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 :المستخلص

تقويم األداء في المستشفيات الخاصة في المملكة العربية في محاسبة المسؤولية  دور دراسةإلى  بحثهدف ال

المنهج االستقرائي من خالل استعراض بعض األدبيات واألبحاث ولتحقيق هذا الهدف اعتمدت الباحثة على  .السعودية

 جابة على اسللة البحث واختبار فرييات البحث.لإلعلى المنهج الوصفي التحليلي، كما اعتمدت  .عالقةال ذاتالسابقة 

جودة تقويم األداء افتريت الباحثة وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين تطبيق محاسبة المسؤولية وكال من حيث 

 اإلداري واجمالي األرباح في المستشفيات الخاصة السعودية.

محاسبة  ودور تطبيق محاسبة المسؤولية، تقويم األداء، ؛إلى ثالث محاور رئيسية قسمتتصميم قائمة استبانة وتم 

على عينة عشوائية من المدراء الماليين والمحاسبين واإلداريين حسب  هاتوزيعتم . والتي المسؤولية في تقويم األداء

 .٪76االستبانات الصالحة للتحليلي االحصائي نسبة  قد بلغتو السعودية.الخاصة  مراكز المسؤولية في المستشفيات

 .(SPSS)باستخدام برنامج اً وقد تم تحليل اإلجابات إحصائي
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وجود مدير خاص لكل مركز مسؤولية ترتبط مسؤوليته بشكل أن النتائج من أهمها  ةوتوصلت الدراسة إلى عد

أهم ما يدعم تطبيق محاسبة المسؤولية في  مباشر بالمركز ويتم تفويضه بالسلطات والصالحيات الالزمة يعتبر من

. كما توصلت الدراسة إلى أن مقارنة األداء الفعلي مع المستهدف تساعد المستشفى على المستشفيات الخاصة السعودية

 بالنتائج الفعلية. الموازنات مقارنة تقديرات من خالل األداء  تقويمفعالية 

بتطبيق نظام محاسبة  وتبعاً لهذه النتائج أوصت الباحثة بضرورة زيادة اهتمام المستشفيات الخاصة السعودية

المسؤولية لما في ذلك من أثر فعال في زيادة جودة األداء اإلداري ولغرض زيادة األرباح في المستشفى. كما أوصت 

مكن الباحثة إدارات المستشفيات بضرورة االهتمام بصياغة معايير محددة لألداء يتم على أثرها قياس األداء الفعلي والت

 .يحهامن كشف االنحرافات وتصح

 جدة السعودية، مدينة الخاصة المستشفيات األداء، المسؤولية، تقويم محاسبة الكلمات المفتاحية:

 

 

The Efficiency of Applying Responsibility Accounting on Performance Evaluation in 

Private Hospitals in Jeddah City   

(An Empirical Study) 

Abstract: 

This research aimed to study the role of responsibility accounting in evaluating the 

performance in private hospitals in the Kingdom of Saudi Arabia. To achieve this goal, the 

researcher relied on both the inductive approach and the descriptive analytical method; by 

reviewing relevant literature and to answer the research questions and test the research 

hypotheses. Where the researcher assumed the existence of a statistically significant 

relationship between the application of responsibility accounting and both the quality of 

administrative performance evaluation and total profits in Saudi private hospitals. 

A questionnaire is designed and divided to, the application of responsibility accounting, 

performance evaluation, and the role of responsibility accounting in performance 

evaluation. questionnaires were distributed to a random sample of financial managers, 

accountants and administrators according to responsibility centers in Saudi private 

hospitals. The percentage of valid questionnaires was 76%. The answers were statistically 

analyzed using the (SPSS)  
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The study reached several results, the most important of which is that the presence of a 

director for each responsibility center whose responsibility is directly linked to the center 

and who is delegated with the necessary authorities is one of the most important tools of 

implementing responsibility accounting in Saudi private hospitals. The study also found 

that comparing actual to budgeted performance helps to effectively evaluate performance.  

Accordingly, the researcher recommended implementing the responsibility accounting 

system because of its effective impact in increasing both; the quality of administrative 

performance and profits in Saudi private hospitals. It is also recommended that more 

attention should be paid to preparing flexible performance standards in order to measure 

actual performance and accordingly detect and correct variations. 

Keywords: responsibility accounting, performance evaluation, Saudi private hospitals, 

Jeddah city 

 

 

 اإلطار العام للدراسة  .0

 المقدمة 1-1

ظهرت محاسبة المسؤولية كنظام فرعي منبثق من نظام المحاسبة اإلدارية، والتي تعتبر كنظام شامل يربط بين 

خاللها تحويل المنشأة من نظام المركزية إلى الالمركزية، والذي يتم بموجبه تفويض اإلدارة والمحاسبة ويتم من 

الصالحيات الممنوحة لإلدارة واتخاذ القرارات من اإلدارات العليا إلى إدارات المراكز في كل مستوى من 

التفويض، ويعرف المستويات اإلدارية األخرى، حيث يتم محاسبة مديري المراكز على أداء مراكزهم وفقا لذلك 

مركز المسؤولية بأنه وحدة طبيعية مستقلة إدارية، وعادة يرأس الوحدة أحد العاملين هو الذي يعتبر مسلوال عن 

 (3112عملية معينة )نور الهدى،  أدائها، وقد تكون مراكز المسؤولية ممثلة في الشركة ككل أو في القسم أو في

ز التي تكون نشاطها مستنفذ للتكلفة دون ان تحقق أي ايراد ممكن بحيث ويمكن تعريف مراكز التكلفة بأنها المراك

يمتلك مدير هذا المركز السلطة في الرقابة على التكاليف، اما مركز االيراد فهو المركز الذي يفوض السلطة من 

ابة على تشغيلية والرقاإلدارة العليا الى مدير المركز باتخاذ القرارات ذات العالقة بإدارة األنشطة ال

 .(3112الدهيم والشرايري، )ال.إيراداتها

وفي ظل جائحة فايروس كورونا ولما كان للقطاع الصحي الخاص من الدور الكبير في مساندة المستشفيات 

 الحكومية في مواجهة هذا الفايروس سواء من تقديم العالج الالزم أو العزل الصحي للمصابين، 
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األداء في المستشفيات الخاصة من خالل قياس أثر فاعلية تطبيق محاسبة كان البد من تسليط الضوء على 

 المسؤولية على تقويم األداء في هذه المستشفيات.

 مشكلة الدراسة  0-0

لما كانت أعداد المستشفيات الخاصة في تزايد مستمر مما تزيد معه المنافسة بين أداء هذه المستشفيات، ونظراً 

عدد أقسامها، تكمن المشكلة في تقسيم عمل المستشفى إلى وحدات مستقلة ليسهل لكبر أحجام هذه المستشفيات وت

متابعتها وادارتها على مختلف المستويات اإلدارية، وتوزيع المهام بين األقسام وتسهيل فرض الرقابة عليها 

سؤال الرئيسي ، وتبعاً لذلك تتمحور المشكلة الرئيسة للبحث في الداء كل مركز مسؤولية بشكل مستقلوتقويم أ

 التالي: ما أثر تطبيق محاسبة المسؤولية على تقويم األداء في المستشفيات الخاصة السعودية؟ 

 وفي سبيل ذلك سيتم اإلجابة على التساؤالت الفرعية التالية:

 ما مدى فعالية تطبيق محاسبة المسؤولية في المستشفيات الخاصة بالمملكة العربية السعودية؟ .1

 األداء في المستشفيات الخاصة السعودية؟كيف يتم تقويم  .3

ما أثر فاعلية تطبيق محاسبة المسؤولية على تقويم األداء في المستشفيات الخاصة بالمملكة العربية  .2

 السعودية؟

 

  أهداف الدراسة  0-3

 التعرف على مدى فاعلية تطبيق محاسبة المسؤولية في المستشفيات الخاصة بالمملكة العربية السعودية. .1

 على كيفية تقويم األداء في المستشفيات الخاصة السعودية. التعرف .3

التعرف على أثر فاعلية تطبيق محاسبة المسؤولية على تقويم األداء في المستشفيات الخاصة بالمملكة  .2

 العربية السعودية.

 

 فروض الدراسة 0-4

داري في المستشفيات هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين تطبيق محاسبة المسؤولية وجودة تقويم األداء اإل (1

 الخاصة السعودية.

هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين تطبيق محاسبة المسؤولية واجمالي األرباح في المستشفيات الخاصة  (3

 السعودية.

 

 أهمية الدراسة 0-5

 تظهر أهمية هذه الدراسة من خالل أهمية المحاور الثالثة التالية
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المحور األول يتعلق بمحاسبة المسلولية والتي نظراً لألهمية الكبيرة لهذا المحور فقد اهتم به كثير من الباحثين 

(، وقد ظهرت أهميتها من خالل 3112( و)مكي ،3112( و)الدالهمة،3112في عدد من البحوث )صيام، 

 .كمؤشر ودليل للتخطيطاستخدامها مساعدتها في عملية التخطيط وتخصيص الموارد المتاحة لغرض 

المحور الثاني يتعلق بأهمية تقويم األداء والذي يعتبر من المهام والوظائف الهامة في العديد من القطاعات 

وتحديدا في المستشفيات الخاصة وذلك ألنه مقياس مهم لمعرفة مدى نجاح هذه المستشفيات في تحقيق 

 (.3112)محمود،  .أهدافها

أهمية المستشفيات الخاصة في المملكة العربية السعودية، حيث ان القطاع الطبي المحور الثالث يتعلق ب 

الخاص له أهمية كبيرة جداً كونه يعمل جنباً إلى جنب مع المستشفيات الحكومية لتحسين جودة وكفاءة الرعاية 

 .قوانين واألنظمة الحكوميةالصحية المقدمة، كما تتأثر المستشفيات الخاصة بال

 

 منهاج الدراسة  0-6

على إتباع المنهاج االستقرائي فيما يتعلق بالجانب النظري من خالالل اسالتعراض بعالض األدبيالات  استندت الدراسة

واألبحاث السابقة التي لها عالقة بمويوع البحث، وإلى جانب ذلك تم في الجانالب العملالي االعتمالاد علالى المنهالاج 

مالات مالن خالالل قائمالة اسالتبانة تحليليالة يالتم توجيههالا إلالى مجتمالع الوصفي التحليلي، والحصول على إجابالات ومعلو

 الخاصة.المسؤولية في المستشفيات البحث المؤلف من العاملين حسب مراكز 

 

 حدود ونطاق الدراسة 0-7

 تتمثّل حدود الدراسة فيما يلي

من تم اختيار الدراسة لتكون على المستشفيات الخاصة وليس على المستشفيات الحكومية وذلك ألن  .1

 .الخاصة هو تحقيق األرباح المستشفياتأهداف 

تم اختيار مدينة جدة كنطاق جغرافي لهذه الدراسة ألنها في حدود إمكانية الباحثة ولسهولة الحصول  .3

 .لى البياناتع

اقتصر نطاق الدراسة في هذا البحث على المستشفيات الخاصة الكبيرة والمتوسطة والمجمعات الطبية  .2

وتعدد أقسامها وحاجتها إلى تطبيق محاسبة المسؤولية من إعادة هيكلة وتوزيع المهام نظراً لكبر حجمها 

 .والمسؤوليات ليسهل عمل التقويم ألداء كل مركز

 

 الهيكل العام المقترح للدراسة 0-8

 تشتمل الدراسة على خمسة فصول على النحو التالي

 .الفصل األول: اإلطار العام للدراسة 
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  السابقةالفصل الثاني: الدراسات 

 .الفصل الثالث: اإلطار النظري للدراسة 

 .الفصل الرابع: الدراسة الميدانية 

 .الفصل الخامس: النتائج والتوصيات 

 

 مصطلحات الدراسة 0-9

محاسبة المسؤولية: أسلوب يقوم بتجميع وإعداد تقارير دورية عن المعلومات المتعلقة بالتكاليف  .1

في المنشأة بهدف تمكين اإلدارة العليا من القيام بوظيفة  واإليرادات الخاصة بكل مركز مسؤولية موجود

التخطيط والرقابة على أداء هذه المراكز، وتعتبر محاسبة المسؤولية إحدى األدوات الهامة التي تسهل 

 (.3113عملية تفويض السلطة لإلدارات المختلفة. )أبو نصار ،

تم تحديدها من قبل اإلدارة بهدف الكشف عن تقويم األداء: "مقارنة األداء الفعلي بمؤشرات سبق وان  .3

االنحرافات وثم العمل على تصحيحها، وعادة ما تحصل المقارنة بين النتائج المتحققة فعالً والمستهدفة 

 (323ص:، 3111،والدوريخالل مدة زمنية معينة" )الحسيني 

للعالج أو التشخيص أو المستشفيات الخاصة السعودية: كل مؤسسة صحية يملكها القطاع الخاص معدة  .2

 (3112التمريض أو إجراء التحاليل الطبية أو التأهيل أو إقامة الناقهين من المريى )وزارة الصحة، 

 

 الدراسات السابقة .0

 الدراسات السابقة 0-0

 :كما يلي من األقدم إلى األحدثالحالية وذلك سيتم استعراض الدراسات السابقة ذات العالقة بمويوع الدراسة 

 دراسة ميدانية –بعنوان تطبيق محاسبة المسئولية في المستشفيات األردنية  (0114)دراسة صيام  .0

هدفت هذه الدراسة لمعرفة مدى تطبيق محاسبة المسلولية في المستشفيات األردنية، وبيان أثر تطبيقها على 

، هالصعوبات التي تواجه تطبيقرقابة وتقويم األداء، كما هدفت إلى بيان و وظائف اإلدارة المختلفة في تخطيط

وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، من خالل قائمة استبانة تحليلية في الحصول على 

وأظهرت نتائج ، المعلومات من مجتمع العينة الذي يتمثل في عدد من المستشفيات الخاصة في األردن

فتطبق  وأما باقي العينة لمسلولية ومقوماتهمامن المستشفيات األردنية تطبق محاسبة ا %22الدراسة أن 

محاسبة المسلولية بدرجة أقل، وأن المستشفيات التي تطبق محاسبة المسلولية تحتوي على هيكل تنظيمي 

 .تقوم بإعداد الموازنات التخطيطية وتقارير األداء وتقوم بدراسة االنحرافات وأسبابهاووايح 
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التقارير الرقابية في تقويم األداء في ظل محاسبة المسؤولية: دراسة بعنوان دور  (0118) دراسة وادي .0

 تحليلية تطبيقية

هدفت هذه الدراسة التعرف على دور التقارير الرقابية في تقويم األداء في ظل تطبيق نظام محاسبة 

المنهج المسؤولية، اعتمد الباحث على منهج مختلط يجمع بين المنهج االستنباطي والمنهج االستقرائي و

الوصفي التحليلي والمنهج التاريخي، وتم عمل استبانة وتوزيعها على عينة عشوائية من المؤسسات العامة 

وتوصلت الدراسة إلى ان للتقارير الرقابية دورا هاما وتأثرا كبيرا في تقويم أداء ، والخاصة في فلسطين

، وان للتقارير الرقابية دورا مسلوليةالمؤسسات بأنواعه الخاصة والحكومية التي تطبق نظام محاسبة ال

دور هام في عملية اتخاذ القرارات المتعلقة  أساسيا في إعطاء صورة من أداء المؤسسة وإدارتهاولها

 .بالتخطيط والرقابة وتقويم األداء في المؤسسات بأنواعها

سعودية: دراسة بعنوان تطبيق محاسبة المسؤولية في المستشفيات الخاصة ال (0118) دراسة الدالهمة .3

 ميدانية

هالالالالدفت هالالالالذه الدراسالالالالة معرفالالالالة مالالالالدى تطبيالالالالق محاسالالالالبة المسالالالالؤولية فالالالالي المستشالالالالفيات الخاصالالالالة السالالالالعودية، 

 والعوامل التي تحد من تطبيقها، واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي،

وأظهالالالالرت نتالالالالائج ، وقالالالالد قالالالالام الباحالالالالث بعمالالالالل اسالالالالتبانة علالالالالى عينالالالالة مالالالالن المستشالالالالفيات الخاصالالالالة فالالالالي السالالالالعودية 

تقريبالالالا مالالالن المستشالالالفيات الخاصالالالة السالالالعودية تطبالالالق محاسالالالبة المسالالالؤولية، بينمالالالا بالالالاقي  % 11,23الدراسالالالة أن 

مالالالالن المستشالالالالفيات الخاصالالالالة السالالالالعودية  ٪ ۱۷، ۷۱العينالالالالة تطبالالالالق محاسالالالالبة المسالالالالؤولية بدرجالالالالة أقالالالالل، وحالالالالوالي 

مالالالالن المستشالالالالفيات ٪ 22 ،23التالالالالي تطبالالالالق محاسالالالالبة المسالالالالؤولية يحالالالالدد فيهالالالالا مراكالالالالز للمسالالالالؤولية، ومالالالالا يقالالالالارب 

 .الخاصة السعودية لديها موازنات تخطيطية، وتقارير أداء لكل مركز

بعنوان مدى تطبيق نظام محاسبة المسؤولية في المنظمات األهلية الفلسطينية: دراسة  (0119دراسة مكي ) .4

 تطبيقية تحليلية على المنظمات األهلية الفلسطينية في قطاع غزة

المسؤولية في المنظمات األهلية الفلسطينية  محاسبةرف على مدى تطبيق نظام هدفت هذه الدراسة التع

وتحديدا بقطاع غزة، ايافة لقياس مدى توفر مقومات تطبيق نظام محاسبة المسؤولية في تلك المنظمات، 

والمتمثلة في الهيكل التنظيمي المنظمة، ومراكز المسؤولية، والموازنة التخطيطية ونظام الحوافز، ونظام 

المنهج االستقرائي إلى جانب المنهج  اعتمدت الدراسةعلىوقد تقارير األداء، م المعلومات المحاسبية، ونظا

أن  إلىوتوصلت ، الوصفي التحليلي، وتم عمل استبانة على عينة من المنظمات األهلية في فلسطين

، وأن مقومات % 22.32المنظمات األهلية الفلسطينية تطبق نظام محاسبة المسؤولية بشكل عام بوزن نسبی 

 .بيق نظام محاسبة المسؤولية كانت متوفرة بدرجات متفاوتةتط
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 بعنوان تقويم أداء المستشفيات: حالة دراسية في مستشفى أزادي العام، دهكوك (0101)دراسة سعيد  .5

تقويم كفاءة أداء المنظمات التي تتولى مهمة توفير الخدمات الصحية وفي مقدمتها لهدفت هذه الدراسة 

تعمل المستشفيات، عن طريق تحديد مجموعة من المعايير والتي كانت على صورة معادالت وانماط تقديرية 

ل في تقديم مقارنة األداء الفعلي مع األداء المتوقع وبالتالي يمكن الحكم على ما تحقق من نجاح أو فش على

على معايير معتمدة في كذلك اعتمدت و المنهج الوصفي التحليلي اعتمدت الدراسة على الصحية، وقدالخدمة 

في مدينة دهكوك في  بالت والوثائق الرسمية لمستشفى أزادي العاماالمق الى جانبتقويم أداء المستشفيات 

 .العراق

محاسبة المسؤولية في تقويم األداء في المستشفيات الخاصة بعنوان أثر تطبيق نظام  (0104) دراسة زيادة .6

 دراسة ميدانية -األردنية

لتعرف على أثر تطبيق نظام محاسبة المسؤولية في تقويم األداء في المستشفيات الخاصة لهدفت هذه الدراسة 

ت األداء األردنية، وذلك من خالل الكشف عن العالقة ما بين تطبيق نظام محاسبة المسؤولية ومؤشرا

المنهج الوصفي فيما يتعلق بالجانب النظري  ، واعتمدت الدراسة علىاإلداري ومؤشرات األداء التشغيلي

والمنهج التحليلي في الجانب العملي حيث تم تصميم استبانة وتم توزيعها على عينة من المسؤولين في 

بيق محاسبة المسؤولية في تقويم وتوصلت الدراسة إلى أن هنالك أثر لتط، المستشفيات الخاصة باألردن

 ،يلي في المستشفيات الخاصة األردنيةغفي تقويم األداء التشواألداء اإلداري 

حيث يسهم توزيع وحصر التكاليف واإليرادات في كل مركز من مراكز المسؤولية والتحكم في مقدارها في  

 .المستشفىتحسين الربحية وفي الحفاظ على المستوى النقدي المطلوب توفره في 

بعنوان تفعيل دور اإلدارة المالية في المستشفيات العامة والخاصة في  (0106) دراسة عواودة والصمادي .7

 دراسة ميدانية -محافظتي إربد والمفرق في األردن

هدفت هذه الدراسة التعرف على مدى امتالك المستشفيات مسمى وحدات إدارية متخصصة بشلون وظيفة 

والتعرف على وجود توصيف وظيفي رسمي لوظيفة اإلدارة المالية، كما هدفت إلى التعرف اإلدارة المالية، 

على الوسائل واألدوات التي يعتمدها المدير المالي في أدائه لوظيفته، وكذلك التعرف على األهداف التي 

يع استبانة على واتبعت الدراسة المنهج الوصفي والمنهج التحليلي من خالل توز، تتبناها اإلدارة المالية

، مجتمع الدراسة المكون من جميع المستشفيات العامة والخاصة في محافظتي اربد والمفرق في العراق

توصلت الدراسة إلى وجود وحدة إدارية متخصصة بوظيفة اإلدارة المالية في معظم المستشفيات، وترتبط 

على الوسائل أدائه لوظيفة اإلدارة المالية  المدير فيحيث يعتمد هذه الوحدات إداريا بمدير المستشفى عادة، 

 .في الوقت الحالي مقارنة األداء في المايي مع األداءواألدوات والمعاييرل
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8. Eldenburg et al. (2017)    بعنوانManagement Accounting an Control in the Hospital 

Industry, A Review 

إلقاء الضوء على األبحاث ذات العالقة بنظم المحاسبة والمراقبة اإلدارية في قطاع إلى هدفت هذه الدراسة 

وتحدد العديد من الفرص للبحث في المحاسبة اإلدارية والمراقبة في قطاع المستشفيات، المستشفيات، 

دارية والفرصة للباحثين للتعامل مع التغييرات في التنظيم والمنافسة وآثارها على أسللة المحاسبة اإل

واتبعت الدراسة المنهج االستنباطي والمنهج التاريخي في استعراض االدبيات السابقة وايجاز ، المعاصرة

في الواليات االمريكية المتحدة، توصلت الدراسة التطورات في الرعاية الصحية سواء الحكومية أو الربحية

ف المستشفيات سواء مستشفيات ربحية أو اختالف األهداف التنظيمية وقيود التشغيل تختلف باختالإلى أن 

وتؤثر هذه التغييرات التنظيمية ، حكومية، خاصة فيما يتعلق بتصميم ونتائج نظام المحاسبة والمراقبة اإلدارية

 .على كل جانب من جوانب نظام المحاسبة والمراقبة اإلداريةلهذه المستشفيات 

ميدانية على  دراسة -بعنوان دور المشاركة في تقويم األداء بهدف تحسين اإلنتاجية (0107) دراسة محمود .9

 المستشفيات الفلسطينية

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن مستوى المشاركة في تقويم األداء بهدف تحسين إنتاجية العاملين في 

 واتبعت هذه الدراسةالعاملين،  المستشفيات الفلسطينية، والتعرف على مستوى تقويم األداء من وجهة نظر

استبيان وتوزيعه على عينة عشوائية مكونة من العاملين في  وقد تم عمل المنهج الوصفي التحليلي

الدراسة إلى وجود عالقة ذات داللة معنوية بين مشاركة هذه توصلت ، والمستشفيات الحكومية في فلسطين

لموارد البشرية ومشاركة المشرفين والعاملين في عملية اإلدارة في عملية تقويم األداء ومشاركة إدارة ا

 .التقويم وتحسين إنتاجية العاملين في المستشفيات الفلسطينية

بعنوان أثر تطبيق محاسبة المسؤولية على تقويم األداء المالي في قطاع المراكز  (0108) دراسة العاقب .01

 التشخيصية: دراسة ميدانية على المركز التشخيصي المتطور

هدفت هذه الدراسة التعرف على نظام محاسبة المسؤولية وتقويم األداء، وقياس مدى تأثير تطبيق محاسبة 

المسؤولية على زيادة اإليرادات في المراكز التشخيصية، واختبار مدى تأثير نظام محاسبة المسؤولية على 

، واتبعت ة التدفقات النقدية بفاعليةكفاءة إدارة األصول، وبيان مدى تأثير نظام محاسبة المسؤولية على إدار

المنهج التاريخي لتتبع الدراسات السابقة، والمنهج االستنباطي لتحديد مصادر المشكلة وصياغة  الدراسة

تصميم استبانة وتوزيعها  فيالفرييات، والمنهج االستقرائي الختبار الفرييات والمنهج الوصفي التحليلي 

وتوصلت الدراسة إلى ان نظام محاسبة المسلولية يساعد ، على عينة من المستشفيات الحكومية في السودان

على يبط التكاليف ويزيد من إيرادات المنشاة، وان اعداد تقارير لكل مركز مسلولية يساعد على تقويم 

نشأة من استغاللها شأة إلى مراكز مسلولية يمكن الممعلومات دقيقة عن أصول المنشأة، وان تقسيم المن

 .أصولها بكفاءة
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 أوجه االختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة 0-0

( مالن أهالداف ومنهجيالة الدراسالات السالابقة ذات العالقالة 1-3( وتلخيصاله )جالدول 2-3بعد ما تم مناقشته سالابقا )فالي 

اط التي تتميز بها الدراسالة الحاليالة عالن الدراسالات السالابقة والتالي بمويوع الدراسة الحالية، يمكن توييح أهم النق

 يمكن تلخيصها الى مميزات عامة وأخرى خاصة بمويوع الدراسة الحالية كما يلي. 

الدراسات واألبحاث العلمية في المملكة العربية السعودية التالي تناولالت  في ندرة ام، الحظت الباحثة وجودعبشكل 

إلالى الحاليالة سالعى الدراسالة توبالتالالي  المسؤولية وتقويم األداء فالي المستشالفيات الخاصالة السالعودية.تطبيق محاسبة 

بأنهالا مالن الدراسالات الهامالة التالي  –على حد علم الباحثالة  –تحقيق إيافة علمية جديدة حيث تعتبر الدراسة الحالية 

الخاصالة السالعودية، والتالي تكالون فالي حالال  تناولت أثر تطبيق محاسبة المسؤولية على تقويم األداء في المستشفيات

اثباتها لنتائج إيجابية بأن تكون دراسالة مشالجعة للمستشالفيات الخاصالة السالتخدام أساللوب محاسالبة المسالؤولية لتقالويم 

 وفعالية.   كفاءةاألداء ب

هود المقدمة بناًء على أهمية تكامل الدراسات واألبحاث فإن الدراسة الحالية تعتبر امتداًدا للجاما بصورة خاصة ف

من الباحثين في هذا المجال، والذي ال يزال بحاجة إلى المزيد من االهتمام، خاصة أن هذه الدراسات قد طبقت في 

الحالية الدراسة لذلك فإن  بيلات مختلفة عن البيلة السعودية، والتي ال شك بأنها تختلف باختالف البيلة المطبقة بها.

ق وتطوير أساليب المحاسبة اإلدارية في قطاع المستشفيات الخاصة في البيلة وفق التوجهات الحديثة لتطبيتسير 

 .يم المستشفى إلى مراكز المسؤوليةالسعودية، حيث تطرقت الدراسة إلى اآلثار المترتبة على تقس

 اإلطار النظري للدراسة .3

 المقدمة 3-0

الحالي، وفي واقع األمر هو أيضاً يرورة يم األداء هي مطلب يروري لجميع المنشآت في الوقت وإن عملية تق

ملحة إلى وجود نظام فّعال لتقييم أدائها بشكل دوري ودقيق، مما يحد من هدر مواردها المتاحة وهدر األموال 

 .والوقت والجهود المبذولة لتحقيق أهداف المنشأة، ولتوييح ذلك تقدم الباحثة عرض لإلطار النظري للبحث

 مات محاسبة المسؤوليةمفاهيم وخصائص ومقو 3-0

يعتبر نظام محاسبة المسؤولية أحد أدوات المحاسبة اإلدارية حيث يعمل على توفير المعلومات والبيانات 

التخطيطية واألهداف المحددة وتقارير المسؤولية وذلك لكامل الهيكل التنظيمي، حيث ان الموازنات تنقل 

 لى قاعدة الهيكل التنظيمي،المعلومات التخطيطية من أعلى الهيكل التنظيمي إ
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وتقويم بينما تقارير المسؤولية تنقل المعلومات من قاعدة الهيكل التنظيمي إلى قمة الهيكل وهذا يحقق الرقابة  

 (.3112، والشرايري )الدهيم ء.األدا

على يقوم نظام محاسبي  أنهاشكل شامل على بت عرفحيث قد تعددت التعريفات عن نظام محاسبة المسؤولية ف

 لجميعتقارير  والقيام بإعداد تحليلها،ثم و إليرادات والربحية واالستثمارالالزمة للتكاليف وابيانات ال جمع

تقاريرالتقييم بين ربط من عمل مكن ي ، ممامراكز المسؤوليةوالتي تعرف ب داخل المنشأةالوحدات التنظيمية 

قطاعات أو إدارات أو أقسام أو وحدات  المراكز في شكل مراكز سواء كانتهذه الالمسؤولين عن والمتابعة وبين 

صالحيته من دخل في نطاق عما يمركز مسؤولية عن كل مسائلة مدير العمل على يمكن  وبالتالي ،إدارية

 . (3113 )الوابل،عناصر

يعكس  محاسبي ومالي نظام بأنهابما يتفق وأهداف الدراسة الحالية محاسبة المسؤولية  تعرف الباحثةوعلى ذلك 

أداء مراكز المسؤولية من خالل تقرير أداء خاص بكل مركز مسؤولية يويح مدى تحقيق هذا المركز لألهداف 

 .سلبية المرسومة ومحاسبة المسؤولين في حالة وجود انحرافات
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 الباحثة ، المصدر:خصائص نظام محاسبة المسؤولية (1-2)شكل 

 

)وادي،  مثالالل دراسالالةمالن خالالالل االطالالالع علالالى االدبيالات ذات العالقالالة بمحالالور الدراسالالة وأيضالا الدراسالالات السالالابقة و

ر يان تطبيق نظام محاسبة المسؤولية يتطلالب تالوف تبينفقد  (3112؛ علي، 3112؛ أبو سليم، 3112؛ مكي، 3112

واإلدارة  ،اء الهيكالالل التنظيمالاليبنالالتطبيالالق الالمركزيالالة فالالي تفالالويض السالاللطات، ووالتالالي تشالالمل عالالدد مالالن المقومالالات 

 .استخدام الموازنات، وباالستثناء

ان يعكس الهيكل ومالئم لنظام محاسبة المسؤولية يجب أما من ناحية الكيفية التي يتم بها بناء هيكل تنظيمي سليم 

مراكز يكون كل مركز من استقالل المراكز بحيث مراعاةالتنظيمي الويع الحقيقي في المنشأة وذلك من خالل 

بالتالي يقسم الهيكل التنظيمي إلى ثالث مستويات إدارية تأخذ و(، 3112)مكي،  المسؤولية مستقل استقالل تام

 .اإلدارة التنفيذيةواإلدارة الوسطى و اإلدارة العلياوهي (3-2)شكل شكل هرمي

خصائص ترتبط بأهداف ووظائف المحاسبة اإلدارية

يعد نظام محاسبة المسؤولية من أهم أدوات الرقابة 
.وتقويم األداء

يمي يرتبط نظام محاسبة المسؤولية بالهيكل التنظ
للمنشأة مباشرة من خالل تحديد األقسام ومراكز 

.الحياتالمسؤولية وتوزيع المسؤوليات وتفويض الص

وسيلة لقياس أداء المديرين والعاملين بمراكز 
ؤولية المسؤولية حيث يتم تقسيم الشركة لمراكز مس
.وتوزيع المهام على العاملين بكل مركز

خصائص ترتبط بالنظام المحاسبي للمنشأة 

يرادات يقوم نظام محاسبة المسؤولية بربط تكاليف وا
خاذ كل مركز مسؤولية باألشخاص المسؤولين عن ات
.القرارات المؤثرة في هذه التكاليف او اإليرادات

ير يعتمد نظام محاسبة المسؤولية على اصدار تقار
أداء لكل مركز مسؤولية حيث يجب أن تبين هذه 
التقارير األداء الفعلي والمخطط وتبين وجود أي

.انحرافات بينهما

سائلة تقدم التقارير إلى إلدارة العليا ليتم اتخاذ الم
.واإلجراءات المناسبة

لقدرة يستخدم لقياس كفاءة األقسام واألشخاص ومدى ا
.على تحقيق األهداف المطلوبة

كاليف يقوم على نظام الموازنات التخطيطية ونظام الت
.داءالمعيارية مما يمكن من إمكانية الرقابة وتقويم األ
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 ، المصدر: الباحثةالمستويات اإلدارية للهيكل التنظيمي (3-2)شكل

 

فقد تم تعريف الحوافز بأنها  وجود نظام فعال للحوافز مرتبط بنتائج مراكز المسؤوليةوفيما يتعلق ب، وأخيرا ً

عملية الستثمار الدافعية لدى األفراد وذلك بتمييز أدائهم وتحديد مستوياتهم، وهذا من خالل إنشاء نظام تحفيزي 

لألفراد مما يؤدي إلى تنفيذهم للعمل بالكفاءة العالية والمستوى المطلوب بما يحقق أهداف المنظمة )كريم، 

3112.) 

 

 الخطوات التي يجب مراعاتها عند تنفيذ نظام محاسبة المسؤولية، المصدر: الباحثة( 2-2الشكل )

اإلدارة العليا

ات تمتلك سلطة اتخاذ القرارات ووضع السياس
.وتحقيق أهداف المنشأة

اإلدارة الوسطى

تتكون من المدراء ورؤساء الفروع والمشرفين 

دارة وتتمثل وظيفتها في تنفيذ األوامر والقرارات الصادرة من اإل
العليا

اإلدارة التنفيذية

ضوعة وتتكون من رؤساء األقسام الفرعية والمشرفين على الخطط المو
اليوميمن قبل اإلدارة العليا وتتمثل وضيفتها في اإلشراف على العمل

(1)

التنظيم االداريدراسة
والمستويات اإلدارية 

وتحديد مراكز 
المسؤولية

(2)

كل مركز أهدافتحديد 
مسؤولية بدقة وقابلية 

للقياس

(3)

إعداد الموازنة ومعايير 
األداء لكل مركز 
مسؤولية لتحقيق 

األهداف 

(4)

ياً لكل تنفيذ الموازنة فعل
مركز مسؤولية 

(5)

كل جمع البينات الفعلية ل
مركز وإعداد التقارير 
ومقارنة النتائج الفعلية 

بالموازنة

(6)

اتخاذ االجراءات 
التصحيحية وعمل 
تعديالت على الخطط
عل ضوء المقارنة

 م محاسبة المسؤولية آليات تنفيذ نظا
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ويؤدي تطبيق نظام محاسبة المسؤولية الى عدة مزايا أهمها أنه نظام يوفر لإلدارة العليا الوقت الكافي للتخطيط 

كما ان تفويض السلطة من األعلى إلى األسفل يولد الريا االستراتيجي من خالل عملية تفويض السلطة، 

 .(3112الوظيفي لدى العاملين مما ينعكس بشكل إيجابي على مستوى األداء )العطوان، 

 معايير وأسس تقويم األداء 3-3

عملية  والتي تتمثل فيلمنشأة من الوقوف على نقاط الضعف والقوة اتمكين  من خاللتظهر أهمية تقويم األداء 

، تقويم األداء والتمكن من مالحظة انعكاساتها السلبية أو اإليجابية على إنتاجية العاملين وعلى فعالية المنشأة ككل

وبالتالي يعمل تقويم األداء على تزويد كافة المستويات اإلدارية بالوسائل المساعدة لقياس وتخطيط األداء داخل 

حيث يسهم في الكشف  ،علومات صحيحة وواقعية التخاذ القرارات السليمةالمنشأة مما يمكنها من االعتماد على م

. (3112)شريف،  عن الكفاءات التي تكمن لدى العاملين وهذا بالتالي ينعكس على الكفاءة اإلنتاجية للمنشأة ككل

فرصة لمراجعة وعلى ذلك فإن عملية تقويم األداء تعد بمثابة مراجعة للنظم المعمول بها في المنشأة كما تعطي ال

 .(3112وإعادة النظر في خطط العمل )المبيضين، 

 

 

 خصائص تقويم األداء، المصدر: الباحثة (2-2)شكل 

 

يشمل تقويم األداء كافة •
أجزاء المنشأة وتنظيماتها 

ومستوياتها اإلدارية

الشمول

م يتم توضيح طرق التقيي•
ح لجميع المسؤولين وتوضي
عناصر ومجاالت التقييم

الوضوح

ية كلما قصرت الفترة الزمن•
قويم بين األداء الفعلي وبين ت
عال األداء كان نظام التقييم ف

ح من حيث القدرة على تصحي
األوضاع

السرعة

مدى تكامل خطط كل مستوى•
مع المستويات اإلدارية 

األخرى ومدى تكامل نظام 
التقويم مع نظم المنشأة 

األخرى

التكامل

المرونة في المعايير التي•
م على تضعها المنشأة والتي يت
أساسها المقارنة

المرونة

ال يمكن الحكم المطلق على•
األداء بأنه جيد أو سيء إال 
ر إذا تمت مقارنة األداء بمعيا

محدد

النسبية

عملية تقويم األداء عملية •
مستمرة الغرض منها هو 

يلها تصحيح االنحرافات وتعد
ة لغرض تحسين أداء الفتر

التالية

اإلستمرارية

 خصائص تقويم األداء
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تحديد أهداف أوالً وهي  على خمسة أسس ملتتشعامة والتي السس بعض األعملية تقويم األداء يرتبط بكما 

وجملة من األهداف الثانوية  يسعى لتحقيقهلكل مشروع هدف رئيسي أن يتم تعيين  ذلكبيقصد و المشروع

أن تحدد ومن المهم ان تكون هذه األهداف وايحة ومحددة لكل المسؤولين والعاملين في المشروع ، واألخرى

األهداف على حسب المجال التسويقي، ومجال االبتكار والتجديد وزيادة اإلنتاجية، ومجال القيمة المضافة، 

تحديد الخطط التفصيلية إلنجاز الفعاليات اإلنتاجية يرتبط بضرورة في األسس ثانأما ، ارد المادية للتمويلوالمو

التنظيمية  اتالوحدوهي تحديد مراكز المسؤولية فيتعلق ب أما بالنسبة لثالث هذه األسس، لتي يزاولها المشروع

تحديد معايير هو ورابع األسس، بالرقابة على الموارد االقتصادية المتاحة ةالتي لديها سلطة اتخاذ القرار والكفيل

والتي يقصد بها وسيلة قياس يمكن االستعانة بها لغرض القدرة على اتخاذ القرارات في حاالت معينة،  التقويم

 .(3112العبيدي، ؛ 3112محمد، )األداء، والتي ستتطرق لها الباحثة الحقاً 

 

 ، المصدر: الباحثةاألداء المؤثرة على عملية تقويم العوامل (3-2)شكل 

 داء، المصدر: الباحثة( خطوات وإجراءات تقويم األ2-2)شكل 

"معدالت قياسية تستطيع المنظمة، أو إدارة الوحدة  األداء بأنهاتعريف معايير تقويم تحديد و تمقد وتبعاً لذلك ف

وذلك بمقارنة النتائج التي تحققها هذه المعدالت" )حسن،  المحلية، أن تسترشد بها كأساس للتقييم والمراجعة،

(، كما تم وصف المعايير بأنها المستوى الذي يجب أن يكون عنده األداء جيداً ومريياً، كما أكد 22، ص3113

على أهميتها لتحقيق عملية تقويم أداء ناجحة وفعالة، باإليافة إلى ذلك فهي تساعد الموظفين في فهم ما هو 

 (.3113قنون، .م فيما يخص تحقيق أهداف المنشأةمنه مطلوب

العوامل المؤثرة على عملية التقويم

القائمين على 
عملية التقويم  م توقيت التقوي طبيعة العالقات 

االجتماعية 
اإلسلوب 
اإلداري 

المنشأة قطاع
وحجمها 

تاريخ وثقافة 
المنشاة 
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 ( أنواع معايير األداء، المصدر: الباحثة2-2)شكل 

 

 محاسبة المسؤولية وتقويم األداء في قطاع المستشفيات الخاصة 3-4

العليا لغرض يمان نجاح تطبيق نظام محاسبة المسؤولية في المنشأة البد من توفر نظام فعال تعتمده اإلدارة و

لتقويم كفاءة أداء مراكز المسؤولية، ويجب ان يوفر هذا النظام في الوقت ذاته حافزاً لهذه المراكز على تحقيق 

األهداف العامة للمنشأة، وتبعاً لذلك تختلف عملية تقويم األداء من مركز مسؤولية إلى آخر وذلك وفقاً الختالف 

 (3113اكز المسؤولية )أبو نصار، الوظائف والصالحيات الممنوحة لكل مركز من مر

 

أنواع معايير األداء

من تدل على كمية العمل المنتج والزمن المرتبط بهذا األداء•
جها خالل تحديد كمية محددة من وحدات اإلنتاج المتوجب انتا

خالل فترة زمنية معينة

معايير كمية

يجب فيها يتم تحديد مستوى معين من الجودة واإلتقان التي•
ان يصل إليها مستوى أداء الفرد العامل

معايير نوعية

يصل مزيج بين المعايير الكمية والمعايير النوعية، بحيث•
ية إنتاج الفرد للوحدات إلى مستوى معين خالل فترة زمن

معينة عند مستوى معين من الجودة واإلتقان 

معايير كمية ونوعية معاً 

مجلس االدارة 

رئيس قطاع التسويق

مركز تكلفة

رئيس القطاع االداري

مركز تكلفة

رئيس القطاع الطبي

مركز ربحية 

رئيس القطاع المالي

مركز استثمار

المدير العام التنفيذي

مركز استثمار
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 محاسبة المسؤولية المصدر: الباحثة نظام الهيكل التنظيمي لمستشفى يطبق (2-2الشكل )

 

وعلى الرغم من ذلك فإن فصل مراكز المسؤولية في المستشفى ليس بالمهمة السهلة حيث يتطلب االلتزام 

بًا بالمعرفة حول الطبيعة المحددة لعمليات والمعرفة حول أداء المستشفى كما يجب أن يكون هذا مصحو

المستشفى وحول إمكانياته وقدراته وكذلك تنظيم العمل فيه وخاصة األنظمة المطبقة فيه، والعمليات الجارية 

واللوائح التنظيمية المعمول بها وال سيما ما يخص مديري مراكز المسؤولية المنفصلة، وآليات تشكيل التكلفة، 

(Kotapski, 2016). 

 

 اإلطار العملي للدراسة .4

 المقدمة  4-0

إلظهار أهمية الدراسة ودقتها يتحتم تدعيمها ميدانياً من أجل التحقق من فريياتها واإلجابة على تساؤالتها 

تتناول في هذا الفصل وتحقيق أهدافها، لذلك بعد أن تناولت الباحثة في الفصل السابق اإلطار النظري للدراسة 

والتي تتمثل في ذكر الهدف  المتبعة في الدراسة الميدانية اإلجراءاتاإلطار العملي التطبيقي من خالل توييح 

من هذه الدراسة والمنهجية التي تم اتباعها لتحقيق هذا الهدف، ومجتمع الدراسة وعينتها، وأداة جمع البيانات، 

بات واألساليب اإلحصائية التي تم استخدامها في وأداة جمع المعلومات، باإليافة إلى إجراءات الصدق والث

 .المعلومات وتحليلها ليتم التوصل إلى النتائج وذلك كما يليمعالجة 

 الهدف من الدراسة   4-0

 هدفت الدراسة الميدانية لإلجابة على التساؤالت التالية:كما تم تحديده سابقا )الفصل األول:( فقد 

 المسؤولية في المستشفيات الخاصة بالمملكة العربية السعودية؟ما مدى فعالية تطبيق محاسبة  .2

 كيف يتم تقويم األداء في المستشفيات الخاصة السعودية؟ .3

ما أثر فاعلية تطبيق محاسبة المسؤولية على تقويم األداء في المستشفيات الخاصة بالمملكة العربية  .2

 السعودية؟

 منهاج الدراسة   4-3

بهدف معرفة مدى فعالية تطبيق محاسبة وذلك  ملي على المنهاج الوصفي التحليلياعتمدت الباحثة في الجانب الع

، ولكونه أسلوب بحثي يناسب طبيعة هذه الدراسة المسؤولية في المستشفيات الخاصة بالمملكة العربية السعودية

 يسعى لوصفها بدقةكما بحيث يقوم على دراسة الظاهرة كما ُوجدت في الواقع وجمع البيانات حولها وتحليلها 

 (.3131، عبد الصمدو مليح) .والتعبير عنها كيفاً وكماً 
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 مجتمع وعينة الدراسة   4-4

مراكز المسؤولية في  واإلداريين عينة عشوائية من المدراء الماليين والمحاسبين الماليينيشمل مجتمع الدراسة 

 أحدثلكونها من  ة للدراسة وذلكمدينة جدتم اختيار قد في المستشفيات الخاصة في المملكة العربية السعودية و

تميز به من الناحية في المملكة العربية السعودية ولما تها من حيث الكثافة السكانية والعمرانية واكبرالمدن 

 االقتصادية والخدمية واالستثمارية.

 أسلوب جمع البيانات   4-5

الدراسة والحصول على البيانات  المرجوة من هدافاألتحقيق يتم لتم اإلعتماد على مصدرين لجمع البيانات وذلك 

 ا وذلك ما يلي:إلى نتائج الدراسة وتوصياتهبما يسمح للتوصل  األولية والثانوية

حيث اعتمدت الباحثة في الجانب العملي والميداني من الدراسة على تصميم قائمة : المصادر األولية -0

تطبيق محاسبة المسؤولية على تقويم األداء في فاعلية  هدف معرفةكوسيلة رئيسية لتحقيق  استبانة

على عينة ( نسخة منها 111توزيع) المستشفيات الخاصة في المملكة العربية السعودية، والتي تم

في المستشفيات األهلية والخاصة في  اإلداريينو الماليينالمدراء الماليين والمحاسبين عشوائية من 

الل البريد اإللكتروني وتوزيع النسخ اليدوية للجهات المعنية، من خمعهم مدينة جدة، وقد تم التواصل 

( نسخ منها ألنها غير 2والتي تم استبعاد ) من االستبانات الموزعة استبانة (23وقد تم استرداد عدد )

 ( نسخة22وتبعاً لذلك أصبح عدد االستبانات الصالحة للتحليلي االحصائي )، صالحة للتحليل اإلحصائي

 .(1-2في )جدول  كما هو مويح

 ( االستبانات الموزعة والمستردة والصالحة للتحليل0-4)جدول 

 النسبة العدد اإلستبانات الموزعة على أفراد العينة

 عينة الدراسة المطلوبة 

 اإلستبانات المستردة بعد التوزيع

 اإلستبانات المستردة والصالحة للتحليل

111 

23 

22 

111% 

23% 

22% 

 

والتي اعتمدت الباحثه فيها على استعراض بعض األدبيات واألبحاث السابقة : المصادر الثانوية -0

التي لها عالقة والمراجع العربية واألجنبية وبعض الكتب والدوريات وبعض المواقع اإللكترونية 

 .بمويوع البحث
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 أداة الدراسة 4-5-0

على والتي تكون عن مجموعة من األسللة اعتمدت الباحثة االستبانة كأداة أساسية لجمع المعلومات، وهي عبارة 

هيلة فقرات ترتبط بعضها ببعض بشكل يحقق الهدف من البحث والتي يتم ارسالها إلى عينة البحث إلستطالع 

 (.3131والمعطيات وثم معالجتها باألساليب الحصائية المالئمة )حرز هللا، آرائهم ليتم جمع المعلومات

 وصف أداة الدراسة  4-5-0

 لتحقيق الغرض من الدراسة قامت الباحثة بتصميم قائمة استبانة تحتوي جزئين رئيسيين كما يلي. 

على أسللة لغرض التعرف على العوامل الديموغرافية ألفراد العينة من حيث التخصص  ويشمل الجزء األول

 والعمر. ،والخبرة العملية ،العلمي، والمؤهل العلمي، والمسمى الوظيفي

عبارة تم تقسيمها على ثالث محاور رئيسية تتعلق بفاعلية تطبيق محاسبة  22فيحتوي على  الثاني الجزءأما 

 المسؤولية على تقويم األداء في المستشفيات الخاصة السعودية وذلك كما يلي.

تطبيق محاسبة المسؤولية في المستشفيات المؤثرة على عوامل الأسللة تتعلق بويتناول  المحور األول -

 ( عبارة.00في المملكة العربية السعودي ويتكون من ) الخاصة

تقويم األداء في المستشفيات الخاصة في المملكة  المؤثرة على ويتناول أسللة تتعلق بعوامل المحور الثاني -

 ( عبارات.01العربية السعودية وتتكون من )

فيات الخاصة في المملكة دور محاسبة المسؤولية في تقويم األداء في المستشويتناول  المحور الثالث -

 ( عبارة.00العربية السعودية ويتكون من )

 صدق أداة الدراسة 4-5-3

وهي األستبانة وصالحيتها لجمع البيانات الالزمة للدراسة اعتمدت الباحثة أداة الدراسة  لغرض التأكد من صدق

 سيتم توييحها كما يلي.طريقتين وهي طريقة الصدق الظاهري وطريقة صدق االتساق الداخلي والتي على 

 أوالً: الصدق الظاهري

اعتمدت الباحثة على طريقة الصدق الظاهري للتحقق من مدى مالئمة االستبانة وفعاليتها في تحقيق الهدف من 

الدراسة وذلك بعريها على أربعة محكمين، ثالثة منهم أعضاء هيلة تدريس في قسم المحاسبة، أما المحكم 

محكمي أسماء  1-ين ذوي الخبرة في مجال المحاسبة في المستشفيات، )يويح الملحقالرابع فهو أحد المهني

 .رجاتهم العلمية والوظيفة وجهتها(االستبانه ود
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 ساق الداخلي ألداة الدراسةتثانياَ: صدق األ

 األتساق الداخلي على النحو التالي وكانت إجراءات الوقوف على

( مفردة، وذلك بحساب 22االتساق الداخلي لعبارات االستبيان على عينة الدراسة البالغ حجمها ) صدق حساب تم

 . (3-2)جدول  معامالت ارتباط بيرسون بين كل عبارة وبين الدرجة الكلية للمحور التابعة له

 

 معامالت اإلرتباط لعبارات المحاور األساسية (0-4 جدول)

 معامل اإلرتباط

 م

 المحوراألول

تطبيق محاسبة المسؤولية في 

 المستشفيات الخاصة

 المحورالثاني

تقويم األداء في المستشفيات 

 الخاصة

 المحور الثالث

دور محاسبة المسؤولية في تقويم 

 األداء في المستشفيات الخاصة

1  
يوجد لدى المستشفى 

 هيكل تنظيمي وايح
1.810** 

يساعد الهيكل 

التنظيمي اإلدارة على 

 المستشفىتقويم أداء 

1.588** 

يساعد تطبيق نظام 

محاسبة المسؤولية 

المستشفى على تقويم 

أداء كل مركز بشكل 

مستقل وبالتالي تقويم 

 أداء المستشفى ككل

1.636** 

3  

يوجد تحديد وايح 

لمراكز المسؤولية في 

 المستشفى

1.800** 

يتم مقارنة األداء 

الفعلي مع األداء 

 المستهدف

1.445** 

النسب يتم استخدام 

المالية لتقويم أداء 

مراكز المسؤولية في 

 المستشفى

1.716** 

2  

يوجد ويوح في 

العالقات بين جميع 

 مراكز المسؤولية

1.830** 

تساعد تقارير األداء 

على اكتشاف مواطن 

 الضعف في األداء

1.600** 

يتم تحديد الشخص 

المسؤول عن 

االنحراف في كل 

 مركز مسؤولية

1.744** 

2  

 يويح الهيكل

التنظيمي خطوط 

السلطة بين الرؤساء 

 والمرؤوسين

1.819** 

يتم دراسة أسباب 

وجود انحرافات في 

األداء الفعلي عن 

 األداء المخطط

1.706** 

يتم عالج وتصحيح 

االنحرافات عن األداء 

المخطط في كل مركز 

 مسؤولية

1.774** 

3  
يوجد مدير خاص 

 لكل مركز مسؤولية
1.597** 

تؤخذ التدابير الالزمة 

لمنع حدوث انحرافات 
1.799** 

تساعد الموازنات 

التخطيطية المستشفى 
1.719** 
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على كفاءة تقويم أداء  مستقبلية

 مراكز المسؤولية

2  

يوجد لديه معرفة تامة 

بجميع مسؤولياته 

 وصالحياته

1.768** 

يساعد تقويم األداء في 

المستشفى على زيادة 

 األرباح

1.583** 

كفاءة عالية في  توجد

قياس األداء الفعلي 

 لمراكز المسؤولية

1.610** 

2  

يعمل مدير كل مركز 

على توزيع 

المسؤوليات 

لألشخاص الخايعين 

 لسلطته

1.701** 

يؤدي وجود نظام 

للحوافز إلى زيادة 

 األرباح في المستشفى

1.696** 

يساعد تطبيق نظام 

محاسبة المسؤولية في 

تحسين جودة األرباح 

 ستشفىفي الم

1.730** 

2  

يستخدم أسلوب 

الالمركزية اإلدارية 

في توزيع السلطات 

 والمسؤوليات

1.579** 

يساهم اعداد تقارير 

األداء في تحسين 

 األرباح في المستشفى

1.578** 

يساعد تقسيم المستشفى 

الى مراكز مسؤولية 

إلى زيادة أرباح 

المستشفى وخفض 

 التكاليف

1.715** 

2  

يتم إعداد موازنة 

تخطيطية لتخطيط 

اإليرادات والتكاليف 

 في مركز المسؤولية

1.707** 

يساعد فحص وتحليل 

االنحرافات ومعالجتها 

 على تحسين األرباح

1.737** 

يؤدي وجود مدير 

مسؤول عن كل مركز 

مسؤولية الى زيادة 

 األرباح بشكل أفضل

1.791** 

11  

يتم إعداد نظام تقارير 

األداء في كل مركز 

 مسؤولية

1.716** 

يساهم ويع المعايير 

وتحديد األهداف في 

المستشفى على تحسين 

 األرباح

1.739** 

يساهم إعداد موازنات 

تخطيطية خاصة بكل 

مركز في تحسين 

 وزيادة األرباح

1.771** 

11  

يتم إعداد معايير 

لألداء لكل مركز 

مسؤولية تتناسب مع 

األهداف ومع 

 إمكانيات المركز

1.733**  

يساهم توزيع وحصر 

التكاليف واالرباح لكل 

مركز مسؤولية في 

 تحسين األرباح

1.648** 

  **1.697يوجد لدى المستشفى   13
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حوافز تتناسب مع 

المسؤوليات المفوية 

للموظفين في كل 

 مركز

 (  1.11معنوية ) مستوى عند إحصائياً  دالة **

، للمحاوروبين الدرجة الكلية  المحاورايجابية بين عبارات  ارتباط وجودعالقةعلى ( 3-2جدولتشير النتائج )

(، مما يدل على توافر درجة عالية من صدق االتساق الداخلي 1.11وجميعها دالة إحصائية عند مستوى معنوية )

 صادقة لما ويعت لقياسه. المحاورر، وبذلك تعتبر فقرات اوللمح

بحساب معامالت االرتباط بين درجة كل محور من محاور الدراسة وبين الدرجة الكلية لفقرات  وقد قامت الباحثة

 (.2-2)جدول  االستبانة

 معامالت االرتباط بين كل محور (3-4 جدول)

 معامل االرتباط محتوى المحور المحور

 **1.810 تطبق محاسبة المسؤولية في المستشفيات الخاصة األول

 **1.817 األداء في المستشفيات الخاصةتقويم  الثاني

 **1.794 دور محاسبة المسؤولية في تقويم األداء في المستشفيات الخاصة الثالث

 (  1.11معنوية ) مستوى عند إحصائياً  دالة **

 داة الدراسةأثبات  4-5-4

ألفا واعتمدت  كرونباخمعامل استخدام طريقتين وهي الطريقة األولى بعمل اختبار ثبات الدراسة بب قامت الباحثة

 في الطريقة الثانيه على معادلة الصدق الذاتي لالستبانه.

معامل ألفا كرونباخ لكل محور من محاور الدراسة وعلى الدراسة مجتمعة وذلك على عينة الدراسة أوالً حساب 

 .(2-2)جدول  ( مفردة22البالغ حجمها )

 

 الفا نتائج اختبار كرونباخ (4-4 جدول)

 المحاور
عدد 

 الفقرات 

 معامل الثبات

 ألفا كرونباخ

 1.213 13 محور )تطبق محاسبة المسؤولية في المستشفيات الخاصة(

 1.231 11 محور )تقويم األداء في المستشفيات الخاصة(

 1.222 11 الخاصة( المستشفيات في األداء تقويم في محور )دور محاسبةالمسؤولية
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 1.232 22 ككلمعامل الثبات للدراسة 

 

اختبار التوزيع الطبيعي 2-3-3  

األسلوب اإلحصائي المتمثل في  استخدمت الباحثةولمعرفة ما إذا كانت بيانات االستبيان تتبع التوزيع الطبيعي 

  .  =1.13عند مستوى معنوية   22ألن حجم العينة كبير = سيمرنوف(  –)كولموغروف  اختبار

 التوزيع الطبيعينتائج اختبار  (5-4)جدول 

 سيمرنوف( –اختبار )كولموغروف 

Kolmogorov-Smirnova 
 محاور الدراسة

 قيمة

(sig) P.value 

 درجات الحرية

Df 

 إحصائي االختبار

Statistic 

1.121 22 1.132 
تطبق محاسبة المسؤولية في 

 المستشفيات الخاصة

1.122 22 1.123 
تقويم األداء في المستشفيات 

 الخاصة

1.311 22 1.122 
دور محاسبة المسؤولية في تقويم 

 األداء في المستشفيات الخاصة

 

 األساليب والطرق المستخدمة في تحليل وتفسير النتائج 4-6

فقدقامت الباحثة بجمع البيانات التي تم الحصول عليها من خالل االستبانة  وفقاً لطبيعة وأهداف الدراسة

حيث تم استخراج النتائج باألعتماد على أساليب  (SPSS V.25برنامج التحليل اإلحصائي ) وثم تحليلها باستخدام

 إحصائية متعددة وهي

معامل ارتباط بيرسون لمعرفة و معامل الثبات والمصداقية بمقياس ألفا كرونباخ الختبار ثبات الدراسة.

 كولموغروفواختبار  اور الدراسة.صدق االتساق الداخلي لعبارات االستبانة وصدق االتساق البنائي لمح

اختبار و ( الختبار التوزيع الطبيعي لبيانات الدراسة.Kolmogorov-Smirnov Test)سيمرنوف  –

معامل ارتباط بيرسون و ( لتحديد حجم األثر.Cohen's dحجم التأثير )و .One-Sample T Test)ت( 

 الختبار العالقة االرتباطية لفروض الدراسة.
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 الختبار أسللة الدراسة. والترتيب في البعد والنسبة الملوية الحسابية واالنحرافات المعياريةالمتوسطات 

وقد اعتمدت الباحثة على مقياس ليكرت الخماسي في تقييم مستوى إجابات أفراد العينة على فقرات محاور 

 (.2-2الدراسة، وذلك بحسب جدول حدود الموافقة )جدول 

 

 الموافقةجدول حدود  (6-4)جدول 

 درجة المستوى حدود المتوسط الحسابي درجة الموافقة 

 منخفض جداً  1.21 – 1.11 غير موافق بشدة

 منخفض 3.21 – 1.21 غير موافق

 متوسط 2.21 – 3.21 محايد

 مرتفع 2.31 – 2.21 موافق

 مرتفع جداً  3.11 – 2.31 موافق بشدة

 

 تحليل الدراسة التطبيقية  4-7

قامت الباحثة بتصميم أداة البحث )االستبانه( بحيث اشتملت على متغيرات ترتبط بتحقيق الهدف الرئيسي من 

البحث وهو معرفة مدى فاعلية تطبيق محاسبة المسؤولية على تقويم األداء في المستشفيات الخاصة السعودية في 

لتحليل النتائج على  (SPSS V.25حصائي )برنامج التحليل االاستخدمت الباحثة مدينة جدة، وبناًء على ذلك 

 النحو التالي

 

 النتائج المتعلقة بالبيانات األولية  4-7-0

خصائص عينة الدراسة وذلك باالعتماد على المعلومات الشخصية الواردة في القسم األول من بدايةً تم تحديد 

برة العملية، العمر( والتي يتم بناًء االستبانة وهي )المؤهل العلمي، التخصص العلمي، المسمى الوظيفي، الخ

ومن ثم سيتم عرض هذه الخصائص بالتفصيل  .حسب المعلومات األولية (2-2عليها تصنيف أفراد العينة )جدول 

 ( كما يلي.3-1-2-2الى جزء  1-1-2-2)من جزء 

 النتائج المتعلقة بالبيانات األولية لعينة الدراسة (7-4)جدول 

ي
ل العلم

ه
ؤ
الم

 

 النسبة المئوية ٪ التكرار 

 1.2 1 دبلوم

 23.1 21 بكالوريوس

 2.2 3 ماجستير

 1 1 دكتوراه

 1 1 أخرى
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 111.1 22 المجموع

ي
ص العلم

ص
خ

الت
 

 النسبة المئوية ٪ التكرار 

 32.3 23 محاسبة

 33.1 12 إدارة أعمال

 1 1 تمويل

 1.2 1 اقتصاد

 1.2 1 تسويق

 12.3 11 أخرى

 111.1 22 المجموع

ي
ظيف

و
ى ال

سم
الم

 

 النسبة المئوية ٪ التكرار 

 12.3 11 مدير مالي

 2.3 2 مدير إداري

 21.2 21 محاسب

 2.2 2 مراجع داخلي

 12.2 12 شؤون الموظفين

 12.3 11 موظف إداري

 111.1 22 المجموع

خبرة العملية
ال

 

 النسبة المئوية ٪ التكرار 

 11.2 2 سنوات 3من  من سنة إلى أقل

 23.2 33 سنوات11سنوات إلى أقل من  3من 

 33.2 12 سنة 13سنوات إلى أقل من  11من 

 23.2 33 سنة 13أكثر من 

 111.1 22 المجموع

العمر
 

 النسبة المئوية ٪ التكرار 

 1 1 سنة 33أقل من 

 22.1 23 سنة 23سنة إلى أقل من  33من 

 33.1 12 سنة 23 سنة إلى أقل من 23من 

 32.2 33 سنة 23أكثر من 
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 111.1 22 المجموع

 

 توزيع أفراد عينة الدراسة وفق متغير المؤهل العلمي 4-7-0-0

وهم األغلبية،  بكالوريوسمن إجمالي أفراد عينة الدراسة مؤهلهم العلمي  ٪23.1نسبة أن( 1-2)شكل تبين النتائج 

  .مدبلومؤهلهم العلمي  ٪1.2 ما يمثل نسبة، وفي النهاية ماجستيرمؤهلهم العلمي  ٪2.2 ةنسبما يمثل يليهم 

 

 

 توزيع أفراد العينة وفق متغير المؤهل العلمي (1-2)شكل 
 

 التخصص العلمي وفق متغيرتوزيع أفراد عينة الدراسة  4-7-0-0

من إجمالي أفراد عينة الدراسة تخصصهم العلمي محاسبة وهم  ٪32.3 نسبة أن (3-2)شكل تبين النتائج 

ممن يحملون  ٪12.3 ما يمثل نسبة، يليهم إدارة أعمالتخصصهم العلمي  ٪33.1 ما يمثل نسبةاألغلبية، يليهم 

 ٪1.2 نسبةمثل: موارد بشرية، تقنية معلومات، إدارة مستشفيات(. وفي النهاية فقط ) تخصصات علمية أخرى

 .اقتصاد وتسويقصصهم العلمي تخ
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 العلمي التخصصتوزيع أفراد العينة وفق متغير  (3-2)شكل 

 

 المسمى الوظيفي وفق متغيرتوزيع أفراد عينة الدراسة  4-7-0-3

أن هناك تفاوت وتنوع في المسميات الوظيفية ألفراد العينة )المدراء الماليين، إلى  (2-2)شكلالنتائج  تشير

( ولكن الغالبية ناإلداريين، المحاسبين، المراجعين الداخليين، شؤون الموظفين، الموظفين االدارييالمدراء 

 . من إجمالي أفراد عينة الدراسة ٪21.2 نسبةالعظمى هم األفراد الذين يعملون تحت مسمى المحاسبين وذلك ب

 

 توزيع أفراد العينة وفق متغير المسمى الوظيفي (2-2)شكل 

 وفق متغير الخبرة العمليةتوزيع أفراد عينة الدراسة  4-7-0-4

 11إلى أقل من  3من إجمالي أفراد عينة الدراسة خبرتهم العملية من  ٪23.2 نسبةال (2-2)شكل تبين النتائج 

خبرتهم  ٪33.2 ما يمثل نسبةسنة وهم األغلبية، يليهم  13من هم أكثر من  نفس النسبة تمثل وأيضاً  سنوات

خبرتهم العملية من سنة من أفراد العينة  ٪11.2 ما يمثل نسبةسنة، وفي النهاية  13إلى أقل من  11العملية من 

 .سنوات 3إلى أقل من 
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 توزيع أفراد العينة وفق متغير الخبرة العملية (2-2)شكل 

 

 وفق متغير العمرتوزيع أفراد عينة الدراسة  4-7-0-5

سنة  23إلى أقل من  33من  أعمارهممن إجمالي أفراد عينة الدراسة  ٪22.1 نسبةنأإلى  (3-2)شكل تبين النتائج 

أعمارهم ٪33.1 ما تمثل نسبةسنة، وفي النهاية  23أكثر من  أعمارهم ٪32.2 ما يمثل نسبةوهم األغلبية، يليهم 

  .سنة 23سنة إلى أقل من  23من 

 

 متغير العمريع أفراد العينة وفق توز (3-2)شكل 
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تستخلص الباحثة أن الدراسة تتمتع بثبات ومصداقية عالية حيث تراوحت قيم معامل الثبات ألفا وعلى ذلك، 

( وهي قيم كبيرة وقريبة من الواحد الصحيح. وبلغت قيمة معامل الثبات 1.231 – 1.231كرونباخ للمحاور بين )

 لصحيح. ( وهي قيمة كبيرة جداً وقريبة من الواحد ا1.221ألفا كرونباخ للدراسة ككل )

 على تقويم األداء في المستشفيات الخاصةمدى فعالية تطبيق محاسبة المسؤولية بالنتائج المتعلقة  4-7-0

 بالمملكة العربية السعودية

األسلوب اإلحصائي المتمثل في المتوسط الحسابي واختبار  استخدمت الباحثةبشكل عام، هذا التساؤل  والختبار

   =1.13)ت( عند مستوى المعنوية: 

ب هذه يترت وتم ،وتم حساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية واألهمية النسبية لمحاور الدراسة، والدراسة ككل

حساب (، وتم 2-2)جدول  المحاور ترتيباً تنازلياً حسب متوسط آراء عينة الدراسة وفقاً لجدول حدود الموافقة

أو أقل فإنه يعتبر حجم أثر صغير، وإذا كانت أكبر  d  =1.3إذا كانت قيمة ؛ Cohen's dحجم التأثير باستخدام )

 فأكبر فإنه يعتبر حجم أثر كبير(. 1.2فيعتبر حجم أثر متوسط، أما إذا كانت قيمته  1.2وأقل من  1.3من 

 نتائج اختبار )ت( (8-4)جدول 

 المحور
المتوسط 

 الحسابي

درجات 

 الحرية

قيمة )ت( 

 المحسوبة

 قيمة

(sig) 

P.value 

Cohen's d 

 حجم التأثير

أثر تطبيق محاسبة المسؤولية على تقويم 

 األداء في المستشفيات الخاصة السعودية
2.33 23 32.213 1.111 2.222 

 

وهي ذات معنوية عالية حيث  1.111( = P-valueقيمة المعنوية )الأن ( 2-2)جدول  وتويح نتائج إختبار ت

أكبر من )ت( الجدولية والتي =  32.213(، وأيضاً قيمة )ت( المحسوبة =   =1.111أنها أقل من قيمة ) 

، وهذا يعني أن تطبيق محاسبة المسؤولية لها أثر ودور 1.111ومعنوية =  23عند درجة الحرية =  2.233

ال على تقويم األداء في المستشفيات الخاصة السعودية. (، 2.33اوي )أن المتوسط الحسابي يس كذلك تم ايجادفعَّ

على أن تطبيق محاسبة المسؤولية لها أثر  ٪22.21أي أنه هناك إجماع وموافقة من أفراد عينة الدراسة بنسبة 

ال على تقويم األداء في المستشفيات الخاصة السعودية.   ودور فعَّ
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 متوسط آراء عينة البحث (9-4)جدول  

 محاور الدراسة
متوسط 

 اآلراء

االنحراف 

 المعياري

النسبة 

 المئوية%

درجة 

الموافقة 

 للمحور

ترتيب 

 المحاور

1 

تطبيالالالالق محاسالالالالبة المسالالالالؤولية فالالالالي 

المستشالالفيات الخاصالالة فالالي المملكالالة 

 العربية السعودية

 1 موافق بشدة 23.21 1.222 2.32

3 

تقالالالالالالالويم األداء فالالالالالالالي المستشالالالالالالالفيات 

الخاصالالالالالة فالالالالالي المملكالالالالالة العربيالالالالالة 

 السعودية

 3 موافق بشدة 22.31 1.222 2.31

2 

دور محاسالالبة المسالالؤولية فالالي تقالالويم 

األداء في المستشفيات الخاصالة فالي 

 المملكة العربية السعودية

 2 موافق 22.21 1.212 2.12

  22.21 1.232 2.331 الدراسة ككلمتوسط إجمالي 

 

نتائج اإلجابة عن أسئلة المحور األول: تطبيق محاسبة المسؤولية في المستشفيات الخاصة بالمملكة  4-7-3

 العربية السعودية

والختبار هذا عبارة تقيس مدى تطبيق محاسبة المسؤولية في المستشفيات الخاصة  (13)على يحتوي هذا المحور 

األسلوب اإلحصائي المتمثل في المتوسط الحسابي واختبار )ت(. عند مستوى  استخدمت الباحثةالتساؤل 

   =1.13المعنوية: 

 للمحور األول نتائج اختبار )ت( (01-4)جدول  

 المحور
المتوسط 

 الحسابي

درجات 

 الحرية

قيمة )ت( 

 المحسوبة

 قيمة

(sig) 

P.value 

Cohen's d 

 حجم التأثير

الية تطبيق محاسبة المسؤولية في المستشفيات  فعَّ

 الخاصة بالمملكة العربية السعودية
2.32 23 33.322 1.111 3.33 

 

وهي ذات معنوية عالية  1.111( = P-valueقيمة المعنوية )يتضح أن ( 11-2)جدول اختبار ت ومن نتائج 

أكبر من  33.322قيمة )ت( المحسوبة = وجدت الباحثة بأن (، وأيضاً   =1.111حيث أنها أقل من قيمة ) 

الية تطبيق 1.111ومعنوية =  23عند درجة الحرية =  2.233)ت( الجدولية والتي =  ، وهذا يدل على فعَّ

 خاصة بالمملكة العربية السعودية.في المستشفيات ال محاسبة المسؤولية
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 نتائج االختبارات اإلحصائية للمحور األول (00-4)جدول 

 العبارات
متوسط 

 اآلراء

االنحراف 

 المعياري

النسبة 

 المئوية%

درجة 

 الموافقة

ترتيب 

 البنود

 2 موافق بشدة 22.11 1.221 2.23 يوجد لدى المستشفى هيكل تنظيمي وايح  1

3 
يوجد تحديد وايح لمراكالز المسالؤولية فالي 

 المستشفى 
 3 موافق بشدة 22.21 1.322 2.22

2 
يوجالالالد ويالالالوح فالالالي العالقالالالات بالالالين جميالالالع 

 مراكز المسؤولية 
 3 موافق بشدة 22.21 1.221 2.22

2 
يويالالح الهيكالالل التنظيمالالي خطالالوط السالاللطة 

 بين الرؤساء والمرؤوسين 
 2 موافق بشدة 23.21 1.232 2.32

 1 موافق بشدة 22.21 1.332 2.22 يوجد مدير خاص لكل مركز مسؤولية  3

2 
يوجالالد لديالاله معرفالالة تامالالة بجميالالع مسالالؤولياته 

 وصالحياته 
 2 موافق بشدة 22.21 1.321 2.22

2 
يعمالالالالل مالالالالدير كالالالالل مركالالالالز علالالالالى توزيالالالالع 

 المسؤوليات لألشخاص الخايعين لسلطته 
 2 موافق بشدة 22.21 1.332 2.22

2 
يسالالتخدم أسالاللوب الالمركزيالالة اإلداريالالة فالالي 

 توزيع السلطات والمسؤوليات 
 13 موافق 22.21 1.222 2.22

2 
يالالالالتم إعالالالالداد موازنالالالالة تخطيطيالالالالة لتخطالالالاليط 

 اإليرادات والتكاليف في مركز المسؤولية 
 2 موافق بشدة 22.21 1.212 2.22

11 
يتم إعداد نظام تقارير األداء في كل مركالز 

 مسؤولية 
 2 موافق 22.11 1.213 2.31

11 

يالالالالتم إعالالالالداد معالالالالايير لالالالالألداء لكالالالالل مركالالالالز 

مسالالالالالؤولية تتناسالالالالالب مالالالالالع األهالالالالالداف ومالالالالالع 

 إمكانيات المركز 

 11 موافق 23.21 1.213 2.12

13 

يوجالالد لالالدى المستشالالفى حالالوافز تتناسالالب مالالع 

المسالالؤوليات المفويالالة للمالالوظفين فالالي كالالل 

 مركز

 11 موافق 22.21 1.232 2.22

  23.21 1.222 2.32 متوسط إجمالي المحور
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أن إجمالي متوسط آراء ( 11-2)جدول للمحور األول نتائج االختبارات االحصائية من  بصفة عامة وجدت الباحثة

الية تطبيق محاسبة المسؤولية في المستشفيات الخاصة بالمملكة العربية السعودية  أفراد عينة الدراسة حول فعَّ

الية تطبيق محاسبة المسؤولية في المستشفيات الخاصة  ٪23.21(، أي أن هناك إجماع وموافقة بنسبة 2.32) على فعَّ

الية تطبيق هذ بالمملكة العربية السعودية ك االنحراف المعياري بلغ المحور مرتفع جداً، وكذل اوأن مستوى فعَّ

(1,222). 

 نتائج اإلجابة عن أسئلة المحور الثاني: تقويم األداء في المستشفيات الخاصة بالمملكة العربية السعودية   4-7-4

( عبارات لقياس مدى أثرها على تقويم األداء في المستشفيات الخاصة بالمملكة العربية 11يحتوي هذا المحور على )

ب اإلحصائي المتمثل في المتوسط الحسابي واختبار )ت(. عند األسلو استخدمت الباحثةوالختبار هذا التساؤل السعودية 

   =1.13مستوى المعنوية: 

ب هذه البنود ترتيباً تنازلياً يترت وتمحساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية واألهمية النسبية لبنود المحور،  وتم

( )إذا Cohen's dحجم التأثير باستخدام ) حسابكذلك تم ،حسب متوسط آراء عينة الدراسة وفقاً لجدول حدود الموافقة

فيعتبر حجم أثر متوسط،  1.2وأقل من  1.3أو أقل فإنه يعتبر حجم أثر صغير، وإذا كانت أكبر من  d  =1.3كانت قيمة 

 فأكبر فإنه يعتبر حجم أثر كبير(. 1.2أما إذا كانت قيمته 

 للمحور الثاني نتائج اختبار )ت( (00-4)جدول 

 المحور
المتوسط 

 الحسابي

درجات 

 الحرية

قيمة )ت( 

 المحسوبة

 قيمة

(sig) 

P.value 

Cohen's d 

 التأثير حجم

تقويم األداء في المستشفيات الخاصة في 

 المملكة العربية السعودية
2.31 23 32.213 1.111 3.22 

وهي ذات معنوية عالية حيث أنها  1.111( = P-valueيتضح أن قيمة المعنوية )( 13-2)جدول اختبار ت ومن نتائج 

أكبر من )ت( الجدولية  32.213قيمة )ت( المحسوبة = وجدت الباحثة بأن (، وأيضاً   =1.111أقل من قيمة ) 

الية تقويم األداء في المستشفيات 1.111ومعنوية =  23عند درجة الحرية =  2.233والتي =  ، وهذا يدل على فعَّ

 .العربية السعودية صة في المملكةالخا

 نتائج االختبارات اإلحصائية للمحور الثاني (03-4)جدول 

 العبارات
متوسط 

 اآلراء

االنحراف 

 المعياري

النسبة 

 المئوية%

درجة 

 الموافقة

ترتيب 

 البنود

 3 موافق بشدة 22.21 1.321 2.22يسالالاعد الهيكالالل التنظيمالالي اإلدارة علالالى  1
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 تقويم أداء المستشفى 

3 
يالالالالتم مقارنالالالالة األداء الفعلالالالالي مالالالالع األداء 

 المستهدف 
 1 موافق بشدة 22.21 1.222 2.22

2 
تسالالالالاعد تقالالالالارير األداء علالالالالى اكتشالالالالاف 

 مواطن الضعف في األداء 
 3 موافق بشدة 23.21 1.213 2.32

2 
يتم دراسة أسالباب وجالود انحرافالات فالي 

 األداء الفعلي عن األداء المخطط 
 11 موافق 22.21 1.212 2.22

3 
تؤخالالالذ التالالالدابير الالزمالالالة لمنالالالع حالالالدوث 

 انحرافات مستقبلية 
 2 موافق 22.21 1.221 2.22

2 
يساعد تقويم األداء فالي المستشالفى علالى 

 زيادة األرباح 
 2 موافق بشدة 22.31 1.322 2.31

2 
يالالؤدي وجالالود نظالالام للحالالوافز إلالالى زيالالادة 

 األرباح في المستشفى 
 2 موافق بشدة 23.21 1.223 2.32

2 
يسالاهم إعالالداد تقالالارير األداء فالالي تحسالالين 

 األرباح في المستشفى 
 2 موافق بشدة 23.31 1.223 2.32

2 
يسالالالالاعد فحالالالالص وتحليالالالالل االنحرافالالالالات 

 ومعالجتها على تحسين األرباح 
 2 موافق 21.11 1.222 2.13

11 
يساهم ويع المعايير وتحديالد األهالداف 

 في المستشفى على تحسين األرباح 
 2 موافق بشدة 22.11 1.222 2.21

  22.31 1.222 2.31 متوسط إجمالي المحور

 

بأن إجمالي متوسط آراء  (12-2من نتائج االختبارات االحصائية للمحور الثاني )جدول  وبصفة عامة وجدت الباحثة

الية تقويم األداء في المستشفيات الخاصة بالمملكة العربية السعودية ) أي أن هناك  (،2.31أفراد عينة الدراسة حول فعَّ

الية تقويم األداء في المستشفيات الخاصة بالمملكة العربية السعودية وأن مستوى  ٪22.31إجماع وموافقة بنسبة  على فعَّ

الية تطبيق هذ المحور مرتفع جداً، كذلك االنحراف المعياري بلغ )  (.1,222فعَّ
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سئولية في تقويم األداء في المستشفيات نتائج اإلجابة عن أسئلة المحور الثالث: دور محاسبة الم 2-7-5

 الخاصة بالمملكة العربية السعودية  

( عبارة لتحديد مدى تأثير محاسبة المسؤولية على تقويم األداء في المستشفيات 11يحتوي هذا المحور على )

اإلحصائي المتمثل األسلوب استخدمت الباحثة والختبار هذا التساؤل  الخاصة في المملكة العربية السعودية

   =1.13عند مستوى المعنوية: . في المتوسط الحسابي واختبار )ت(

ب هذه البنود يترت كما تمحساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية واألهمية النسبية لبنود المحور، وقد تم 

 ترتيباً تنازلياً حسب متوسط آراء عينة الدراسة وفقاً لجدول حدود الموافقة.

 للمحور الثالث نتائج اختبار )ت( (04-4)جدول 

 المحور
المتوسط 

 الحسابي

درجات 

 الحرية

قيمة )ت( 

 المحسوبة

 قيمة

(sig) 

P.value 

Cohen's d 

 حجم التأثير

الية تطبيق محاسبة المسؤولية على تقويم  فعَّ

األداء في المستشفيات الخاصة بالمملكة العربية 

 السعودية

2.12 23 32.222 1.111 
3.22 

وهالي ذات معنويالة عاليالة حيالث  1.111( = P-valueيتضالح أن قيمالة المعنويالة ) (12-2)جدول اختبار ت ج ومن نتائ

أكبالالر مالالن )ت(  وجالالدت الباحثالالة بأنهالالا 32.222(، وأيضالالاً قيمالالة )ت( المحسالالوبة =   =1.111أنهالالا أقالالل مالالن قيمالالة ) 

اليالة وتالأثير تطبيالق محاسالبة 1.111ومعنوية =  23عند درجة الحرية =  2.233الجدولية والتي =  ، وهذا يدل على فعَّ

 خاصة بالمملكة العربية السعودية.المسؤولية على تقويم األداء في المستشفيات ال

 نتائج االختبارات اإلحصائية للمحور الثالث (05-4)جدول 

 لعبارات
متوسط 

 اآلراء

االنحراف 

 المعياري

النسبة 

 لمئوية%ا

درجة 

 الموافقة

ترتيب 

 البنود

1 

يسالالالالاعد تطبيالالالالق نظالالالالام محاسالالالالبة المسالالالالؤولية 

المستشفى علالى تقالويم أداء كالل مركالز بشالكل 

 مستقل وبالتالي تقويم أداء المستشفى ككل 

 2 موافق بشدة 23.21 1.232 2.32

3 
يتم استخدام النسب المالية لتقويم أداء مراكالز 

 المسؤولية في المستشفى 
 2 موافق 23.31 1.213 2.11

 2 موافق 21.21 1.212 2.12يتم تحديد الشخص المسالؤول عالن االنحالراف  2
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 في كل مركز مسؤولية 

2 
يتم عالج وتصالحيح االنحرافالات عالن األداء  

 المخطط في كل مركز مسؤولية
 11 موافق 22.11 1.222 2.23

3 
تساعد الموازنات التخطيطية المستشفى على 

 كفاءة تقويم أداء مراكز المسؤولية 
 3 موافق بشدة 23.21 1.322 2.32

2 
توجالالد كفالالاءة عاليالالة فالالي قيالالاس األداء الفعلالالي 

 لمراكز المسؤولية
 2 موافق 23.21 1.323 2.13

2 
يسالالاعد تطبيالالق نظالالام محاسالالبة المسالالؤولية فالالي 

 تحسين جودة األرباح في المستشفى 
 2 موافق بشدة 23.21 1,222 2.32

2 
يساعد تقسيم المستشفى الى مراكز مسالؤولية 

 إلى زيادة أرباح المستشفى وخفض التكاليف 
 3 موافق بشدة 22.21 1.213 2.33

2 
يالالؤدي وجالالود مالالدير مسالالؤول عالالن كالالل مركالالز 

 مسؤولية الى زيادة األرباح بشكل أفضل 
 2 موافق 23.21 1.223 2.12

11 
يساهم إعداد موازنات تخطيطية خاصة بكالل 

 مركز في تحسين وزيادة األرباح 
 1 موافق بشدة 23.21 1.232 2.32

11 
يساهم توزيع وحصر التكاليف واألرباح لكل 

 تحسين األرباحمركز مسؤولية في 
 1 موافق بشدة 23.21 1.232 2.32

  22.21 1.212 2.12 متوسط إجمالي المحور

 

( بأن إجمالي متوسط 12-2وبصفة عامة استخلصت الباحثة من نتائج االختبارات االحصائية للمحور الثالث )جدول 

الية تطبيق محاسبة المسؤولية على  تقويم األداء في المستشفيات الخاصة بالمملكة آراء أفراد عينة الدراسة حول أثر فعَّ

الية تطبيق محاسبة المسؤولية على  ٪22.21(، أي أن هناك إجماع وموافقة بنسبة 2.12العربية السعودية ) على أثر فعَّ

 .ةتقويم األداء في المستشفيات الخاصة بالمملكة العربية السعودي

 

 اختبار الفرضيات 4-8

: توجد عالقة ذات داللة إحصاائية باين تطبياق محاسابة المساؤولية وجاودة تقاويم األداء الفرضية األولى 4-8-0

 اإلداري في المستشفيات الخاصة السعودية. 

http://www.ajrsp.com/


 م 0100-01-5المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الثالثون | تأريخ اإلصدار: 

     

 

        www.ajrsp.com                                                                                                                        323 

 ISSN: 2706-6495 

 
األسلوب اإلحصائي المتمثل في اختبار معامل ارتباط بيرسون. عند  استخدمت الباحثةاألولى  الفرييةوالختبار 

   =1.13مستوى المعنوية: 

 للفرضية األولى تائج اختبار معامل ارتباط بيرسونن (06-4)جدول 

 محاور محل االختبار
معامل ارتباط 

 (Rبيرسون )
(2R) 

 (.sig)قيمة 

P.value 

العالقة بالين تطبيالق محاسالبة المسالؤولية وجالودة تقالويم األداء 

 اإلداري في المستشفيات الخاصة السعودية
1.232 1.112 1.112 

 

=  أقل من قيمة )  1.112( = P.valueأن قيمة المعنوية )( 12-2)جدول اختبار معامل بيرسون من نتائج  ويتضح

(، وبناًء على ذلك فإنه توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين تطبيق محاسبة المسؤولية وجودة تقويم 1.11

 األداء اإلداري في المستشفيات الخاصة السعودية. 

: توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين تطبيق محاسابة المساؤولية وإجماالي األربااح فاي ةالفرضية الثاني 4-8-0

 المستشفيات الخاصة السعودية. 

األسلوب اإلحصائي المتمثل في اختبار معامل ارتباط بيرسون. عند استخدمت الباحثة الثانية  الفرييةوالختبار 

 .  =1.13مستوى المعنوية: 

 

 للفرضية الثانية اختبار معامل ارتباط بيرسوننتائج  (07-4)جدول 

 محاور محل االختبار
معامل ارتباط 

 (Rبيرسون )
(2R) 

 (.sig)قيمة 

P.value 

العالقالالة بالالين تطبيالالق محاسالالبة المسالالؤولية وإجمالالالي األربالالاح فالالي 

 المستشفيات الخاصة السعودية
1.223 1.31 1.111 

 

=  أقالل مالن قيمالة )  1.111( = P.valueيتضح أن قيمة المعنويالة ) (12-2)جدول اختبار معامل بيرسون نتائج ومن 

(، وبنالالاًء علالالى ذلالالك فإنالاله توجالالد عالقالالة ارتباطيالالة ذات داللالالة إحصالالائية بالالين تطبيالالق محاسالالبة المسالالؤولية وإجمالالالي 1.111

 في المستشفيات الخاصة السعودية. األرباح 
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 النتائج والتوصيات .5

 النتائج . 0.5

لتعريالالف محاسالالبة المسالالؤولية بمالالا يتفالالق وأهالالداف الدراسالالة الحاليالالة بأنهالالا نظالالام محاسالالبي توصالاللت الباحثالالة  -1

ومالالالي يعكالالس أداء مراكالالز المسالالؤولية مالالن خالالالل تقريالالر أداء خالالاص بكالالل مركالالز مسالالؤولية يويالالح مالالدى 

 تحقيق هذا المركز لألهداف المرسومة ومحاسبة المسؤولين في حالة وجود انحرافات سلبية.

لتعريف تقويم األداء بأنه عملية لقياس مدى تقدم المنشأة وتطورها ومدى تحقيق كما توصلت الباحثة  -3

الخطط واألهداف المرسومة، ومدى استغاللها للموارد المتاحة، من خالل مراقبة ومالحظة أداء 

 .العاملين وسلوكهم ومقارنة النتائج الفعلية المتحققة باألهداف والخطط المرسومة

على الهيكل الفصل الثالث يويح توزيع مراكز المسؤولية في  ل تنظيميالباحثة لهيك تم اقتراح -2

استخلصت الباحثة في الفصل الثالث بعض المقترحات لتجاوز بعض كما  التنظيمي في المستشفى.

 التي تواجه تطبيق نظام محاسبة المسؤولية في المستشفيات. المعوقاتالعقبات أو 

 بالمملكالالة الخاصالالة المستشالالفيات فالالي المسالالؤولية محاسالالبة تطبيالالقأهالالم مالالا يالالدعم  توصالاللت الدراسالالة إلالالى أن -2

السعودية هالو وجالود مالدير خالاص لكالل مركالز مسالؤولية مسالؤول مسالؤولية مباشالرة عالن المركالز  العربية

 . ويتم تفويضه ببعض السلطات والصالحيات الالزمة

اكز المسؤولية ويع مربيتم  أن التحديد الوايح لمراكز المسؤولية في المستشفى إلى الدراسة خلصت -3

 للمستشفى.كوحدات إدارية مستقلة يمن الهيكل التنظيمي 

مالئم لنظام محاسبة المسؤولية يراعي استقالل مراكز الالهيكل التنظيمي أن  أظهرت الدراسة -2

المسؤولية ويويح العالقات المتداخلة بين مراكز المسؤولية وبين اإلدارات واألقسام المختلفة كما 

  الويع الحقيقي في المستشفى.يجب ان يعكس 

 تقييم على فعاليةتساعد المستشفى توصلت الدراسة إلى أن مقارنة األداء الفعلي مع األداء المستهدف  -2

 .هذه التقديرات بالنتائج الفعليةعمل تقديرات للموازنات وبالتالي مقارنة بتم ت والتي األداء

تحسين األرباح  يساهم فيويع معايير لألداء وتحديد األهداف في المستشفى أن خلصت الدراسة الى  -2

من خالل تقييم األداء وفقاً لمعايير محددة مسبقاً ثم مقارنة نتائج األداء الفعلي مع هذه المعايير وذلك 

 .والكشف عن الفروقات ان ُوجدت ثم اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتصحيحها

وكذلك تساهم في  قارير األداء تساعد على اكتشاف مواطن الضعف في األداءالباحثة إلى أن تاستنتجت  -2

 المستشفى.تحسين األرباح في 

أن توزيع وحصر التكاليف واألرباح لكل مركز مسؤولية يساهم في تحسين األرباح حيث يعتبر من أهم  -11

 .ض التكاليفالعوامل التي تساعد على تحقيق أحد األهداف العامة وهي زيادة اإليرادات وتخفي
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وكذلك ان إعداد موازنات تخطيطية خاصة بكل مركز يساهم في تحسين وزيادة األرباح حيث يتم   -11

حيث  ويع موازنات تخطيطية قد أعدت خصيصاً لمراقبة سير األداء ولمتابعة اإليرادات والتكاليف

تشتمل على إيرادات وكذلك  تشتمل على تحديد ميزانية للتكاليف محدودة االعتماد ال يجوز تجاوزها

 .متوقعه

 التوصيات. 0.5

يرورة زيادة اهتمام المستشفيات الخاصة السعودية بتطبيق نظام محاسبة المسؤولية لما في ذلك من  -1

 أثر فعال في زيادة جودة األداء اإلداري ولغرض زيادة األرباح في المستشفى.

ومفصلة لألداء يتم على أثرها قياس على إدارة المستشفى يرورة االهتمام بصياغة معايير محددة  -3

جدت، والعمل على تطوير األداء الفعلي لهذه المعايير والتمكن من كشف االنحرافات وتصحيحها ان وُ 

 هذه المعايير بناء على المستجدات المستقبلية.

 يرورة تحديد األهداف العامة للمستشفى ويرورة تقسيم الهيكل التنظيمي إلى مراكز مسؤولية وتحديد -2

أهداف كل مركز مسؤولية وإيضاح وتنسيق العالقات بينها وتحديد وتوييح السلطات والمسؤوليات لكل 

 بما يحدد األهداف العامة للمستشفى. مركز

الموظفين ذوي الخبرة والكفاءة العالية لتحمل مسؤولية إدارة مراكز  ريرورة األهتمام بترشيح وأختيا -2

رية في اتخاذ القرارات بما يتناسب مع الصالحيات الممنوحة المسؤولية في المستشفى وإعطائهم الح

 لهم.

بتقويم األداء في المستشفى وذلك من خالل إنشاء وحدة متخصصة بعمل  االهتماميرورة التأكيد على  -3

 المحددة.تقويم أداء دوري بناًء على تقارير األداء والموازنات التخطيطية والمعايير 

وراء ظهور انحرافات وفروقات بين األداء الفعلي وبين الموازنات  يرورة تحديد األسباب الكامنة -2

التخطيطية ومعرفة مدى أهمية هذه االنحرافات ونوعها وويع حلول مناسبة لتفادي مثل هذه 

 االنحرافات مستقبالً.

وأخيراً توصي الباحثة القائمين على الجامعات والباحثين والدارسين بتكثيف وزيادة األبحاث ذات  -2

بتبني  واالهتمامزيادة الوعي كذلك  قة بتطبيق األساليب واألنظمة اإلدارية والمالية في المستشفياتالعال

إدارة المستشفى للبحوث العلمية في المجاالت اإلدارية والصحية لما في ذلك من فتح باب للتطوير 

ومواكبة المستجدات العلمية بما يفيد في زيادة جودة الخدمات الصحية المقدمة وجودة األداء  والتجديد

 اإلداري.
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 قائمة المراجع

 أوالً: المراجع العربية

  الكتب العربية

 دار وائل للنشر. :األردن، عمان (.الطبعة الثالثة) المحاسبة اإلدارية (.3113) .أبو نصار، محمد -

 .القاهرة جامعة مصر: القاهرة، .المحاسبة اإلدارية (.3113) .محمود ،حمديو زايد.أبو شناف،  -

. عمان، األردن: إدارة البنوك مدخل كمي واستراتيجي معاصر(. 3111والدوري، مؤيد. ) فالح.الحسيني،  -

 دار وائل للنشر.

القيادة اإلدارية كوسيلة لتحسين أداء العاملين في المؤسسات االقتصادية  (.3131) .الغرباوي، شهدان -

 دار الفكر الجامعي. :، مصراإلسكندرية (.الطبعة األولى)

دار المملكة العربية السعودية: الرياض، (. الطبعة الخامسة) المحاسبة اإلدارية(. 3113) .الوابل، وابل -

 .روابل للنش

  األبحاث باللغة العربية

رسالة ماجستير. "دور محاسبة المسؤولية في تحسين أداء الوزارات األردنية"، . (3112). سليم، سعد أبو -

 جامعة آل البيت، األردن.اإلدارية، كلية االقتصاد والعلوم 

"مدى تطبيق مقومات محاسبة المسؤولية  .(3111) .صالح، والدبعي فاتنة.الغرايبة، و محمد.أبو نصار،  -

مجلة  .في الشركات األردنية المساهمة العامة الصناعية وأثره في ربحية الشركة وكفاءتها التشغيلية"

 1، ع22مج  :دراسات العلوم اإلدارية

"أثر القيادة العليا على أداء المستشفيات اليمنية: دراسة حالة على مستشفى  .(3112) .األديب، معين -

 .23-22، 23، ع 11مج  :مجلة الدراسات العليا .جامعة العلوم والتكنولوجيا"

"دور الموازنة المرنة في تطبيق محاسبة المسؤولية وتعزيز كفاءة القرارات  .(3113). التتر، أحمد -

 ، فلسطين.الجامعة اإلسالمية، كلية التجارة، غزة . رسالة ماجستير.اإلدارية وتقييم أدائها"

"دور الموازنات التقديرية في الرقابة على األداء  .(3112) .نور الدين، كمدغجينو عرابة.الحاج،  -

 .112-22، 2، ع11مج :مجلة النهضة. بالمستشفيات العامة"

"تقويم كفاءة األداء المالي باستخدام البيانات والمؤشرات المالية  .(3113) .وعلي، مقبل هيفاء.الحداد،  -

-132 ،21ع، 22مج :تنمية الرافدين. مجلة لعينة من شركات المساهمة المختلطة في محافظة نينوى"

122. 
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" تطبيق بعض محاور أنموذج تقييم األداء المؤسسي  .(3131) .فياض، سارةو سمير.الخطيب،  -

(EFQM)  األداء الوظيفي/ دراسة حالة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي"لتحسين جودة. 

 .21، ع13مج  :المجلة العراقية للعلوم اإلدارية

"قياس إمكانية تطبيق نظام محاسبة المسؤولية كأداة للرقابة وتقييم األداء في  .(3112) .الجدبة، علي -

 ، فلسطين.غزه ،كلية التجارة الجامعة اإلسالمية،رسالة ماجستير.  .األجهزة الحكومية الفلسطينية"

"مدى تطبيق نظام محاسبة المسؤولية ودوره في تقويم . (٥١۷٢) .والجبوري، مهدي جاسم.الجنابي،  -

 .23، ع11مج :المجلة العراقية للعلوم اإلدارية .األداء: دراسة تحليلية"

مستشفيات الخاصة السعودية: دراسة "تطبيق محاسبة المسؤولية في ال .(3112) .الدالهمة، سليمان -

 .222-212، 13ع  :مجلة جامعة القدس .ميدانية"

"تطبيق محاسبة المسؤولية وأثرها في تحسين أداء الشركات  .(3112) .الشرايري، جمالو يوسف.الدهيم،  -
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