكن الحصول منها على األموال، وكيفية اتخاذه لقرارات االستثمار، 
لذلــك علــى املديـــر املالــي أن يــدرس عــدًدا كبيـــًرا مــن البدائــل والخيــارات ســواء أكانــت تتعلــق بمصــادر الحصــول علــى هــذه األمــوال أو 
استخدامها عند اتخاذ القرارات املالية. فعلى سبيل املثال هل نحصل على األموال من مصادر داخلية أم من مصادر خارجية؟ 
هــل مــن مصــادر تمويليــة قصيـــرة األجــل أم طويلــة األجــل؟ هــل نســتثمر فــي مشــروعات قصيـــرة األجــل أم فــي مشــروعات طويلــة 

األجــل؟.

أمــا )النعيمــي، والتميمــي، 2008: 44-46( فيشيـــرا إلــى أن مفهــوم الوظيفــة املاليــة قــد تطــور كثيـــًرا، وأن دور املديـــر املالــي 
قــد اتســع نطــاق اختصاصاتــه ليشــمل مســئولية الحصــول علــى أنســب مزيــج تمويلــي مــن مصــادر التمويــل املناســبة، وهــذا ُيعــد 
قــرار تمويلــي، ومســئولية تخطيــط عمليــات االســتثمار فــي عناصــر األصــول الثابتــة واملتداولــة وإدارتهــا وهــذا ُيعــد قــرار اســتثماري، 
باإلضافــة إلــى مســئولية تحديــد احتياجــات املشــروع املاليــة الحاليــة واملســتقبلية، ووضــع املعاييـــر الرقابيــة للحكــم علــى ســامة 

القــرارات املاليــة.

ويؤكــد كل مــن )Khan & Jain,1999: 7-9( أن نشــاط اإلدارة املاليــة يتمحــور حــول ثاثــة قــرارات رئيســة هــي: قــرارات 
االســتثمار، وقــرارات التمويــل، وقــرارات سياســات توزيــع األربــاح.
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كمــا يحــدد )مطــر، 1992( مفهــوم وظيفــة اإلدارة املاليــة مــن كونهــا وظيفــة تهتــم بالنقديــة بشــكل مباشــر أو غيـــر مباشــر، 
وبالتالي فهي تختص بكل ما يحدث داخل املشروع، وتحدد مصادر الحصول على األموال الازمة، وكيفية إدارتها، ومن كونها 
وظيفــة أساســية مــن وظائــف اإلدارة الشــاملة للمنظمــة وليســت وظيفــة استشــارية مهمتهــا األساســية الحصــول علــى األمــوال 

الازمــة ألداء أنشــطة املشــروع االقتصــادي.

ويبيـــن )عقــل، 2006: 16- 17( أن وظيفــة املديـــر املالــي فــي املؤسســة التجاريــة، قــد تطــورت مــن مســك الدفاتـــر، وقبــض 
األمــوال ودفعهــا، واملحافظــة عليهــا، بطــرق بدائيــة إلــى وظيفــة غايــة فــي التعقيــد، حيــث أصبــح دوره ال يقتصــر علــى األعمــال 
الروتينية الرتيبة، وإنما أصبح يشمل عملية الحصول على األموال الازمة للمؤسسة، وتولي العاقات التفاوضية والقانونية 
واملحاســبية مع مصادر التمويل، وكما انتقل دوره من الدور االستشــاري إلى دور املشــارك في اتخاذ القرارات داخل ملؤسســة، 
حيــث أصبــح عملــه يشــمل، كيفيــة الحصــول علــى األمــوال واالســتخدام األفضــل لهــا فــي ضــوء املقارنــة الرشــيدة بيـــن فــرص 
االســتخدام املتاحــة وكلفــة األمــوال واالهتمــام بنوعيــة األصــول وكميتهــا فــي املؤسســة وكيفيــة توزيعهــا بيـــن مختلــف البنــود، 

وحجــم االســتثمار الكلــي فــي املشــروع، وشــكل هيــكل الخصــوم.

أهداف ومهام وظيفة اإلدارة املالية

عــد اإلدارة املاليــة جـــزءا مــن اإلدارة الشــاملة للمؤسســة, وينــاط بهــا عــادة مســئولية إدارة أمورهــا املاليــة بالتنســيق مــع 
ُ
ت

الوظائــف األخـــرى لــإدارة، والتخطيــط لتوفيـــر األمــوال الازمــة بالكميــات الكافيــة، وفــي الوقــت املناســب، وبأقــل تكلفــة ممكنة، 
بهــدف اســتثمارها، وتحقيــق العائــد املناســب، باإلضافــة إلــى تولــي الرقابــة علــى اســتخدامات األمــوال ومصادرهــا.

يـرى )عقل، 2006( أن أهداف وظيفة اإلدارة املالية تتمحور حول املوازنة بيـن املحافظة على وجود املؤسسة وحمايتها 
من خطر اإلفاس والتصفية، وبيـن تحقيق العائد املناسب على االستثمار، وقد حدد هذه األهداف بتعظيم القيمة الحالية 
للمؤسســة، والســيولة، والربحيــة، والعائــد علــى االســتثمار، كمــا حــدد أيًضــا دور نائــب املديـــر العــام للشــئون املاليــة، بتولــي 
مســئولية القــرار املالــي األول للمؤسســة، ونشــاط كل مــن املديـــر املالــي واملراقــب املالــي، كمــا إنــه يلعــب دورا رئيســا فــي السياســة 
املاليــة والتخطيــط املالــي الشــامل للمؤسســة، وغالبــا مــا يكــون عضــوا فــي الفريــق اإلداري للمؤسســة وعضــوا فــي مجلــس إدارتهــا. 
أمــا املديـــر املالــي أو مديـــر التمويــل، فقــد حــدد دوره بممارســة األعمــال املاليــة الخارجيــة، والتـــي تشــمل إدارة أمــوال املؤسســة 
واملحافظــة علــى ســيولتها وتأميـــن احتياجاتهــا التمويليــة، وهكــذا يكــون دور املديـــر املالــي واألقســام التابعــة لــه القيــام بوظائــف: 
إدارة النقد وتنظيم العاقة بيـن املؤسسة وبيـن البنوك واملؤسسات املالية والحصول على التمويل الازم للمؤسسة، وكذلك 
إدارة االئتمان وتوزيع األرباح على املساهميـن والتأميـن على موجودات املؤسسة، كذلك توفر اإلدارة املالية املعلومات املالية 
الدقيقة التخاذ القرارات املالية للمؤسسة والتـي تعتبـر مهمة في حياة املؤسسة ومستقبلها، األمر الذي يوجب بناء القرارات 
املتعلقــة باألمــور املاليــة علــى معلومــات دقيقــة تشــمل، التخطيــط املالــي والقــرارات االســتثمارية والقــرارات التمويليــة والرقابــة 
املاليــة وتوزيــع األربــاح، ومعالجــة املشــكات الخاصــة بالتصفيــة واالنضمــام واالندمــاج والتقييــم. بينمــا حــدد دور املراقــب املالــي 
)Controller( بممارسه األعمال املالية الداخلية للمؤسسة، والتـــي تشمل املسئولية املباشرة عن املحاسبة، وإعداد القوام 

املاليــة الفعليــة والتقديـــرية للمؤسســة، والتدقيــق الداخلــي، والرواتــب، وإعــداد الحســابات الضريبيــة.

وتجــدر اإلشــارة إلــى أن هنــاك فــارق جوهــري بيـــن وظيفــة املديـــر املالــي وبيـــن وظيفــة املراقــب املالــي وهــو أن دور املديـــر املالــي 
القيام بتسلم موارد املؤسسة واملحافظة عليها، أما دور املراقب املالي فهو رقابـــي للتأكد من أن استعمال موارد املؤسسة فد 

تــم بشــكل ســليم.

بناًء على ما سبق، ياحظ أن املديـر املالي يتحمل مسئوليات اتخاذ قرارات التمويل واالستثمار، وإدارة النقدية، والتنبؤ 
املالــي، والتخطيــط املالــي، وإعــداد امليـــزانيات الرأســمالية، باإلضافــة إلــى التحليــل املالــي وتحديــد احتياجــات املشــروع املاليــة. 
أمــا املراقــب املالــي فيتحمــل مســئوليات األشــراف علــى الحســابات، والســجات املاليــة، والرقابــة علــى العمليــات املاليــة، وإدارة 
الرواتــب، وكذلــك تحديــد االنحـــرافات فــي التطبيــق عــن الخطــة، وأن الوظيفــة املاليــة، وظيفــة ينصــب اهتمامهــا علــى الحصــول 

علــى األمــوال مــن مصادرهــا املختلفــة واســتخدامها بشــكل كفــؤ وفعــال مــن أجــل تحقيــق أهــداف املنظمــة.
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البناء التنظيمي لإلدارة املالية

تلعــب اإلدارة املاليــة دورا هاًمــا فــي حيــاة املؤسســات العصريــة وتطويـــرها، وقــد تجــاوز دورهــا حفــظ الســجات، وإعــداد 
التقاريـــر، وإدارة النقــد، وتحضيـــر الرواتــب، وأصبــح يـــركز علــى دور الحصــول علــى األمــوال، واســتعمالها فــي مختلــف أنــواع 
األصــول لتعظيــم قيمــة املؤسســة، لذلــك هنــاك ضــرورة التخــاذه مــن قبــل جهــة قريبــة مــن اإلدارة العليــا للمؤسســة. حيــث يـــرى 
)عقل، 2006: 18- 19( ضرورة تنظيم اإلدارة املالية، وأن طريقة تنظيمها تختلف من مؤسسة ألخـرى تبًعا لحجمها بالدرجة 
األولــى وطبيعتهــا بدرجــة أقــل، فاملالــك فــي املؤسســات الصغيـــرة يكــون املســئول األول عــن اإلنتــاج والتســويق وشــئون األفــراد 
والوظيفــة املاليــة، فــإذا كان هنــاك عاملــون معــه فــي مجــال اإلدارة املاليــة، فــإن مــا يعهــد إليهــم عــادة هــو تفويــض بعــض القضايــا 
املالية البسيطة، كمسك الدفاتـر، وإدارة النقد، واملحافظة عليه، وتحصيل األوراق املالية، في حيـن يحتفظ املالك لنفسه 
بقــرارات تحديــد االحتياجــات املاليــة واالســتثمار والتمويــل وتوزيــع األربــاح. أمــا املؤسســات املتوســطة فيتوقــع أن يكــون لديهــا 
إدارة مالية أكثـر استقالية، ويـرأسها شخص يحمل لقب املديـر املالي، ويتمتع بصاحيات أوسع من التـي يتمتع بها من يعمل 
في املؤسسات الصغيـرة. وفي حالة املؤسسة الكبيـرة ال تكون األمور املالية عادة مسئولية شخص واحد، بل تتوزع بيـن عدة 
أشــخاص متخصصيـــن يتولــون مراكــز إداريــة متقدمــة، وغالبــا مــا يكــون املســئول األول عــن األمــور املاليــة فــي رتبــة نائــب للمديـــر 
العام، ويساعده شخصان )مديـــر مالي ومراقب مالي(. ويتفق مع هذا الرأي )مطر، 1992( فيـــرى أن أهمية الدور الذي تلعبه 
اإلدارة املالية، تجعل من الضروري أن يكون املديـر املالي قريًبا من اإلدارة العليا، فهو غالًبا ما يكون عضًوا في مجلس اإلدارة 
وعلى اتصال مباشر بـرئيس مجلس اإلدارة، ويضيف أنه ال بد من الفصل بيـن وضع السياسات املالية وبيـن تنفيذها، حيث 
يـرى أن مسئولية وضع السياسات املالية واإلشراف عليها من اختصاصات اإلدارة العليا، وعلى املديـر املالي تنفيذها. ويشيـر 
إلــى أن املديـــر املالــي يختــص بتدبيـــر األمــوال الازمــة الحتياجــات املشــروع االقتصــادي مــن املصــادر املختلفــة، واإلشــراف علــى 
حـــركة األمــوال وحمايتهــا مــن اإلســراف واالســتخدام الخاطــئ، مــع ضــرورة اســتحداث وظيفــة املراقــب املالــي )مديـــر الحســابات( 
الذي يختص بصفة رئيسة بمراقبة ما تنفقه الشركة من أموال، للتأكد من أن اإلنفاق يتم وفًقا للسياسات املالية املحددة.

بناًء على االستعراض السابق آلراء الكتاب والباحثيـن، يتضـح أن هناك إجماعا شبه تام على أهمية الوظيفة املالية في 
املنظمــات، وأن أداء هــذه الوظيفــة قــد يختلــف مــن مشــروع ألخـــر وفًقــا لعــدد مــن العوامــل، ويتبيـــن أن هنــاك شــبه إجمــاع علــى 

ضرورة وجود اإلدارة املالية في مستوى اإلدارة العليا وتقسيم أعباءها بيـن املديـر املالي وبيـن املراقب املالي.

ووفًقا للمفهوم الحديث لإدارة املالية، فالشكل التالي رقم )1( يوضـح الوضع التنظيمي لإدارة املالية:

 

اإلدارة العليا 
 ()الرئيس

نائب الرئيس لإلدارة 

 املالية

   

 قسم الخزينة قسم املحاسبة قسم امليزانيات

 التحصيل -
 أوراق القبض -
 التأمين -
 مكافآت ترك الخدمة -

 :محاسبة التكاليف -
 الرقابة على املخزون *
 األجور  *

 املراجعة الداخلية -
العامةاملحاسبة  -  
 الضرائب -

 التحليل اإلحصائي -
 التنبؤ االقتصادي -
 إعداد املوازنات التقديرية -

الختامية إعداد امليزانيات والحسابات -  

الهيكل التنظيمي لإلدارة املالية )الناشد، 1998: 17(

شكل رقم )1(
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اإلدارة املالية في املستشفيات

 متعددة وأطلق عليها مسميات متنوعة. 
ً
يشيـر )حـرستاني، 1990( إلى أن املستشفيات اتخذت بمفهومها املعاصر إشكاال

ففــي الحضــارة اإلغريقيــة )1200 قبــل امليــاد( اتخــذت املستشــفيات املعابــد لرعايــة املر�ضــى وللعبــادة فــي وقــت واحــد، حيــث كان 
الكهنــة يــؤدون دور األطبــاء، ويضيــف أن املصرييـــن كانــوا يطلقــون عليهــا اســم »معابــد الشــفاء«، وقــد اســتخدم املســمى نفســه 
فــي )273 قبــل امليــاد(، وفــي بدايــة ظهــور الديانــة املســيحية تــم اســتخدام بيــوت الكهنــة كمستشــفيات صغيـــرة تحــت ضغــط 
الكنيســة إليــواء املر�ضــى واملسنيـــن واملحتاجيـــن ألســباب دينيــة إنســانية. ويضيــف أن العــرب أطلقــوا علــى املستشــفيات لفــظ 
»بيمارســتانات« أي دور املر�ضــى، وأن العــرب قــد لعبــوا دوًرا فــي العصــور اإلســامية لتنظيــم مهنــة الطــب والصيدلــة ووضعــوا 
نظًما طبية تلتقي مع النظم الحديثة، كعدم السماح للمر�ضى املصابيـن بأمراض معدية بمخالطة املر�ضى اآلخـريـن، واختيار 
موقع بيئي مناسب إلقامة املستشفيات، وإجازة مزاولة مهنة الطب والصيدلة... إلخ. أما في العصر الحديث فقد عرفت الهيئة 
األمريكيــة للمستشــفيات )American Hospital Association )AHA املستشــفى بأنــه: مؤسســة تحتــوي علــى جهــاز طبــي، يتمتــع 
بتســهيات طبيــة دائمــة لتقديــم التشــخيص والعــاج الازميـــن للمر�ضــى. أمــا منظمــة الصـــحة العامليــة فقــد قدمــت تعريًفــا أخـــر 
للمستشفى من منظور وظيفي بكونه جـــزء أسا�ضي من تنظيم اجتماعي وطبـــي تتلخص وظيفته في تقديم رعاية صـــحية كاملة 
للســكان عاجيــة كانــت أم وقائيــة. وتمتــد خدمــات عيادتــه الخارجيــة إلــى األســرة فــي بيئتهــا املنزليــة، كمــا اســتخدم كمركــز لتدريــب 
العامليـن الصـحييـن، والقيام ببحوث اجتماعية حيوية )منظمة الصـحة العاملية - سلسلة التقاريـر الفنية -395، 1980: 7-6(.

وبنــاء علــى ذلــك، ياحــظ إن تعريــف منظمــة الصـــحة العامليــة للمستشــفى هــو أكثـــر شــموال مــن تعريــف الهيئــة األمريكيــة 
ــا مــن تعريــف منظمــة الصـــحة العامليــة للمستشــفى بأنــه جـــزء مــن تنظيــم اجتماعــي وطبــي، تتمثــل 

ً
للمستشــفيات، فانطاق

وظائفــه األساســية فــي الرعايــة الطبيــة والصـــحية، والتعليــم والتدريــب، والبحــوث الطبيــة واالجتماعيــة.

الوحدات غيـر الطبية في املستشفى

تختلــف تســمية األقســام غيـــر الطبيــة تبًعــا الختــاف طبيعــة وحجــم املستشــفى وســعته، ومــدى توافرهــا مجتمعــة أو 
منفردة، وفي مدى وضوح الرؤية التخصصية ألعمال هذه األقسام، وفيما يلي عرًضا ملاهية هذه األقسام، واملهام التـي تقوم 
بهــا كوحــدات عمــل )الشــرفات، 2007(، حيــث تعكــس وحــدة الخدمــات العامــة فــي املستشــفى، الصــورة العامــة للمستشــفى، 
ومــدى تعزيـــز موقعهــا فــي املجتمــع، ومــا تتـــركه مــن أثـــر إيجابـــي أو سلبـــي لــدى املريــض أو املراجــع. ومنهــا، االســتعامات، وحـــراسة 

املستشــفى، والنقــل والحـــركة.

أمــا وحــدة الشــئون املاليــة، فتقــوم بمهــام حساســة وهامــة فــي مجمــل العمــل املالــي اإلداري الــذي يقــوم بــه املستشــفى، 
خاصــة بعــد أن أصبحــت املستشــفيات الحكوميــة تتبنــي مبــدأ التمويــل الذاتـــي فــي مجمــل عملهــا، واعتمــاد أنظمــة الحوافــز 
للعامليـن فيها، في مختلف التخصصات، وتشمل أنشطة هذه الوحدة القيام بتحصيل املبالغ الخاصة باملراجعيـن واملر�ضى، 
وتنظيــم قوائــم الرواتــب واألجــور للعامليـــن، وإعــداد املوازنــات التقديـــرية، واحتســاب اإليـــرادات املتحققــة، وتوزيــع الحوافــز، 
وتنفيــذ التعليمــات الخاصــة بأســلوب نظــام التمويــل الذاتــي، وتقييــم املخـــزون، واحتســاب كلفــة التخـزيـــن، والرقابــة علــى 
الســجات املاليــة للمخــازن، وتنظيــم وتدقيــق وصــرف املبالــغ املتـــرتبة علــى القيــام باألعمــال املختلفــة التـــي تؤديهــا املستشــفى، 

وتنظيــم العطــاءات الخاصــة بأعمــال املستشــفى وبالتنســيق مــع لجنــة املشتـــريات.

وأمــا وحــدة إدارة املــواد )املشتـــريات واملخــازن(، حيــث ازدادت حاجــة املستشــفيات لوجودهــا كنتيجــة طبيعيــة لتغيـــر 
النظــرة إلــى أنشــطتها، فلــم تعــد أنشــطتها محصــورة بتقديــم العــاج للمر�ضــى، بــل أصبحــت معنيــة تقديــم التوعيــة والتدريــب 
والتعليــم والزيــارة والوقايــة الصـــحية واإلرشــاد... إلــخ. فهــذا التنــوع فــي األنشــطة ألــزم إدارة املستشــفى بإيجــاد إدارة متخصصــة 
تقــوم علــى توفيـــر املتطلبــات التـــي تحتاجهــا املستشــفى. ومــن املهــام األساســية لهــذه الوحــدة، شــراء املــواد باملواصفــات، والنوعيــة 
املناســبة، وشــراءها بالكمية املطلوبة، بالوقت املناســب، وبالســعر املناســب، واختيار املصدر املناســب، والتســليم املناســب، وبما 
يلبـــي احتياجات الخدمات املختلفة في املستشــفى. كذلك وحدة الخدمات الفندقية، حيث يعمل نظام التغذية في املستشــفى 
وفــق عــدٍد مــن األنظمــة الفرعيــة، كالتخطيــط لتقديــم قائمــة اإلطعــام، واإلنتــاج، والتوزيــع والخدمــة، واملطعــم، والتنظيــف. 
وكذلــك، وحــدة الهندســة والصيانــة، والتـــي تهتــم بإنجــاز أعمــال الصيانــة الدوريــة، واملفاجئــة علــى كل موجــودات املستشــفى، 



تفعيل دور اإلدارة املالية في املستشفيات العامة والخاصة ...

64

التـــي يمكــن إجـــراء الصيانــة عليهــا وفــي ضــوء اإلمكانــات والخبـــرة املتاحــة لفريــق العمــل والحــدة، ويتســع حجمهــا أو يصغــر تبًعــا 
لحجــم املستشــفى وســعتها السريـــرية وتعــدد واجبــات املرافــق والتخصصــات الطبيــة والخدميــة والفندقيــة التـــي تؤديهــا.

وبنــاًء علــى مــا ســبق، قــد يتبــادر إلــى األذهــان التســاؤل التالــي، هــل هنــاك اختــاف بيـــن مفهــوم اإلدارة املاليــة وإطارهــا فــي 
املستشــفيات وبيـــن مفهــوم اإلدارة املاليــة وإطارهــا فــي املستشــفيات؟

إن األبحــاث العربيــة التـــي تناولــت هــذا املوضــوع قليلــة، وال يوجــد - حســب علــم الباحثيـــن- مؤلفــات أو مراجــع كثيـــرة 
تناولت بالشرح والتفصيل مفهوم الوظيفة املالية وأبعادها في املستشفيات. فيـرى )حـرستاني، 1990: 161- 164( أن اإلدارة 
املالية تهدف إلى تطبيق السياسات والتعليمات املالية الخاصة بإدارة النشاط املالي في املستشفى، والتأكد من سامة أوجه 
اإلنفاق، وإظهار رصيد كل منها بصورة فعلية، وإعداد املوازنة التقديـرية لخطة املستشفى التشغيلية. كما يـركز على ضرورة 
تلبيــة إدارة النشــاط املالــي فــي املستشــفى لطلبــات الشــراء، وتســديد املبالــغ املســتحقة للمورديـــن، وعلــى ضــرورة قيامــه بإجـــراء 
الرقابة والتســوية لكافة حســابات املؤسســات املتعاملة مع املستشــفى، ودفع مســتحقات العامليـــن وتحصيل فواتيـــر املر�ضى 
واإليـــرادات املســتحقة املحصلــة مــن بعــض الخدمــات التـــي يقدمهــا املستشــفى للمستفيديـــن كخدمــات التغذيــة واألدويــة، 
وغيـرها، ويضيف أنه حتـى تستطيع اإلدارة املعنية بالنشاط املالي في املستشفى القيام باملهام املذكورة أنًفا فا بد من تشكيل 
اإلدارة املاليــة كوحــدة تنظيميــة تضــم عــدة أقســام، منهــا قســم الحســابات، وقســم حســابات املر�ضــى، وقســم الرواتــب، وقســم 
الخـــزينة، وقســم التدقيــق. ومــن األبحــاث العربيــة فــي هــذا املجــال، وتحديــًدا األردنيــة، مــا أشــار إليــه )العجلونــي، 1989: 415-
435( من ضرورة إيجاد أقسام معنية بإدارة املعلومات والسجات الطبية وأهميتها خاصة فيما يتعلق بسياسات وإجـراءات 

دخــول وخـــروج املر�ضــى ملــا لهــذه املعلومــات مــن أهميــة إداريــة وتنظيميــة تســاعد فــي تقديـــر نفقــات وإيـــرادات املستشــفى.

ياحظ أن األدب النظري العام لإدارة املالية في املستشفيات السابق قد أغفل كل ما يتعلق باتخاذ قرارات االستثمار 
في األصول الثابتة واملتداولة، وقرارات التمويل، وتحديد املزيج األمثل ملصادر تمويل املستشفى، حيث يشيـر حـرستاني فقط 
إلى الوظائف اإلجـرائية،وياحظ أن أهمية الوظائف املالية كما بينها التقسيم الداخلي لإدارة املالية، يجعلها أقرب إلى مهام 
إدارة حســابات للمستشــفى منهــا إلــى مهــام اإلدارة املاليــة التـــي بينهــا األدب اإلداري، أمــا العجلونــي فقــد أشــار فقــط إلــى جوانــب 

إداريــة وتنظيميــة تســاعد اإلدارة املاليــة فــي تحقيــق أهدافهــا.

وبنــاًء علــى ذلــك فــإن مفهــوم اإلدارة املاليــة فــي املستشــفى حســب رأي حـــرستاني ال يختلــف كثيـــرا عــن مفهــوم اإلدارة املاليــة 
التقليــدي، بينمــا بينــت العديــد مــن الكتابــات واألبحــاث العلميــة أن وظيفيــة اإلدارة املاليــة قــد تطــورت مــن إدارة متخصصــة فــي 
الحسابات، إلى إدارة منفصلة ومكملة تعمل مع باقي اإلدارات األخـرى في املنظمات تسعى لتحقيق أهداف املنظمات االقتصادية، 
وقــد تطــورت مــن وظيفــة مســك الدفاتـــر بطــرق بدائيــة إلــى وظيفــة بالغــة التعقيــد، وان املديـــر املالــي قــد أصبــح عضــًوا هاًمــا فــي مجلــس 
اإلدارة. وعلــى الرغــم مــن اختــاف دور املديـــر املالــي مــن منظمــة إلــى أخـــرى، فإنــه مــن املمكــن تقســيم وظائــف اإلدارة املاليــة إلــى أربــع 
مجموعــات رئيســة، التخطيــط املالــي، والتنظيــم املالــي، وتقييــم عمليــات اإلنفــاق، وتقييــم األداء املالــي، باإلضافــة إلــى الرقابــة املاليــة.

وقد اعتبـر )Cleverley,1990( اإلدارة املالية، فن الحصول على األموال التـي يحتاج إليها املشروع بأقل تكلفة ممكنة، 
واســتخدامها، وهــذا بحــد ذاتــه ُيعــد اتخــاذ قــرار. وأيًضــا أوضـــح أن اإلدارة املاليــة تســاعد علــى تحقيــق أهــداف املستشــفى، عــن 
طريــق اســتخدام األدوات املاليــة للوصــول إلــى أفضــل القــرارات االســتثمارية، مــع بعيـــن األخــذ االعتبــار التكلفــة واملنفعــة لــكل 
بديل، وتوجيه باقي األقسام للعمل بأقل تكلفة ممكنة، مع عدم اإلخال بمستويات الجودة املطلوبة، واستخدام املعلومات 

فــي الرقابــة وتقييــم أداء املستشــفى.

كمــا يـــرى )Cleverley,1990( أن نجــاح املستشــفى فــي تحقيــق أهدافــه يعتمــد بالدرجــة األولــى علــى قــدرة املديـــر املالــي علــى 
القيام بالتخطيط والرقابة أنشطة املستشفى، حتـى يتمكن من تحقيق أهدافه بأقل تكلفة ممكنة. ويضيف أن املديـر املالي 

مســئول عــن اتخــاذ القــرارات املناســبة وتوجيــه اســتخدامات مــوارد املستشــفى لتحقيــق االســتقرار املالــي.

باإلضافــة إلــى مــا فــات، فقــد تناولــت عــدد مــن الكتابــات املنفصلــة كيفيــة اســتخدام األســاليب واألدوات املاليــة، كالنســب 
املالية والتحليل املالي، امليـــزانيات التقديـــرية وامليـــزانيات الرأسمالية، وطرق تقييم أداء الوظائف املالية. وبناًء على ما سبق، 
يتضـــح أن األدب النظــري للوظيفــة املاليــة فــي املستشــفيات قــد شــهد تطــوًرا، حيــث تبدلــت أبعــاد هــذه الوظيفــة مــن وظيفــة 
تنفيذيــة تتعلــق بمســك الدفاتـــر إلــى وظيفــة إداريــة تختــص باتخــاذ العديــد مــن القــرارات اإلداريــة واملاليــة الهامــة، التـــي تتعلــق 



املجلة العربية لإلدارة، مج 38، ع 3 - سبتمبر )أيلول( 2018

65

بكيفيــة الحصــول علــى األمــوال وكيفيــة توجيههــا إلــى االســتخدامات املختلفــة. كمــا يتضـــح أن املديـــر املالــي هــو أحــد الشــخصيات 
الهامة في مجلس إدارة املستشفى، كما إن تحقيق أهداف املستشفى يعتمد على مدى كفاءته في أداء وظيفته. كذلك يتبيـن 
أن املديـــر املالــي يجــب أن يلــم جيــًدا بــاألدوات املاليــة الازمــة وكيفيــة اســتدامتها للوصــول إلــى أفضــل القــرارات، كالتحليــل املالــي، 

واملوازنــات التقديـــرية، وتحليــل نقطــة التعــادل، وامليـــزانية الرأســمالية.

تصنيف املستشفيات

يمكــن تصنيــف املستشــفيات وفًقــا لعــدة معاييـــر، مــن أهمهــا معيــار امللكيــة والتبعيــة اإلداريــة، ومعيــار التخصــص أو نــوع 
الخدمــة التـــي تقدمهــا املستشــفى، كمــا يمكــن تقســيمها علــى أســاس الحجــم، أو الطاقــة االســتيعابية للمر�ضــى، باإلضافــة إلــى 
بعض املعاييـر األخـرى مثل موقع املستشفى ومتوسط فتـرة اإلقامة وغيـرها. ويعتبـر تصنيف املستشفيات على أساس امللكية 

والتبعيــة اإلداريــة وأيًضــا علــى أســاس التخصــص ونــوع الخدمــة همــا األكثـــر شــيوعا.

تصنف املستشفيات وفقا ملعيار امللكية والتبعية اإلدارية ملستشفيات حكومية، ومستشفيات خاصة )الشرفات، 2007(، 
بالنسبة للمستشفيات الحكومية، فيقصد بها املستشفيات التـي تملكها وتديـرها األجهزة الحكومية املختلفة من وزارات، وهيئات، 
ومؤسسات عامة، وفق نظام ولوائح حكومية تحكم سيـر وإجـراءات العمل بهذه املستشفيات، وتأخذ عدة أشكال منها فاملستشفيات 
الحكوميــة العامــة، تمتــاز بكونهــا مملوكــة للدولــة أو إحــدى الهيئــات أو املؤسســات الرســمية التـــي تقــوم علــى توفيـــر متطلبــات ورعايــة 
شئونها وتنظيم العمل بها وما تقدمه من خدمات وفق نظم ولوائح حكومية محددة. كما تتميـز بأنها تضم مختلف التخصصات 
واألقسام العاجية الازمة لتشخيص ومعالجة الحاالت املرضية املختلفة، وغالبا ما تكون تابعة لوزارة الصـحة. أما املستشفيات 
الحكومية الخاصة بفئات معينة فتتسم بجميع خصائص املستشفيات الحكومية العامة من حيث امللكية، وتنوع الخدمات 
التشــخيصية، والعاجيــة التـــي تقدمهــا، ولكنهــا تختلــف عــن املستشــفيات الحكوميــة العامــة فــي إنهــا تتبــع وزارة محــددة أو هيئــة 
عامة، أو مصلحة حكومية بذاتها وتقتصر في تقديم خدماتها على العامليـن في هذه الجهات وأسرهم، ومن هنا جاءت تسميتها 
باملستشــفيات الفئويــة حيــث تقتصــر خدماتهــا علــى فئــات محــددة مــن املواطنيـــن. ومــن أمثلــة هــذا النــوع مــن املستشــفيات فــي 

الــدول العربيــة املستشــفيات العســكرية ومستشــفيات الشــرطة واملستشــفيات التابعــة لشــركات ومؤسســات القطــاع العــام.

وأما املستشفيات الحكومية التخصصية، فتتشابه مع باقي أنواع املستشفيات الحكومية من حيث ملكيتها للدولة أو 
بعض الهيئات واملؤسسات الرسمية، ولكنها تختلف مع املستشفيات العامة في أنها تتخصص في تشخيص ومعالجة حاالت 

مرضية معينة، ومن أمثلتها مستشفيات العيون واألطفال والصدر والحميات والسرطان وغيـــرها من الحاالت املرضية.

بينما املستشــفيات الجامعية والتعليمية، هي مستشــفيات حكومية من حيث امللكية ولكنها تختلف عن املستشــفيات 
الحكوميــة العامــة والتخصصيــة مــن حيــث التبعيــة اإلداريــة، حيــث تتبــع هــذه املستشــفيات الجامعــات أو كليــات الطــب فــي 
املناطــق التـــي توجــد بهــا، وفــي معظــم األحيــان يختلــف نمــط إدارتهــا عــن املستشــفيات العامــة حيــث غالبــا مــا يشــكل لهــا مجلــس 
إدارة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس بكليــات الطــب والصيدلــة وبعــض الشــخصيات العامــة، كمــا قــد توضــع لهــا بعــض النظــم 
واللوائــح الداخليــة الخاصــة بحيــث تعتبـــر ضمــن منشــآت الجامعــة التابعــة لهــا. وتقــدم هــذه املستشــفيات نفــس خدمــات 
املستشــفيات العامــة والتخصصيــة، كمــا إنهــا قــد تحتــوي علــى بعــض األقســام التعليميــة مثــل املشــرحة، والحــوادث، واملعامــل 
والسموم وغيـرها من األقسام التـي يمكن من خالها ممارسة التدريب العملي لدرا�ضي العلوم الطبية على الحاالت واألمراض 

واإلصابــات التـــي يقــوم بعاجهــا أعضــاء هيئــة التدريــس.

فــي حيـــن تمثــل املســتوصفات املستشــفيات صغيـــرة الحجــم، ومحــدودة اإلمكانــات إذا مــا قورنــت باملستشــفيات العامــة، 
وال تحتــوي علــى غــرف أو أســرة إليــواء املر�ضــى، وتنتشــر فــي القــرى، واملناطــق الريفيــة املختلفــة. وتهــدف إلــى خدمــة املواطنيـــن 
التابعيـــن لهــا باملجــان أو مقابــل رســوم محــدودة نســبًيا، وغالبــا مــا تقتصــر الخدمــة فيهــا علــى الكشــف الطبـــي ووصــف العــاج 

للمريــض أو إحالتــه إلــى املستشــفيات الحكوميــة العامــة أو التخصصيــة.

أمــا بالنســبة إلــى املستشــفيات الخاصــة، فتختلــف عــن املستشــفيات الحكوميــة بكونهــا مملوكــة ألفــراد أو هيئــات أو 
جمعيات دينية أو خيـرية أو شركات خاصة، وتتم إدارتها وفقا لنمط اإلدارة في القطاع الخاص وفي حدود اإلطار العام املنظم 
للقطــاع الصـحـــي فــي الدولــة، وتشــمل: مستشــفيات تســمى بأســماء أصـــحابها، فهــي غيـــر حكوميــة يملكهــا ويديـــرها أصـــحابها مــن 
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األطبــاء، وتقــدم خدماتهــا فــي مجــال تخصــص أصـــحابها مقابــل أتعــاب يتــم تحديدهــا واالتفــاق عليهــا حســب الخدمــة املطلوبــة 
للمريــض، ويعتمــد هــذا النــوع مــن املستشــفيات علــى خبـــرة، ومهــارة وســمعة أصـــحابها وجــودة الخدمــة والرعايــة التـــي تقدمهــا 
للمر�ضــى. ومستشــفيات الجمعيــات غيـــر الحكوميــة، ويتــم إنشــاءها مــن قبــل جمعيــات أهليــة غيـــر حكوميــة، كالجمعيــات 
الدينيــة والخيـــرية، مــن خــال تبـــرعات وهبــات. وتقــدم خدماتهــا ملختلــف فئــات املواطنيـــن مقابــل رســوم محــدودة تســتخدم فــي 
تغطيــة النفقــات طويـــر خدمــات هــذه املستشــفيات وتشــغيلها. ومــن ثــم، فهــذه املستشــفيات ال تســعى للربــح، ولكــن العــاج فيهــا 
ليــس باملجــان، وتتــم إدارتهــا مــن خــال مجلــس إدارة ضمــن النظــم والقواعــد املنظمــة ملختلــف مجــاالت العمــل بهــا. وقــد تأخــذ 
مستشفيات الجمعيات األهلية غيـر الحكومية شكل مستشفى تخص�ضي من حيث الخدمات التشخيصية أو العاجية التـي 
تقدمهــا. وأخيـــًرا املستشــفيات االســتثمارية التـــي يمتلكهــا ويديـــرها أفــراد أو شــركات خاصــة بهــدف تحقيــق أربــاح مــن الخدمــات 
التـي تقدمها، وقد تقدم هذه املستشفيات خدمات متخصصة في مجاالت طبية محددة، وقد يتسع نشاطها ليشمل مختلف 
املجــاالت الطبيــة والحــاالت املرضيــة املتنوعــة. ويختلــف تنظيمهــا طبقــا لحجــم املستشــفى ونوعيــة التجهيـــزات والتخصصــات 
التـــي يحتويهــا. وغالبــا مــا تأخــذ هــذه الشــركات شــكل شــركات مســاهمة أو ذات مســئولية محــدودة، وقــد يشــارك فيهــا بعــض 
األطبــاء بحصــص تأســيس جنًبــا إلــى جنــب مــع غيـــرهم مــن املساهميـــن الذيـــن ال صلــة لهــم بمهنــة الطــب كمستثمريـــن عادييـــن.

باإلضافــة إلــى ذلــك فاملستشــفيات العســكرية التـــي تتبــع إدارًيــا للخدمــات الطبيــة امللكيــة، ويســتفيد منهــا القــوات املســلحة 
واألجهــزة األمنيــة العاملــون منهــم واملتقاعــدون إضافــة إلــى عائاتهــم والــوزراء وأعضــاء مجلــس األمــة وغيـــرهم، واملستشــفيات 
الجامعية، وهي مؤسسات تعليمية تقدم خدمات رعاية صـحية ثانوية، كمستشفى الجامعة األردنية، ومستشفى امللك املؤسس 
عبد هللا الجامعي، وكذلك املستشفيات التابعة لوزارة الصـحة )وزارة الصـحة األردنية، االستـراتيجية الصـحية الوطنية 2006- 
2010(. وقــد تناولــت هــذه الدراســة مجموعــة املستشــفيات بعضهــا مصنــف حســب املعيــار األول، علــى أســاس امللكيــة والتبعيــة 

اإلداريــة، والبعــض اآلخـــر مصنــف حســب املعيــار الثانــي املصنفــة علــى أســاس التخصــص ونــوع الخدمــة.

بمــا أن اإلدارة املاليــة فــي املستشــفيات تعتبـــر ركًنــا هاًمــا وأساســًيا فــي إدارتهــا، وألن الوظيفــة املاليــة تعتبـــر مــن بيـــن أهــم 
الوظائــف اإلداريــة لهــذه املستشــفيات لذلــك ينبغــي أن تـــراعي مــا يلــي:

ضمان توافر املرونة في اإلدارة التـي تـرتبط بتحقق حاالت مرضية طارئة وغيـر محسوب لها، وغيـر مخططة، وبالتالي 1- 
فــإن توقــع حصولهــا يفــرض ضــرورة توفيـــر املــوارد املاليــة التـــي يتــم مــن خالهــا تلبيــة متطلبــات الرعايــة والعــاج الــازم 

ملثل هذه الحاالت، وهذا األمر الذي يجعل من إدارة املستشفيات وإدارتها املالية أقرب ما تكون إلى إدارة األزمات.

ازدواجيــة إدارة املستشــفيات، والتـــي تتمثــل بوجــود نوعيـــن أساسييـــن مــن اإلدارة فيهــا وهمــا: إدارة طبيــة فنيــة، وإدارة 2- 
املستشفى، وقد يحصل تعارض بيـنهما كثيـًرا، وهو األمر الذي يتطلب إيجاد التناسق وعدم تعارض في اتخاذ القرارات، 

من خال اإلدارة املالية باعتبارها املختصة بالجوانب املالية ويمكنها تحقيق هذا التناسق وعدم التعارض.

إن اإلدارة املالية في املستشفيات تؤدي وظائفها وتقوم بمهامها ومنها الوظائف واملهام املالية في إطار ضغوط واعتبارات 3- 
ا بأن خدمات هذه املستشفيات ضرورية جًدا وتقدم في إطار عاقات إنسانية 

ً
يصعب مواجهتها وعليها تجاوزها. وارتباط

متشعبة سواء تلك التـي توجد بيـن العامليـن واملر�ضى أم تلك التـي توجد بيـن العامليـن وذوي املر�ضى.

تتسم إدارة املستشفيات بالتعقيد الناجم عن وجود أعداد كبيـرة من العامليـن، وبتخصصات ومستويات متنوعة 4- 
ومختلفــة وكذلــك وجــود وتعــدد وتنــوع كبيـــر فــي األجهــزة واملســتلزمات، وكلهــا تخضــع للتغييـــر والتطــور املســتمر وهــذا 
يتطلب قدرة وكفاءة إدارة املستشفى، خاصة أنها تتعامل مع خلفيات ثقافية وعلمية واجتماعية متعددة، وتخدم 

فئــات مختلفــة وتتعامــل مــع جهــات ومؤسســات متنوعة.

أداء املستشــفيات لعملهــا يـــرتبط بــه تقديــم خدمــات يصعــب تحديدهــا وقياســها كمًيــا بدقــة، وكذلــك مــن الصعوبــة 5- 
بمــكان قيــاس األهــداف التـــي تســعى لتحقيقهــا بســبب أن هــذه الخدمــات تتصــل بــأداء خدمــات غيـــر ماديــة وتتصــل 
بجوانــب نوعيــة بقــدر يفــوق اتصالهــا بالجانــب الكمــي لهــذه الخدمــات، وألن الجوانــب النوعيــة للخدمــات يصعــب 
قياسها بدقة، إضافة للتعدد والتنوع في األهداف والوسائل واألدوات واملعاييـــر التـــي يتم األخذ بها في األداء الفعلي 
لعملهــا، وهــو األمــر الــذي يجعــل مــن الصعوبــة علــى إدارة هــذه املستشــفيات مراعــاة كل هــذه الجوانــب وتحديدهــا 

بدقــة، ويفــرض عليهــا أعبــاء أكبـــر عنــد األخــذ بهــا.
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إن عمليــة اتخــاذ القــرارات فــي املستشــفيات فــي حــاالت ليســت بالقليلــة تتــم فــي إطــار زمنــي ال تتحقــق خالــه نتائــج هــذه 
القــرارات. إذ إن معظــم هــذه النتائــج ال تتحقــق إال بعــد فتـــرات زمنيــة ليســت بالقصيـــرة، وهــو األمــر الــذي يجعــل مــن الصعوبــة 
التأكــد مــن صــواب وفاعليــة القــرارات التـــي تتخذهــا اإلدارة الصـــحية فــي املستشــفيات نتيجــة تحقــق نتائجهــا بعــد فتـــرات زمنيــة 
طويلة، وهو ما يتضمن املخاطرة عند اتخاذ القرارات، وبالذات نتيجة التطورات التكنولوجية املتسارعة واملتـزايد في املجال 

الصـــحي، وهــو األمــر الــذي ينبغــي مراعاتــه والحــذر والحيطــة والتحســب عنــد اتخــاذ مثــل هــذه القــرارات.

الدراسات السابقة 

نستعرض فيما يلي، بعض الدراسات التـي لها عاقة بموضوع البحث:

دراســة )Lrala, 2006(، إن هــذه الدراســة أجـــريت لتحديــد اختــاف اإلدارة املاليــة مــن الناحيــة النظريــة عــن ممارســتها 
العملية وبالتطبيق على اإلدارة املالية للشركات الصناعية في الهند، وتوصلت الدراسة إلى أن 40% من هذه الشركات تفضل 

معيار القيمة املضافة و44% تفضل معيار فتـرة االستـرداد كأساس الختيار املشروعات االستثمارية. 

دراسة )Stewart, 2003(، فقد تناولت هذه الدراسة تقييم أثـر استخدام األدوات املالية املشتقة على اإلدارة املالية 
للمنظمــات التـــي ال تســتهدف الربــح واملؤسســات الصـــحية فــي أمريــكا وتوصلــت إلــى أن ســعر الفائــدة يعتبـــر مــن األدوات الفعالــة 
إلدارة املخاطــر وأن األدوات املشــتقة مفيــدة فــي مواجهــة مخاطــر إصــدار شــيكات التمويــل طويــل األجــل كالتدفقــات النقديــة 

ونتائــج التشــغيل واملخاطــر األخـــرى. 

دراســة )Waters, et al., 2003( فركــزت هــذه الدراســة علــى قيــاس قــدرة اإلدارة املاليــة علــى تطبيــق نظــام التكاليــف 
حســب األنشــطة فــي مستشــفيات بيمــو فــي أمريــكا الاتينيــة والتـــي تعتبـــر مــن دول العالــم الثالــث وكيفيــة اســتخدام هــذا النظــام 
فــي تحديــد كلفــة تقديــم العاجيــة للمر�ضــى وبهــدف تطويـــر نوعيــة الخدمــة العاجيــة وتــم التوصــل إلــى ماءمــة هــذا التطبيــق علــى 
أساس األنشطة في مستشفيات دول العالم الثالث وهو األمر الذي يحقق تسعيـر الخدمة العاجية بدقة أكبـر وتضمينه حتـى 

التكاليــف غيـــر املباشــرة. 

دراسة )Lievenest, 2003(، قامت بتطبيق نظام التكاليف حسب األنشطة بتطويـر نظام التكاليف في قسم األشعة 
في أحد املستشفيات الجامعية البلجيكية وتوصلت الدراسة إلى أن استخدام هذا النظام يتيح حساب كلفة تقديم الخدمة 

في قسم األشعة بدقة أكبـر وأنه يتضمن التكاليف غيـر املباشرة ويوضـح التغييـرات التـي تحصل في هذه التكاليف.

دراسة )Forrester, 2003(، واعتمدت هذه الدراسة أسلوب دراسة الحالة لتطبيق نظام التكاليف حسب األنشطة 
في قسم الطوارئ في أحد املستشفيات األمريكية وبعد انخفاض كفاءة أدائه في تقديم الخدمة العاجية من )4000( مريض 
إلــى )200( مريــض فــي الشــهر والــذي أدى إلــى انخفــاض إيـــراداته. وتوصلــت الدراســة إلــى عوامــل تحديــد التكلفــة والتـــي تتمثــل فــي 
حداثة النشاط وحجمه ودرجة تعقيده وموقعه واملوارد التـي يتطلبها وأن تأخيـر تقديم الخدمة العاجية يـرتبط بمدى تكرار 
النشاط املعني ومدى توفر املعلومات الازمة إلنجازه. باملقابل فقد حدد )Abdel-Halim, 1996( أهم العوامل املؤثـرة على 
طــول فتـــرة اإلقامــة فــي املستشــفيات األردنيــة حيــث ركــز بشــكل أسا�ضــي علــى التعــرف علــى العاقــة القائمــة مــا بيـــن طــول فتـــرة 
اإلقامــة فــي املستشــفيات وبيـــن العوامــل املؤثـــرة كالتأميـــن الصـحـــي ومســتوى الدخــل وتوصــل إلــى أن هنــاك أثـــر واضـــح للتأميـــن 
الصـحـي على طول فتـرة اإلقامة في املستشفى وأن األشخاص الذيـن ال يملكون تأميًنا طبًيا يقضون وقت أقل في املستشفيات 
مــن األشــخاص املؤمنيـــن طبًيــا، كمــا توصــل إلــى أن هنــاك عاقــة إيجابيــة بيـــن طــول فتـــرة اإلقامــة وبيـــن عمــر املريــض وخطــورة 

املــرض ومســتوى الدخــل وكذلــك أن 67.8%مــن املر�ضــى فــي املستشــفيات العامــة والخاصــة يملكــون تأميًنــا طبًيــا.

أمــا )مطــر، 1992(، فقــد بحــث واقــع اإلدارة املاليــة فــي املستشــفيات الحكوميــة والخاصــة فــي مدينــة الريــاض بتحديــد 
العوامــل واملتغيـــرات الخاصــة بهــذه اإلدارة، واملشــكات التـــي تواجههــا، فوجــد أن اإلدارة املاليــة لــم تحــظ بالقــدر املطلــوب 
مــن األهميــة، وأن بعــض اإلدارات األخـــرى هــي التـــي تقــوم بوظائــف اإلدارة املاليــة، وأن مستشــفيات وزارة الصـــحة أقــل 
املستشــفيات إدراكا ألهميــة اإلدارة املاليــة وال يوجــد لديهــا إدارة ماليــة مســتقلة. كمــا وجــد أن املؤهــات العلميــة مــن العوامــل 
الهامــة فــي اختيــار املديـــر املالــي فــي جميــع املستشــفيات باســتثناء مستشــفيات وزارة الصـــحة وكذلــك اختــاف املشــكات التـــي 
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تعانيهــا اإلدارات املاليــة ولــم يكــن لعامــل حجــم املستشــفى أثـــر فــي اختافهــا. وأمــا ) McCue, 1991( فقــد قــام بفحــص 
العســر املالــِي فــي مستشــفيات كاليفورنيــا مــن منظــور التدفــق النقــدِي، والــذي تــم تعريفــه بأنــه عبــارة عــن  )صافــي الدخــل + 
االهتــاك املعــدل املتـــراكم( )Net Income + Depreciation Adjusted For Accruals( وُعــرف العســر املالــِي فــي مستشــفيات 
كواحــد مــن التدفقــات النقديــة الســالبة. فتوصــل إلــى أن هــذه املستشــفيات لديهــا نســب إشــغال قليلــة وأظهــرت أن عمليــة 
تحصيــل حســابات املر�ضــى بطيئــة، وأن حجــم حســاب املدينــون عــال. كمــا بيـــن أنــه مــن الصعــب التنبــؤ بتحديــد العســر املالــي 
الربحيــة مــن التدفــق النقــدي. بينمــا قــاس )Cleverley, 1990( األداء باســتخدام مؤشــر عائــدات األســهم العاديــة والزيــادة 
فــي رأس املــال مــن خــال قيــاس العاقــة بيـــن االختافــات الرئيســة بيـــن عينــة صغيـــرة مــن املستشــفيات ذات األداء العالــي 
وبيـــن املستشــفيات ذات األداء املنخفــض، وتوصــل إلــى أن املستشــفيات ذات األداء العالــي تحقــق أدائهــا املتفــوق مــن خــال 
 مــن االعتمــاد تقديــم الخدمــات بأســعار عاليــة، وأنهــا تعمــل علــى تقليــص اســتثماراتها فــي 

ً
اعتمادهــا علــى ضبــط التكاليــف بــدال

األصول الثابتة واألرصدة املقبوضة، وال تخ�ضــى من اســتخدام الديـــن في هيكلها الرأســمالي، ولكنها تعتمد على القروض أقل 
بكثيـــر مــن اعتمــاد املستشــفيات ذات األداء املنخفــض علــى القــروض، كمــا تمتلــك املستشــفيات ذات األداء العالــي حصــة 
ســوقية أكبـــر مــن املستشــفيات ذات األداء املنخفــض. وبيـــن )Penno, 1990( أن اســتخدام األنظمــة املحاســبية التـــي 
تقــّدم املعلومــات تســاعد فــي تقييــم أداء العامليـــن، وأن املشــاركة فــي وضــع املوازنــة يســاعد فــي فهــم خطــوات تنفيــذ موازنــة 
املستشــفى ومراحلهــا، ممــا يســاعد بالتالــي علــى ســهولة تقييــم األداء، وتخفيــض التكاليــف الناتجــة عــن إعــادة تحديــد 
االنحـــرافات وتصـــحيحها. وقــد خلــص إلــى القــول بــأن هنــاك ضــرورة ملشــاركة العامليـــن فــي إعــداد املوازنــة، واالهتمــام 
باملعلومــات املحاســبية املقّدمــة لإفــادة منهــا فــي تقييــم األداء، وأن إعــداد املعلومــات املحاســبية بشــكل ســليم ومنظــم 

يســاعد فــي تقليــل تكاليــف تقييــم األداء. واســتخدم ) Cleverley, 1990( العائــد علــى االســتثمار كمعيــار مالــي أولــي لقيــاس 
حتاج 

َ
رغبة ملستثمريـن في االستثمار الرأسمالي في املستشفيات. حيث يـرى أن منظمات خدمات الرعاية الصـحية الطوعية ت

إلى أن تختبـــر مســتويات العائد على االســتثمار بعناية أكثـــر الن منظمات الرعاية الصـــحية الطوعية تتحمل خســارة محتملة 
فــي ارتفــاع تكلفــة رأس املــال بشــكل ماحــظ وفــي تمويليهــا وعلــى الرغــم مــن أن كلفــة رأس املــال فــي منظمــات الرعايــة الصـــحية 
، خاصــة 

َ
والتمويــل باألصــل معفــاة مــن الضريبــة. فالعديــد مــن مجهــزو الرعايــة الصـــحية غيـــر مهتمــون بــأن أعمالهــم ناجحــة

إذا كانــت تكاليــف رأس املــال أكبـــر بكثيـــر مــن حجــم إيـــراداتهم. فخلــص إلــى عــدد مــن الخطــوات ملســاعدة مديـــري املستشــفيات 
لتقديـــر حجــم العائــد علــى االســتثمار منهــا مقارنــة األداء املالــي الحالــي للمستشــفى مــع تكلفــة رأس املــال وإذا كانــت عمليــة زيــادة 
الدخــل صعبــة، فباإلمــكان البحــث عــن مصــادر دخــل أخـــرى مــن خــال علــى االستـــراتيجيات الخاصــة باملنظمــات غيـــر الربحيــة 
كاستـــراتيجية التحميــل االستـراتيجـــي واستـــراتيجية الربــط بيـــن املنظمــات، أيًضــا تحسيـــن اإلنتاجيــة مــن خــال االقتصــاد 
بالنفقــات بواقــع )10%( مــع أثــار محــدودة علــى جــودة الخدمــة. فــي حيـــن ســعى )الشــرفات، 2007( إلــى تقييــم مســتوى جــودة 
الخدمــات الصـــحية املقدمــة للمر�ضــى الداخليـــن فــي املستشــفيات الحكوميــة فــي محافظــة املفــرق وتحليلهــا مــن خــال تقييــم 
مستوى جودة الخدمات الصـحّية في مستشفيات املفرق الحكومية، ودراسة الفروق في مستويات وعي أفراد العينة بمفهوم 
جودة الخدمة والتـزامهم بها وتحليل تقييم األفراد ملستوى جودة الخدمات الصـحية وفًقا للمؤهل العلمي والجنس والعمر 
واملتعلقة بالخدمات العامة واالعتمادية، فوجد عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )α ≥ 0.05( في 
متوسطات تقديـرات أفراد عينة الدراسة على جميع مجاالت أداة الدراسة وعلى األداة ككل، عزاها الباحثان ملتغيـر الجنس 

والعمــر واملســتوى التعليمــي.

ا- الجانب التطبيقي )العملي(
ً
ثالث

تحليل البيانات وعرض النتائج
تحليل متغيـرات الدراسة

املتغيـرات الديموغرافية )الشخصية( والوظيفية: والجدول رقم )3( أدناه يبيـن التوزيع التكراري ملفردات عينة الدراسة.
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جدول رقم )3(
توزيع أفراد عينة الدراسة تبًعا للعوامل الديموغرافية والوظيفية

النسبة املئويةالتكرارالفئةاملتغيـر

الجنس
2470.5ذكر
1029.5أنثـى

100%34ملجموع

العمر

1029.41أقل من 30 سنة
1647.06من 30-أقل من 40سنة

617.64من 40 إلى أقل من 50 سنة
25.89من 50 فأكثـر

100%34ملجموع

التحصيل العلمي
823.5دبلوم

2264.7بكالوريوس
411.8ماجستيـر فأكثـر

100%34ملجموع

املستوى اإلداري
823.5إدارة عليا

1853إدارة وسطى
823.5إدارة دنيا

100%34ملجموع

الوصف الوظيفي
1029.4مديـر مالي

1441.2رئيس شعبة املحاسبة
1029.4وظائف أخـرى

100%34ملجموع

نوعية املؤهات العلمية
2882.35محاسبة

411.76إدارة األعمال
25.89إدارة مالية

100%34ملجموع

الدورات التدريبية
1852.94عدد امللتحقيـن بالدورات التدريبية

1647.06عدد الغيـر ملتحقيـن بالدورات التدريبية
100%34ملجموع

عدد سنوات الخبـرة في مجال اإلدارة املالية
5411.8 سنوات فأقل

1441.2من 5 – إلى أقل من 10 سنوات
1647أكثـر من 10 سنوات

100%34ملجموع

عدد سنوات الخبـرة في أقسام ومستشفيات أخـرى
51647.06 سنوات فأقل

1029.4من 5 – إلى أقل من 10 سنوات
823.5أكثـر من 10 سنوات

100%34املجموع

يبيـن جدول )3( توزيع أفراد عينة الدراسة تبًعا للعوامل الشخصية، حيث ناحظ ما يلي:

الجنــس: كانــت الغالبيــة العظمــى مــن أفــراد عينــة الدراســة مــن الذكــور، حيــث بلغــت نســبتهم )70.5%( حيــث إن 1- 
طبيعــة الوظيفــة تتطلــب دوام مســائي، وتجــد اإلنــاث صعوبــة فــي الــدوام فــي األوقــات املســائية.

العمر: تراوحت أعمار  الغالبية العظمى من أفراد عينة الدراسة ما بيـن )30-40سنة(، وبلغت نسبتهم )%47.06(.2- 

التحصيــل العلمــي: كانــت الغالبيــة األكبـــر مــن أفــراد عينــة الدراســة يحملــون شــهادة البكالوريــوس، حيــث بلغــت 3- 
.)%64.7( نســبتهم 
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املستوى اإلداري: غالبية أفراد عينة الدراسة هم من اإلدارة الوسطى، حيث كانت نسبتهم )%53(.4- 

املستوى الوظيفي: غالبية أفراد عينة الدراسة كانوا رؤساء شعب املحاسبة، حيث كانت نسبتهم )%41.2(.5- 

نوعيــة املؤهــات العلميــة: كانــت الغالبيــة األكبـــر مــن أفــراد عينــة الدراســة متخصصــون فــي املحاســبة، حيــث بلغــت 6- 
نســبتهم )%82.35(.

 معظم عينة الدراسة كانت قد التحقت بدورات تدريبية وكانت نسبتهم 7%52.94- 
ّ
يبيـن الجدول أن تقريّبا

عــدد ســنوات الخبـــرة فــي مجــال اإلدارة املاليــة. يتبيـــن مــن خــال الجــدول بــأن عــدد ســنوات الخبـــرة األكثـــر حســب 8- 
عينــة الدراســة هــو مــن كان لديهــم أكثـــر مــن 10 ســنوات وكانــت نســبتهم هــي 47%. أمــا عــدد ســنوات الخبـــرة فــي أقســام 
ومستشــفيات أخـــرى. يتبيـــن مــن خــال الجــدول بــأن عــدد ســنوات الخبـــرة األكثـــر حســب عينــة الدراســة هــو مــن كان 

لديهــم أقــل مــن 5 ســنوات وكانــت نســبتهم هــي %46.05

تحليل املعلومات العامة عن املستشفى 

فكانت النتيجة كاآلتـي حسب ما في الجدول رقم )4(

جدول رقم )4(
معلومات عامة عن املستشفى

النسبةالتكرار

نوع وطبيعة عمل املستشفى

529.4مملوك للقطاع الخاص

1164.7مملوك لوزارة الصـحة

15.9مملوك لجهات حكومية أخـرى

كيفية إدارة املستشفى

15.9عقد مع شركة متخصصة)تشغيل جـزئي(

529.4عن طريق أفراد معينيـن من قبل أصـحاب املستشفى(

1164.7بواسطة موظفيـن من وزارة الصـحة

عدد األسرة في املستشفى

-ال يوجدأقل من 50

1270.6من 50 إلى أقل من 150 سريـر

529.4أكثـر من 150 سريـر

أصول املستشفى

847.1أقل من 5 مليون

529.4من 5 إلى أقل من 8 مليون

423.5أكثـر من 8 مليون

ناحظ من خال الجدول رقم )4( بأن معظم طبيعة هذه املستشــفيات هي مملوكة لوزارة الصـــحة حســب ما جاء من 
عينة الدراســة حيث كانت النســبة 64.7%، وأن معظم من يقوموا بإدارة هذه املستشــفيات هم موظفيـــن من وزارة الصـــحة 
حيــث بلغــت نســبتهم 64.7%، وكذلــك أن عــدد األســرة هــو مــن 50 إلــى أقــل مــن 150 سريـــر وكانــت النســبة 70.6% وأن أصــول 

املستشــفى هــي أقــل مــن 5 مليــون حيــث كانــت النســبة %47.1.

وباختصار فإن معظم املستشفيات في اململكة هي ملك لوزارة الصـحة وهي من يقوم بمراقبة وتوظيف معظم العامليـن 
في املستشفيات وأن أصول هذه املستشفيات هي أقل من 5 مليون.

تحليل أسئلة الدراسة

السؤال األول- هل تمتلك املستشفيات مسمى وحدة إدارية متخصصة بشئون وظيفة اإلدارة املالية؟
ولإجابة عن هذا السؤال تم تحليل إجابات املبحوثيـن، كما هي مبينة في الجدول أدناه رقم )5(:
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جدول رقم )5(
امتالك املستشفيات مسمى وحدة إدارية متخصصة بشئون وظيفة اإلدارة املالية

النسبةالعدداإلجابة
تمتلك معظم املستشفيات بمسمى

وحدة إدارية متخصصة بشئون وظيفة اإلدارة املالية
2882.4نعم

617.6ال

املستوى التنظيمي للوحدة
2264.7دائرة 
617.6شعبة
617.6قسم

ارتباط هذه الوحدة إداريا
2470.6مديـر املستشفى

823.5نائب مديـر املستشفى
25.9مديـر املالية

100%34املجموع

مــن خــال تحليــل نتائــج جــدول )5( ناحــظ أن معظــم املستشــفيات تمتلــك وحــدة إداريــة متخصصــة لشــئون وظيفــة 
اإلدارة املالية، حيث بينت اإلجابة عن هذا التساؤل أن نسبة 82.4% من هذه املستشفيات تمتلك وحدات إدارية متخصصة 
بشــئون وظيفــة اإلدارة املاليــة؛ ولــم تكــن عبــارة عــن وحــدات أو شــعب تابعــة لقســم آخـــر حيــث كانــت هــذه الوظيفــة تتبــع لدائــرة 
متخصصة وبنسبة 64.7%. وكانت تتبع وتـرتبط هذه الوظيفة إدارًيا بمديـر املستشفى وبما نسبته 70.6 %. وأما في حالة عدم 

وجود إدارة مســتقلة لإدارة املالية، فكانت تلحق هذه اإلدارة أما لقســم املحاســبة أو لقســم آخـــر ويســمى بقســم الحســابات.

السؤال الثاني- هل يوجد توصيف وظيفي رسمي لوظيفة اإلدارة املالية؟ وما هي نسبة العاميـن في هذه الوظيفة؟

ولإلجابة عن الشــق األول من هذا الســؤال تم تحليل إجابات املبحوثيـــن وكانت النتائج كما في جدول )6( حيث تبيـــن 
أن معظم إجابات عينة الدراسة أجابت على أنه يوجد توصيف رسمي لوظيفة اإلدارة املالية حيث كانت النسبة 70.6% مقابل 
29.4% أجابت بأنه ال يوجد توصيف وظيفي رسمي لوظيفة اإلدارة املالية. أما عينة الدراسة التـي أجابت بنسبة 29.4% بأنه ال 
يوجد توصيف رسمي لإدارة املالية، فهذا ُيعزى ألن بعض املستشفيات قد تلحق هذه الوظيفة بأقسام أخـرى كما ذكرنا سابًقا.

ّجدول رقم )6(
توصيف وظيفية اإلدارة املالية رسميا

النسبةالعدداإلجابة 

هل يوجد توصيف وظيفي رسمي لوظيفة اإلدارة املالية
2470.6نعم
1029.4ال

100%34املجموع

ولإلجابة عن الشق الثاني من السؤال الثاني يتبيـن من الجدول رقم )7( ان عدد العاميـن في وظيفة اإلدارة املالية: 
حسب تحليل إجابات العامليـن ان أعلى نسبة للعامليـن في وظيفة اإلدارة املالية كانت من 5- إلى أقل من 10 عمال يعملون في 
هذه الوظيفة إذ بلغت النسبة 52.9% وما نسبة 23.5% من عينة الدراسة أجابت بأن عدد العامليـن في وظيفة اإلدارة املالية 
هو يبلغ أكثـر من 15 عامل, وما نسبة 17.7% أجابوا بأن عدد العامليـن في هذه الوظيفة هو من 10 إلى أقل من 15 عامل، وما 

نسبة فقط 5.9% أجابوا بأن عدد العامليـن في هذه الوظيفة هو أقل من 5 عمال حسب الجدول أدناه رقم )7(.

جدول رقم )7(
عدد العامليـن في وظيفة اإلدارة املالية

النسبةالعددالفئات

عدد العامليـن في وظيفة اإلدارة املالية

15.9أقل من5 عمال
952.9من 5 – إلى أقل من 10 عمال

317.6من 10 – إلى أقل من 15 عمال
423.5أكثـر من 15 عامل
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السؤال الثالث- هل يوجد تقسيم داخلي لوظيفة اإلدارة املالية؟ 

فكانــت اإلجابــة بــأن النصــف أجــاب )بنعــم( أي 50% والنصــف اآلخـــر بـــ )ال( أي 50% وفــي حالــة إجابــة عينــة الدراســة 
بنعم أي يوجد تقسيم داخلي لإدارة املالية فما هي األقسام التـي تشملها التقسيمات فكانت إجابات عينة الدراسة الـ %50 
والتـي أجابت بنعم موضـحة في الجدول رقم )8( فتبيـن من التحليل أن أعلى وسط حسابـي احتله هو قسم حسابات املر�ضى 
وبوســط حسابـــي بلــغ 3.67 تــاه قســم املشتـــريات وبوســط حسابـــي بلــغ 3.00 ومــن ثــم قســم املراقبــة الداخليــة وقســم الخـــزينة 
وبوســط حسابـــي 2.00 ثــم قســم الرواتــب وقســم التخطيــط وقســم حســاب التكاليــف حيــث كانــت األوســاط الحســابية علــى 

التوالــي 1.89 و1.88 و1.67.

جدول رقم )8(
التقسيم الداخلي لإلدارة املالية أًيا من اإلدارات عادة تشمل

االنحـراف املعياريالوسط الحسابيالفقرة

.3.67500قسم حسابات املر�ضى

3.001.195قسم املشتـريات

2.001.323قسم املراقبة الداخلية )التدقيق(

2.001.500قسم الخـزينة

1.891.364قسم الرواتب واألجور

1.881.356قسم التخطيط واملوازنات

1.671.323قسم حساب التكاليف

1.441.014قسم الحسابات العامة )النثـريات(

السؤال الرابع- ما الوسائل واألدوات يعتمدها املديـر املالي في أداء وظيفته؟

لإجابة على هذا السؤال تم إيجاد األوساط الحسابية إلجابات عينة الدراسة وكانت على النحو التالي كما هو موضـح في جدول )9(.

جدول رقم )9(
الوسائل واألدوات التـي يعتمد عليها املديـر في أداء وظيفته

االنحـراف املعياريالوسط الحسابيالفقرة

.4.33900مقارنة األداء الحالي باألداء في املا�ضي

3.801.373مقارنة األداء بأداء املستشفيات األخـرى

3.531.246امليـزانية التقديـرية لإيـرادات

3.401.298امليـزانية التقديـرية للمصروفات العامة

3.271.438امليـزانية التقديـرية للرواتب واألجور

3.201.373النسب املالية

3.201.373امليـزانية النقدية للمشتـريات من األدوية

3.071.223امليـزانية الرأسمالية

3.001.363تحليل مصادر واستخدامات األموال

3.001.464امليـزانيات النقدية التقديـرية

2.931.280امليـزانية التقديـرية لألقسام أو الوظائف

.2.67900تحليل التعادل
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ويتضـــح مــن خــال التحليــل بــأن أقــل الطرائــق اســتخداًما حســب األوســاط الحســابية كانــت تحليــل التعــادل وبوســط 
حسابـــي بلغ 2.67 % ويعني أن تحليل التعادل ال يســتخدم أكثـــر من أي طرق أخـــرى تليها طريقة امليـــزانية التقديـــرية لألقســام 
أو الوظائف وبوسط حسابـي بلغ 2.93% وهي الطريقة الثانية واملهمة والتـي ال يلجا إليها املديـر املالي في اعتماده على الوسائل 
واألدوات املستخدمة في التحليل لهذه الوظيفة أما الطرائق األخـرى فقد تلتها طريقتـي امليـزانيات النقدية التقديـرية وتحليل 
مصادر واستخدامات األموال وبوسط حسابـي 3.00 % ومن ثم امليـزانية الرأسمالية وبوسط حسابـي بلغ 3.07 ويليها امليـزانية 
النقديــة للمشتـــريات مــن األدويــة والنســب املاليــة وبوســط حسابـــي 3.20 يليهــا الطرائــق التاليــة علــى التوالــي امليـــزانية التقديـــرية 
للرواتب واألجور وامليـــزانية التقديـــرية للمصروفات العامة وامليـــزانية التقديـــرية لإيـــرادات ومقارنة األداء بأداء املستشفيات 
األخـــرى وبأوســاط حســابية بلغــت 3.27، 3.4، 3.53، 3.80 وأعلــى الطرائــق اســتخداًما كان مقارنــة األداء الحالــي بــاألداء فــي 
املا�ضي وبوســط حسابـــي بلغ 4.33% فكانت هذه الطريقة من أكثـــر الطرائق اســتخداما من الطرائق أو الوســائل املســتخدمة 
وهذا يعود إلى ما يؤكد محدودية الوســائل واألدوات واملعاييـــر املســتخدمة في اإلدارة املالية للمستشــفيات موضوع الدراســة، 
واقتصارها على أداة ومعيار ووسيلة واحدة، ودون األدوات والوسائل واملعاييـر املالية العديدة األخـرى التـي يمكن استخدامها 

فــي ذلــك كتحليــل التعــادل وامليـــزانيات التقديـــرية والتـــي كانــت أقــل وســط حسابـــي إذ بلــغ 2.67 و2.93 علــى التوالــي.

السؤال الخامس- ما هي األهداف التـي تتبناها اإلدارة املالية؟

ولإجابــة علــى هــذا الســؤال تــم تحليــل إجابــات عينــة الدراســة وكانــت كمــا هــو موجــود فــي الجــدول أدنــاه رقــم)10( فالهدف 
الرئيــس مــن خــال التحليــل يظهــر:

جدول رقم )10(
األهداف التـي تعتمد عليها اإلدارة املالي

االنحـراف املعياريالوسط الحسابيالفقرة

4.131.246الرقابة على صرف األموال وإنفاقها

3.801.207مساعدة اإلدارات الطبية في تحقيق أهدافها

3.471.457االلتـزام الكامل بميـزانية املستشفى

3.471.407تحقيق أرباح معقولة

3.21.568تغطية تكاليف املستشفى من اإليـرادات

2.401.404تخفيض تكاليف املستشفى من اإليـرادات

--3.412املتوسط العام

بــأن تخفيــض تكاليــف املستشــفى مــن اإليـــرادات هــو األقــل وبوســط حسابـــي بلــغ 2.40% ويلهــا الهــدف الثانــي وهــو تغطيــة 
تكاليف املستشفى من اإليـــرادات وبوسط حسابـــي بلغ 3.20% ومن ثم يأتـــي تحقيق أرباح معقولة وبوسط حسابـــي بلغ 3.47 
ومــن ثــم االلتـــزام الكامــل بميـــزانية املستشــفى ومســاعدة اإلدارات الطبيــة فــي تحقيــق أهدافهــا وبأوســاط حســابية كانــت كاآلتـــي 
3.47 %، 3.80% وأعاهــا كان الرقابــة علــى صــرف األمــوال وإنفاقهــا وبوســط حسابـــي بلــغ 4.13% فناحــظ بــأن أخـــر األهــداف 

الواجبــة التحقيــق هــو العائــد علــى تخفيــض تكاليــف املستشــفى مــن اإليـــرادات.

رابعا- النتائج واالستنتاجات والتوصيات

النتائج واالستنتاجات

يمكن من خال الدراسة التوصل إلى العديد من النتائج واالستنتاجات وارتباطا بنتائج التحليل اإلحصائي وهي:

وجــود وحــدة إداريــة متخصصــة بوظيفــة اإلدارة املاليــة فــي معظــم املستشــفيات وبنســبة 82.4% منهــا، وإن املســتوى 1- 
التنظيمــي للوحــدة هــو دائــرة، وتـــرتبط هــذه الوحــدات إدارًيــا بمديـــر املستشــفى عــادة، وهــو األمــر الــذي يبنــي التأكيــد 
على وظيفة اإلدارة املالية بتخصيص وحدة إدارية للقيام بها، وكذلك يبني ارتباطها باإلدارة العليا للمستشــفيات، 
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والتـــي يمثلهــا مديـــر املستشــفى، إضافــة إلــى وجــود توصيــف رســمي لوظيفــة اإلدارة املاليــة، رغــم انخفــاض مثــل هــذا 
التوصيــف لديهــا.

إن معظــم العامليـــن للقيــام بوظيفــة اإلدارة املاليــة وأداء مهامهــا مــن حملــة البكالوريــوس فــي املحاســبة وبنســبة 2- 
82.5% وهــو مــا يبنــي ارتبــاط تخصصهــم بالوظيفــة التـــي يقومــون بأدائهــا باعتبــار أن هــذا التخصــص األقــرب ألداء 
هذه الوظيفة إال أنه يبني قلة التخصصات األخـــرى التـــي ينبغي أن تـــرافق تخصص املحاسبة للقيام بهذه الوظيفة 

وأداء مهامهــا.

إن معظم املستشفيات محل الدراسة هي مستشفيات حكومية مملوكة لوزارة الصـحة وبنسبة 64.5% وتدار من 3- 
قبلهــا بنســبة 64.7% وهــو مــا يعنــي ارتبــاط أدائهــا بملكيتهــا مــن ناحيــة وســيطرة املستشــفيات الحكوميــة وانخفــاض 

مســاهمة املستشــفيات الخاصــة فــي إربــد واملفــرق ملكيــة وإدارة.

إن عــدد األســرة فــي هــذه املستشــفيات هــو مــا بيـــن 50-150 سريـــر وأن أغلــب أصــول هــذه املستشــفيات أقــل مــن )5( 4- 
مليــون دينــار، وهــو األمــر الــذي يوضـــح ضعــف القــدرة املاليــة لهــذه املستشــفيات والناجمــة عــن ضعــف مواردهــا 
التمويليــة، والــذي ينجــم عنــه محدوديــة عــدد األســرة املوجــود فــي كل منهــا والــذي ال يتناســب بالضــرورة مــع الحاجــة 
الواســعة إلشــغال هــذه األســرة واملرتبــط بالحــاالت املرضيــة والتـــي تفــوق بالتأكيــد مــا هــو متــاح منهــا، ومــا يـــرتبط مــن 

ضــرورة الحجـــز املســبق ألشــغالها فــي الغالــب.

إن أهــم األهــداف التـــي تســعى اإلدارة املاليــة إلــى تحقيقهــا فــي أدائهــا لوظيفتهــا تتمثــل بتحقيــق الرقابــة علــى صــرف 5- 
األموال وإنفاقها وبوســط حسابـــي بلغ 4.13، وهو ما يبيـــن محدودية ما تســعى إليه اإلدارة املالية من أهداف والتـــي 
هــي أوســع بكثيـــر مــن هــذه األهــداف املحــدودة رغــم أهميتهــا مثــل تخفيــض تكاليــف املستشــفى مــن اإليـــرادات وبوســط 

حسابـــي بلــغ 2.40.

إن الوسائل واألدوات واملعاييـر التـي يعتمد عليها املديـر في أدائه لوظيفة اإلدارة املالية هي مقارنة األداء في املا�ضي مع 6- 
األداء فــي الوقــت الحالــي وبوســط حسابـــي بلــغ 4.33 وهــو مــا يؤكــد محدوديــة الوســائل واألدوات واملعاييـــر املســتخدمة 
فــي اإلدارة املاليــة للمستشــفيات موضــوع الدراســة، واقتصارهــا علــى أداة ومعيــار ووســيلة واحــدة، ودون األدوات 
والوسائل واملعاييـــر املالية العديدة األخـــرى التـــي يمكن استخدامها في ذلك كتحليل التعادل وامليـــزانيات التقديـــرية 

والتـــي كانــت أقــل وســط حسابـــي إذ بلــغ 2.67و2.93 عــل التوالــي.

إن عدد العامليـن في أداء وظيفة اإلدارة املالية والقيام بمهامها في هذه املستشفيات يتـراوح بيـن 5-10 موظف وهو 7- 
األمــر الــذي يبيـــن محدوديــة عــدد العامليـــن فــي أداء هــذه الوظيفــة الهامــة واألساســية وبحيــث ال يمكــن مــن خــال هــذا 
العدد القليل القيام بوظيفة اإلدارة املالية ومهامها املتعددة واملتنوعة والتـي تتطلب بالضرورة عدد عامليـن يفوق 

مــا هــو موجــود من عامليـــن.

التوصيات

استناًدا إلى نتائج الدراسة واستنتاجاتها يمكن اقتـراح بعض التوصيات ذات الصلة بها وهي:

فــي جميــع املستشــفيات الحكوميــة منهــا 1-  ضــرورة التأكيــد علــى وجــود إدارة متخصصــة بوظيفــة اإلدارة املاليــة 
والخاصــة، وضــرورة التأكيــد علــى ارتباطهــا بــاإلدارة العليــا لهــذه املستشــفيات ال مــن بــاب االرتبــاط الــذي يتطلبــه أداء 
هــذه املستشــفيات لعملهــا والــذي يقت�ضــي مثــل هــذا االرتبــاط وإنمــا بســبب األهميــة الكبيـــرة لــإدارة املاليــة فــي إدارة 
املستشــفيات وفــي أدائهــا لوظائفهــا ومــن أجــل تفعيــل دورهــا حتـــى تســتطيع تقديــم خدماتهــا بصــورة أفضــل كمــا ونوًعــا.

ضــرورة التأكيــد بدرجــة أكبـــر علــى وجــود توصيــف رســمي لوظيفــة اإلدارة املاليــة فــي املستشــفيات النخفــاض نســبة 2- 
وجــود مثــل هــذا التوصيــف الرســمي لديهــا، وارتباطــا بأهميــة وظيفــة اإلدارة املاليــة فــي إدارة املستشــفيات وفــي أدائهــا 

لعملهــا.

قديــم الخدمــات الصـــحية بإقامــة مستشــفيات خاصــة جديــدة وتوســيع مــا هــو قائــم منهــا وتطويـــره نتيجــة اإلقبــال 3- 
الواســع واملتـــزايد عــل التوجــه نحــو العمــل علــى تحفيـــز القطــاع الخــاص وتشــجيعه ودعمــه مــن أجــل زيــادة مســاهمته 
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فــي تقديــم الخدمــات الصـــحية والــذي يمكــن لــه أن يحقــق عائــد مناســب لــه وحتـــى يســاند املستشــفيات الحكوميــة فــي 
توفيـــر هــذه الخدمــة والتـــي تمثــل ثلثـــي هــذه املستشــفيات فــي إربــد واملفــرق وحتـــى تتــاح مــن خــال ذلــك املنافســة بيـــن 

املستشــفيات الحكوميــة والخاصــة لتقويــم الخدمــات الصـــحية بكــم أكبـــر ونــوع أفضــل.

ينبغي التوجه إلى زيادة عدد األســرة في املستشــفيات وعن طريق تفعيل وظيفة اإلدارة املالية ودورها الذي يســاعد 4- 
هــذه املستشــفيات فــي الحصــول علــى املــوارد املاليــة بمــدى أكبـــر وكلفــة أقــل وبمــا يحقــق اســتخداما أكفــى لهــذه املــوارد 
مــن خــال التـــرشيد والتخصيــص الكــفء فــي اســتخدام املــوارد وحتـــى تتافــى مــن خــال ذلــك ضعــف قدرتهــا املاليــة 

والــذي يؤشــره ضعــف األصــول فــي هــذه املستشــفيات والتـــي هــي أقــل مــن )5( مليــون دينــار فــي أغلبهــا.

يجــب أن تتســع أهــداف اإلدارة املاليــة ومهامهــا بحيــث تمتــد لتشــمل كافــة األهــداف واملهــام األخـــرى فيهــا مثــل تخفــض 5- 
تكاليــف املستشــفى لتغطيــة تكاليفــه مــن إيـــراداته وتوفيـــر مــا تحتاجــه مــن مــوارد ماليــة وبأقــل التكاليــف وضمــان 
استخدام هذه املوارد املالية بـرشد وعقانية وضمان كفاءة تخصيص استخدام هذه املوارد في املجاالت املختلفة 

بحيــث يحقــق نتيجــة لذلــك تحقيــق أق�ضــى قــدر مــن األهــداف كمــا ونوًعــا.

التوجــه نحــو اســتخدام كافــة الوســائل واألدوات واملعاييـــر التـــي يمكــن للمديـــر املالــي اســتخدامها فــي أداء وظيفتــه 6- 
كتحليــل التعــادل وامليـــزانيات التقديـــرية والنقديــة فــي قيامــه بعملــه، وبالــذات مــا هــو حديــث ومتطــور منهــا وعــدم 

االقتصــار علــى الطرائــق القديمــة كمقارنــة األداء الحالــي فــي املا�ضــي

إن تفعيــل وظيفــة اإلدارة املاليــة ودورهــا وتعــدد وتنــوع أهدافهــا ووســائلها وأدواتهــا ومعايـــرها يتطلــب بالضــرورة زيــادة 7- 
عــدد العامليـــن الذيـــن يقومــون بــأداء مهامهــا وتنويــع تخصصاتهــم ومؤهاتهــم وتطويـــر خبـــراتهم وقدراتهــم وعــدم 

االقتصــار علــى العــدد املحــدود منهــم وبتخصصــات محــدودة ال تتيــح لهــم األداء الكفــوء.
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ABSTRACT

The study aimed to identify to which extent the hospitals is having specialized administrative units to 
the function of financial management, and to identify the existence of a formal job description for the post 
of financial management.

  It also aimed to identify the methods and tools adopted by the financial managers’ officer in 
performing their jobs, as well as to identify the goals and objectives adopted by the financial management 
units. The study sample consisted of all the )21( hospitals working in Irbid and Al- Mafraq governorates, the 
questionnaire were distributed equally to these hospitals, about )2( questionnaire for each hospital. They 
were distributed to managers of financial management or his deputy, or to the supervisors of Accounting or 
Auditing departments and if not found, it was distributed to general managers of these hospitals.

   The study result revealed that the existence of a specialized administrative unit function of financial 
management in most hospitals of study sample, usually these units were linked directly to the hospital 
administrative director, also most of workers working in the financial management units were a bachelor’s 
degree holder in accountancy , the study also revealed that the methods and tools of the financial managers 
rely on in his performance is by comparing his past performance with present performance.

    The study recommended a set of recommendations, the most important of these are the need to 
emphasize the existence of a specialized management function of financial management in all government 
and private hospitals, and the need to emphasize of linking the financial units with the senior management 
of these hospitals because of the great importance of financial management in hospital management and 
in the performance of its functions, and they must better activate the role of these financial units at these 
hospitals.

Keywords: Financial Management, Public and Private Hospitals, Irbid and Al- Mafraq Governorates, 
job description, Jordan


