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7 اإلدارة اإلسرتاتيجية يف منظامت الرعاية الصحية

تقديم

تقديم:

منذ  أكرث من عقدين  من  الزمن، اتفقنا  -  نحن الثالثة  -  عىل أن بيئة الرعاية الصحية 

شهدت تغرياً   تطورياً،  ويف بعض القطاعات تغرياً ثورياً.  ويف ذلك الوقت؛ كتبنا بوضوح يف 

مقدمــة الطبعة األوىل:  إن منظامت الرعاية الصحيــة تواجه صعوبات يف التعامل مع بيئة 

تفاعلية، وخفض التكاليف، والتنويع الحكيم، واملوازنة بني القدرة والطلب.  وكان استنتاجنا 

أنه ليس هناك ســوى نهج اإلدارة اإلســرتاتيجية املنظم؛ فالذي يدرك قيمة التفكري الناشــئ 

ميكــن أن يكون له معنى يف البيئة املتغرية بشــكل رسيع؛ ولكن ما أثار دهشــتنا فقط هو 

أن معدل التغريرُّ يف بيئة الرعاية الصحية كان أكرب مام كنا نتخيل.  واليوم، تبنت مؤسســات 

الرعاية الصحية وبشــكل شامل تقريباً اإلدارة اإلسرتاتيجية التي َتمَّ تطويرها ابتداًء يف قطاع 

األعامل، وقامت منظامت الرعاية الصحية الحقاً بتطوير عمليات اإلدارة اإلسرتاتيجية الخاصة 

بهــا.  وقد وجد قادة الرعايــة الصحية؛ أن التفكري اإلســرتاتيجي، والتخطيط، وإدارة الزخم 

اإلســرتاتيجي أساســية؛ للتغلب عىل القوى املحركة لصناعة الرعايــة الصحية وديناميكيات 

صناعــة الرعايــة الصحية كام أن اإلدارة اإلســرتاتيجية أصبحت مظهراً مــن مظاهر القيادة 

الة يف مؤسسات الرعاية الصحية. الفعَّ

وعىل نطاٍق أوســع؛ فإنَّ هذا الكتاَب يدوُر حول القيادة عموماً، وبشــكل أكرث تحديداً 

فإنه يتعلق باملهام اإلســرتاتيجية األساســية لقيادة منظامت الرعاية الصحيــة.  وبناًء عليه 

فإن الطبعة الســابعة تســتمر يف الدفاع عن أهمية التفكري اإلسرتاتيجي ومتيز بشكل واضح 

بني التفكري اإلســرتاتيجي، والتخطيط اإلســرتاتيجي، و إدارة الزخم اإلسرتاتيجي.  ومتثل هذه 

املفاهيــم العنارص املحورية لعملية اإلدارة اإلســرتاتيجية الكاملة، والتي نعتقد أنها تعكس 

حقيقة واقع التنظري والتطوير يف إدارة اإلسرتاتيجيات.

وبشكٍل خاص؛ فإن نهجنا يصور اإلدارة اإلسرتاتيجية عىل أنها عمليات التفكري اإلسرتاتيجي، 

وبناء توافق يف اآلراء وتوثيق هذا التفكري يف ُخطة إســرتاتيجية، وإدارة الزخم اإلســرتاتيجي.  

ومن خالل إدارة الخطة اإلســرتاتيجية تظهر الرؤى ووجهات النظر الجديدة، ويظهر مجدداً 

التفكري اإلســرتاتيجي، والتخطيط، واإلدارة؛ لذلك يجب أن يصبح مديرو التخطيط مفكرين 

إســرتاتيجيني مع القدرة عىل تقييم البيئة املتغرية، وتحليل البيانات، ومســاءلة االفرتاضات، 
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تقديم

وتطويــر أفكار جديدة؛ فضاًل عن ذلك فإنه يجب أن يكــون مديرو التخطيط قادرين عىل 

تطوير وتوثيق خطة عمل من خالل التخطيط اإلســرتاتيجي.  ومتى ما تم االنتهاء من وضع 

الخطة اإلســرتاتيجية؛ يقوم مديــرو التخطيط بالحفاظ عىل الزخم اإلســرتاتيجي للمنظمة.  

وعندما يحاول املديرون اإلســرتاتيجيون تنفيذ الُخطة اإلسرتاتيجية ال بد من تقييم نجاحها، 

وتعلرُّم املزيد حول ما ميكن عمله، ودمج التفكري اإلسرتاتيجي الجديد يف الُخطة.

فع اإلســرتاتيجي، وال ميكن  ونرى أنَّ الرقابة اإلســرتاتيجية جزٌء ال يتجزأ من إدارة قوة الدَّ

ها أو تعليمها عىل أنها عمليٌة منفصلة؛ ولذلك فإن املفاهيم التقليدية للرقابة اإلسرتاتيجية  عدرُّ

متكاملٌة مع فصول تطوير اإلســرتاتيجية تحت عنوان: “إدارة الزََّخم اإلسرتاتيجي”.  ويعكس 

هذا النهج وبشكل أفضل كيفية عمل الرقابة اإلسرتاتيجية داخل املنظامت؛ كجزء من إدارة 

اإلسرتاتيجية، وليس كفكرة طارئة أو إضافية.  

م اإلدارة اإلســرتاتيجية كعملية منظمــة )مهيكلة(؛ فإننا نؤمن بأن اإلدارة  ورغم أننا نقدِّ

اإلســرتاتيجية ذاتيــة إىل حدٍّ كبري، وكثرياً ما تتطلب حدســًا كبرياً وتخمينــاً مطلعاً.  ومع أن 

الحــدس وتطوير اآلراء املطلعة املبنية عىل املعلومات ال ميكن تعلرُّمها أو تعليمها بســهولة 

كبــرية - فإن أوىل املهــامت التي يجب عىل املفكر اإلســرتاتيجي املســتقبيل تبنيها هي أن 

ر الفهم الشامل؛ لتحليل عملية اإلدارة اإلسرتاتيجية ثم الخربة، وتطوير الحدس، املنظور  يطوِّ

والبصرية؛ ليك يضع يف االعتبار القضايا اإلسرتاتيجية التي مل تحَظ باالهتامم سابقاً.

ر اإلطــار العميل؛ للمزج بــني التخطيط العقالين  إنَّ خريطتنــا و بوصلتنــا املجازية توفِّ

التحلييل والتعلرُّم واالستجابة ملا يستجد من واقع.  كام أننا نرى أنَّ هذا الكتاب يضع أساساً 

ال، وإدارة الزخم اإلسرتاتيجي. من أسس التفكري والتخطيط اإلسرتاتيجي الفعَّ

مميزات الكتاب:

 التغذيــة الراجعة التي تمَّ الحصول عليها من قاريئ النرُّســخ الســابقة من هذا الكتاب 

َمْت إمياننا بأهمية املميزات املتعلقة  »اإلدارة اإلسرتاتيجية يف منظامت الرعاية الصحية«؛ دعَّ

بوجود أســاس تعليمي ومعلومايت شــائق؛ لفهــم و اعتناق مفهوم اإلدارة اإلســرتاتيجية يف 

منظامت الرعاية الصحية، وسُيالِحظ قارئ الكتاب اآليت:  
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تقديم

- يبدأ كل فصل مبقدمة عملية؛ ليوفر املثال العميل للمفاهيم التي يتمرُّ مناقشتها يف تفاصيل الفصل.

م داخل الفصل. - أهداف التعلم توجه االنتباه إىل النقاط املهمة واألفكار التي ُتقدَّ

- يتم تضمني النامذج واألمثلة واألشكال؛ للمساعدة يف تعلرُّم املادة املوجودة يف الفصل.

- توفــر الخريطة والبوصلة مجازاً مفيداً؛ لنقل الرؤية التي يجب عىل القادة اإلســرتاتيجيني 

التخطيط لها و تعلرُّمها والتنســيق لها، ولبناء اتجاه جديد )تطوير خطة جديدة( متســق 

مع عملية التقدم.

- ُتؤَخذ املناظري املوجودة يف كلِّ فصٍل من خربات حقيقية ملنظامت الرعاية الصحية، والتي 

مْت  تؤكد عىل أفــكار وحقائق ملزمة متكررة، وهذا مفيد يف إثراء محتوى الفصل.  وُصمِّ

ن الطالب من الربط بينها وبني األفكار املوجودة يف الفصل. األشكال الجانبية؛ لتمكِّ

- دروس مديــري الرعاية الصحية ُتَعدرُّ ملخصات للفصل، وتســلِّط الضوء عىل أهمِّ الدروس 

املستفادة من الفصل ويف كل فصل.

- تحتوي مكتبة مديري الرعاية الصحية عىل كتب كالسيكية معروفة لها عالقة باملوضوعات 

واإلسرتاتيجيات التي يناقشــها الكتاب.  وَتمَّ اختيار هذه الكتب وتقدميها؛ وفقاً ألهميتها 

لــدى مديري الرعاية الصحية يف الوقت الحايل ويف املســتقبل.  ويتم تضمني هذه الكتب 

إما الحتوائها عىل إســهامات قدمية تتعلق مبجال الرعاية الصحية أو ألنها تقدم معلومات 

مهمة ومؤثرة ملديري الرعاية الصحية.

- املصطلحات واملفاهيم الرئيسية:  تقدم املفردات واملصطلحات املتعلقة مبادة الفصل.

- أســئلة املناقشة الفصلية:  تساعد القارئ عىل مراجعة املادة املهمة والتفكري يف التوقعات 

الناتجة عن األفكار املطروحة.

- تحتوي امللحوظات عىل املراجع املستخدمة يف تطوير املواد املوجودة داخل الفصل.

- ثالثة مالحق؛ ملساعدة القراء عىل تحليل:  حاالت الرعاية الصحية اإلسرتاتيجية، وحسابات 

منظامت الرعاية الصحية، والناحية املالية، وتحليل األداء، وأبجديات الرعاية الصحية.

ح لهم باســتخدام الكتاب،  - موقــع دعم املعلم عن طريق الشــبكة متاح لألســاتذة املرصَّ

عم املوجودة عىل رشائح البوربوينت لكل فصل، وملحوظات عىل  ويحتوي عىل وسائل الدَّ

الة للتدريس؛ كام  املحارضات الخاصة بالفصل التي تتضمن اقرتاحات لبعض الوسائل الفعَّ
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تقديم

تحتوي عىل إجابات ألســئلة نهاية كلِّ فصل؛ كام يحتوي موقع دعم األســاتذة عىل بنك 
أســئلة متعددة االختيارات؛ الصواب والخطأ، وأســئلة املناقشة، وهي متاحة عىل املوقع 

.www.wiley.com/go/ginter7e  :التايل

ومــن خالل التدريس والبحث واالستشــارات يف مجــال الرعاية الصحيــة؛ قمنا بتنفيذ 
العملية املحددة هنا يف هذا الكتاب عىل مامرســات األطباء واملستشفيات، وأقسام الرعاية 
العامة، وخدمات الرعاية الطويلة األمد ومنظامت الرعاية االجتامعية، واملامرســات الطبية 
العالجية.  وقد حصلنا عىل تقارير من طالب أفادونا باســتخدامهم للعملية نفسها يف قيادة 

التخطيط يف املنظامت بنجاح باهر؛ إذن فالعملية ناجحة.

تنظيم الكتاب:

يحتوي هذا الكتاب عىل عرشة فصول وثالثة مالحق؛ جميعها توضح فلســفة ومهارات 

اإلدارة اإلســرتاتيجية، ويتضمــن الفصــل األول تعريفــات اإلدارة اإلســرتاتيجية، ومهاراتها، 

والتفكري اإلســرتاتيجي، والتخطيط اإلســرتاتيجي، وإدارة الزخم اإلسرتاتيجي.  ويناقش أيضاً 

الســبب الجوهري وراء الحاجة إىل اإلدارة اإلســرتاتيجية؛ لعالج اضطــراب االهتامم بالبيئة 

الصحية اليوم ويتبعه بإيجاز تاريخ املؤسســات.  فضاًل عن ذلك؛ يقدم الفصل األول منوذجاً 

ز عىل املجاالت املهمة للتخطيط اإلسرتتيجي؛ كام  نظريًّا أو خريطة للتفكري اإلســرتاتيجي تركِّ

م األفكار واملفاهيم إلدارة الزَّخم اإلسرتاتيجي.   تقدِّ

ويحتــوي الفصل الثاين عىل التفكري اإلســرتاتيجي، وخرائط التخطيط الســتقصاء البيئة 

الخارجية؛ البيئة العامة وبيئة صناعة الرعاية الصحية.  ويســلِّط الفصل الثالث الرتكيز عىل 

القيام بتحليل مجال الخدمة، وتحليل املنافس ملنظمة صحية معينة من خالل توفري خرائط 

التفكري اإلسرتاتيجي.  ويف الفصل الرابع يتم تقييم البيئة الداخلية من خالل خرائط التفكري 

اإلســرتاتيجي الخاصة بسلســلة القيم، وتحليل موارد وكفاءات وقدرات املنظمة.  ويتعرض 

الفصل الخامس إلسرتاتيجيات التوجه:  الرسالة، الرؤية، القيم واألهداف اإلسرتاتيجية؛ حيث 

إن تطوير الرســالة يتطلب من أعضاء املنظمة أن يفكروا إسرتاتيجياً يف متيرُّزها وتطوير رؤية 

تســمح لهم بالتفكري يف آمالهم بالنسبة ملستقبل املنظمة وبناء الوعي بقيم املنظمة تجعل 

عي إىل  ز وال مُتس بأي حال من االحوال عند السَّ األعضاء مدركني للمبادئ التي يجب أن ُتعزَّ
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تقديم

تحقيق الرســالة والرؤية.  كام متثل األهداف اإلسرتاتيجية أهدافاً واضحة تساعد عىل تركيز 
ل الفصول من الثاين إىل الخامس معاً تحلياًل شاماًل للموقف. األنشطة.  وتشكِّ

 وتهتم الصياغة اإلســرتاتيجية بصناعة قرارات إســرتاتيجية عن طريق جمع املعلومات 
يف أثناء تحليل املوقف.  كام يناقش الفصل الســادس منطقة القرار يف صياغة اإلسرتاتيجية، 
ويبنيِّ أن القرارات اإلســرتاتيجية ترتبط بسلسلة »الغايات والوسائل«.  فكل قرار يف سلسلة 
القرارات يعرِّف بشــكٍل أوضح اإلســرتاتيجية ويجب أن يتناغم مع قرارات املنبع أو قرارات 

املصب )قرارات التكامل إىل األمام وإىل الخلف(.  

ويناقــش الفصل الســابع كيفيــة تقييــم البدائل اإلســرتاتيجية يف كل نــوع من أنواع 
 اإلسرتاتيجيات يف سلسلة القرار.  وال تصنع طرق التقييم هذه إسرتاتيجية القرار؛ بل هي أفكار 
أو خرائط تساعد اإلســرتاتيجيني عىل التفكري يف املنظمة ووضعها )املكانة( النسبي؛ وهكذا 
متكنهم من فهم املخاطر واملكافآت املحتملة الختياراتهم اإلسرتاتيجية.  تستلزم إدارة الزخم 
اإلســرتاتيجي وضع اإلسرتاتيجيات؛ التخاذ إجراءات إدارية تســاعد عىل إنجاز اإلسرتاتيجية، 
ويلــزم دمج إســرتاتيجية التقييم، التحكم وبناء وعي إســرتاتيجي.  ويتطلــب التنفيذ من 
املديرين اإلســرتاتيجيني تشــكياًل وتنســيقاً ملكونات سلســلة القيمة، والتأكد من أن ُخَطط 

العمل ترتبط بشكل مبارش باإلسرتاتيجيات املختارة.

ويتنــاول الفصل الثامن تطوير ُخطــط التنفيذ؛ من خالل إبقاء أو تغيري إســرتاتيجيات 
ما قبل الخدمة، ويف أثناء الخدمة، وما بعد الخدمة.  ويجب أن يحدد املديرون اإلسرتاتيجيون 
د من أنها تسهم بشكل ممتاز يف إنجاز اإلسرتاتيجية.   السامت األساسية يف توزيع الخدمة؛ للتأكرُّ
ويتفحص الفصل التاسع دور الثقافة التنظيمة، والهيكل التنظيمي واملوارد اإلسرتاتيجية.  إن 

ر السياق التنظيمي، وُتَعد حيوية؛ لتنفيذ اإلسرتاتيجية بفاعلية.   سلسلة القيمة تقرِّ

ويعــرض الفصــل العارش كيفية ترجمــة اإلســرتاتيجية بأهداف عىل مســتوى الوحدة 
التنظيميــة وُخطط عمل؛ إلنجاز األهــداف.  ويقع عىل عاتق الوحــدات التنظيمية تنفيذ 
اإلســرتاتيجية، ويجب عىل املديرين اإلســرتاتيجيني مراجعة األهداف وخطط العمل؛ للتأكد 
ح  من أنها متَّسقة معاً؛ لضامن االستخدام األمثل للموارد البرشية، والطبيعية، واملالية.  ويوضِّ
كل فصل من هذه الفصول الحاجة إىل إدارة الزَّخم اإلسرتاتيجي بالتفكري، والتخطيط والعمل 

ومن َثمَّ إعادة التفكري، وتخطيط جديد وتنفيذ ذلك.



اإلدارة اإلسرتاتيجية يف منظامت الرعاية الصحية12

تقديم

وأخــرياً يوجــد ثالثة مالحق؛ كمراجع ملســتخدمي الكتاب:  يحلــل امللحق )A( حاالت 
عملية من الرعاية الصحية، ويعرض منهجية تحليل الحالة ملن يقومون باســتعامل الحاالت 
الدارســية؛ ملامرسة التفكري والتخطيط اإلســرتاتيجي.  ويقوم امللحق )B(:  النظام املحاسبي 
ملنظمة الرعاية الصحية، واملوارد املالية؛ بتحليل وتقويم األداء كمرجع مايل محاسبي.  وأخرياً 
امللحــق )C(:  يقدم مصطلحــات مخترصة للرعاية الصحية، وهــو مصدر رسيع؛ للتعريف 

باالختزال اللغوي يف الرعاية الصحية.

فريق التأليف:

كغريه من كل املشــاريع التعاونية ولغايــات تطوير وكتابة هذا الكتاب؛ قمنا بتكوين فريق 
باملعنــى الحقيقي للفريق مدركني أن كل واحد منَّا يقدم مســاعدة متميزًة ويعترب قائداً.  وقد 
غرينا النظام املألوف يف ترتيب أسامء املؤلفني يف كل طبعتني؛ بالنسبة للطبعة األوىل والثانية كان 
ترتيب املؤلفني كالتايل:  دنكان، جنرت ثم سواين، ويف الطبعة الثالثة والرابعة كان ترتيبهم كالتايل:  
جنرت، سواين ثم دنكان.  وكان الرتتيب يف الطبعة الخامسة والسادسة:  سواين، دنكان ثم جنرت.

تقدير وعرفان:

قام كثري من قرَّاء النســخ الســابقة بإلهامنا أفكاراً وجهداً كبرياً؛ إلصدار الطبعة السابعة، 
ونحن مدينون للعديد من األفراد الذين ساعدونا وشجعونا.  وأوجه شكراً خاصاً لـ »صانيل 
ايريفيلز« رئيس قســم التســويق يف كلية بيلك لألعامل يف جامعة شامل كارولينا.  وللعميد 
»ماكس مايكل« أســتاذ الصحة العامة بجامعة أالباما بربمنجهام، والذي كان دامئاً مســانداً 
لجهودنا، وأيضاً أقدم شكراً خاصاً لـ »أندرو ركس«؛ إلضافة امللحق )ب(، الذي يشمل النظام 
املحاســبي ملنظمة الرعاية الصحية، واإلدارة املالية وتحليل األداء، وكذلك إسهاماته الثمينة 
يف إعداد النص الخاص بشــبكة دعم املعلم اإللكرتونية.  والشكر أيضاً لـ »رونبينج« مساعد 
تدريــس يف جامعة أالباما بربمنجهام، والذي ســاندنا بال َكَلل يف التعليــم الفصيل والتعليم 
عــن بعد.  كام يجب أن نشــكر الكثــري من طالبنا )الكثري منهم معلمون يف مســاق اإلدارة 
اإلسرتاتيجية(، والذين زودونا بالتغذية الراجعة، واستخدموا هذا الكتاب يف حياتهم املهنية، 
وظلرُّوا عىل اتصاٍل بنا؛ ليخربونا عن قيمة هذا الكتاب الذي سيظل عىل رفِّ مكتبتهم.  وأخرياً 
واألكرث أهمية هو أن نشكر عائالتنا الذين ساندونا وشجعونا يف أثناء عملنا يف هذا الكتاب؛ 

بل ما زالوا يشجعوننا ونحن نعمل يف مرشع كتاب آخر. شكراً لكم جميعاً لتفهمكم.
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طبيعة اإلدارة اإلستراتيجية
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استجابة للتغيير«

تشارلز داروين
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حدث تمهيدي:

 مام ميكن القيام به:  التحالفات الرئيسية يف الرعاية الصحية رعاية مسؤولة وتعاونيات 

تنقذ األرواح وتوفر التكاليف:

تشيير اإلحصاءات إىل أن تكاليف الرِّعاية الصحية ظلَّت تنمو مبعدٍل ال ميكن استدامته؛ 

حيث وصلييت إىل 17.3% من الناتج املحيل األمرييك اإلجاميل )GDP( يف عام 2009، وذلك 

وفقاً ملراكز خدمات الرعاية الصحية للفقراء وكبار السيين )CMS(، وهو ما ميثِّل أكرب زيادة 

خالل عام واحد يف التاريخ عندما كانت الواليات املتحدة االمريكية نفسها يف خضم “الكساد 

العظيم”.  وتشر التوقعات إىل أن تكاليف الرعاية الصحية ستكون 19.3% من الناتج املحيل 

اإلجاميل يف عام 2019 )وهي هنا زادت مبقدار أربع مرات مقارنًة بنسييبتها يف الناتج املحيل 

اإلجيياميل يف عام 1960 التي بلغت 5.1%(، وعىل الرغم من ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية؛ 

فييإن الفجوات وأوجه عدم املسيياواة ال تزال قامئة؛ مام يدفع باتجيياه إصالح نظام الرعاية 

الصحييية، وأن يحييول قانون 2010 حامية املريييض )PPACA( وقانون)ACA( تغير نظام 

الرعاية الصحية يف الواليات املتحدة من منوذج يركز عىل كمِّ الخدمات إىل منوذج يركز عىل 

قيمة الخدمات.

ويعتقد التحالف الرئييس للرعاية الصحية أن منظامت الرعاية املسييؤولة ACO'S هي 

الطريقة الصحيحة؛ لتحسني مواءمة الحوافز مع احتياجات جميع أصحاب املصالح.  وتشمل 

مكونات منوذج الرعاية املسؤولة ACO كام وصفها التحالف الرئييس مبا ييل:

م الرعاية الصحية األولية، وتنسق مع مزودي  - دور رعاية صحية تتمحور حول الناس، وتقدِّ

الخدمات اآلخرين.

- مناهج جديدة للرعاية األساسييية، وللتخصص والرعاية يف املستشفيات تكافئ عىل حسن 

الرعاية والكفاءة واإلنتاجية.

- عالقييات تكاملييية محكميية مع األطبيياء األخصائيييني، ومقدمييي الخدمات املسيياندة، 

واملستشفيات؛ لضامن تركيز الخدمات وتنسيقها؛ لتحقيق نتائج ذات قيمة عالية.

يينة  - مناذج تشيياركية بييني املزودين ودافعي الفاتورة، ومناذج تعويض تكافئ النتائج املحسَّ

)القيمه أكرث من الكم(.
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- بنية تحتية ملعلومات صحية سكانية مبا يف ذلك تبادل املعلومات الصحية؛ لتمكني وتسهيل 

الرعاية عرب مجموعة سكانية معينة.

 ACO'S والهدف هو تحفيز الصحة والسييالمة، بدالً من دفع املال لعالج املرض.  بدأت

فعيياًل يف عام 2005 عندما بدأت CMS عرض املامرسيية الطبية الجامعية، وقد كان نجاحها 

يف تطوير الحوافز املرتكزة عىل جودة الرعاية والوفورات املقدرة التي تم تحقيقها للجمهور 

ى ذلك إىل تشييكيل لجنة استشييارية ملدفوعات برنامج رعاية كبار السيين  املخدوم، وقد أدَّ

Med PAC؛ للبدء يف البحث عن طرق حقيقية لخفض التكاليف، ويف الوقت نفسه تحسني 

جودة الرعاية ورضا املرىض.  وقد تم دمج ACO'S يف قانون الرعاية بأسييعار معقولة، وتم 

ترشيعه يف مارس 2010.

وقد وضييع التحالف الرئييس للرعاييية الصحية منوذجاً موثوقاً ليي ACO's اسييتناداً إىل 

العنارص الرئيسية التالية:

- تأسيس أهداف ورسالة )وضع تعريف للمناطق التي ستتعامل معها املجموعات املتعاونة؛ 

لتحقيق الرسالة(.

- تعريف مقاييس ثابتة للنجاح )املقاييس العامة التي سيتم استخدامها؛ لتحسني املخرجات 

املحددة(.

- جمع البيانات وتطبيعها )استخدام مجموعات البيانات املعيارية؛ لتحقيق مقارنة مجدية 

بخصوص نتائج املشاركني(.

- الشييفافية )يتعهد املشيياركون بالتعاون يف تبادل بيانات األداء؛ للتعرُّف عىل األداء األفضل 

والتعلم منه(.

- التحليل املتميز والتنفيذ التعاوين )باستخدام بيانات شفافة، ميكن للتعاونية وضع أهداف 

األداء، والتعرف عىل فرص التحسني، وتأسيس مجاالت الرتكيز(.

- املشاركة يف أفضل املامرسات )املشاركة عرب التعاونيات؛ لتحقيق مكتسبات تحسينية.(

- تحليل تحسييني األداء )تحليل البيانات املتحصلة من املجموعييات املحددة، ومن األفراد؛ 

ق األهداف. ن األداء وتحقِّ لتسليط الضوء عىل االتجاهات/ الفرص، والتي من شأنها أن تحسِّ
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تأسيييس مجموعة املستشييفيات التعاونية عالية األداء )QUEST( )200 مستشفى غر 

ربحية يف 31 والية( للتعلم، ولتطوير وتنفيذ تحسينات منتظمة يف منظامتهم.  وتقود هذه 

العملييية ثالثة أهداف:  إنقيياذ األرواح، إنقاص تكلفة الرعاية مع املحافظة عىل السييالمة، 

وتقديم الرعاية األكرث موثوقية وفعالية.  ويف غضون ثالث سيينوات؛ أنقذت QUEST حياة 

نحو 22164 شخصاً، وخفضت اإلنفاق عىل الرعاية الصحية بنسبة 2.13 مليار دوالر أمرييك، 

)الهييدف الوطني أن يكون العدد أكرث من 86000 شييخص يتييم إنقاذهم، و25 مليار دوالر 

يتم توفرها(.

Premier Healthcare Alliance, Inc  :املصدر

أهداف التعلم:

بعد االنتهاء من هذا الفصل سوف تكون قادراً عىل:  

1- رشح ملاذا أصبحت اإلدارة اإلسييرتاتيجية عنرصاً حاسيياًم وفعيياالً يف بيئة الرعاية الصحية 

اليوم؟   

2- متابعة تطور اإلدارة اإلسرتاتيجية ومناقشة األسس الفكرية لها.

3- وصف ورشح مفهوم خرائط التفكر اإلسرتاتيجي.

4- التعريف والتفريق بني اإلدارة اإلسرتاتيجية والتفكر اإلسرتاتيجي، والتخطيط اإلسرتاتيجي، 

وإدارة الزخم اإلسرتاتيجي.

5- فهم رضورة كل من النامذج التحليلية والناشئة لإلدارة اإلسرتاتيجية.

6- فهم كيف ميكن للمنظمة تحقيق إسرتايتيجة مل تكن مقصودة أبداً؟

7- فهم فوائد اإلدارة اإلسرتاتيجية ملنظامت الرعاية الصحية.

8- فهم أهمية مفاهيم النُُّظم.

9- رشح الروابط بني املستويات املختلفة لإلسرتاتيجية داخل املنظمة.

10- وصف األدوار القيادية املتنوعة لإلدارة اإلسرتاتيجية.
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اإلدارة في بيئة متغيرة:

إن التغييرات الهائلة يف صناعة الرعاية الصحية، والتي بييدأت يف الثامنينيات، متثلت يف 

قيام برنامج رعاية كبار السيين Medicare بتطبيق نظام الدفع املحدد مسييبقاً لعام 1983 

وهييو ما زال مسييتمراً حتى اآلن )انظر:  منظييور 1-1؛ فهو يعطي ملحيية عامة عن حامية 

املريض وقانون الرعاية بأسعار معقولة، وهو التغير األهم للرعاية الصحية منذ مترير قانون 

برنامجي Medicaid وMedicare يف الستينيات، وما زال التغير قامئاً كلام تم اختبار القوى 

ييوقية املحلية والدولية املكونيية يف املحاكم وتنفيذها عىل مراحل(؛ ونتيجة  االقتصادية والسُّ

لذلك، ال تزال مؤسسات الرعاية الصحية تواجه بيئة مضطربة، مربكة، وغالباً مهددة.

ات املهميية من مصييادر عديييدة، مبييا يف ذلييك:  املبييادرات الترشيعية  وتييأيت التغييرُّ

والسياسييات الدولية؛ فضاًل عن القوى االقتصادية والسييوقية املحلييية والدولية؛ التحوالت 

الدميوغرافييية وتغييير منييط الحييياة، التقييدم التكنولوجي والتغييرات األساسييية؛ لتقديم 

الرعاييية الصحية.  وبالتأكيييد فإنه يجب عىل نظييم الرعاية الصحية، ومؤسسييات الرعاية 

 الصحييية املحلييية والدولييية األخرى التكيف املسييتمر مع هييذه التغييرات وغرها.  وكام 

الة  تم اقرتاحه يف االقتباس السابق؛ فإنه يجب عىل مؤسسات الرعاية الصحية االستجابة الفعَّ

إلدارة التغير يف هذه البيئة الديناميكية.

منظور 1-1: 

:)PPACA( حماية المريض، والرعاية الصحية المنخفضة التكلفة

وقد ُسيينَّ قانون حامية املريض PPACA يف مارس 2010، ودخلت معظم أحكامه حيَِّز 

د لديييه العديد من األحكام؛ البعض منها واألكرث  التنفيييذ يف عام 2014.  هذا القانون املعقَّ

أهمية يتلخص هنا يف اآليت:

أواًل:  يشييرتط القانون أن معظييم مواطني الواليات املتحييدة، واملقيمني بصفة قانونية 

تحت سن 65 سنة أن يكون لديهم تأمني صحي هذا هو “التأمني اإلجباري” وينصُّ القانون 
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عييىل عقوبات مالية إذا مل يحصل أحٌد عىل تغطية؛ كام يوفر الدعم يف حال أن دخل األرسة 

كان غر كاٍف.

ثانياً:  يشييرتط القانون عىل أرباب العمل الكبييار ممن يوظفون 50 موظفاً أو أكرث توفر 

التأمييني الصحي لعاملهم الذين يعملون 30 سيياعة أو أكرث يف األسييبوع، وعدم القيام بذلك 

يؤدي إىل عقوبات مالية عىل صاحب العمل والعقوبة األعىل هنا 2000 $ لكل عامل من غر 

يين عليهم.  أمييا الرشكات التي يقل عدد موظفيها عن 50، ال يفرض القانون عليها توفر  املؤمَّ

التأمني لهم؛ ولكنها تتلقى إعانات قصرة األجل )ملدة عامني( إذا اختارت تقديم التأمني.

ثالثاً:  يشييرتط القانون عىل إنشاء “تبادل التأمني الصحي” يف كل والية، والواليات لديها 

حرييية الترصُّف يف كيفية عمل هذه املنظامت؛ ولكن إذا فشييلت والييية يف تطبيق التبادل 

تقوم الحكومة الفيدرالية بإنشيياء إدارة منظمة لتبادل التأمني يف الوالية.  والتبادالت عبارة 

عن أسييواق فعلييية؛ حيث ميكن لألفراد وأربيياب العمل القيام بعمييل مقارنة بني مختلف 

رشكات التأمييني، والحصييول عييىل املعونات حال اسييتحقاقهم لهييا ورشاء التأمني.  ويجب 

 أن يكييون تبادل الوالية مكتفييياً ذاتياً ويقوم بتغطية التكاليف اإلدارية بواسييطة الرضائب 

أو الرسوم.

رابعاً:  ضمن عمليات التبادل ميكن لألفراد واملؤسسييات الصغرة رشاء تأمني “بالتيني”، 

»ذهبي«، “فييي” و“برونزي” ويعكس كلٌّ من هذه املسييتويات تغطية “الفوائد الصحية 

األساسييية” نفسها بتكلفة مختلفة لكل مستوى؛ فعىل سبيل املثال:  يجب أن تغطي الخطة 

الفضية 70% من تكاليف حزمة املزايا، ويدفع املشرتك 30% من جيبه.  وقد يعرض كل مؤمن 

عدة أمزجة من املبالغ املقتطعة من الفاتورة املشيياركة بالدفع، ونسب التشارك يف التأمني؛ 

لتلبية مستوى اإلنفاق، وتقوم الواليات بتحديد ما يشكل “الفوائد الصحية األساسية” وذلك 

بإرشاد قوي من الحكومة الفيدرالية.

خامس��اً:  يلزم القانون الواليات بتوسيييع برامج املسيياعدات الطبية؛ لتشمل املواطنني 

واملقيمييني الذييين ترتاوح أعامرهم بني 19 و64 سيينة، إذا كان دخلهم أقل من )139%( من 

خط الفقر االتحادي.  وقد وجدت املحكمة العليا الحكم بفرض هذا التوسييع غر دستوري، 

ونتيجة لذلك؛ فإن الواليات اآلن لديها خيار لتوسيييع املسيياعدة الطبية للفقراء، وإذا فعلوا 
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ذلك تقوم الحكومة االتحادية بسييداد 100% من تكاليف التوسع، وترتاجع النسبة إىل %90 

بحلول عام 2019.

ويشييكل هذا الترشيع عدداً من القضايا والتحديات للواليات، وألرباب العمل، والرعاية 

الصحية من مقدمي الخدمات، وتشمل التحديات:

ييع يف املعونييات الطبية لغر القادرين؛ إذ يتيح التوسييع  - يجييب أن تتعهييد الدولة بالتوسُّ

ن عليهم يف الدولة، وتدفع إىل حدٍّ كبر بأموال الحكومة  التغطية لكثر من الناس غر املؤمَّ

االتحادية.  ومع ذلك؛ فإن ميزانيات املعونة الطبية للوالية مقيدة.

- هييل يجب عىل الوالية خلق تبادل تأمني مصمييم خصيصاً وإىل اقىص حدٍّ ممكن؛ ليتواءم 

مييع ماتفضله الوالييية، أو ترك األمر للحكومة االتحادية لتفعيييل ذلك؟   يجب أن تحقق 

التبادالت “االكتفاء الذايت” ولكن كيف سيتم متويل الوظائف اإلدارية؟

- هل يجب عىل أرباب املنشييآت الصغرة الذين يقدمون حالياً التغطية اليتأمينية إسييقاط 

التغطية، ورفع األجور، وتشجيع املوظفني عىل رشاء التغطية من خالل التبادل؟

- يفرض القانون عىل أصحاب املنشييآت الكبرة تقديييم التغطية أو دفع غرامة؛ فهل يجب 

عليهم إسييقاط التغطية، ونسيان مشييكالت التغطية املمولة من رب العمل، وفقط دفع 

الغرامة؟

- كيف تتأثر املستشفى بقانون حامية املرىض PPACA؟   سيكون هناك عدٌد قليٌل من غر 

ن عليهم، ولكن نسبة ما يدفعه املرىض واملبالغ املقتطعة من الفاتورة قد تزيد، ومن  املؤمَّ

ناحية أخرى سييوف تقل املدفوعات الحكومية )مدفوعات غر متناسييبة الحصة(؛ لرعاية 

ن عليهم. الفقراء وغر املؤمَّ

القراءات المقترحة:
J.  P.  Newhouse, »Assessing Health Reform’s impact on Four Key Groups of 

Americans,« Health Affairs 29, no.  9 )201 0(, pp.  1714—1724.  

Sources:  Michael A.  Morrisey PhD, Director, Lister Hill Center for Health Policy 
and Department of Health Care Organization and Policy, University of Alabama at 
Birmingham.  
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املصادر:

Michael A.  Morrisey, phD, Director, Lister Hill center for Health Policy and Departent 

of Healthcare Organization and Policy, University of Albama at Birmingham.  

التعامل مع التغيير:

كيييف ميكيين لقادة الرعاية الصحييية التعامل مع التغير؟   ما القضايييا األكرث أهميًة أو 

األكييرث إلحاحاً؟   وعالوًة عىل ذلك، ما القضايا الجديدة التي تظهر؟   ومن املرجح أن تكون 

هناك قضايا جديدة ملؤسسييات الرعاية الصحييية التي مل يتم تحديدها أو تقييمها بالكامل؛ 

حتييى نكون أكرث واقعية، يبدو ومن املؤكد أنه سيييكون هناك مزيييٌد من التغير يف صناعة 

الرعاية الصحية يف السنوات العرش املقبلة أكرث مام تم يف السنوات العرش املاضية؛ للتعامل 

مع التغير.

د وغر املسييتمر عىل األغلب قيادًة.   وغالباً ما يتطلب التعامل مع التغر الرسيع، واملعقَّ

وتتمتييع منظامت الرعاية الصحييية الناجحة بوجود القادة الذين يفهمييون طبيعة التغير 

الة؛ للتعامل مع  الخارجييي، والنتائج املرتتبة عليه، والقادرين عىل وضع اإلسييرتاتيجيات الفعَّ

التغير، وميلكون اإلرادة والقدرة عىل إدارة الزخم يف املنظمة.  ويشييار إىل هذه األنشييطة 

مجتمعيية بيي “اإلدارة اإلسييرتاتيجية”.  وأوضح مظهر من مظاهيير القيادة يف املنظامت هو 

وجود اإلدارة اإلسرتاتيجية وأنشطتها؛ إذ إن اإلدارة اإلسرتاتيجية أمٌر أسايسٌّ يف قيادة املنظامت 

ر اإلدارة اإلسييرتاتيجية االتجاه والزَّخييم من أجل التغير إىل  يف البيئييات الديناميكية.  وتوفِّ

ا من النجاح.  وكام يرسييم قائدو الرعاية  فكرة جديدة؛ فالتغير التنظيمي ميثل جزًءا أساسيييًّ

الصحييية املتطلبات البيئية والرسييم البياين للدورات الجديدة يف املسييتقبل، يف الواقع؛ فهم 

يخلقون بدايات جديدة، وفرص جديدة للنجاح، وتحديات جديدة للموظفني، وآماالً جديدة 

للمرىض؛ لذلك فمن الرضوري أن يفهم مديرو الرعاية الصحية التغرات الحاصلة يف بيئتهم، 

وال ينبغي أن يكون دورهم فقط مجرد االسييتجابة لهييذه التغيرات؛ بل يجب عليهم خلق 

املسييتقبل، ويجب عىل قادة الرعاية الصحية أن ميتلكوا رؤية مستقبلية وخلق رؤى جديدة 

للنجاح، وأن يكونوا مستعدين لعمل تحسينات ملحوظة ومهمة.



الفصل األول

اإلدارة اإلسرتاتيجية يف منظامت الرعاية الصحية 22

أسس اإلدارة اإلستراتيجية:

إن مفهوم اإلسييرتاتيجية له تاريخ طويل يف السييياقات السياسية والعسكرية؛ عىل سبيل 

املثال:  تم مناقشيية املبادئ األساسييية لإلسييرتاتيجية بواسييطة »صن تييزو«، »هومروس«، 

»يوربيييدس«، والعديد ميين الخرباء اإلسييرتاتيجيني والكتَّاب يف وقت مبكييٍر.  وتأيت الكلمة 

اإلنجليزية Strategy من كلمة strategos اليونانية، وتعني “جرنال”، والتي بدورها تأيت من 

جييذور معنى كلمة “الجيش” و“القيادة”1.  والفعييل اليوناين stratego يعني:  “التخطيط؛ 

ال للمييوارد”2 وباملثل؛ فييإن العديد من  لتدميير أحييد األعداء من خييالل االسييتخدام الفعَّ

املصطلحات املسييتخدمة فيام يتعلق باإلسييرتاتيجية؛ مثل:  األهداف واإلسرتاتيجية املهمة، 

ونقاط القوة والضعف - وضعت من ِقَبل عسكريني.

من التخطيط الطويل المدى إلى التخطيط اإلستراتيجي:

بييدأ تطوير اإلدارة اإلسييرتاتيجية مع تبنِّي الكثر من قطاع األعييامل؛ للتخطيط الطويل 

املييدى.  وقد َتييمَّ تطوير التخطيط البعيد املدى يف الخمسييينيات يف العديد من املنظامت؛ 

لصعوبيية إعداد ميزانيات التشييغيل بدون فكرة عيين املبيعات املتوقعيية وتدفق األموال.  

وقد تسارع الطلب عىل العديد من املنتجات والخدمات يف ظلِّ منو اقتصاد ما بعد “الحرب 

نت التوقعات البعيدة املدى املديرين من الطلب؛ لتطوير ِمفَصل  العاملية الثانية”.  وقد مكَّ

للتسييويق والتوزيع، واإلنتاج، واملييوارد البرشية، والخطط املالييية ملنظامتهم املتنامية.  إن 

الهدف من التخطيط الطويل املدى هو التنبؤ لبعض الوقت - املحدد يف املستقبل - بحجم 

الطلب عىل منتجات وخدمات املنظمة، وتحديد أين سيييحصل الطلب.  وقد اسييتخدمت 

العديد من املنظامت التخطيط الطويل املدى؛ لتحديد توسيييع املرافق، وتوقعات التوظيف 

واحتياجات رأس املال... إلخ

 وعندما أصبحت الصناعات أكرث تقلباً، تم اسييتبدال التخطيط الطويل املدى بالتخطيط 

اإلسييرتاتيجي؛ ألن االفرتاض األسايس للتخطيط الطويل املدى؛ هو أن املنظمة ستواصل إنتاج 

املنتجات والخدمات الحالية لها بشييكٍل يجعل القدرة اإلنتاجية مطابقة للطلب، وهذا يشء 

عىل درجة كبرة من الخطورة.  ومع ذلك؛ فإن االفرتاض األسايس للتخطيط اإلسرتاتيجي؛ هو 
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أن هناك الكثر من التغرات االقتصادية واالجتامعية والسياسية والتكنولوجية، والتنافسية؛ 

لييذا يجب عىل قيادة املنظميية عمل تقييم دوري يبني مييا إذا كان ينبغي تقديم املنتجات 

والخدمييات الحالية، أو البدء يف تقديم منتجات وخدمات مختلفة، أو ما إذا كان ينبغي أن 

ق بطريقة مختلفة جذرياً. تعمل وتسوَّ

وعييىل الرغييم ميين أن تنفيييذ اإلسييرتاتيجيات عييادًة مييا يسييتغرق وقتيياً طوييياًل؛ 

وبالتييايل عييادة مييا تكييون بعيييدة املييدى بطبيعتهييا - إال أن املييدى الزمنييي ليييس هو 

اإلسييرتاتيجي  التخطيييط  إن  إذ  اإلسييرتاتيجي؛  التخطيييط  الرئييييس يف  االهتييامم  مركييز 

التييي  التنافسييية  والتحييوالت  الوقييت،  يضغييط  اإلسييرتاتيجية  اإلدارة  ميين   املدعييوم 

قد تسييتغرق أجياالً لتتطور تحدث يف سنوات قليلة.  ويف مسح لكبار املسؤولني التنفيذيني، 

أشييارت نسبة 80% إىل أن العمر اإلنتاجي إلسييرتاتيجياتهم أصبح أقرص و75 % يعتقدون أن 

ل استعامل مصطلح “طويل  منافسهم األول سيكون مختلفاً خالل خمسة أعوام؛ لذلك ُيفضَّ

املدى” و“قصر املدى”؛ لوصف الوقت الذي يسييتغرقه تحقيق اإلسرتاتيجية، وليس لإلشارة 

إىل نوع التخطيط.

من التخطيط اإلستراتيجي إلى اإلدارة اإلستراتيجية:

 لقد اتَّسم العقدان 1960 و1970 بالتطور الرئييس للتخطيط اإلسرتاتيجي يف منظامت األعامل.  

فلم تعكف الرشكات الرائدة؛ كالرشكات الكهربائية العامة فقط عىل التخطيط اإلسرتاتيجي؛ 

بل عززت مزاياها يف صحافة األعامل.  ولقد قامت العملية بتزويد هذه الرشكات بأسييلوب 

دراسيية أكرث انتظاماً إلدارة وحدات األعامل، ومتديد أفييق التخطيط واملوازنات إىل أكرث من 

12 شييهراً، وهي الفرتة التقليدية للتشغيل.  باإلضافة إىل تعلُّم مديري األعامل أن التخطيط 

املييايل وحده مل يكن إطار عمل كاٍف؛ ففي الثامنينيات 1980 تمَّ توسيييع مفهوم التخطيط 

اإلسييرتاتيجي إىل اإلدارة اإلسييرتاتيجية.  هذا التطور مل يقر فقط بأهمييية ديناميكية البيئة، 

وأن املنظامت رمبا يجب أن تعيد تشييكيل نفسييها كليًّا؛ بل اعرتف أيضيياً بأن إدارة وتقييم 

اإلسرتاتيجية بشكٍل مستمرٍّ هي مفاتيح النجاح؛ لذلك ّتمَّ تأسيس اإلدارة اإلسرتاتيجية؛ كنهٍج 

أو فلسفة إلدارة مشاريع األعامل املعقدة، ومام سبق مناقشته يف منظور 1-2 فإنه ال يجب 

عدها مجرد أمر عابٍر.
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اإلدارة اإلستراتيجية في صناعة الرعاية الصحية:

لقد تم توظيف مفاهيم اإلدارة اإلسييرتاتيجية يف منظامت الرعاية الصحية فقط يف فرتة 

الثالثني إىل الخمس والثالثني سيينة املاضية.  وقبل ذلك الوقت؛ كان لدى املنظامت الصحية 

دوافع قليلة؛ لتوظيف اإلدارة اإلسييرتاتيجية؛ ألنه وبشييكل مجمٍل كانت املنظامت الصحية 

مسييتقلًة وذاتيًة ومؤسسييات غر ربحية، وكان التعويض للخدمات يتم عىل أساس التكلفة 

مضافيياً إليها هامش متعارف عليه؛ ففي كثر ميين النواحي أصبحت الرعاية الصحية أعامالً 

معقدة؛ مثلها مثل األعامل التجارية، وتسييتخدم الكثر من العمليات نفسها، ويغلب عليها 

استخدام اللغة نفسها التي تستعملها معظم رشكات األعامل املتقدمة؛ لذلك فإنه يف أواخر 

الثامنينيات والتسييعينيات ميين القرن املايض 1980 و1990 كان عييىل الكثر من منظامت 

الرعاية الصحية أن تعرف الكثر من األعامل املدارة إسييرتاتيجياً.  وكنتيجة لذلك؛ فإن الكثر 

ميين طييرق اإلدارة التي َتييمَّ العمل بها من خالل منظييامت الرعاية الصحييية؛ العامة منها 

والخاصة؛ تم تطويرها ابتداًء يف قطاع األعامل.  

منظور 2-1:

هل مناهج اإلدارة التالية تقليعات؟

تقليعات اإلدارة؟  تقنيات اإلدارة؟  تقليعات اإلدارة هي غالباً مجرد ثرثرة.  وعىل الرغم 

من ذلك؛ فإن كاًل من مناهج اإلدارة هذه كانت محاولًة حقيقيًة؛ لتغير وتحسييني املنظمة؛ 

لرتكيز الجهود وتحسييني جودة املنتجات والخدمات، ولتحسييني الييروح املعنوية للموظف؛ 

للقيام بالكثر مبوارد أقل، وإلعطاء معنى للعمل وغر ذلك.  وعملت بعض املناهج بشييكل 

أفضييل ميين غرها؛ فبعضها صمد أمام اختبار الزمن، واآلخر مل يصمد.  ولكنه من املؤمل جداً 

استبعاد هذه املناهج ببساطة كتقليعات، وأهداف كل هذه املناهج اإلدارية تتمثل يف إدارة 

وإصالح املنظمة؛ لجعلها أفضل وجعلها مؤسسيية ممتازة.  أحد األشياء التي ميَّزت كل هذه 

التقليعات هو ما أوجدته من حامس والتزام لدى املديرين والعاملني، وزادت هذه املناهج 

بشكل ملحوظ من معنى العمل لدى الكثر منهم.  وهذا ليس مجرد إنجاز بسيط يف عرص 

يفتقد فيه الناس وبشكل متزايد املعنى؛ لذلك تحتاج املنظامت إىل خلق املعنى.  
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وعندما تفشييل مثل هذه املناهج اإلدارية يكون السييبب عييادًة أن هذه املناهج تصبح 

غايات يف حدِّ ذاتها؛ إذ مل يعد يرى املديرون الغرض الحقيقي لهذا املنهج، وأصبحت العملية 

أهم من املنتج، وبدأ املديرون يعملون من أجل املنهج بدالً من أن يجعلوا املنهج يعمل لهم.  

ماذا عن تقليعات اإلدارة يف الِعْقد املقبل؟  هل ستصبح جزًءا من تلك املحاوالت القدمية؛ 

لجعل املنظمة أفضل أم إنه سيييتم اسييتبعادها؛ لكونها تقليعات؟  رمبا متكنك مناهج؛ مثل:  

املقارنة، واملرجعية، وتحسني الجودة، واملنظمة املتعلمة، وسيجام ستة من إدارة املنظمة إىل 

الوضع األفضل.  ورمبا تسيياعد إحدى هذه املناهج يف جعل املنظمة ممتازة حقاً أو تحميها 

من التدهور.  

هييل اإلدارة اإلسييرتاتيجية ما هييي إال تقليعة أخرى؟  هل سييتجتاز اختبار الوقت؟  إذا 

ل التفكر؛ فلن  أصبحت اإلدارة اإلسييرتاتيجية غايًة يف حدِّ ذاتها، وإذا مل ُتعزِّز أنشطتها وتسهِّ

تكون مفيدًة.  ورغم ذلك؛ فإنه إذا سيياعدت اإلدارة اإلسييرتاتيجية املديرين عىل التفكر يف 

املستقبل وتوجيه منظامتهم يف البيئات املضطربة؛ فسوف تنجح اإلدارة اإلسرتاتيجية.

المراجع: 

 1- جييي.  دانيييل بيكهييام، »املوجة األطول« جريييدة منتدى الرعاية الصحييية 36، رقم 6 

)نوفمرب/ ديسمرب 1993( صفحات 78، 80، 82.

2- »إعادة التفكر يف سبب تقليعات اإلدارة« االتجاه اإلسرتاتيجي 21، رقم 4 )2005( صفحة 28.

• 	 x , y نظريات
• اإلدارة باألهداف	
• اإلدارة الكمية	
• التنويع	

1950

• الشبكة اإلدارية	
• مجموعات- يت	
• إدارة املصفوفة )إدارة املشاريع(	
• مجموعة األعامل	
• املركزية والال مركزية	

1960
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• املوازنات الصفرية	
• اإلدارة التشاركية 	
• إدارة األوراق املالية 	
• درجات املاجستر يف إدارة األعامل الكمية	

1970

• 	Z نظرية
• اإلدارة لدقيقة واحدة	
• ثقافة املنظمة	
• مقاولة املشاريع	
• تخفيض حجم املؤسسة	
• اإلدارة بالتجوال حولك	
• إدارة الجودة الشاملة/ تحسني الجودة املستمر	

1980

• الرتكيز عىل العمالء	
• تحسني الجودة	
• إعادة الهندسة	
• املقارنة املرجعية	
• وجهة النظر املرتكزة عىل املورد	

1990

• سيجام 6	
• بطاقة األداء املتوازنة	
• القيادة التحويلية	
• فرق اإلدارة الذاتية	
• القدرات املتحركة	
• املنظامت الوهمية 	
• املحيطات الزرقاء	
• املنظامت املتعلمة 	

2000

• إدارة املعرفة	
• سيجام ستة الدشبقة	
• الخارطة اإلسرتاتيجية 	
• نظرية البجعة السوداء	
• االبتكار الكاسح	
• املفاجآت التي ميكن التنبؤ بها	

2010
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عىل الرغم من أن قيم ومامرسات مشاريع األعامل الربحية يف القطاع الخاص تم تأييدها 

كنموذج مناسييب إلدارة منظامت الرعاية الصحية؛ إال إنه ينشييأ عن ذلك تسيياؤل منطقي 

يتعلق مبدى مالءمة االفرتاض بأن أنشطة األعامل رمبا تتعلق دامئاً بصناعة الرعاية الصحية؛ 

إذ من املؤكد، أنه ليست كل »األفكار الكبرة« تأيت مبا كان موعوداً؛ حتي يف األعامل التجارية، 

وقد متت اإلشارة إىل أن:

1- بعض البدائل اإلسييرتاتيجية املتوفرة ملنظامت الرعاية غيير الصحية، رمبا التكون واقعية 

للكثر من منظامت الرعاية الصحية.  

2- منظامت الرعاية الصحية لديها ثقافات فريدة تؤثر عىل أسييلوب التخطيط اإلسرتاتيجي 

واملشاركة فيه.

3- تخضع الرعاية الصحية دامئاً لقدر كبر من الرقابة الخارجية.

4- يضع املجتمع وِقيُمه متطلباٍت خاصة عن منظامت الرعاية الصحية.

ورغييم ذلييك، يبدو أن اإلدارة اإلسييرتاتيجية - خاصة عندما يتم تكييفهييا لتالئم الرعاية 

الصحييية - متدُّ منظامت الرعاييية الصحية بالعمليات الرضورية؛ لتواكييب التغرات الهائلة 

التييي تحدث.  ومبرور الوقت يتييم تعديل مناهج األعامل هذه؛ ليك تالئم النواحي الفريدة 

ملنظامت الرعاية الصحية.

اإلدارة اإلستراتيجية مقابل تخطيط السياسة الصحية:

كان وما يزال التخطيط الصحي )السياسيية( مهمًة أساسيييًة يف الواليات املتحدة؛ حيث 

يتييم تهيئة وابتداء جهود التخطيط الصحي بواسييطة الدوليية أو الحكومات املحلية، وتنفذ 

سياسييات الصحة الناتجة؛ إمييا من خالل الترشيع بالقانون أو الييوكاالت الخاصة من خالل 

الترشيييع أو غر الحكومية.  الكثر ميين جهود التخطيط هذه تخصُّ أمراضاً محددة؛ مبعنى 

أنهييا مناهج قطعية موجهة، تتجه نحو مشييكالت صحية معينة )عىل سييبيل املثال:  عمل 

زت السياسيية الصحية يف الواليات بإدارة برامج معالجة  ييل والتي حفَّ الجمعية الوطنية للسُّ

والحد من انتشييار مرض السييل(؛ ونتيجة لذلك، تم تصميم مبادراٍت متعددة عىل املستوى 

الفيدرايل ومستوى الوالية من أجل:
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1- تحسني جودة الرعاية، وتقليل األخطاء الطبية.

2- توفر حق الوصول إىل الخدمة أو الرقابة عليه.

3- احتواء التكاليف.

مجهودات التخطيط الصحي هذه ليسييت إدارة إسييرتاتيجية؛ فالتخطيط الصحي:  هو 

تنفيييذ سياسيية صحية عىل املسييتوى الفيدرايل أو مسييتوى الوالية أو املحيييل، ويؤثِّر ذلك 

عييىل منظامت الرعاية الصحية املتنوعة؛ كام تم رشحه يف املنظور 1- 3.  وهدف السياسيية 

الصحية هو توفر بيئة؛ لتطوير البنية التحتية للرعاية الصحية ككل، ويف املقابل تركز اإلدارة 

اإلسييرتاتيجية عىل منظمة محددة؛ إذ تسيياعد اإلدارة اإلسييرتاتيجية املنظميية الفردية عىل 

االستجابة ملجهودات التخطيط والسياسة الفيدرالية والوالية؛ إضافة إىل االستجابة ملجموعة 

متنوعة من القوى الخارجية األخرى.

منظور 3-1:

 ما سياسة الصحة؟

تحكم السياسيية الصحية قواعد اللُّعبة التي يتم تطبيقها عىل كل املستهلكني، ومقدمي 

الخدمات ملنتجات يف السوق؛ فهي تطوير وصيانة، وال تعني بالرضورة وجود نظام للرعاية 

الصحييية مموٍل حكومياً، وال تعني بالرضورة أن تقديم الخدمييات تقوم به هيئة حكومية؛  

إذ إن ما تتضمنه؛ هو مجموعة من املؤسسات التي تلبي احتياجات غالبية املجتمع.  هذه 

املؤسسات لها أشكال متعددة ترتاوح من األسواق الحرة إىل تقديم الخدمات الحكومية.

وتلعييب السياسيية الصحية دوراً يف تحديد ما يفضله املجتمييع، ومن َثمَّ القيام بتطويره 

واملوالفة الدقيقة للمؤسسييات التي ميكنها تلبييية تلك التفضيالت بكفاءة.  رمبا يعني تلبية 

التفضيييالت تعريف القواعد األساسييية التييي يتنافس يف ظلِّها كلٌّ ميين مقدمي الخدمات 

وهيئييات التأمني.  ورمبا يعني تعريف الخدمات التييي يقوم بها املورد املنفرد ثم بعد ذلك 

يتم تقرير مهل ذلك املزود للخدمة سوف يكون منظمة خاصًة أو عامًة.  إنها بالتأكيد سوف 

تعني إعادة النظر يف هذه القرارات؛ كطرق جديدة للعمل وظهور مشكالت جديدة.



طبيعة اإلدارة اإلسرتاتيجية

29اإلدارة اإلسرتاتيجية يف منظامت الرعاية الصحية

قام مؤسسييو الدوليية والكونجرس بترشيع سياسيية الصحة؛ باإلضافة إىل قيام السييلطة 
اإلدارييية للفروع التنفيذية ومؤسسيياتها بوضع هذه السياسيية؛ لذلك يقييوم مركز الرعاية 
الصحية والتأمني الصحي للربامج الفيدرالية Medicare وMedicaid بتحديد أغلب السياسة 

الصحية للرعاية الطبية، واملساعدة الطبية الفيدرالية.

ت مراكز الحدِّ من انتشار األمراض والوقاية منها وإدارة الدواء والغذاء وإدارة  ولقد أعدَّ
السالمة والصحة املهنية؛ معاير األمن والصحة وعملت عىل تعزيزها.  وقامت أقسام الصحة 
بالوالية والتأمني والجودة البيئية بالدولة بإعداد سياسيية للصحة؛ كلٌّ ضمن دائرة اختصاصه 

ونفوذه.

هنيياك الكثر من األدوات التحليلية التي ميكنها املسيياعدة يف تحديد القواعد التي يتم 
تبنِّيها.  وهذه تشييمل:  األدوات االقتصادية والقانونية وعلم السياسة وعلم األوبئة والطب 
وبحوث الخدمات الصحية.  واألسييئلة التي ُتثار حول السياسة الصحية تكون أحياناً واسعة 

جداً، ويف أحيان أخرى محددة جداً.  وبعض األسئلة املهمة تتضمن ما ييل:

-هل الرعاية الصحية حقٌّ أم مسؤولية فردية؟

ي )قيمة نقدية(؟ - هل ميكن تحديد كمِّ التكلفة البرشية للصحة الضعيفة؛ مبفهوم كمِّ

هون املشبعة، تقلل انتشار السمنة؟ - هل الرضائب العالية عىل الدُّ

نني عىل رشاء تغطية تأمينية؟ -هل يشجع ائتامن الرضيبة القابلة السرتداد غر املؤمِّ

خول العالية أو تقديم خدمات صحية أكرث ميكنها القيام بالكثر؛ لتحسييني الوضع  - هل الدُّ
الصحي؟

- من يقوم بالدفع إذا تمَّ إلزام أرباب العمل بتوفر تأمني صحي؟

  Michael A.  Morrisey, phD, Director, Lister Hill center for Health Policy and  :المصدر
 Departent of Healthcare Organization and Policy, University of Albama at Birmingham

أبعاد اإلدارة اإلستراتيجية:

هناك الكثر من طرق أو أسيياليب التفكر يف اإلدارة اإلسرتاتيجية يف املنظامت.  وحقيقة 

األميير؛ فقد قام »هييرني منتزبرج« بتحديد عييرش مدارس فريدة؛ للتفكر يف اإلسييرتاتيجية 
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التنظيمية؛ ثالث من هذه املدارس كانت تقريرية وتحليلية:  مدرسيية التصميم، ومدرسيية 

التخطيط، ومدرسيية التثبيت.  وكان هناك سييتُّ مدارٍس وصفيٍة وناشييئة للتفكر:  مدرسة 

ريادة األعامل، ومدرسيية الفكر، ومدرسيية التعلم، ومدرسيية السياسيية، واملدرسة الثقافية، 

د مراحل وتسلسل  واملدرسة البيئية.  وآخر مدرسة للفكر هي املدرسة التكوينية، وهي تحدِّ

لة من املدارس األخرى يف السياق. العملية، وتحاول تسكني النتائج املتحصِّ

المناهج التحليلية مقابل الناشئة:

 عىل ضوء املنطق الدقيق ملؤيدي املناهج املختلفة لإلدارة اإلسرتاتيجية؛ فال خطر أن نفرتض أنه 

ال يوجييد طريقيية واحدة هي األفضل للتفكيير، أو تعلم صناعة اإلسييرتاتيجية يف املنظامت 

املعقدة؛ إذ تعتمد املناهج التحليلية أو العقلية أو التحليلية لإلدارة اإلسرتاتيجية عىل تطوير 

التسلسل املنطقي للخطوات والعمليات )التفكر املتسلسل(.  

والنامذج الناشئة من جهة أخرى، تعتمد عىل التفكر البديهي الحديس، والقيادة والتعلُّم، 

ويتييم رؤيتها كجزء ميين اإلدارة؛ واملنهجان كالهام صحيحان ومفيدان يف رشح إسييرتاتيجية 

املنظمة، عىل الرغم من ذلك؛ فإن الدراسة التحليلية أو وجهة النظر الناشئة كالهام يف حد 

ذاته غر كاٍف.

ويوضح ذلك »دايفيد-ك-هرست« قائاًل:

إن السؤال الرئييس ليس هو أيُّ من أساليب الترصُّف أو العمل هذه صحيحة؟   أو أيُّهام أفضل؟   

ومتى ويف ظل أيِّ ظروف يكونان مفيدان؛ لفهم ما يجب عىل املديرين القيام به.  وتتصف الحياة 

التنظيمييية الحديثة بالتذبذبات بني فييرتات الهدوء عندما يبدو أن العقالنية املسييتقبلية تنجح، 

كلام تقدموا أو نجحوا، وفرتات اضطراب؛ ومتى يبدو أن ال يشء ينجح؛ ففي بعض األحيان يكون 

التحليل ممكناً، ويف أحيان أخرى سوف تعمل فقط الخربات عىل أرض الواقع.

 وكنتيجييٍة لذلييك يكييون كال املنهجييني رضوريِّييني؛ فمن الصعييب بدايًة دعييم العمل 

التنظيمييي بدون خطة منطقية محددة مسييبقاً؛ لكن يف البيئيية الديناميكية؛ مثل:  الرعاية 

 الصحييية يجييب أن يتوقع املديييرون التعلم، وتأسيييس اتجاهييات جديدة كلييام تقدموا 

أو نجحوا.  فاملنهج التحلييل أشييبه بخريطة بينام املنهج التطبيقي يشييبه البوصلة، وكالهام 
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ل الخرائط يف العوامل املعروفة - العوامل التي تم  ميكن اسييتخدامه؛ إلرشاد املرء لهدفه.  ُتفضَّ

رسييمها من قبل.  أما البوصالت فهي مفيدة عندمييا ال يتأكد القادة أين هم، ولديهم فقط 

إحساس عام باالتجاه.  

رمبا يستخدم املديرون أسلوب الدراسة التحلييل؛ لتطوير اإلسرتاتيجية )الخريطة( بأفضل 

رق التي يسييتطيعون الوصول إليها من خالل فهمهم للبيئة الخارجية، وبرتجمة قدرات  الطُّ

املنظمة.  ومبجرد أن يبدؤوا يف تتبع اإلسييرتاتيجية ميكن ظهور مفاهيم أخرى وإسرتاتيجيات 

جديدة، ويتم تعديل الخرائط )الخطط( القدمية.  ومن خالل بحث الربوفيسييرة »روزابيس 

مييوز كانرت« جامعة هارفارد؛ اسييتنتجت أن منظامت باسيسييرت مل تنتظر حتى تقوم بتصور 

خطة بشكل كامل حتى تعمل، بدالً من ذلك قامت بوضع ُخطة عن طريق القيام بالعمل؛ 

لذلك يجب أن يتسييم املديرون باملرونة، وأن يسييتجيبوا للحقائييق الجديدة، كام يجب أن 

يتعلموا.  عىل الرغم من ذلك ال بد أال يكون االتجاه عشييوائياً، وأن يتم الوصول إليه بشكل 

من الحسِّ اإلسييرتاتيجي، واإلحساس التنظيمي والبديهي »لشييكل املستقبل« الذي يتجاوز 

نا مبزيج فريد من التفكر، واألداء والتحليل والبديهة.   املنطق العادي؛ فمفهوم البوصلة ميدُّ

مييا نحتاجييه هو منوذج ما يقدم للمديرين اإلسييرتاتيجيني اإلرشيياد أو التوجيه، وبنفس 

الوقييت يتضميين التعلُّييم والتغييير.  وإذا تييم الوصييول إىل عمييل اإلسييرتاتيجية بطريقة 

 منضبطيية؛ فسييوف يكييون هنيياك إحتاملييية متزايييدة لتنفيذهييا بنجيياح.  إن النموذج 

أو الخارطيية التييي تبنيِّ كيفية تطوير اإلسييرتاتيجية سييوف تسيياعد املنظييامت عىل رؤية 

إسييرتاتيجياتها بطريقيية متامسييكة، ومتحدة ومنتظميية.  بدون خارطيية أو منوذج يتعرض 

املديرون لخطر عدم التامسك كليًّا وتشويش اإلدراك واالضطراب يف املامرسة والعمل.  

المزج بين وجهات النظر التحليلية والناشئة:

يف هذا السييياق يوجد سلسييلة من »خرائط التفكر اإلسييرتاتيجي«، تييم تصميم هذه 

الخرائط؛ إلثارة التفكر اإلسييرتاتيجي، فضاًل عن التخطيط اإلسرتاتيجي، ودعم فكر وتخطيط 

جديدين وقت الحاجة.  وسوف تبدأ خرائط التفكر اإلسرتاتيجي الرحلة؛ لتطوير إسرتاتيجية 

ع كلَّ اإلمكانيات.  وسوف يتعلم املديرون  شيياملة للمنظمة؛ لكن الخرائط ال تسييتطيع توقُّ

الكثييَر عن خططهم اإلسييرتاتيجية عند إدارة هذه الخطط؛ لذلييك يجب أن يقوم املديرون 
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اإلسرتاتيجيون بالتفكر والتحليل، واستخدام البديهة وإعادة اخرتاع اإلسرتاتيجية كلام تقدموا 

لألمام، كام الحظ الفيزيايئ »دايفيد بوهم« أن الهدف من العلم ليس »تراكم املعرفة«؛ لكنه 

ل إدراكنا وعملنا.   ه وتشكِّ إنشاء »خرائط عقلية« توجِّ

النموذج أو الخريطة املعدة لكل من وجهات النظر التحليلية والناشئة لإلدارة اإلسرتاتيجية 

توجد يف الشييكل املعروض 1-1 وتعمل خارطة التفكر اإلسرتاتيجي كنموذج عام للمديرين 

نا  اإلسرتاتيجيني للرعاية الصحية، وتوضح العالقات املتداخلة، وتنظم املكونات الرئيسية ومتدُّ

بإطار عام ألغلب املناقشييات يف هذا الكتاب.  وبناًء عىل ما تم توضيحه يف الشييكل1-1 فإن 

اإلدارة اإلسييرتاتيجية لها ثالثة عنارص:  التفكر اإلسرتاتيجي، والتخطيط اإلسرتاتيجي، وإدارة 

الزخم اإلسرتاتيجي.  وهذه األنشطة معتمدة عىل بعضها البعض؛ مبعنى أن األنشطة يف كلِّ 

عنرص تؤثر وتتأثر باألخرى.  

عرض1-1:  خارطة التفكري اإلسرتاتيجي لإلدارة اإلسرتاتيجية

التخطيط اإلسرتاتيجي، 
التحليل املوقفي: 

- التحليل الخارجي 
- التحليل الداخيل 

- إسرتاتيجيات اتجاهية

تشكيل اإلسرتاتيجيات:
- إسرتاتيجيات اتجاهية
- إسرتاتيجيات التكيف 

- إسرتاتيجيات لدخول السوق 
- إسرتاتيجيات تنافسية

 

تخطيط التنفيذ:
- إسرتاتيجيات توصيل الخدمة

- إسرتاتيجيات الدعم
- خطط العمل

التفكري اإلسرتاتيجي:

ه الخارجي  - التوجُّ
- تحليل املعلومات

- متحيص االفرتاضات
- توليد أفكار جديدة 

إدارة الزخم اإلسرتاتيجي:

- اإلجراء اإلداري 
- تقييم اإلسرتاتيجية 

- التعلم الناشئ 
- إعادة البدء يف التفكر اإلسرتاتيجي

البيئة الخارجية

البيئة الخارجية

البيئة الخارجية
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يجب أن يصبح املديرون اإلسييرتاتيجيون مفكرين إسرتاتيجيني قادرين عىل تقييم البيئة 

املتغييرة، وتحليل املعلومات والتسيياؤل عن االفرتاضات، وتطوير األفييكار الجديدة؛  إضافًة 

إىل أنهييم يجب أن يكونييوا قادرين عىل تطوير، وتوثيق خطة العمييل من خالل التخطيط 

اإلسييرتاتيجي؛ فالتخطيييط اإلسييرتاتيجي هو اتخاذ قييرار وعملية توثيق ينتييج عنهام خطة 

إسرتاتيجية.  ومبجرد تطوير الخطة اإلسرتاتيجية يجب أن يقوم املديرون اإلسرتاتيجيون بإدارة 

النشيياط اإلسرتاتيجي للمنظمة.  ويحاول املديرون اإلسرتاتيجيون تنفيذ الخطة اإلسرتاتيجية 

التي قاموا بتقييم نجاحها، وتعلموا الكثر عام ُيعمل، وقاموا بدعمه بفكر إسرتاتيجي جديد.  

وكام تم اإلشارة إليه يف الشكل 1-1 ميكن أن يؤدي أيُّ عنرص من النموذج إىل إعادة التفكر 

نا تخطيط التنفيذ مبعلومة جديدة تستوجب إعادة  يف عنرص آخر؛  عىل سبيل املثال: رمبا ميدُّ

صياغة اإلسييرتاتيجية.  وباملثل، ميكن أن متّدنا إدارة النشيياط اإلسييرتاتيجي ببصائر جديدة؛ 

لتنفيذ الخطة وصياغة اإلسرتاتيجية أو التحليل املوقعي.

وُيعييدُّ التمييز بني مصطلحييات التفكر اإلسييرتاتيجي والتخطيط اإلسييرتاتيجي، وإدارة 

، ويجب أن تتم األنشييطة الثالثة يف منظامت يتم حقاً إدارتها  الزخم اإلسييرتاتيجي أمراً مهامًّ

إسرتاتيجياً؛ لذلك فإن كل مرحلة من مراحل النموذج تم اكتشافها بشكل أكرث عمقاً.

التفكير اإلستراتيجي:

إن أول مرحليية تم تصويرها يف الشييكل 1-1 هي التفكر اإلسييرتاتيجي، وهي النشيياط 

العقيل األسييايس املسترت لإلدارة اإلسرتاتيجية.  ولقد لوحظ أن القادة أمثال الرياضيني الكبار 

يجييب أن يلعبوا اللعبة ويف الوقت نفسييه يقومون مبالحظتهييا ككل.  فحني مواجهة القائد 

ملوقييف معقييد يجب أن يرتفع فوق املوقف محاوالً فهمييه.  ورمبا يكون النأي بالنفس هو 

الطريقيية الوحيدة؛ لرؤية الصورة كاملة.  وهذه املهارة تشييبه مغييادرة امللعب، والذهاب 

إىل مقصورة الصحافة؛ ملراقبة اللعبة، ورؤية سييياقها الواسييع؛ ولكن لفهييم الصورة الكلية 

حقيياً ُيفضل أال يذهب املرء إىل مقصورة الصحافة فقييط؛ ملالحظة »اللعبة«، وهكذا يجب 

أن يكون املديرون اإلسييرتاتيجيون قادرين عىل تكوين وجهة نظر، وأن يروا الصورة الكلية، 

وعدم الذهاب بعيداً يف الفعل أو اتخاذ اإلجراء.
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وُيعييرف التفكر اإلسييرتاتيجي؛ بأنه عملية عقلية فردية أو طريقة تحليل عقلية تسييأل 

األفراد القيام بوضع أنفسييهم كقادة؛ لرؤية الصورة ككل.  والرؤية واإلحسيياس باملستقبل؛ 

جزءان أساسيييان للفكر اإلسييرتاتيجي.  ويقوم املفكرون اإلسييرتاتيجيون بشكل دائم بإعادة 

تشكيل املستقبل؛ مع خلق نوافذ عىل عامل الغد.  وأشار كلٌّ من »جيمس كوزيس« و»باري 

ي القيادة إىل أن »كلَّ املرشوعات سواء كبرة أو صغرة تبدأ يف عني العقل؛  بوسييرن« يف تحدِّ

فهييي تبدأ بالتخيييل، وباالعتقاد بأن ما كان فقط مجرد صورة رمبييا تتحول إىل حقيقة يوماً 

ما«.  يسييتطيع املفكرون اإلسرتاتيجيون االستفادة من املايض، وفهم الحارض، ورؤية الحدث 

 يف املسييتقبل بشييكل أفضل.  ويتطلب التفكر اإلسييرتاتيجي عقالنية:  وهي طريقة تفكر 

مة؛  أو عملية عقلية تقبل التغير وتحلِّل أسباب ونتائج التغير، وتحاول توجيه مستقبل املنظَّ

ات.  وبشكل أكرث تحديداً؛ فإن التفكر اإلسرتاتيجي يتميز بأنه: لالستفادة من التغرُّ

- يقر بحقيقة التغير.

- يتساءل عن االفرتاضات، واألنشطة الحالية.

- ُيبَنى عىل فهم األنظمة.

- يتصور اإلنجازات املستقبلية املحتملة.

- ينتج أفكاراً جديدة.

- يراعي التوافق التنظيمي مع البيئة الخارجية.

يولِّد التفكر اإلسييرتاتيجي أفكاراً حول مسييتقبل املنظمة، وطرقيياً؛ لجعلها أكرث مالءمًة 

وتناغيياًم مييع العامل؛ إذ يقييوم التفكر اإلسييرتاتيجي بتقييم االحتياجييات املتغرة ألصحاب 

املصالح يف املنظمة، واملتطلبات التنافسييية والسياسييية والترشيعية واالقتصادية والسكانية 

واالجتامعية والتكنولوجية لعامل املنظمة.

يتسيياءل املفكرون اإلسييرتاتيجيون دامئاً:  “ما الذي نفعلييه اآلن، ويجب أن نتوقف عن 

القيييام به؟” و“مييا الذي ال نفعله اآلن، ويجب أن نبدأ يف القيام به؟” وما الذي نفعله اآلن، 

ويجييب أن نسييتمر يف القيام به؛ ولكن يحتمييل أن نقوم به بطريقة مختلفة؟   فبالنسييبة 

للمفكر اإلسييرتاتيجي؛ هذه األسييئلة يتم تطبيقها عىل كل يشء تقوم به املنظمة؛ منتجاتها 

وخدماتها والعمليات الداخلية والسياسييات واإلجراءات، واإلسييرتاتيجيات وغرها؛ تتطلب 
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السياسات الناجحة - غالباً أن تكون كام مل تكن عليه من قبل - فكراً مختلفاً عام كانت تفكر 

فيه، والقيام بالعمل كام مل تقم به من قبل.

 فاملفكرون اإلسرتاتيجيون يقومون بفحص االفرتاضات، وفهم األنظمة والعالقات، وتطوير 

ات السكانية واالجتامعية والتكنولوجية،  سيناريوهات بديلة للمستقبل.  ويتنبؤون أيضاً بالتغرُّ

فضاًل عن التغرات الحاسمة يف السييياقات السياسية والترشيعية.  فالتفكر اإلسرتاتيجي هو 

نشيياط قيادي اىل حدٍّ كبٍر متاماً عامَّ يفعله الخرباء يف مجاالت التخصص؛ عىل سييبيل املثال:  

يتخصص املفكرون اإلسييرتاتيجيون يف العالقات والسياق، بينام يتخصص املفكرون الخرباء يف 

أنشييطة وعلوم دقيقة.  ويترصف املفكرون اإلسييرتاتيجيون بالبديهيية والحدس عندما تكون 

املعلومات غر كاملة، ويركزون عىل العمل والتقدم إىل األمام؛ بينام الخرباء يهتمون بشييكل 

دقيق باملعرفة، واألدلة والبيانات بدقة بالغة باملعرفة، واألدلة والبيانات، ويركزون عىل الفهم.  

كل شخص هو مفكر إستراتيجي:

يوفر التفكر اإلسييرتاتيجي األساس لإلدارة اإلسييرتاتيجية، وبالرغم من ذلك؛ فإن التفكر 

اإلسييرتاتيجي ليييس فقط مهميية املدييير التنفيذي، ومسييؤول الصحة أو املسييؤول األعىل 

للمنظمة.  وليك تكون اإلدارة اإلسييرتاتيجية ناجحًة يجب تشييجيع كل شييخص عىل التفكر 

بشييكل إسييرتاتيجي، وأن يفكر كقائد.  فالقيادة هي فنُّ اإلنجاز – مجموعة من األنشييطة 

والسييلوكيات – وليست مكانة؛ فكل واحد؛ حتى أقل املوظفني راتباً، يجب أن يتم تشجيعه 

عىل التفكر بشييكل إسرتاتيجي وأن يضع يف اعتباره:  كيف يعيد اخرتاع ما يقوم هو أو هي 

 بفعله؟   عىل سبيل املثال:  َفْهُم أنَّ صورة دار املسنني تعتمد عىل إدراك العمالء للنظافة؛ ميكن 

أن يشجع َمْن يقوم عىل رعاية الدار عىل التفكر بشكل إسرتاتيجي، وإعادة تشكيل الطريقة 

التي يتم بها تنظيف دار املسنني.  فالتفكر اإلسرتاتيجي تدعمه اإلدارة املستمرة لإلسرتاتيجية، 

ويتم توثيقه من خالل العملية الدورية للتخطيط اإلسرتاتيجي.  

التخطيط اإلستراتيجي:

التخطيط اإلسييرتاتيجي هو النشيياط التايل يف النموذج العام لإلدارة اإلسرتاتيجية، الذي 

تم توضيحه يف الشييكل1-1؛ فالتخطيط اإلسييرتاتيجي:  هو عملية دورية؛ لتطوير مجموعة 
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من الخطوات للمنظمة؛ إلنجاز رسييالتها ورؤيتها باستخدام التفكر اإلسرتاتيجي؛ لذلك فإن 

املفكرين اإلسييرتاتيجيني يجتمعون معاً، وبشييكل دوري؛ للوصول إىل إجامع عن املسييتقبل 

املرغييوب به للمنظميية، ويطورون قواعد القييرار؛ لتحقيق هذا املسييتقبل، ونتيجة عملية 

التخطيط اإلسرتاتيجي تكون خطة أو إسرتاتيجية.  والتخطيط اإلسرتاتيجي بشكل أكرث دقة:

نا بعملية متسلسلة؛ خطوة بخطوة لخلق إسرتاتيجية. - ميدُّ

- يتضمن جلسات دورية ملجموعة تفكر إسرتاتيجي.  

- يتطلب بيانات؛ لكنه يتضمن إجامعاً واجتهاداً.

- يؤسس تركيزاً منظمياً.

- يسهل صناعة قرارات متناغمة )متسقة(.

- يصييل إىل إجامع حول ما هو مطلوب؛ لضامن تناغم منظمة البيئة الخارجية، وينتج خطة 

إسرتاتيجية موثقة.

تحدد عملية التخطيط اإلسرتاتيجي إىل أين ستذهب املنظمة، ويف بعض األحيان إىل أين 

لن تذهب، ومتّدنا بالرتكيز.  فالخطة تضع االتجاه للمنظمة؛ وذلك من خالل الفهم املشرتك 

للرؤية واألهداف اإلسييرتاتيجية العريضة.  ومتّدنا بنموذج لكل شييخص يف املؤسسة؛ التخاذ 

قرارات متسقة )متناغمة( تحرك املنظمة نحو مستقبل تم تصوره.  

التخطيييط اإلسييرتاتيجي عىل األغلب؛ هو نشيياط اتخيياذ القرار، وبالرغييم من أن هذه 

القرارات يف الغالب يدعمها قدٌر كبٌر من البيانات الكمية؛ فإن القرارات اإلسييرتاتيجية ُتعد 

اجتهادات شييخصية.  وألن القرارات اإلسييرتاتيجية ال ميكن تحديدها كميًّا؛ فال بد أن يعتمد 

املديييرون عىل االجتهيياد الواعي )املطلع( يف اتخيياذ هذا النوع من القييرار، كام يحدث يف 

حياتنا بشييكل عام؛ فكلام كان القرار أكرث أهميًة وكانت إمكانية صياغته كميًّا أقلَّ - َوَجَب 

علينا االعتامد عىل آراء اآلخرين بشكل أكرب، وعىل أفضل اجتهاداتنا الشخصية؛ فعىل سبيل 

املثال:  أهم قرارتنا الشييخصية تتمثل يف: أين الكلية التي سييننضم إليها؟  هل سيينتزوج أم 

ال؟  أين سيينعيش؟  وغرها؛ فهي إىل حدٍّ كبيير اجتهادات مطلعة أو واعية؛ لبناء معلومات 

 معرفية.  وباملثل؛ فإن أهم القرارات التنظيمية؛ كاالنضامم للسوق، وتقديم الخدمة الجديدة 
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أو اكتساب منافس، فرغم اعتامدها عىل املعلومات والتحليل؛ فهي بشكل أسايس لن تتعدى 

االجتهادات الشخصية.

إن تناغم القرار هو أمر أسييايس بالنسييبة لإلسييرتاتيجية؛ فعندما ُتظهر املنظمة سييلوكاً 

متناغاًم )متسييقاً( يكون لديها إسييرتاتيجية.  فاإلسييرتاتيجية:  هي مجموعة من التوجيهات 

أو الخطيية التي تختارها املنظميية؛ لتضمن تناغم القرار، وانتقالها من املكان التي هي عليه 

اليوم إىل حالة مرغوب بها إىل حد ما يف املسييتقبل.  إنها خارطة الطريق إىل ذلك املستقبل.  

وتطوير خارطة الطريق )الخطة اإلسييرتاتيجية( يتطلب تحلياًل موقفيًّا وصياغة اإلسرتاتيجية، 

وتخطيط وتنفيذ اإلسرتاتيجية.  

يتم إنجاز فهم املوقف وتحليله عن طريق ثالثة أنشطة فكرية إسرتاتيجية منفصلة هي:  

1- التحليل البيئي الخارجي.

2- التحليل البيئي الداخيل.

3- تطوير أو تنقيح اإلسرتاتيجيات االتجاهية للمنظمة.  

ويشكل تفاعل ونتائج هذه األنشييطة أساساً للتطور اإلسرتاتيجي؛ هذه األنشطة الثالثة 

املرتابطة تحرك اإلسييرتاتيجية.  وتشيير القوى يف البيئة الخارجية إىل »ما يجب عىل املنظمة 

القيييام بييه«؛ وذلك يعني أن النجاحة  هييو أن نكون مؤثرين يف البيئيية، وأن نقوم باليشء 

الصحيح.  وتتأثر اإلسييرتاتيجية بشكل إضايف باملوارد الداخلية والكفاءات وقدرات املنظمة، 

ومتثل »ما تستطيع املنظمة القيام به.« وأخراً، اإلسرتاتيجية تحركها الرسالة املشرتكة، والرؤية 

املشرتكة، ومجموعة القيم التنظيمية، واألهداف املشرتكة لإلسرتاتيجيات االتجاهية.

اإلسييرتاتيجيات االتجاهية تتكون نتيجة لفكر وتحليل أسييايس تقوم به اإلدارة الرئيسية، 

وتشيير إىل »ما الييذي تريد املنظمة القيام بييه؟« هذه القوى هي مدخل أسيياس؛ لصياغة 

اإلسرتاتيجية؛ فهي ليست فريدة ومنفصلة كليًّا؛ فهي تتشابك وتتفاعل معاً وتؤثر يف بعضها 

نا الفصل الثاين بخرائط التفكر اإلسييرتاتيجي؛ لفحص البيئة الخارجية للرعاية  البعض.  وميدُّ

الصحييية والعامة.  ويتجه الفصل الثالث للتحليل املنافس ملنطقة الخدمة.  ويناقش الفصل 

الرابع البيئة الداخلية، ويزودنا بخرائط تفكر إسييرتاتيجي؛ لتقييم نقاط القوى والضعف يف 
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املنظمة، وتكوين ميزة تنافسييية.  وسيييتم استكشاف تطوير اإلسييرتاتيجيات االتجاهية من 

خالل خرائط التفكر اإلسرتاتيجي بالتفصيل يف الفصل الخامس.  

بينام يتضمن تحليل املوقف قدراً كبراً من التفكر اإلسييرتاتيجي- جمع وتصنيف وفهم 

املعلومييات - تتضمن صياغتها اإلسييرتاتيجية اتخاذ القرار الذي يسييتخدم املعلومة؛ لخلق 

خطة.  وبالتايل تتضمن صياغة اتخاذ قرارات باالتجاه والتكيف، ودخول السييوق، وقرارات 

إسرتاتيجية التنافس.  وإجامالً فهذه القرارات تؤخذ يف جلسات تخطيط إسرتاتيجي.  وسيتم 

عرض الخرائط اإلسييرتاتيجية للصياغة اإلسييرتاتيجية يف الفصلني السييادس والسابع.  ومبجرد 

صياغة اإلسرتاتيجية للمنظمة )متضمنًة االتجاهية، والتكيفية، ودخول السوق، والتنافسية( 

يتم تطوير خطط التنفيذ التي تنجز اإلسييرتاتيجية التنظيمية.  وتتشكل خطط التنفيذ هذه 

من إسرتاتيجيات مطورة يف املجاالت الرئيسية التي تخلق قيمًة للمنظمة - توصيل الخدمة، 

ودعم األنشييطة - ويتم مناقشييتها إجامالً كجزٍء من التخطيط اإلسرتاتيجي.  ويجب أن يتم 

تطوير اإلسرتاتيجيات؛ لتوصيل الخدمات واملنتجات للزبائن بشكل أفضل من خالل أنشطة 

ما قبل الخدمة، وعند الخدمة وما بعد الخدمة.  إضافًة إىل إسييرتاتيجيات توصيل الخدمة، 

يجب تطوير إسييرتاتيجيات ملجاالت الدعم املضيفة للقيمة؛ مثل:  ثقافة املؤسسيية، والبنية 

واملوارد اإلسرتاتيجية.  وتم مناقشة تنفيذ اإلسرتاتيجية بشكل إضايف يف الفصول 8 - 10.

عملية جماعية لالعبين الرئيسيين:

يسييتطيع املدير التنفيذي القيام بتطوير اإلسرتاتيجية، ويستطيع قسم التطوير املنفصل 

تطوير اإلسرتاتيجية.  وعىل الرغم من ذلك؛ فإن تلك املناهج تواجه املتاعب يف أثناء التنفيذ؛ 

حيث ال يوجد ملكية مشرتكة للخطة أو املهام املرتبطة بها؛ لذلك فإن التخطيط اإلسرتاتيجي 

للمنظييامت هو يف املجمل عملية جامعية؛  إذ إنه يتضمن عدداً من املشيياركني الرئيسيييني 

الذين يقومون بالعمل معاً؛ لتطوير اإلسرتاتيجية.  وذلك بالرغم من أن التفكر اإلسرتاتيجي 

يزودنا ببنية للتفكر حول القضايا اإلسرتاتيجية، والتخطيط اإلسرتاتيجي املؤثِّر يتطلب تبادالً 

لألفكار، ومشاركة وجهات النظر، وتطوير رؤى جديدة، وتحليل نقدي باإلضافة إىل مناقشة 

تقوم عىل األخذ والعطاء.  وسوف تتضاءل جهود التفكر اإلسرتاتيجي بدون تفكر مثر جداً، 

وحوار يركز عىل املستقبل.



طبيعة اإلدارة اإلسرتاتيجية

39اإلدارة اإلسرتاتيجية يف منظامت الرعاية الصحية

فبالنسبة ملعظم املنظامت؛ ليس من املمكن أن يكون كل شخص مشاركاً كاماًل يف عملية 

التخطيط اإلسييرتاتيجي.  وتتم املامطلة يف اتخاذ القرار إذا كان كل فرد يجب أن يكون لديه 

مييا يقول ورمبا ال يتم الوصول نهائياً إىل إجامع، ونحتيياج إىل عدد قليل من الالعبني – كبار 

املوظفني، وإدارة عليا أو فريق قيادة – لتزويدنا بوجهات نظر متزنة ترتكز عىل املعلومات.  

وغالباً ما تشييمل أيضاً ممثيل املجاالت الوظيفية املهمة.  وسوف يضم القائد املؤثر العديد 

ميين األفراد ذوي الخلفيات، ووجهات النظر املختلفة؛ لتوفر املدخالت للعملية.  وباإلضافة 

إىل ذلك فقد يكون بعض املشاركني سياسيني مستفردين ويدفعون املجموعة بطرق جديدة.  

كام أنه إذا متت برمجة كل شييخص مسييبقاً عييىل أن يكون متفقاً مييع الرئيس؛ فلن تكون 

ل إىل خطة عمل. املشاركة رضورية، ولن يتم التوصُّ

والحييلُّ للتخطيط اإلسييرتاتيجي الناجح هييو أن يكون هناك عملييية جامعية؛ أن يكون 

لدينييا عملية ذات هيكلية محددة ومهيكلة ودورية؛ وذلك يكون بداية ملراجعة ومناقشيية 

وتوثيييق كل االفرتاضات.  فبدون عملية مخطط لها، ال يسييتطيع املديرون أبداً الوصول إىل 

 النجاح اإلسرتاتيجي حقاً؛ فبدون عملية مخططة ال يتم مناقشة األفكار وال الوصول إىل نتائج 

وال اتخاذ القرارات وال مالءمة اإلسييرتاتيجيات وال يتم توثيق الفكر اإلسرتاتيجي.  إن طبيعة 

العمل الجامعية والعملية هام غالباً مفاتيح النجاح.

إدارة الزخم اإلستراتيجي:  

يف بعييض األحيان يتم الوصول إىل خطة إسييرتاتيجية؛ لكيين ال يحدث تغير حقيقي، ثم 

يفقد الزخم اإلسييرتاتيجي، وبناء عىل ذلك ال يتم تنفيذ الخطط أبًدا.  ومبرور السيينة؛ يبدأ 

التخطيط اإلسييرتاتيجي مرة أخرى وتعيد الدائرة نفسها.  وهذا ُيعد مثاالً لخطة إسرتاتيجية 

بدون إدارة للزخم اإلسييرتاتيجي.  قال »أالن ويس« يف كتابه عديم االحرتام )حكامنا عرايا(:  

»إننا ال بد أن نتبع املؤسسيية؛ حتى وإن كانت خاطئة« شارحاً أنه يف هذه املواقف املشكلة 

يتم رؤية اإلسييرتاتيجية عادًة كتمرين سنوي عىل أفضل تقدير؛ حيث يؤدي إىل منتج وليس 

عملية يجب استخدامها حقاً إلدارة األعامل.  

ويهتييم العنييرص الثالث لييإلدارة اإلسييرتاتيجية املوضح يف العييرض 1-1 بييإدارة الزَّخم 

اإلسييرتاتيجي، وبأنشطة اإلدارة اإلسرتاتيجية من يوم إىل يوم؛ لتحقيق األهداف اإلسرتاتيجية 
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للمنظميية.  وعندما يتم تطوير الخطط يجب أن يتم إدارتها بنشيياط وتنفيذها؛ للمحافظة 

عىل الزخم اإلسييرتاتيجي.  ويجب أال يتوقف التفكر اإلسرتاتيجي والتخطيط الدوري؛ ألنهام 

يصبحان متأصلني يف ثقافة وفلسييفة املنظمة التي تم إدارتها بشييكل إسييرتاتيجي.  وإدارة 

النشاط اإلسرتاتيجي هي:

- العمل الفعيل؛ إلنجاز أهداف محددة.

- تهتم بعمليات صنع القرار ونتائجها.

- تزودنا باألسلوب والثقافة.

- ُتقيِّم أداء اإلسرتاتيجية.

- هي عملية تعليمية.

- وتبدأ معتمدًة عىل تفكر إسرتاتيجي جديد، وتخطيط إسرتاتيجي دوري جديد.

بالنسييبة للكثر من املنظامت، ُيعد التخطيط اإلسييرتاتيجي هو أسييهل جزء من اإلدارة 

اإلسييرتاتيجية.  وتأخذ عملية التخطيط اإلسييرتاتيجي قدراً أكرب من االنتباه.  وعىل الرغم من 

 ذلك، يجييب تنفيذ الخطط؛ لخلق الزخييم وإدراك الهدف اإلسييرتاتيجي.  والتنفيذ الرديء 

أو عدم التنفيذ يؤدي إىل خطط إسييرتاتيجية عدمية الجدوى.  بينام يجب النظر إىل الخطة 

اإلسييرتاتيجية والتفكر اإلسرتاتيجي األسايس بأهمية؛ ألنهام يتفككان، وكذلك بدون التنفيذ؛ 

فإن إرشييادات اتخاذ القرار التي يتم تزويد املديرين بها عىل كافة املسييتويات يف املنظمة 

تتفكك أيضاً.  وإذا مل يتم إدارة اإلسرتاتيجية بنشاط؛ فلن تحدث.  

ويف الوقت نفسه، يحتاج املديرون غالباً إىل االستجابة للتطورات غر املتوقعة، والضغوط 

التنافسييية الجديييدة.  هذه التحويييالت البيئية تكون فرعية، ويف أحيييان أخرى رمبا تكون 

متقطعيية ومخلة بالنظام للغاية.  وهكذا عندما تحدث تغرات خارجية تظهر فرص جديدة 

وتولِّد كفاءات جديدة، بينام متوت أخرى أو تصر غر منطقية.  وحتاًم سوف تتغر القواعد 

األساسييية للتنافس والبقيياء.  وعىل هذا؛ فإن إدارة الزخم اإلسييرتاتيجي:  هييو كيفية قيام 

املنظمة، وبشييكل بنَّاء بإدارة التغر وتقييم اإلسرتاتيجية، وإعادة اخرتاع أو تجديد املنظمة.  

وكام أشييار “هرني منتزبرج” أن الحلَّ الرئييس إلدارة اإلسييرتاتيجية هو القدرة عىل اكتشاف 

النامذج البارزة واملساعدة يف تشكيلها.
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وتتطلب الصفات البيئية املختلفة، واألشييكال التنظيمية املختلفة طرقاً جديدة لتعريف 

اإلسييرتاتيجية.  رمبا تكون اإلسييرتاتيجية عمليًة بديهية؛ تجارية، سياسية، ثقافية أو تعليمية.  

ففييي هذه الحيياالت، تكون للحقائق قيميية محددة.  كام يجب أن يقييوم املديرون بخلق 

واكتشاف مستقبل متفتح؛ مسييتخدمني قدرتهم عىل التعلُّم يف مجموعات متفاعلة سياسياً 

يف سييلوك تلقايئ منظم تنظياًم ذاتياً.  ويتطلب التعلم دمج وإتقان التعامل مع األفكار غر 

املألوفة، وتبنِّي سلوكيات جديدة.  كام يتطلب التعلُّم الذي يتم مامرسته أن يشارك املديرون 

التنفيذ يف القيادة، ويواجهوا الحقائق القاسييية، ويحصلوا عىل التعلُّم بشييكل شخيص.  إنها 

تتطلب منهم بشييكل أسايس أن يقوموا بتغير اإلدارة؛ باإلضافة إىل أنها تتطلب إدارة الزخم 

إسرتاتيجيًّا.

وبوضوح، ال تعمل اإلسرتاتيجية الرشيدة كام هو مخطط لها )إسرتاتيجية مل يتم تحقيقها(.  

ويف حيياالت أخرى، رمبا تنتهي املنظمة بإسييرتاتيجية مل تكيين متوقعة كنتيجة النجرافها عن 

طريق األحداث )إسرتاتيجية ناشئة(.  إن القيادة والرؤية واإلحساس بطريقنا )التعلم( غالباً 

ماميدنا باتجاه عام بدون اإلحسيياس الحقيقي باألهداف املحددة، أو النتائج الطويلة األجل؛ 

إذ إنه من املمكن جداً أن يتم تطوير إسرتاتيجية وتحقيق هذه اإلسرتاتيجية الحقاً.  إال أنه، 

 يجب أن نكون واقعيني بشييكل كاٍف؛ لفهم أننا عندما ننشييغل يف اإلدارة اإلسرتاتيجية فرمبا 

ليين يكون النمييوذج النظري )تطور النظرية ثييم إنجازها( هو القضية.  رمبييا يتغر الكثر، 

وتتضمن االحتامالت:  

1- هنيياك إعادة صياغة لإلسييرتاتيجية يف أثنيياء التنفيذ؛ حيث تكسييب املنظمة معلومات 

جديدة، وترسل هذه املعلومات تغذيًة راجعًة إىل عملية الصياغة، ومن َثمَّ تقوم بتعديل 

النوايا يف الطريق.

2- البيئة الخارجية يف حالة تدفق، واإلسييرتاتيجيون غر قادرين عىل التنبؤ باألحوال بشكل 

صحيح؛ لذلك قد تجد املنظمة نفسييها غر قادرة عىل االسييتجابة بشكل صحيح للزخم 

الخارجي القوي.

3- املنظامت يف البيئة الخارجية املنفذة إلسييرتاتيجياتها رمبا تعيق املبادرة اإلسرتاتيجية؛ مام 

س الطريق. يدفع إىل تفعيل اإلسرتاتيجية الطارئة أو فرتة تلمُّ
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وبوضييوح، تقوم منظييامت الرعاية الصحية بصياغة اإلسييرتاتيجيات وتحقيقها بدرجات 

متباينة.  عىل سييبيل املثال:  كجزء من اإلسييرتاتيجية املقصودة؛ لتوسيييع السييوق وتحسني 

الخدميية للمجتمع بتحويالت املرىض، تبدأ الكثر من مستشييفيات املجتمع بعرض خدمات 

قلبية؛ مثل:  القسطرة وجراحة القلب املفتوح.  وكنتيجة لذلك، بعض من هذه املستشفيات 

حصييل عييىل حصة سييوقية وزاد ربحهييا.  ومل يتيرس ذلك ملستشييفيات املجتمييع األخرى.  

فاملديرون لديهم توقعات غر حقيقية فيام يتعلق بربح الخدمات القلبية، وعدد اإلجراءات 

املطلوبة.  إن حجم العمل الكبر حاسييم؛ ألنها تسمح للمستشفى برشاء اإلمدادات بحجم 

كبر، ومتدُّ الطبيب بخربة تؤدي إىل نتائج أفضل ومدة بقاء أقل؛  إضافة إىل أن بعض مديري 

مستشييفى املجتمع يسيؤون تقدير مستوى التعويض املايل، الذي يدفعه برنامج تأمني كبار 

السيين Medicare وبذلك يحدث تقليص إضايف عىل الربحية.  إن إسرتاتيجيات مستشفيات 

املجتمع تلك التي تركت الخدمات القلبية مل تتحقق من األمر املطلوب.  

 ما زالت مستشييفيات املجتمييع األخرى عىل ما يبدو أنها تتجه إىل مسييتوى كامل من 

الخدمييات القلبية بدون إسييرتاتيجيات واضحة للقيام بذلك.  ومن خييالل الجهود؛ لإلبقاء 

عىل املرىض وتحسييني صورتها، بدأت هذه املستشييفيات بعرض خدمييات قلبية محدودة؛ 

ولكيين بعييد فرتة قصرة اكتشييفوا أنهم مل يقوموا بعمييل كمٍّ كاٍف من اإلجييراءات القلبية.  

 ولقييد قامييوا بإضافة خدمات، ومعدات، ومنشييآت؛ للمسيياعدة يف خلييق املطلوب بدون 

أن يقصدوا ذلك فعلياً يف البداية، وانتهوا إىل إسييرتاتيجيات ناشييئة نتج عنها حصة كبرة يف 

سوق تقديم الخدمات القلبية.

كل شخص يجب عليه إدارة النشاط اإلستراتيجي:

وكييام هييو األمر يف التفكر اإلسييرتاتيجي؛ حيث يلعب كل شييخص دوراً يف إدارة الزخم 

اإلسييرتاتيجي.  فييكل فرٍد يف املنظمة يجب عليييه أن يعمل من أجل اإلسييرتاتيجية، ويفهم 

كيف ميكن أن يسييهم عمله يف إنجاز األهداف اإلسييرتاتيجية؟   وكام اقرتح »ماكس ديربي« 

أن القييادة واجبهييم توفر الزَّخم والحفاظ عليه.  والعمل الوحيد املرشوع املسييموح به يف 

املنظمة؛ هو العمل الذي يسييهم يف تنفيذ الُخطة اإلسرتاتيجية.  مع أن املنظامت رمبا تنجز 
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نتائج أفضل لفرتة قصرة من الوقت؛ مام يستدعي جهود اإلدارة باإلضافة اىل القيادة؛ إلدامة 

هذه القدرات اىل أبعد حدٍّ يف املستقبل.

فوائد اإلدارة اإلستراتيجية:

هييذه املراحل الثالث لييإلدارة:  التفكر اإلسييرتاتيجي، والتخطيط اإلسييرتاتيجي، وإدارة 

النشاط اإلسرتاتيجي- سوف متد منظامت الرعاية الصحية بالفوائد الكثرة؛ وعىل الرغم من 

أن اإلدارة اإلسرتاتيجية هي فلسفة أو طريقة إلدارة املنظمة؛ فإن فوائدها ليست دامئاً قابلة 

للقياس؛ وبإيجاز، اإلدارة اإلسرتاتيجية:

- تربط املنظمة بكل من الحسِّ العام بالغرض والقيم املشرتكة.

ن األداء املايل يف كثر من الحاالت. - تحسِّ

ر اإلرشيياد باإلضافة إىل التناغم  - متييدُّ املنظمة مبفهوم واضح لذاتها وأهدافها الدقيقة، وتوفِّ

يف اتخاذ القرار.

- تسيياعد املديرين عىل فهم الحارض، والتفكر يف املسييتقبل، وإدراك اإلشارات التي تقرتح 

. التغرُّ

- تطالب املديرين بالتواصل رأسياً وأفقياً.

ن التنسيق الكيل يف املنظمة. - تحسِّ

- تشجع اإلبداع والتغير يف املنظمة؛ لسدِّ احتياجات األوضاع املتحركة.

اإلدارة اإلسييرتاتيجية:  هي منظور فريد يتطلب أن يتوقف كلُّ شييخص يف املنظمة عن 

التفكر بشييكل منفرد؛ فيام يخص الوظائف الداخلية واملسييؤوليات العملياتية.  إنها تؤكد 

ن اتجاهاً جديداً بشييكٍل أسييايس، وأن يكون حالة  عييىل أن يتبنَّييي كلُّ فرد ما ميكن أن يكوِّ

جديييدة يف األسيياس؛ توجه خارجي واهتييامم بالصورة الكبرة الكلية.  إنها تفاؤلية بشييكل 

أسييايس؛ فهي تدمج »ما هو كائن وما ميكن أن يكييون«.  يوضح املنظور 1-4 تطبيق كتاب 

»جيم كولني« من الجيد إىل العظيم، ملنظامت الرعاية الصحية.
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منظور 4-1:

 من جيد إلى عظيم في الرعاية الصحية:

منذ سيينوات مضت كان لكتاب »جيم كولني« )من جيد إىل عظيم(؛ تأثر عىل مشييهد 

األعامل من خالل التساؤل:  ملاذا تخاطر بعض الرشكات...  والبعض اآلخر ال؟  فقد قام »جيم 

كولني« بدراسيية عدد 1435 ميين الرشكات الجيدة، وحلَّل 11 من الييرشكات الكبرة )انظر:  

كتييب مدييير الرعاية الصحية يف الفصل:  8(.  بدأ »شيييب كادويييل« ورشكاؤه مرشوع من 

»جيد إىل عظيم« يف الرعاية الصحية، وقاموا بدراسة عدد 44 من منظامت الرعاية الصحية؛ 

تييرتاوح يف الحجييم ما بني 15 إىل 854 رسيراً.  املرشوع اإلضايف الذي قامت به املجموعة هو 

تقييم 226 من منظامت الصحة يف لوس أنجلوس، وكاليفورنيا.  بالنسييبة لكل منظمة قاموا 

بقياس التغيرات يف التكلفة لكل حالة مخرجة من املستشييفى، مع التعديل ملزيج الحاالت 

املرضية.  وقد تم تسييمية تلك املنظامت التي وصلت اىل نسييبة 75% أو أعىل )الربع األول( 

باسم محسني الكمية، وهؤالء يف )الربع األدىن( تم نعتهم بي »أفكار مجهضة من البداية«.  

 نسييبة حوايل 20% من محسييني الكمية كانوا يف وضع تكلفة حسن )مالئم(، و20% من 

ذوي األفكار التى مل تتم من البداية كانوا يف وضع تكلفة غر حسن )غر مالئم(.  وقد الحظ 

ني الكمية رسيعاً ما يكونون أفضل، وذوي األفكار املجهضة  الباحثون أنَّ هذا يعني أن محسِّ

من البداية رسيعاً ما يكونون أسوأ.  مبعنى آخر؛ فإن الفجوة األدائية تتنامى، وأن منظامت 

الرعاية الصحية التي مل تطبق إسرتاتيجيات تحسني الكمِّ حملت مخاطر الرتاجع إىل الخلف 

عيين املنظامت التي كانت ترفع الحواجز )فجييوة األداء(، وتعيد تعريف امللعب؛ تعاين من 

قيام املنظامت التي ترفع املانع، وتعيد تعريف مجال اللعب بتجاهلها.  

بعض المبادئ المهمة لمحسني الكمية:

يينو الكمية بتحليل وتحديد املجاالت  1- وضييع أهييداف غر قابلة للتفاوض؛ إذ  يقوم محسِّ

التي يكون فيها التحسييني ممكناً ورضورياً.  فهم يحددون االختالفات الكربى من خالل 

زوا عىل املجاالت القليلة الحيوية التي سوف تؤدي إىل  املعاير القياسييية املعتمدة، ويركِّ

أكرب اختالف إيجايب يف املنظمة.  يتسييلم أصحاب األفكار املجهضة من البداية معلوماٍت 
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عن الفجوة، ويناقشييونها ملدة ستة أشييهر، ويبحثون عن معلومات أكرث، ويتفقون عىل 

ث أكرث.  ويفرس محسيينو الكمية النتائييج كنداء عاجل للعمييل.  ويقوم القادة  التحييدُّ

اإلسييرتاتيجيون بزيادة الجهد يف لحظات محددة، ويبقون املنظمة عىل املسار الصحيح، 

ويربهنون أن الفشل يف القيام بالعمل ليس خياراً.

2- الرتكيييز عىل األعامل الرئيسييية؛ إذ ال ميكن أن تكون منظييامت الرعاية الصحيَّة هي كل 

يشء بالنسييبة للجميع.  يجب أن تطور املنظامت قامئًة “بالتوقف عن العمل”؛ لتشمل 

تلك الخدمات األقل ربحيًة؛ كام يجب أن يتم إزالتها، والتخلص من أيِّ خدمة يف الرعاية 

الصحييية هو أمٌر صعب؛ ألنه ال أحد يريد إزالة الخدمة التي تسيياعد الناس؛ حتى وإن 

كانت غالية جداً.  كام أن الرتكيز عىل تلك الخدمات التي تدعم الرسالة الرئيسية، وفصل 

القضايييا املالية عن القضايا العاطفية، رمبا تجعل قرار عدم اإلبقاء عىل الخدمة أسييهل 

وأكرث موضوعية.

ل  3- اسييتخدام منهج سياسيية الشييدة – اللني؛ عندما نبييدأ بالفهم املحكييم لالتجاه املفضَّ

للمنظميية، ثم نفوِّض القادة الذين لديهييم املرونة يف تحديد كيفية تحقيق االتجاه، ويف 

د من أن املنهج املختار يعمل بنجاح.   النهاية يقومون بالرَّصد واملحاسبة الدقيقة؛ للتاكُّ

ييني الكمية لديهم ثقافة املحاسبة؛ لكن ليسييت ثقافة عقابية؛ فهم ال يؤمنون  إن ُمحسِّ

د ميين أن النهج املختار يعمل بنجاح؛ فبدالً من  بالتهديد بالرَّصد واملحاسييبة الدقيقة؛ للتأكُّ

عقاب من ال يقومون باإلنجاز تقوم اإلدارة العليا مبسيياعدتهم؛ حتى يقوموا بإنجاز النتائج 

املرغوب فيها.  كام سييجل »كولني« أن املنظييامت العظيمة ال متلك لحظات إعجازية )عصا 

سحرية(؛ للتغير؛ فبدالً من ذلك تركز عىل وجود قيادة ملتزمة ومنضبطة وعملية.

المصدر: شييانون .ك .بيرب، »من الجيد إىل العظيم يف الرعاية الصحية:  كيف تقوم بعض 
املنظامت برتقية أدائها.« املدير التنفيذي للرعاية الصحية 19، رقم 3 )2004(، من 20 - 26.

يحتاج قادة الرعاية الصحية مدخاًل شيياماًل لإلدارة اإلسييرتاتيجية؛ إلرشاد منظامتهم من 

خييالل التغيييرات املجتمعية يف صناعة الرعاية الصحية.  وسييوف تثبت مفاهيم وأنشييطة 

وأساليب اإلدارة اإلسرتاتيجية التي عرضناها يف هذا الكتاب أنها ذات قيمة يف إنجازات هذه 

التعبرات والتفاعل معها.  باإلضافة إىل أن الفوائد الداخلية غر الكمية لإلدارة اإلسرتاتيجية 
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سييوف تسيياعد منظامت الرعاية الصحية يف تحقيق تكامل أفضييل للمجاالت الوظيفية مبا 

يضمن االسييتغالل اإلسرتاتيجي للموارد املحددة، وإرضاء الجامهر املختلفة الذين نخدمهم؛ 

الة للرعاية الصحية.   فاإلدارة اإلسرتاتيجية هي املستقبل املرشق؛ لقيادة فعَّ

ما ال يجب في اإلدارة اإلستراتيجية:

يجب أالَّ ُينظر إىل اإلدارة اإلسييرتاتيجية كتقنية سييوف متد املنظمة التي لديها مشكالت 

أساسية باإلصالح الرسيع؛ فاإلصالحات الرسيعة للمنظمة نادرة؛ وغالباً ما تحتاج إىل سنوات 

 لدمييج اإلدارة اإلسييرتاتيجية بنجاح مع قيييم وثقافة املنظمة.  وإذا تم النظيير إليها كتقنية 

أو وسيييلة جديييدة لحييل املشييكلة؛ فإنها محكييوم عليها بالفشييل.  وباملثل؛ فييإن اإلدارة 

اإلسييرتاتيجية ليست تخطيطاً إسييرتاتيجياً فحسب أو مراجعة سيينوية؛ حيث تجتمع قيادة 

املنظمة؛ للحديث حول القضايا الرئيسييية فقط؛ »ليييك تعود إىل العمل كالعادة«.  ومع أن 

املراجعات قد تكون فعالة يف إعادة الرتكيز لإلدارة، ولتوليد فكر جديد؛ فاإلدارة اإلسرتاتيجية 

يجب َتبنِّيَها كفلسفة لقيادة وإدارة املنظمة.

واإلدارة اإلسييرتاتيجية ليسييت عملية إلنجاز عمل كتييايب.  وإذا وصلت إىل نقطة تصبح 

فيها ببساطة عملية تقديم استامرات ومقابلة املواعيد النهائية ورسم جداول للنقاط املهمة 

أو تغييير تواريييخ أهداف وخطط آخر عييام؛ فإنها لن تكون إدارة إسييرتاتيجية؛ إذ تتطلب 

الة عماًل كتابياً بسيييطاً؛ إنها موقف واتجاه وليسييت سلسلة من  اإلدارة اإلسييرتاتيجية الفعَّ

الوثائق.  وباملثل، اإلدارة اإلسرتاتيجية ال يجب أن تبدأ فقط؛ الرضاء متطلبات هيئة منظمة 

 أو متطلبييات هيئة اعتامد »خطة«؛ ففي هذه املواقف ال يرتتييب التزام عىل القيادة العليا 

وال مشاركة متوقعة ممن هم يف املنظمة، ورمبا يتم تنفيذ الخطة أو ال يتم تنفيذها.

اإلدارة اإلسرتاتيجية ليست عمليًة ملد أو سحب أنشطة املنظمة الحالية يف املستقبل؛ إذ 

إنها ال ترتكز عىل التنبوء باالتجاهات الحالية أو املتوقعة؛ لكنها تحاول تعريف القضايا التي 

ستكون مهمة يف املستقبل.  وال يجب أن يطرح مديرو الرعاية الصحية ببساطة هذا السؤال، 

»كيف سيينقدم هذه الخدمة يف املسييتقبل؟«؛ فبدالً من ذلك، يجب عليهم طرح مثل هذه 

األسييئلة؛ »هل يجب علينا تقديم هذه الخدمة يف املستقبل؟« وما الخدمات الجديدة التي 

سوف نحتاجها؟«، ما الخدمات التي نقدمها اآلن ومل يعد لها حاجه؟«
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منظور األنظمة:

إن املشييكالت التي تواجه املنظامت معقدٌة جداً، وال ميكن أن يكون لها حلول بسيطة؛ 

حيييث إن فهم طبيعة بيئيية الرعاية الصحية، وعالقيية املنظمة بهذه البيئيية واالهتاممات 

املتناقضة غالباً لألقسام الوظيفية الداخلية - تتطلب منوذجاً تصورياً شاماًل؛ لكن من الصعب 

فهييم العالقات املهمة واملعقدة الكثرة جداً.  وقد وجد املديرون اإلسييرتاتيجيون أن نظرية 

النظم العامة أو مدخل النظم ُتَعدُّ منظوراً مهامًّ جداً؛ لتنظيم الفكر اإلسرتاتيجي.

وميكيين تعريف النظام بأنه »كلُّ متصور ترتبط عنارصه مع بعضها البعض؛ ألنها تؤثر يف 

بعضها البعض بشكل مستمر مع مرور الوقت، وتعمل تجاه هدف عام«.  وببساطة، النظام:  

هييو مجموعة عنارص مرتابطة؛ فكل عنرص يرتبط بعنرٍص آخر بشييكٍل مبارش أو غر مبارش، 

وال يوجييد مجموعة فرعية ميين العنارص ال ترتبط بأيِّ مجموعة أخرى.  ُيضاف إىل ذلك، أن 

النظام يجب أن يتسم بوحدة الفرص يف اتجاه أهدافه ووظائفه أو املخرجات املرغوب فيها،  

وإنَّ فهم الكل املعقد من خالل منهج النُُّظم:

- يساعد يف تحديد وفهم »الصورة الكبرة«.

- يسهل تحديد املكونات الرئيسية.

- يساعد يف تحديد العالقات املهمة، ويزودنا مبنظور صحيح.

- يجنبنا االنتباه الزائد لجزء واحد.

- يسمح بحل عىل نطاق واسع.

- يعزز التكامل.

- ميدنا بأساس؛ إلعادة التصميم.

ويتطلييب تطبيق دراسيية األنظمة ميين املديرين اإلسييرتاتيجيني القيييام بتعريف املنظمة 

مبصطلحات أشمل، وتحديد املتغرات املهمة والعالقات الداخلية، التي سوف تؤثر يف القرارات.  

وبتعريف األنظمة يسييتطيع املديرون اإلسييرتاتيجيون رؤية »الصورة الشاملة« مبنظور صحيح، 

وتجنييب تكريس االنتباه املفرط للنواحي الثانوية نسييبيًّا للنظام ككل.  ويسييمح منهج النُُّظم 

للمديرين اإلسييرتاتيجيني بالرتكيز عىل تلك الجوانب من املشييكلة التي تسييتحق االنتباه األكرث، 

وتسمح مبحاولة أكرث تركيزاً عند إعادة حلِّ املشكلة.  كام أشار »بيرت سينج« إىل أن مداخل النظم 
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تسيياعدنا أن نرى النظام كاماًل، وكيف نغر األجزاء داخل النظام بشكل أكرث فعالية وذكاًء.  كام 

تزودنا املناظر من 1-5 باإلدراك اإلضايف الستخدام مناهج النُُّظم؛ لرؤية الصورة الشاملة.

منظور 5-1:

 اإلدارة تعني الرقابة والرقابة تعني اإلدارة:

مامرسيية الرقابة تعني التنظيم واإلرشيياد أو التوجيه.  ومامرسيية اإلدارة تعني الرقابة، 

والقيييام بالعمل أو التوجيه؛ لذلك فإن اإلدارة هييي الرقابة، والرقابة هي اإلدارة.  إن القيام 

م يف السييلوك أو نتيجة عملية لربنامج أو خطة.  وُتعدُّ كلٌّ  باملامرسيية اإلدارية يعني التحكُّ

من الرؤية والرسييالة واإلسرتاتيجيات أنواعاً من الرقابة.  وباملثل؛ فإن السياسات واإلجراءات 

والقواعد، وتقييم األداء ُتعدُّ رقابًة تنظيميًة بشييكل واضح.  وكل هذه هي محاوالت؛ لرتكيز 

الجهييود التنظيمية تجاه نهاية محددة؛ لكن، إذا مل يتم اسييتخدام هييذه األدوات بطريقة 

صحيحة؛ رمبا يتصور املوظفون سيطرة الرقابة وقهرها واستبدادها وتالعبها.

وعندمييا تفتقر العمليييات إىل اإلدارة الجيدة؛ ُتعاب الرقابة أيضاً؛ حيث يتم تفسييرها 

عىل أنها السيييطرة عندما تفرض اإلدارة رقابًة كبرة جداً، وتدير عن كثب شييديد بالتحكم 

يف العمليات الفرعية أو الكثرة التفاصيل.  تتطلب اإلدارة اللمسيية الصحيحة؛ فكلام كانت 

الرقابة مسيييطرًة بشييكل أكرب؛ أدى ذلك إىل خلييق بروقراطية َمْيُؤوس منهييا.  وإذا كانت 

الرقابة ضعيفًة جداً؛ فإننا نفتقد االتجاه؛ مام يسييبب صعوبة يف إنجاز األهداف التنظيمية.  

فعندما يكون هناك إدارة بشكل كبر جداً »رقابة«؛ فسوف يكون هناك تضييق عىل اإلبداع 

واملوهبة واملبادرة الفردية؛ أو تكون هناك إدارة ضئيلة جداً تحل الفوىض.  اإلدارة يجب أن 

تركز الجهود برشط أال تكون مستبدة أو متالعبة.

ييهل جداً املبالغة يف اإلدارة )الرقابة(؛ إذ إن القاعدة العامة لالختبار  ومعروف أنه من السَّ

والتجربيية؛ هييي أن »األقل هييو األفضل«.  ويبييدو أن تحديد االتجاه ومتكييني الناس؛ التخاذ 

الة  قراراتهييم بخصييوص ما هو أفضل؛ إلنجاز الرؤييية - يبدو أنه ناجح.  وتكييون اإلدارة الفعَّ

)الرقابة( رضورية إذا قامت املنظامت بتجديد نفسها؛ لكن عىل الرغم من ذلك، فإن اإلدارة أو 

الرقابة الزائدة ميكنها تدمر املبادرة، ويتم رؤيتها كتدخل وخوض وغالباً تقلل التحفيز أيضاً.
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وإدراكاً ألهمييية إطار عمل النُُّظم يشيير مديرو الرعاية الصحية بشييكل عام إىل »نظام 

الرعاييية الصحية« أو »نظييام توصيل الرعاية الصحية«، ويناضلييون من أجل تطوير أنظمة 

تنظيمييية داخلييية منطقية؛ للتعامل مع البيئة.  وبنفس الطريقيية يجب أن يقوم املديرون 

اإلسييرتاتيجيون للرعاية الصحية باستخدام أنظمة؛ للمسيياعدة يف التفكر اإلسرتاتيجي حول 

البيئيية الخارجية.  وميكن لنييا أن نفكر يف املجتمع، واإلقليم كنظام متكامل مع كل جزء من 

النظام )النظام الفرعي( يقدم مساهمًة فريدة باالعتامد عىل بعضها البعض.

مستوى وتوجه اإلستراتيجية:

سييوف نحتاج إىل منظور النُُّظم؛ لتحديد مسييتوى اإلسييرتاتيجية وعالقة اإلسييرتاتيجية 

بأنشييطة اإلدارة اإلسييرتاتيجية؛ لذلك، يجب أن يؤخذ باالعتبار املستوى التنظيمي، واالتجاه 

وأن يتم تحديدها بدقة قبل أن نبدأ بالتخطيط اإلسييرتاتيجي؛ عىل سييبيل املثال:  رمبا يتم 

تطوير اإلسرتاتيجيات ملنظامت معقدة وكبرة لوحدات صغرة مركزة جيداً.  ويختلف مدى 

القرارات اإلسييرتاتيجية التي تييم العمل بها يف هاتني املنظمتني اختالفييًا كبراً، ولكن كليهام 

ميكنه االستفادة من اإلدارة اإلسرتاتيجية.

إن التعريف الواضح والدقيق ملستوى التفكر سوف يحدد نوع ومدى القرار الذي يجب 

اتخاذه يف التخطيط اإلسييرتاتيجي؛ عىل سبيل املثال:  نظام الرعاية الصحية املتكامل بشكل 

كبر، رمبا يطور إسييرتاتيجية لعدد من املستويات – مستوى الرشكة األم، ومستوى مجموعة 

األعامل، ومسييتوى املنظمة، ومستوى الوحدة.  كام َتمَّ توضيحه يف العرض 1-2.  وعند أخذ 

هذه املنظومات اإلسييرتاتيجية معاً يف االعتبار تنتج هرمية من اإلسرتاتيجيات التي يجب أن 

تكون متناغمًة، ويدعم بعضها البعض.  فكل إسرتاتيجية هي وسيلة إلنجاز غايات املستوى 

؛ فإن مسييتوى الوحدة هو وسيييلة إلنجاز غايات املستوى التنظيمي.   التايل األعىل.  ومن َثمَّ

ويخدم مسييتوى املنظمة بدوره كوسيييلة إلنجاز غايات املسييتوى ملجموعيية األعامل.  ويف 

النهاية، يكون مسييتوى مجموعة األعامل هو الوسيييلة للغايات التي ُأسسييت عىل مستوى 

الرشكيية األم.  وكييام َتمَّ توضيحه يف العرض1-2؛ فإن جزًءا من السييياق لإلسييرتاتيجية األقل 

مستوى تم تقدميه من خالل التخطيط اإلسرتاتيجي لإلسرتاتيجيات األعىل مستوى.
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عرض 1-2:  الرابط بني مستويات اإلدارة اإلسرتاتيجية
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إن نظام صحة الثالوث األقدس، هو عارش أكرب نظام صحة، ورابع أكرب نظام صحة كاثولييك 

يف الواليييات املتحدة، ومثال ملنظمة الرعاييية الصحية التي يجب عليها تطوير خطة لجميع 

املسييتويات التنظيمية األربعة.  كام أنه من بداية عام 2013 كان الثالوث ميتلك ممتلكات 

ر بقيمة 11.3 بليون و9 بليون أرباح، وشملت 49 مستشفى لألمراض الحادة، و432 من  تقدَّ

منشييآت للمرىض الخارجيني و33 من منشييآت الرعاية الطويلة األجل، والعديد من مكاتب 

الصحة املحلية، وبرامج رعاية للمرىض يف مرحلة االحتضار، والتي تتواجد يف عرش واليات من 

الواليات املتحدة األمريكية.  وبوضوح يجب أن يتم تطوير ُخَطط؛ من أجل مستوى الرشكة 

األم صحة الثالوث؛ لكل قسييم رئييس؛ مثل:  نظام مستشفى الرحمة للقديس يوسف، وكل 

 منظمة متميزة داخل القسم؛ مثل:  مستشفى الرحمة للقديس يوسف، ويف وحدات متعددة 

) العمليات العالجية(.

إستراتيجية على مستوى الشركة األم:  

تتعامل اإلسييرتاتيجيات عىل مسييتوى الرشكات األم مع السييؤال:  ما األعامل التي يجب 

أن نتواجد بها؟  إن مثل هذه تؤخذ باعتبارها أسييواقاً متعددًة، ويف بعض األحيان أسييواقاً 

غر مرتابطة، وهي إجامالً تعتمد عىل العائد، وعىل االسييتثامر، والحصة السوقية أو الحصة 

السييوقية املتوقعة وتكامل النظام.  وبالنسبة لنظام صحة الثالوث األقدس؛ فمن الواضح أن 

.  ولقد أدى التسيياؤل عن األعامل التي يجب أن نتواجد  منظييور الرشكة األم ُيعدُّ أمراً مهامًّ

فيها إىل أعامل تتمتع بنفوذ شييبه ذايت؛ تتم يف العديد من األسييواق متضمنًة املستشفيات، 

ومنشييآت املرىض الخارجيني والرعاية الطويلة األجل، والصحة املحلية، ودور رعاية الحاالت 

امليؤوس منها.  وميكن أن يتضمن السييؤال اإلسييرتاتيجي الرئييس:  ما أنواع األعامل األخرى 

التييي يجب أن يأخذها نظام صحة الثالوث بعني االعتبار؟   عىل سييبيل املثال: هل العناية 

بالصحة أو مراكز الصحة العقلية هي خطوة إسرتاتيجية مناسبة؟   

إستراتيجية على مستوى مجموعة األعمال:

ُتعييدُّ هذه اإلسييرتاتيجيات أكرث تركيزاً، وتوفر االتجاه لنوع منفييرد من األعامل؛ إذ غالباً 

ما تهتم إسييرتاتيجيات املجموعة بتحديد مكانة املجموعة التنافسية.  وُيشار غالباً إىل هذه 
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املنظييامت التييي تتمتع بحكم ذايت عىل أنهييا وحدات عمل إسييرتاتيجي أو وحدات خدمة 

إسييرتاتيجية.  ولذلك؛ فإن املديرين اإلسييرتاتيجيني لهذه الوحييدات يهتمون كثراً مبجموعة 

محددة من املنافسني، واألسواق املعروفة جيداً )مناطق الخدمة(.

وبالنسييبة لنظام صحة الثالوث؛ يجب أن يتم تطوير إسرتاتيجيات ملجموعة املستشفى 

ومجموعة تسهيالت املرىض الخارجيني ومجموعة العناية الطويلة األجل وغرها.  وبالنسبة 

ملجموعة املستشييفى؛ فإن األسييئلة الرئيسييية ميكن أن تضم ما ييل؛ ما عدد املستشييفيات 

الفضىل؟  ما األسواق التي ينبغي أن يدخلها نظام الثالوث مبستشفى جديدة؟  هذا املنظور 

يهتم بنوع واحد من األعامل واألسواق.  ومن ثم؛ فهو مختلف جداً عن منظور الرشكة األم 

التي تتعلق باألعامل الواجب عىل نظام الثالوث القيام بها.

إستراتيجية على مستوى المنظمة:

يف داخييل مجموعة األعييامل، من املمكن أن تقوم الوحييدات التنظيمية املنفردة كذلك 

بتطوير إسييرتاتيجيات.  عادة ما تهتم هذه اإلسييرتاتيجيات عىل مسييتوى املنظمة مبنافسة 

إحدى املنظامت داخل منطقة خدمة محددة بدقة؛ عىل سبيل املثال:  من املمكن أن تقوم 

كل مستشييفى يف مجموعة مستشييفى الثالوث بتطوير خطة إسييرتاتيجية؛ ملواجهة ظروف 

السوق الخاص بها.  

رمبا تتضمن األسئلة الرئيسية ملستوى اإلسرتاتيجية ما ييل:  ما مزيج خدمات املستشفى 

األكرث مالءمة للسييوق؟  وما اإلسييرتاتيجيات التي يسييتخدمها املنافسييون لزيادة حصتهم 

السوقية؟   

إستراتيجية على مستوى وحدة األعمال:  

تقوم اإلسرتاتيجيات عىل مستوى الوحدة بدعم اإلسرتاتيجيات التنظيمية من خالل إنجاز 

أهداف محددة.  وميكن تطوير اإلسييرتاتيجيات التنفيذية للوحدة يف أقسييام املنظمة؛ مثل:  

العمليييات اإلكلينيكية، وأنظمة املعلومات، واملالية، والتسييويق، واملييوارد البرشية وغرها.  

وتتعامييل إسييرتاتيجيات الوحدة مع قضيتييني؛ األوىل:  أنها معنية بدمج األنشييطة الثانوية 
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الفرعية املتعددة.  ثانياً:  أنها مصممة؛ لربط سياسييات املجاالت الوظيفية املتعددة مع أيِّ 

تغيرات يف بيئة املجال الوظيفي.

إضافييًة إىل ذلك؛ فإن إسييرتاتيجيات الربط موجهة؛ إىل دمج وتكامل الوظائف نفسييها، 

وخلق قدرات داخلية عرب هذه الوظائف؛ )عىل سبيل املثال:  برامج الجودة أو تغير ثقافة 

املنظمة(.

هرمية اإلستراتيجية:  

رمبا يتم توظيف اإلدارة اإلسييرتاتيجية بشييكل مستقلٍّ يف أي مسييتوى تنظيمي.  وعىل 

الرغييم ميين ذلك؛ فإنها تكون أكرث تأثييراً إذا كان هناك دعٌم ابتداًء ميين القمة إىل القاعدة 

وإسييرتاتيجيات متكاملة من مستوى إىل املستوى الذي يليه.  وبال شك؛ فإنه بالنسبة لبعض 

املنظامت ال يوجد بها الرشكة األم أو مسييتوى مجموع األعامل؛ مثل:  مستشييفى املجتمع 

القائم بذاته )املسييتقل( أو منظمة الرعاية الطويلة األجل.  بالنسييبة لهذه املنظامت؛ فإن 

مسألة املجال واملنظور وتكامل اإلسرتاتيجية هو أمٌر مبارش وأكرث وضوحاً.

أهمية القيادة:  

باملحصلة النهائية؛ فإن اتخاذ القرار اإلسرتاتيجي ملنظامت الرعاية الصحية؛ هو مسؤولية 

اإلدارة العليا؛ فالرئيس التنفيذي األعىل هو املدير اإلسييرتاتيجي، وهو املسؤول الرئييس عن 

مكانيية املنظمة من أجل املسييتقبل.  فالقائد يجب أن يكون قييادراً عىل أن يفهم، وينظم، 

يياالً للرؤية والحفاظ عليها حتى عندما تتطلييب التضحيات؛ ونتيجة لذلك،  وينفذ سييعياً فعَّ

يجب أن يكون القائد لديه القدرة عىل تحديد األشييياء التي يجب القيام بها اليوم، واألشياء 

التي ميكنها االنتظار.  فهم يحددون األولويات باسييتمرار؛ وهم عىل وعي بأن الحروب تتم 

خسييارتها بالقتال عىل جبهات متعددة.  وهم يعرفون الوسييائل الرئيسية للتواصل من يوم 

ليوم، ومن جمهور مسييتمع إىل جمهور آخر.  وإذا مل يفهم الرئيس التنفيذي األعىل بشييكل 

تام أو مل يدعم اإلدارة اإلسرتاتيجية بإخالص؛ فإنها لن تحدث.



الفصل األول

اإلدارة اإلسرتاتيجية يف منظامت الرعاية الصحية 54

أدوار القيادة في المنظمة:

يف املايض كان تطوير اإلسييرتاتيجية قبل كل يشء نشيياَط هيئٍة ذات سييلطة استشارية؛ 

فاستشيياريو التخطيط كانوا يقومون بخلق اإلسييرتاتيجية، ورفعها للمصادقة؛ للموافقة من 

ِقبل اإلدارة العليا.  ولقد نشأ عن هذه العملية ُخَطط مل تكن غالباً واقعية، ومل تأخذ حقائق 

وموارد مجموعة األعامل أو األقسام بعني االعتبار، وفصلت التخطيط عن القيادة.

وعىل مدى الِعْقدين املاضيني؛ تم حل الكثر من هيئات التخطيط الكبرة التقليدية.  كام 

تعلمت املنظامت أن تطوير اإلسييرتاتيجية ال ميكن أن يتم يف عزلة نسبياً؛ لذلك، فقد أصبح 

تطوير اإلسرتاتيجية مسؤولية املديرين الرئيسيني.  وميكن القول بأن تنسيق وتسهيل التخطيط 

اإلسييرتاتيجي ما هو إال مسييؤولية مدير رئييس واحد )غالباً الرئيس التنفيذي األعىل(، ولكن 

فريق القيادة بأكمله مسؤول عن تطوير اإلسرتاتيجية وإدارتها.  والتربير املنطقي لهذا النهج 

هو أنه ال أحد أكييرث اتصاالً بالبيئة الخارجية )الترشيعات املنظمة، التكنولوجيا، املنافسيية، 

التغرُّ االجتامعي.  وغره( من املديرين، والذين يجب عليهم التعامل معها كل يوم وقيادة 

التغير.  ويجب عىل فريق القيادة تنسيييق اإلسييرتاتيجية الكلية للمنظمة وتسهيل التفكر 

اإلسييرتاتيجي يف كلِّ أنحيياء املنظمة؛ نتيجة لذلك يعمل كبار املديرين الرئيسيييني للمنظمة 

كامتييداد للرئيس األعييىل؛ ليضمن مديييرو اإلدارة العليا الرئيسيييون أن عملييية التخطيط 

املستعملة واملنظمة تؤيت أكلها. 

دروس من أجل مديري الرعاية الصحية:

غالباً ما ُتعد اإلدارة اإلسييرتاتيجية مهمًة صعبًة ومعقدًة؛ حيث متدنا اإلدارة اإلسرتاتيجية 

بإطييار عمل مفيييد أو خارطة عقلية من أجل تصور وتطوير خطط للمنظمة.  كام تشييمل 

اإلدارة اإلسرتاتيجية التفكر اإلسرتاتيجي والتخطيط اإلسرتاتيجي، وإدارة الزخم اإلسرتاتيجي.  

ويف الواقع؛ يتم دمج هذه العنارص معاً كإسييرتاتيجية يتم تشييكيلها، وإعادة تشييكيلها من 

خالل القيادة والحدس، والتعلم التنظيمي.  وبالفعل؛ فإن تنفيذ اإلسرتاتيجية من املمكن أن 

يخلق فعلياً إسرتاتيجية جديدة متاماً أو غر مقصودة.  

لقد تم اسييتخدام مفهوم اإلدارة اإلسرتاتيجية بنجاح من ِقبل منظامت العمل، والقوات 
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املسييلحة، ويف املؤسسييات الحكومية، ويجدها مديرو الرعاية الصحية رضورية ملنظامتهم 

أيضاً.  وميكن أن يتم تطبيق منوذج اإلدارة اإلسييرتاتيجية الذي تم طرحه ومناقشييته يف هذا 

الفصل عىل أنواع متعددة من منظامت الرعاية الصحية التي تعمل يف بيئات مختلفة كليًّا؛ 

فهييي مفيدة لكلٍّ من املنظامت الكبرة والصغرة، وتسييهل التفكر اإلسييرتاتيجي يف جميع 

مستويات املنظمة.  

ويتضمن جزُء التخطيط اإلسرتاتيجي يف النموذج؛ التحليل املوقفي وصياغة اإلسرتاتيجية 

وتنفيذها.  وتتحد أنشطة التفكر اإلسرتاتيجي داخل التحليل املوقفي؛ ليك تؤثِّر عىل صياغة 

اإلسرتاتيجية، وبدورها تؤثر صياغة اإلسرتاتيجية عىل تخطيط التنفيذ.  ويف النهاية يجب أن 

يتم إدارة وتقييم وتعديل اإلسرتاتيجية وقت الحاجة.  وُتَعد إدارة الزخم اإلسرتاتيجي عمليًة 

تكراريييًة ميين املمكن أن تضم فهاًم جديداً للموقف، وتغير الخطة األساسييية أو تعدياًل يف 

تنفيذ الخطة.  إن إدارة الزخم اإلسييرتاتيجي تعمل باألساس عىل استمرار التفكر والتخطيط 

اإلسرتاتيجي.  

مت يف هذا النييص؛ من أجل  وقييد َتييمَّ تصميييم خارطة التفكر اإلسييرتاتيجي التييي ُقدِّ

توفر املنطق األسييايس لألنشييطة املتضمنة يف اإلدارة اإلسييرتاتيجية؛ ولييذا فهي تعتمد عىل 

كال املنهجييني:  التحلييييل العقالين، واملدخل الناشييئ) التعلم(؛ لفهم صناعة اإلسييرتاتيجية 

نييا النظييام التحلييييل بنقطيية بداييية ممتييازة؛ لفهم نظرييية أو فكر  يف املنظييامت.  وميدُّ

اإلسييرتاتيجية، وأسيياس ملقارنة ومغايرة اإلسييرتاتيجيات.  وعيل الرغم من ذلك؛ فإن خارطة 

 التفكر اإلسييرتاتيجي ال متثل الحقيقة بشييكٍل كامٍل، وال يجب تطبيقها بطريقة عشييوائية 

أو باعتقيياد أن »الحياة دامئاً تعمل بتلك الطريقة«.  إن اإلدارة اإلسييرتاتيجية ليسييت متريناً 

منتظيياًم أو مدروسيياً جيييداً.  ويف الواقع؛ فإنَّ التفكر ال يسييبق الفعل دامئيياً؛ فاملعلومات 

الكامليية التي تتعلَّق بالبيئة واملنظمة لن توجد أبداً، والعقالنية واملنطق ليسييا دامئاً أفضل 

ميين الحدس والحييظ.  ويف بعض األحيييان تعمل املنظييامت قبل أن تعرف؛ فعيل سييبيل 

املثال:  اإلسييرتاتيجيات املقصودة ليست غالباً هي اإلسييرتاتيجيات املنفذة؛ كاإلسرتاتيجيات 

 امللحوظيية.  وأحيانيياً ال يسييتطيع املديييرون فعل يشء سييوى الخوض يف الطييني، أو ميكن 

أن يكون لديهم خطة رئيسييية واسعة أو قرارات إسرتاتيجية أساسية منطقية؛ ولكن بسبب 



الفصل األول

اإلدارة اإلسرتاتيجية يف منظامت الرعاية الصحية 56

تعقيييد البيئات الخارجية والداخلية؛ فإن التعديالت الجزئية املتدرجة أو التطور املتنور هو 

أفضل ما ميكنهم عمله.

ع القوى  يجب أن يدرك املديرون كام تم طرحه قبل ذلك، أن اإلسرتاتيجيات تخضع لتنوُّ

داخييل وخييارج املنظمة؛ ففي بعض األحيان نتعلم بالفعل.  وفييوق ذلك؛ فإنه بدون خطة 

)خارطيية( ميين الصعب أن نبدأ الرحلة، أو نخلق نوعاً من النشيياط للمنظمة أو نأخذ قراراً 

مناسييباً؛ لذا يبدأ املديرون اإلسرتاتيجيون بالخطة األكرث عقالنية والتي من املمكن تطويرها، 

الون  ويستمرون يف تطبيق التفكر اإلسرتاتيجي.  ويصبح هؤالء املديرون اإلسرتاتيجيون الفعَّ

بارعني يف تجميد وفكِّ تجميد تفكرهم، وخططهم اإلسرتاتيجية كلام تغر املوقف.  

من مكتبة مدير الرعاية الصحية:

إسرتاتيجية الرشكة للكاتب »إتش إجور أنسوف«:  هو منهج تحلييل لسياسة العمل من 

أجل النهضة، والتوسع )نيويورك، إم يس جرو هيل 1965( 

ح »هييرني منتزبرج« بأن نرش كتاب »إسييرتاتيجية الرشكة:  منهج تحلييل لسياسيية  رصَّ

العمل من أجل النهضة والتوسييع« بقلم:  »إتش إجور أنسييوف« كان حدثاً رئيسيييًّا يف عامل 

اإلدارة؛ وميثل الكتاب نوعاً من التصعيد يف تطور نظرية التخطيط اإلسرتاتيجي، مقدماً درجة 

من التطور التي نادراً ما حاول البعض الوصول إليها.

إسييرتاتيجية الرشكة يعتربها الكثر أول كتاب تم تكريسييه بشييكل شييامل إلسرتاتيجية 

األعامل.  ويسييتخدم »أنسييوف« مصطلحاً إسييرتاتيجياً؛ ليك يعني أنهييا »تخص العالقة بني 

الرشكيية )املنظمة( وبيئتها«، كام الحظ »حويس« أنه بنرش كتاب »إسييرتاتيجية الرشكة« تم 

منح املديرين وألول مرة كتاباً نقلهم من املنهج الرسمي لصنع القرار اإلسرتاتيجي، ومنحهم 

عدداً من األدوات التحليلية؛ للمساعدة يف التفكر اإلسرتاتيجي.

عرف »أنسييوف« مفهوم التفاعل املتبادل أو القاعدة املعروفة األعامل 2+2= 5، اعرتف 

كل من »جيلمور« و»برانينربج« بأنهام مدينون لي »أنسييوف« لتعريفه هذا املصطلح املهم، 

والذي قام »أنسوف« بتطويره عندما عمل يف رشكة لوكهيد للطائرات، واستمر يف ذلك؛ ليك 

يكييون جزًءا رضوريًّا من صياغة اإلسييرتاتيجية.  وُيَعدُّ التفاعل املتبادل مفهوماً نقدياً؛ حيث 
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قام اإلسرتاتيجيون بتقييم الحكمة املادية من الدخول يف إسرتاتيجيات؛ مثل:  التكامل الرأيس 

والتنويع.  

احتج »أنسييوف« بأن املنظمة ال ميكن أن تعرف نفسييها بالقول ببساطة بأنها تعمل يف 

الرعاييية الصحية، والنقل، أو أعامل الطاقة.  هييذه التعريفات عامة جداً ليك تعطي املعنى 

املشييرتك؛ إذ إنَّ املعنى املشييرتك هو العالقة بني خدمات الحارض واملسييتقبل، واملنتجات - 

ن اإلدارة الداخلية  واألسواق، والتي »متكن الخارجيني من إدراك إىل أين تتجه املنظمة، ومتكِّ

ميين توجيييه املنظمة«.  ولقد قام »أنسييوف« وانطالقاً من هذا التعريف املشييرتك بتطوير 

 وتعريييف مصفوفة املنتج )السييوق(.  ولقييد أصبحت هذه املصفوفيية معروفة حتى بعد

 30 عاميياً عندما تسييلَّم أنسييوف طلبيياً إلعادة طبييع املصفوفة كل ثالثة أو أربعة أشييهر.  

ر اإلدارة اإلسرتاتيجية.   إن إسييرتاتيجية الرشكة األم التي طورها »أنسوف« حدث مهم يف تطوُّ

وسوف يقدر املديرون اإلسييرتاتيجيون اهتامم وحرص »أنسوف« بربط مفاهيمه اإلبداعية 

باملنظامت الرئيسييية القائدة.  كام يؤكد »ميلفن أنشيين« أن الكتاب له بالنسبة للمديرين 

والعلييامء؛ ألنه يحدد ويرتب بدقة لبنات البناء املتفردة، واملتسييلطة للتحليل املنطقي عند 

تطبيقه عىل تصميم التخطيط اإلسرتاتيجي.  وأكد »والرت سكافر« أهمية إسرتاتيجية الرشكة 

األم قائيياًل:  إنها إحدى املحاوالت األوىل التي تعرض منهجاً مهنياً، وشيياماًل ملشييكلة اختيار 

اتجاه بعيد املدى للمنظمة.

ولعل أفضل ملخص إلسييهامات »أنسييوف« قد أدىل به أحد العارفني به متاماً؛ حيث قال 

»جني إتيش نكامورا«:  إن بناء أنسييوف إلطار نظري منطقي ومتحرك لإلدارة اإلسييرتاتيجية 

ميكن وصفه »بجبال أنسوف«.  يشر عىل الناس أن يحاولوا تسلُّق جبال أنسوف.  يف البداية 

رمبييا تجدها صعبة وممليية.  ومع ذلك وبعد عدة محاوالت، سييوف تجد أن مجهودك هو 

األكرث متعًة وقيمًة، ويستحق القراءة.  
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المصطلحات الرئيسية، والمفاهيم في اإلدارة اإلستراتيجية:
Rational / analytical approachالنهج العقالين/ التحلييل  

company-wide strategyإسرتاتيجية عىل مستوى الرشكة  

Directional strategiesاإلسرتاتيجيات االتجاهية  

Strategy at the level of departmentإسرتاتيجية عىل مستوى القسم

emerging Strategy اإلسرتاتيجية الناشئة   

Health policyسياسة الصحة

Implementation Plansخطط التنفيذ  

Strategic management activityنشاط اإلدارة اإلسرتاتيجية  

Map / Compassخارطة/ بوصلة

Strategy at the organizational levelإسرتاتيجية عىل املستوى التنظيمي

Mental approachاملنهج العقيل  

Site analysisتحليل املوقع  

strategic work Unitوحدة العمل اإلسرتاتيجية  

Strategic managementاإلدارة اإلسرتاتيجية  

Strategic Planningالتخطيط اإلسرتاتيجي  

Strategic thinkingالتفكر اإلسرتاتيجي  

Map of strategic thinkingخارطة التفكر اإلسرتاتيجي  

Strategyاإلسرتاتيجية  

Strategy formulationصياغة اإلسرتاتيجية  

Systems approachنهج األنظمة

Strategies at the unit levelإسرتاتيجيات عىل مستوى الوحدة

unrealized Strategiesإسرتاتيجيات غر محققة   
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أسئلة للمناقشة في الفصل الدراسي:
1- علل:  ملاذا أصبحت اإلدارة اإلسرتاتيجية مهمة اليوم يف بيئة الرعاية الصحية الفعالة؟

2- ما العقالنية يف قبول منظامت الرعاية الصحية لإلدارة اإلسرتاتيجية؟

3- تتبع تطور اإلدارة اإلسييرتاتيجية؛  هل تغرت اإلدارة اإلسييرتاتيجية بشييكل مثر يف أثناء 

تطورها؟

4- كيف تختلف اإلدارة اإلسرتاتيجية عن السياسة الصحية؟

5- قارن ووضح الفرق بني الرؤية التحليلية لإلدارة اإلسييرتاتيجية مع مدخل التعلم الناشئ،  

وما األكرث مناسبًة ملديري الرعاية الصحية؟

رية لعمليات اإلدارة مفيدًة لعمل املديرين؟ 6- ملاذا ُتعد النامذج التصوُّ

 7- مييا خارطة التفكر اإلسييرتاتيجي؟  وكيف تكييون خرائط التفكر اإلسييرتاتيجي مفيدة؟  

 وما حدودها؟

8- ما األنشطة الرئيسية لإلدارة اإلسرتاتيجية؟  وكيف يتم ارتباطها بعضها مع بعض؟

9- وضييح الفرق بني املصطلحات:  اإلدارة اإلسييرتاتيجية، والتفكر اإلسييرتاتيجي، والتخطيط 

اإلسرتاتيجي، وإدارة الزخم اإلسرتاتيجي؟

10- من يجب عليه القيام بالتفكر اإلسييرتاتيجي؟  والتخطيط اإلسييرتاتيجي؟  وإدارة الزخم 

اإلسرتاتيجي؟

 11- هييل التفكر اإلسييرتاتيجي يكييون كافييياً؟  ملاذا ننخييرط يف التخطيط اإلسييرتاتيجي؟  

وما عنارص التخطيط اإلسرتاتيجي؟

 12- مييا املقصود باإلسييرتاتيجيات املنفييذة؟  وكيف ميكن أن يتم تنفيذ اإلسييرتاتيجيات إذا 

مل تكن مقصودًة؟

13- ما الذي ميكن أن يغر اإلسرتاتيجيات املدروسة جيداً، والتي تم تطويرها باستخدام كل 

الخطوات يف التخطيط اإلسرتاتيجي؟

14- ارشح ووضح الفوائد املحتملة لإلدارة اإلسرتاتيجية.  وما أنواع مؤسسات الرعاية الصحية 

التي تستفيد بشكل أكرب من اإلدارة اإلسرتاتيجية؟
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15- ملاذا ُيعد منهج النُُّظم أمراً مساعداً للمديرين اإلسرتاتيجيني؟

16- ما املسييتوى التنظيمي الذي ميكن أن يقوم بتطوير اإلسييرتاتيجية؟  وإذا كان تطويرها 

يتم يف أكرث من مستوى، كيف يتم ربط هذه املستويات عن طريق عملية التخطيط؟

17- كيف تغرَّ دور املخطط اإلسرتاتيجي يف العقود العديدة السابقة؟  وما املهارات الجديدة 

التي ستكون رضورية للمخطط اإلسرتاتيجي؟
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، ولو اعتقدَت أنك ال تس��تطيع؛  »إذا اعتقدَت أنَّك تس��تطيُع؛ فأن��َت على َحقٍّ

فأنت على حقٍّ أيًضا«

هنري فورد
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حدث تمهيدي:

املكانة القانونية للمستش��فيات غري الربحية:  هل تتساوى فائدة املجتمع مع اإليرادات 

الرضيبية املفقودة؟

بس��بب الكساد االقتصادي الكبري لجأت حكومات محلية من مكونات الواليات املتحدة 

األمريكي��ة إىل تقليص موازنات امل��دارس واملوظفني والبنية التحتي��ة – وهي أمور الحظها 

دافع��و الرضائب والناخبون.  وتبحث الواليات التي تعاين م��ن ضائقة مالية؛ إليجاد حلول 

لهذه املشكلة.  وأحد املجاالت التي تم استهدافها بشكل متزايد هو وضع اإلعفاء الرضيبي 

للمستش��فيات غري الربحية، التي أخذت مبالًغا ضخمة من اإليرادات ومل تدفع أي نوع من 

الرضائ��ب.  قبل عام 1969، تم إعفاء املستش��فيات غري الربحي��ة من الرضائب؛ وذلك ألنها 

تخدم املنفعة العامة عن طريق االعتناء باملرىض يف مجتمع مل يستطع تحمل نفقات الرعاية 

الطبية التي يحتاجون إليها.

بين��ا تراقب املجتمعات املستش��فيات وهي تبني مبايَن جدي��دة وتدفع رواتب عالية 

للمديرين التنفيذيني وتش��ري أحدث التقنيات، وُيثار الس��ؤال التايل:  “ما نس��بة إيرادات 

املستشفى التي تتجه نحو الرعاية الطبية غري املعوض عنها؟” فبالنسبة لبعض املستشفيات، 

هي أقل من 1%، ومع ذلك ال تقوم املستش��فى بدفع رضيبة أمالك)محلية(، ورضيبة دخل 

)والية وفيدرالية(، ورضيب��ة مبيعات )محلية ومقاطعة ووالية(، أو رضيبة أرباح رأس املال 

عىل االستثارات؛ عىل سبيل املثال:  إنَّ مستشفيات BGC يف سانت لويس قامت باستثار 

372 مليون دوالر العام املايض )بال رضائب(، إضافة إىل إصدار السندات املعفاة من الرضائب 

)خسارة الرضيبة اإلضافية(.

وقد ألغى قسم إيلينوي لإليرادات الوضع الال ربحي ملركز Provena Covenant الطبي 

ع��ام 2004؛ ألنه مل يقم مبنح رعاية خريية كاملة )800,000 خريية مقابل 113 مليون دوالر 

 Arbana إيراد(، وتم رفض استئناف الوضع الال ربحي؛ حيث وجدت املحكمة أن مستشفى

فشلت يف تسوية اإلعفاء مبنح الرعاية الخريية ألقل من نصف 1% من املرىض الذين خدمتهم 

عام 2002م.  وباإلضافة إىل ذلك هناك ثالث مستشفيات إضافية يف إيلينوي، وهي مستشفى 

النس��اء املتدربات مبستشفى نورث ويسرن التذكاري بش��يكاغو )1.85% الرعاية الخريية(، 
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ومستش��فى إدوارد بنابرفي��ل )1.04% من الرعاية الخريية(، ومستش��فى ديكاتور التذكاري 

)0.99% الرعاي��ة الخريي��ة( تم رفض تجديد وضعها الال ربحي ع��ام 2011م، وهناك خمس 

عرشة مستش��فى أخرى قيد الدراسة؛ بينا متت مطالبة الحاكم بقانون جديد يحدد معياراً 

للمستشفيات لتأهيلها لحالة اإلعفاء الرضيبي.  ويف البيان الصحفي الصادر بتاريخ 11 يناير 

 2012 م أعلن قس��م الصح��ة يف إيلينوي أن املستش��فيات الال ربحية يف الوالية س��اهمت 

ب� 4.6 مليار دوالر يف فوائد املجتمع )561 مليون دوالر للرعاية املجانية أو التي تم خصمها 

م��ن التكلف��ة( يف العام امل��ايل 2009-2010م، وهو ما ميثل زي��ادة 124% عن عام 2005م.  

وقدم االتحاد الدويل للمستش��فيات اقراحاً يفيد بأن القانون الجديد يوسع مفهوم الخريية 

يف قانون الرضائب؛ بحيث ال يتضمن الرعاية الطبية املجانية للمحتاج فحس��ب؛ بل ليشمل 

أيضاً الربامج والخسائر التي حققتها املستشفى يف ظل التأمني الصحي مع معدالت تعويض 

أفضل أقل من أس��عار السوق )قضية املستش��فيات التي تأخذ يف اعتبارها “الرسوم” مقابل 

“التكالي��ف” يف تحدي��د الرعاية الخريية(.  ولقد نصت املحكمة العلي��ا لوالية إيلينوي عام 

2010م عىل أن الخصومات التي تم منحها لربنامج التأمني الصحي بالدولة ال ميكن اعتبارها 

رعاية خريية.

ومن��ذ عام 1969م مل تطالب مصلحة الرضائب املستش��فيات مبنح الرعاية الخريية؛ ليك 

يتم إعفاؤها من الرضيبة الفيدرالية، والحصول عىل التربعات الخريية واملالية؛ للحصول عىل 

اإلعف��اء الرضيبي، طاملا أن املستش��فى متد املجتمع بالفوائد بطرق أخ��رى.  وقد كان قرار 

مصلحة الرضائب بإجراء هذا التغيري قد أىت كاستجابة لألمر القضايئ الذي ينص عىل أن غرف 

الط��وارئ يجب أن تظل مفتوحة لكل أعض��اء املجتمع دون أي اعتبار للمقدرة عىل الدفع.  

و يحدد قرار 1969م عوامَل أخرى ميكن أن تدعم وضع اإلعفاء الرضيبي للمستش��فى مثل 

امتالك مجلس إدارة يتش��كل من أعضاء املجتمع واس��تخدام اإليرادات الفائضة؛ لتحس��ني 

التسهيالت ورعاية املريض والتدريب الطبي والتعليم والبحث.

ورمبا قامت مستش��فى بوس��طن لألطفال بانتهاج األس��لوب الصحيح؛ فليك تربهن عىل 

 Ernest & القيمة التي منحتها مستش��فى بوس��طن ألطفال املجتمع قامت بتعي��ني رشكة

Young للقيام بإحصاء ما ستدين به من الرضائب للحكومات الفيدرالية والواليات واملحلية 



فهم وتحليل البيئة العامة، وبيئة الرعاية الصحية

71اإلدارة اإلسرتاتيجية يف منظامت الرعاية الصحية

ل��و كانت مستش��فى ربحي��ة.  وطبقاً إلحصاء رشكة املحاس��بة؛ ففي عام 2010م س��تدين 

 Ernst & مستشفى بوس��طن برضائب 43.8 مليون دوالر كمستشفى ربحية )وقد أدرجت

Young كل رضيبة محتملة(، ثم قامت املستشفى بعد ذلك بحساب املنافع املجتمعية التي 

قدمتها حس��ب إرشادات مصلحة الرضائب الجديد، وكان التوقع املحافظ هو 244.6 مليون 

دوالر من املنافع لدافعي الرضائب كبديل لحالة اإلعفاء الرضيبي.

المراجع:  

GAO, ”Nonprofit, For-profit, and Government Hospitals:  Uncompensated 

Care and Other Community Benefits,“ GAO-05743-T, May 26, 2005.

Internal Revenue Service, ”IRS Exempt Organizations )TE/GE( Hospital 

Compliance Project, Final Report,“ February 10, 2009.

Kathy Bergen, ”Illinois Department of Revenue Denies Tax Exemption for 3 

Hospitals,“ Chicago Tribune, August 17, 2011, Business p.  1.

www.chiIdrenshospital.org

أهداف التعلم:

بعد االنتهاء من هذا الفصل سوف تكون قادرًا عىل:

1- تقييم أهمية تأثري البيئة الخارجية عىل منظات الرعاية الصحية.

2- فهم ومناقشة األهداف املحددة للتحليل البيئي الخارجي.

3- اإلشارة إىل بعض حدود التحليل البيئي الخارجي.

4- وص��ف األنواع املتع��ددة للمنظات يف بيئ��ات الرعاية الصحية والعام��ة وكيفية إثارة 

مشكالت ذات أهمية للمنظات األخرى.

5- تحديد االتجاهات البيئية الصناعية والعامة التي تؤثر عىل منظات الرعاية الصحية.

6- تحديد املصادر الرئيسية للمعلومات البيئية.

7- مناقشة التقنيات املهمة املستخدمة يف تحليل بيئات الرعاية الصحية والعامة.
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8- إدارة تحليل البيئات الخارجية الصناعية والعامة ملنظمة الرعاية الصحية.

9- اقراح أسئلة متعددة؛ لبدء تفكري إسراتيجي يتعلق بالبيئات الصناعية والعامة كجزء من 

إدارة النشاط اإلسراتيجي.

 The Importance of Environmental أهمي��ة التأثي��رات البيئي��ة

:Influences

منذ خمس��ني عاماً مضت، كان الحصول عىل الرعاية الصحية يش��كل عالقة غري معقدة 

م��ن التس��هيالت واألطباء وامل��رىض الذين يعملون س��وياً؛ حيث كانت كل م��ن الحكومة 

والقط��اع الخاص تقف عىل الهامش وله��ا تأثرٌي قليل األهمية، واليوم أصبح هناك كم كبري 

من املصالح املبارشة وغري املبارشة املش��اركة يف تقدي��م الرعاية الصحية.  فلقد تطور قطاع 

مقدم��ي الرعاية الصحية الربحية تطوراً ملحوظاً؛ فأعال القطاع الخاص مس��ؤولة بش��كل 

كبري عن تطوير وتوفري العقارات واإلمدادات الطبية والكثري من التجديدات التقنية؛ وتنظم 

ال��وكاالت الحكومية أغلبي��ة التوفري الفعيل لخدمات الرعاية الصحي��ة.  والنتيجة أنه خالل 

بحث املنظات عن امليزة التنافس��ية، تس��تثمر أغلب الوقت واملال بشكل متزايد يف جمع 

وتنظيم معلومات عن العامل الذي يقومون بالعمل فيه.

يف النهاية؛ يتجه التفكري اإلس��راتيجي إىل اختي��ار مكانة املنظمة التي تجعلها أكرث تأثرياً يف 

: “أهمَّ عم��ل يقوم به القائد هو توقع  البيئ��ة الخارجي��ة املتغرية.  يكتب Peter Drucker أنَّ

األزم��ة.  رمبا ليس تجنبها ب��ل توقعها؛ فاالنتظار حتى وقوع األزمة يعن��ي التنازل، فيجب أن 

يجعل الشخص املنظمة قادرة عىل توقع العاصفة، وتجاوزها بل وأن يسبقها يف الواقع”.  لذلك؛ 

لتحقيق النجاح يجب أن يتفهم رؤساء منظات الرعاية الصحية البيئة الخارجية التي يعملون 

فيها؛ ويجب أن يتوقعوا ويس��تجيبوا للتغريات املهمة الت��ي تحدث يف تلك البيئة.  إن التفكري 

اإلسراتيجي ودمجه يف خطط إسراتيجية من أجل املنظمة؛ هو اآلن أكرث أهمية من أي وقت.  

وق��د اقرح Joel Barker صاحب الفكر املس��تقبيل أنه:  “يف أوق��ات االضطراب، تزيد القدرة 

عىل التوقع بش��كل كبري من فرص نجاحك، والتوقع الجيد هو نتيجة لالسكتشاف اإلسراتيجي 

الجيد”.  أما املنظمة التي تفش��ل يف توقع التغي��ري وتتجاهل القوى الخارجية أو تقاوم التغيري 
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س��وف تجد أنها تفقد الصلة باحتياجات الس��وق، وخاصة بس��بب التكنولوجيات املتقادمة، 

وأنظمة التوصيل غري الفعالة واإلدارة التي عفا عليها الزمن، وبالتايل س��تزدهر املؤسسات التي 

تتوقع وتعرف بالقوى الخارجية املهمة وتعدل إسراتيجياتها وعملياتها وفًقا لها.  

:Evolving External Issues تطور القضايا الخارجية

أح��د أعظم التحديات التي تواجه منظات الرعاية الصحية هي تحديد التغيريات التي 

ميك��ن أن تحدث ثم التخطيط من أجل ذلك املس��تقبل، وتق��رح املحادثات مع متخصيص 

الرعاية الصحية ومراجعة أدبيات الرعاية الصحية.  أن منظات الرعاية الصحية يجب عليها 

مواكب��ة بعض أو كل املجاالت التالية:  ترشيعي، س��يايس، اقتص��ادي، اجتاعي، دميوغرايف، 

تكنولوجي، تنافيس.

التغيرات السياسية / التشريعية:

- صدور قانون الرعاية امليس��ورة التكلفة )ACA( عام 2010:  ترشيع إصالح رئييس، وُدعم 

يف عام 2012 من املحكمة العليا بش��كل عام )مل يتم الس��اح بالعقوبة أو األمر القضايئ 

بالنس��بة للتأمني الصحي للفقراء Medicaid فقط؛ ما ينتج عنه حق الواليات يف اختيار 

ع��دم تنفيذ هذا الطلب(، وقد تم تنفيذ األجزاء املختلف��ة من هذا القانون عىل مراحل، 

والقليل منه بدأ يف الحال )عىل س��بيل املثال: تغطية األطفال حتى عمر 26 عاماً(،وبدأت 

أجزاء أخرى يف آخر عام 2014 )كاس��تخدام الس��جالت الصحي��ة اإللكرونية من قبل أي 

مق��دم للرعاية الصحية يتعامل مع حكومة الوالي��ات املتحدة، عىل الرغم من أنه يف عام 

2012 كان العدي��د من الالعب��ني يف نظام الرعاية الصحية يطالبون بالتمديد(.  وأش��ارت 

نتائج انتخابات الرئاس��ة لع��ام 2012 أن قانون حاية املرىض والرعاية امليس��ور التكلفة 

سوف يظل عىل حاله، مع احتال القيام باملزيد من التنقيحات؛ مثل:  

.)Sarbanes-Oxley  :زيادة املساءلة عن حوكمة الرشكة األم )عىل سبيل املثال -

- ق��د يق��ل أو يضعف التأمني الذي يقدمه ربُّ العمل؛ حي��ث إن العقوبات املفروضة عىل 

ع��دم تقديم تأمني للموظفني مبوجب ACA أقل من تكلفة التأمني الصحي، ومن املرجح 

أن يتحول املزيد من املوظفني إىل الحسابات الحكومية.  
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التغيرات االقتصادية:

- الرعاي��ة الصحية عىل أغلب املقاييس هي أكرب صناعة وأعظم مش��غل خاص يف الواليات 

املتحدة األمريكية.

- رمبا تنخفض تكاليف اإلجراءات الطبية؛ بينا يتصاعد اإلنفاق الكيل.

- لن يكون لدى أرباب العمل رغبة يف تحمل العبء الكيل للتكاليف الزائدة لتأمني الرعاية 

الصحية لكل من املوظفني واملتقاعدين.

- أك��رث من 49.9 ملي��ون أمرييك مل يكن لديهم تأمني صحي ع��ام 2011.  وهو الرقم الذي 

كان من املتوقع زيادته، ولكن مع صدور قانون الرعاية امليس��ور التكلفة )ACA( أصبح 

ال ميكن التنبؤ به، إن األش��خاص الذين مل يتم تغطيتهم سابقاً يتم تأمينهم من قبل برامج 

الحكومة، ولكن رمبا ينقص عدد َمْن يتم تأمينهم عرب أصحاب العمل؛ ما يؤدي إىل زيادة 

الع��دد ال��كيل ملن مل يتم التأمني عليه.  أو إذا تحول كل من مل يتم التأمني عليه إىل برامج 

الحكومة؛ فهل سيتم تخفيض التكلفة أو زيادتها؟

التغيرات االجتماعية / الديموغرافية:

- بدون حدوث تغيري جذري حقيقي يف نفقات الرعاية الصحية، والذي ال يوجد سبب لتوقع 

حدوثه؛ فإن الخصائص الس��كانية مبفردها س��وف تؤدي إىل زيادة نس��بة الناتج اإلجايل 

املحيل للرعاية الصحية من النسبة الحالية 16% إىل نسبة أعىل %25.

- إن السكان املتقدمني يف السن، ومتوسط حياة الفرد املتزايدة ستضع أعباء عىل اإلمكانيات 

لدى بعض منظات الرعاية الصحية، بينا تراجع الطلب املتناقص سيهدد بقاء اآلخرين.  

وبحلول عام 2020، من املتوقع أن يصل عدد الس��كان األمريكيني الذين يزيد سنهم عن 

65 سنة إىل 53.7 مليون فرد.  

- إن السكان ذوي األصول الالتينية، والذين ال يتحدث الكثري منهم اإلنجليزية أو يتحدثونها 

بصعوب��ة، سيس��تمرون يف الزيادة؛ إذ أصبح املجتمع ذو األص��ول الالتينية أكرَب مجموعة 

أقليات يف أمريكا، ويف عام 2050، سيكون واحد من كل أربعة أمريكيني من أصل التيني.  

- سيستمر تطور املجتمع؛ ليصبح السكان أكرث تنوًعا من الناحية العرقية.  
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- الزيادة يف تفاوت الدخل متوقعة، وهي عامل حاسم يف تحديد توصيل الرعاية الصحية.  

- م��ن املتوق��ع أن يصبح الوصول إىل الرعاية الصحية ذا طبقات، وس��يكون االنقس��ام بني 

الطبقات أكرث تطرفاً.  

- وهن��اك تنبؤات بالنقص الش��ديد يف مهني��ي الرعاية الصحية من غ��ري األطباء، ويف أطباء 

الرعاية األساس��ية؛ وذلك بالرغم من وجود فائض من األطباء يف بعض التخصصات وبعض 

املناطق الجغرافية.

التغيرات التكنولوجية:

- س��وف تس��تمر التكلفة املرتفعة لرشاء أجهزة تكنولوجية جديدة ومتطورة تعتمد بشكل 

كبري عىل الكمبيوتر بالزيادة؛ لتلبية الحاجة إىل رعاية صحية ذات جودة عالية.  

- ما يتطلبه قانون الرعاية الصحية امُليسَّ التكلفة من سجالت صحية إلكرونية سوف ميدنا 

بكميات فائضة من البيانات، وس��يحاول الكثريون جاهدين تحويلها إىل معلومات تحسن 

من جودة الرعاية التي سوف تستخدم لتحديد املدفوعات للمستشفيات واألطباء) انظر: 

املنظور1-2(.

- م��ن املتوق��ع أن يكون هناك إنجازات مهمة يف تكنولوجي��ا املعلومات الطبية؛ مثل: أمتتة 

العمليات األساس��ية لألعال، وواجهات املعلومات اإلكلينيكية، وتحليل البيانات والصحة 

عن بعد.

- وس��وف تظهر تكنولوجيات جديدة يف مجاالت تصميم األدوية والتصوير عىل الحد األدىن 

ورس��م الخرائط الجينية واالختبار واملعالجة الجيني��ة واللقاحات والدم الصناعي وزراعة 

األعضاء )نقل األنسجة واألعضاء من الحيوانات إىل اإلنسان(.

التغيُّرات التنافسية:

- سنش��هد اندماجاً متزايداً يف صناعة الرعاية الصحية؛ بس��بب ضغ��وط التكلفة والتنافس 

الحاد.

- من املتوقع أن يكون هناك تفكٌك يف بعض شبكات الرعاية الصحية.
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- ستس��تمر رشكات الرعاية الصحية يف التوس��ع إىل قطاعات أقل تنظيًا، وإىل أعال خارج 

الرعاية الصحية التقليدية.

- ستزداد أهمية إسراتيجيات فجوة السوق وتسويق الخدمات.

- سيستمر منو العيادات الخارجية، وتطوير أنظمة توصيل الرعاية الصحية البديلة املبتكرة.

- إن تناق��ص القابلي��ة للنم��و والنج��اح لكثري من مستش��فيات الدولة الصغ��رية والريفية 

والحكومية؛ يعني: إعادة ترتيب لنظام توصيل الرعاية الصحية للريف.

- س��يكون هناك عدٌد متزايٌد من األطباء كمديرين تنفيذي��ني يف أدوار القيادة يف منظات 

الرعاية الصحية.

- وس��وف يكون هناك تأكيٌد أكرث عىل الرعاية الوقائية؛ من خالل برامج الس��عادة والصحة 

والسلوكيات الصحية.

- كا س��يكون هناك تأكيٌد متزايٌد عىل احتواء التكلفة وقياس مخرجات الدعاية )التكلفة/ 

الفائدة(.

- وم��ن املتوقع أن يك��ون هناك دوٌر متغرٌي للصحة العامة، من خالل العودة إىل األنش��طة 

األساسية )وقاية واستقصاء األمراض، ومكافحة األمراض، والطأمنة والتأكيد( واالبتعاد عن 

توفري الرعاية األولية.

- سيحدث عجز يف مجال التمريض 800 ألف ممرضة يف عام 2020.  ويقدر مجلس التعليم 

 اإلقليم��ي الجنويب أن��ه يف اإلقليم الذي يضم 16 والية ومقاطعة كولومبيا س��يكون هناك

 40 أربعون ألف وظيفة متاحة للممرضات القانونيات كل سنة حتى 2014.  هذا وبالرغم 

من الحقيقة التي تنص عىل أنَّ 26 ألف متقدمة مؤهلة مل يتم قبولهم يف برامج التمريض 

يف املنطقة؛ نظراً لنقص هيئة التدريس واملنشآت الرضورية لتدريبهم.  

- سيزيد الضغط عىل تقليل تكاليف إدارة الرعاية الصحية.
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منظور 1-2: 

هل األطباء محللو بيانات؟

يف املايض، كان األطباء يدونون القليل من اإلحصائيات؛ خاصة إذا كانت املارسة الطبية 

جاعية.  أو عدد وفيات املرىض واملواليد إذا كان الطبيب متخصصاً يف النساء والوالدة، تلك 

هي األنشطة الرئيسية التي كانوا يقومون بإحصائها؛ لكن هذا عىل وشك التغيري بل سيتغري 

بش��كل الفت وحيث إن مش��اركة البيانات مع الحكومة أصبحت أمراً أساسياً وسيؤثر عىل 

كيفي��ة الدفع لألطباء وحصولهم عىل الع��الوات أو معاقبتهم مع تغري نظام الرعاية الصحي 

إىل نظام أجر خدمة إىل نظام يعتمد عىل القيمة.  

بالنس��بة لربنامج التأمني الصحي لكبار السن Medicare سيبدأ بإدخال “معامل تعديل 

يرتكز عىل القيمة” داخل مجموعات األطباء املكونة من 25 أو أكرث عام 2015.  وسوف يتم 

لة التي تعتمد عىل القيمة عىل كل األطباء عام 2017.  وقام قانون  تطبيق املدفوعات امُلعدَّ

 الرعاية املي��س التكلفة بتفويض الخدمات الطبية املعدل��ة )CMS( مبعاقبة األطباء الذين

 مل يشاركوا، وهذا يخصم نسبة تصل إىل 2% من رسوم الرعاية الطبية املسموح بها، مع منح 

املبلغ نفسه كحوافز تشجيعية.

تتعه��د كل م��ن الجمعية الطبية األمريكي��ة وأكرث من 60 منظمًة أخ��رى )األكادمييات 

مث��ل األكادميية األمريكي��ة لجراحة العظ��ام؛ الكليات، مثل كلية أخصائي��ي علم األمراض؛ 

واملجتمعات مثل املجتمع الطبي لوالية نيويورك؛ والجمعيات مثل الجمعية الكلوية؛ وغريها 

من الجمعيات( مبساعدة األطباء عىل تحسني استخدام البيانات بشكل أفضل، وهذا يتضمن 

معلومات عن املؤمن عليه، وهذا لتعزيز جودة وقيمة رعاية املريض.

إن فش��ل األطباء يف مش��اركة البيانات سوف يكون له نتيجة عكسية.  ويف النهاية سيتم 

مها والتي  تقيي��م كل طبيب بناًء عىل املوارد ذات الجودة املعتمدة عىل ملعلومات التي ُيقدِّ

ق��د يحص��ل أو ال يحصل منها عىل ع��الوات، ووفقاً ملا قال��ه Niall Berman مدير مكتب 

CMS ملنتج��ات املعلومات والتحليل:  “نحن نجم��ع البيانات الخام ونحولها إىل معلومات 

ميكن أن ُيبَنى عىل أساسها إجراء ما عند نقطة تقديم الرعاية”.  وقال كذلك بأنَّ CMS ليس 
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لديها الكثري من الخيارات؛ فاملنظمة ال تستطيع أن تحكم عىل ما إذا كان الطبيب »جيد أو 

سيئ« بدون بيانات.

وإح��دى مثارات القلق لدى األطباء هي تعقيدات إعداد التقارير والطرق التي س��وف 

تس��تخدمها CMS لتقييم الج��ودة؛ لتحديد مقياس الدفع عند وج��ود اختالفات كثرية يف 

خ��ط خدمة ما يضم الكثري من األخصائيني الفرعيني؛ عىل س��بيل املثال:  املارس��ة الطبية 

لجراح��ة العظام تعك��س مجاالت كثرية ميكن أن تظهر؛ ولكن ه��ذه االختالفات يف الجودة 

هي بسبب التفاوتات يف ظروف املريض وليس كيفية إنجاز العمل.  رمبا يكون لدى طبيب 

الطب الريايض تكاليف مخفضة؛ ألنه يتعامل مع أشخاص رياضيني عىل خالف جراح القدم 

والكاحل؛ إذ إنه يتفاعل مع مرىض السكري غري املسيطر عليه؛ حيث ميكن أن تكون الكلفة 

أكرب؛ ولكن هذه الكلفة األكرب ليس��ت بس��بب معالجة املريض؛ بل بس��بب الس��كري غري 

املسيطر عليه، وينظر لهم عىل أن تكلفة عالجهم أعىل، هذا ليس بسبب االختالف يف عالج 

املرىض ولكن بس��بب مرض السكري غري املس��يطر فيه.  لذلك، فرمبا تختلف تقارير جودة 

الطبيب بشكل كبري؛ ولكنها ليست انعكاساً حقيقياً لجودة عمل الطبيب.  

يعرف مسؤولو CMS بأنهم ما زالوا يقومون بتصنيف دور األخصائيني الفرعيني؛ ولكنهم 

يعتقدون بأنه سيتم تطبيق هيكل متعدد الطبقات )بناء متدرج( يأخذ يف االعتبار اختالفات 

الجودة؛ بسبب االختالفات بني أحوال املرىض.

 Joe Cantlupe, ”Data Changes the Doctors’ Game,“ Health Leaders Media, :المص��در
August 23, 2012, online

 The External Nature of الطبيع��ة الخارجية لإلدارة اإلس��تراتيجية

:Strategic Management
 يج��ب أن يتجه كلٌّ م��ن التفكري اإلس��راتيجي والتخطيط اإلس��راتيجي وإدارة الزخم 

اإلس��راتيجي إىل وضع املؤسس��ة يف مكانة مؤثرة بش��كٍل كبري يف بيئتها املتغرية.  والتحليل 

البيئ��ي هو جزء من التحليل املوقفي لخارطة التفكري اإلس��راتيجي املقدمة يف العرض 1-1.  

والنتائج التي تم التوصل إليها يف التحليل البيئي س��وف تؤثر عىل اإلسراتيجيات االتجاهية 
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والتحليل الداخيل.  فالتحليل اإلس��راتيجي هو تفكري إس��راتيجي وتخطيط إس��راتيجي إىل 

حد كبري، ويتش��كل من فهم القضايا يف البيئة الخارجية لتحديد تداعيات تلك القضايا عىل 

املنظمة.

يتطل��ب التحليل البيئي مديرين إس��راتيجيني متوجهني إىل الخ��ارج يبحثون عن طرق 

لتغيري الوضع الراهن بشكل جذري، والحصول عىل يشء جديد متاماً أو القيام بتغيري العملية 

بشكٍل ثوري.  إنهم يبحثون عن فرص للقيام مبا مل يقوموا به أبداً من قبل أو للقيام باألشياء 

املعروفة بطرق جديدة.  لذلك، تتطلُب الطبيعة األساس��ية لإلدارة اإلس��راتيجية اس��تيعاب 

وفهم القوى الخارجية، وتشجيع املديرين اإلسراتيجيني عىل االستفادة من األفكار الجديدة 

يف النظ��ام، والحف��اظ عىل تقبل الط��رق الجديدة للقيام باألش��ياء، والتعرض لوجهات نظر 

موس��عة.  وميك��ن أن يؤدي التحليل البيئ��ي إىل إزالة الغالف الواقي ال��ذي غالباً ما تحيط 

املنظات نفس��ها به، ويحدث التحليل البيئي املؤثر من خالل التفكري اإلس��راتيجي، ويهتم 

هذا الفصل بطرق تقييم البيئة العامة وبيئة الرعاية الصحية، أما الفصل الثالث؛ فريكز عىل 

تحليل طرق تقييم منطقة الخدمة واملنافسني فيه.

 Determining the Need for البيئ��ي للتحلي��ل  الحاج��ة  تحدي��د 

:Environmental Analysis

 اعت��اداً ع��ىل الخربة املكثفة يف قط��اع األعال، قام A.  H.  Mesch بتطوير سلس��لة 

من األس��ئلة؛ لتحديد حاجة املنظمة للتحليل اإلسراتيجي.  تتعلق األسئلة مبنظات الرعاية 

الصحية بشكٍل متساٍو وتتضمن:

1- هل البيئة الخارجية تؤثر عىل تخصيص رأس املال وعمليات اتخاذ القرار؟

2- هل يتم إلغاء الخطط اإلسراتيجية السابقة؛ بسبب التغريات غري املتوقعة يف البيئة؟

3- هل يوجد مفاجأة غري مرغوب بها يف البيئة الخارجية؟

4- هل تتزايد املنافسة يف الصناعة؟

5- هل املنظمة أو الصناعة أخذت بشكل كبري بالتوجه التسويقي؟  
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6- هل يبدو أن أنواعاً مختلفًة أو أكرث من القوى الخارجية تؤثر عىل القرارات، وهل هناك 

تفاعل أكرث بينهم؟

7- هل اإلدارة غري سعيدة بالتوقعات املاضية وجهود التخطيط؟

هذه األس��ئلة تتعلق ببيئات صناعة الرعاية الصحية والعامة إضافة إىل منطقة الخدمة، 

وتقرح اإلجابة بنعم عن أيٍّ من األسئلة؛ إذ إنَّ اإلدارة يجب أن تأخذ يف اعتبارها بعضاً من 

أشكال التحليل البيئي.  وتشري اإلجابة بنعم عن خمسة أسئلة أو أكرث إىل أن التحليل البيئي 

حقيق��ة ملح��ة.  ففي البيئة املتحركة املعارصة اليوم س��وف يجيب أغل��ب مديري الرعاية 

الصحية عىل األرجح ب�»نعم« عن أكرث من سؤال ضمن هذه األسئلة، ويجب بناًء عىل ذلك 

أن يقوم��وا بإجراء التحلي��ل البيئي؛ تقييم االتجاهات واألح��داث والقضايا يف البيئة العامة 

وبيئة صناعة الرعاية الصحية ومنطقة الخدمة.

يح��اول التحليل البيئي الخارجي تحديد وجمع وترجمة القضايا البيئية إضافة إىل توفري 

معلومات لتحليل البيئة الداخلية وتطوير اإلس��راتيجيات االتجاهية؛ ولذلك يبحث التحليل 

البيئي قضية استبعاد الكثري من املفاجآت يف البيئة الخارجية، وال تستطيع املنظات تحمل 

املفاجآت.  وقد أش��ار أحد الكتاب قائاًل:  “إن كل األش��ياء بالنس��بة لألعمى مفاجأة”.  ُتعد 

 إزال��ة املفاج��آت هدًفا مالمئاً؛ ألنه حتى يف فرات التحول السيع��ة والفعالة، يوجد عنارص

 ال تتغري بشكل كبري أكرث من األشياء الجديدة التي تظهر.

إن املديرين اإلسراتيجيني الذين يقومون مبارسة التحليل البيئي قريبون جداً من البيئة، 

؛ ففي الوقت الذي يصبح فيه التغيري ظاهرًا لآلخرين، يكونون بالفعل قد استشفوا  ومن ثمَّ

ى هؤالء املديرون »رؤيويني«؛  مؤرشات هذا التغيري واكتشفوا أهمية التغريات. وغالباً ما ُيسمَّ

وع��ىل الرغم من ذلك؛ ف��إن رؤيتهم غالباً ما تكون ناتجًة عن وعيهم اإلس��راتيجي للتقيصِّ 

والتفس��ري الذيك أو املدروس لإلش��ارة الخفية للتغيري.  ميتلك هؤالء املديرون اإلسراتيجيون 

القدرة عىل إزالة “املفاجآت التي ميكن التنبؤ بها”من أجل املنظمة )املفاجآت التي ال يجب 

أن تح��دث(.  هؤالء املديرون يس��تطيعون تجنب الكوارث بإدراكهم للقضية أو املش��كلة، 

وجعلها أولويًة يف املنظمة، وَحْشد املوارد املطلوبة ملعالجتها.

إنَّ عدم نجاح التخطي��ط والتنبؤ يكون يف بعض األحيان نتيجًة لتوجيه العمليات داخلياً 
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ه خارجياً تجاه الفعالية. إنَّ أنظمة تخطيط كهذه مل تأخذ يف  تج��اه الكفاءة ب��دالً من أن ُتوجَّ

الحسبان العدَد املتزايد والتأثريات البيئية يف تعويضات برنامج Medicare لعام 2014 فقط؛ 

لذا فإن التحديد املبكر للتغريات الخارجية من خالل التحليل البيئي؛ س��وف يدعم بش��كٍل 

 Nashville كبرٍي جهود التخطيط يف منظات الرعاية الصحية؛ عىل سبيل املثال:  طبقاً ملجلة

Business )14 س��بتمرب 2012(؛ فإنَّ HCA القابضة، وأنظمة صحة املجتمع ومستش��فيات 

 Medicare ؛ تحاول أن تتوقع هل ستشارك والية تينييس يف توسيع رعاية الفقراءLife Point

املسموح بها يف قانون الرعاية امليسة التكلفة وحاية املريض أم ال؟  وإذا انسحبت تينييس؛ 

فإنَّ مستش��فيات ناش��فيل الربحية ميكن أن تفقد 22.7 مليار دوالر من 2014 فقط.  وهنا 

يتضُح أنَّ املشكلة أكرث تعقيداً؛ فرشكات ناشفيل لديها 51 مستشفى يف تكساس، وإذا قامت 

تكس��اس باالنسحاب؛ فإن منظات الرعاية الصحية بناشفيل ميكن أن تخس حصتها البالغة 

9.3 مليار دوالر، والتي س��وف تحصل عليها تكس��اس يف أثناء العام األول.  وكا ناقش��نا يف 

املنظور 2-2؛ فإن التحول اآلخر يف البيئة الخارجية الذي يجُب عىل منظات الرعاية الصحية 

أن تستجيَب له بنجاح هو الجاهزية واالستعداد لحاالت الطوارئ والكوارث.

المنظور 2-2:

الجاهزي��ة:  القضي��ة الخارجية الناش��ئة لمنظمات الرعاي��ة الصحية في القرن 

الحادي والعشرين:

 دامئ��اً ما يكون هناك تهديدات للصحة العامة؛ وس��واء كانت أس��بابها وس��ائل طبيعية 

أو عرضي��ة أو مقص��ودة؛ فإن هذه التهدي��دات ميكُن أن تؤدي إىل بداي��ة حوادث الصحة 

العامة؛ لذا فإنَّ جاهزيتنا ملنعها واالستجابة لها، والتعايف بشكٍل رسيٍع من تهديدات الصحة 

العامة هو أمٌر حاسٌم؛ لحاية وتأمني الصحة العامة ألمتنا بوجٍه عام.

َه��ت حكومة الواليات املتحدة تأكي��داً متزايداً ومهًا؛  بعد 11 س��بتمرب عام 2001، وجَّ

من أجل تحس��ني مقدرة وطاقة منظات الرعاية الصحية عىل التعامل مع الكوارث الكربى 

م��ن كلِّ األن��واع.  وع��ىل الرغم من أنه من املقبول عىل نطاٍق واس��ٍع أن كل االس��تجابات 

تك��ون محلية يف الغالب؛ إال إن إس��راتيجية التأهب وتخطيط االس��تجابات املحلية قد َتمَّ 
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التأثرُي عليها باإللزام القومي من كلٍّ من وزارة الصحة والخدمات اإلنسانية )HHS(، ومركز 

م كلتا الوكالتني املس��اعدات التقنية واملالية  مكافحة األمراض والوقاية منها )CDC(.  وتقدِّ

إىل أقس��ام الصحة العامة عىل مس��توى الوالية وعىل املستوى املحيل و املناطقي؛ من خالل 

برنامج التأهب باملستش��فى )HPP( واالتفاقيات التعاونية؛ للتأهب لحاالت طوارئ الصحة 

نا مبوارد؛ لتس��هل اس��تعداد املستش��فيات وأنظمة  العامة )PHEP(.  وهذه االتفاقيات متدُّ

الرعاي��ة الصحي��ة ورشكائهم من املجتمع للَحدِّ من واالس��تجابة والتعايف بش��كٍل رسيع من 

أحداث الدم��ار الجاعي MCI، ولعواصف النظام ملستش��فيات األم��ة والرعاية الصحية.  

وتقوم املوارد لهذا الغرض باالس��تقصاء امللتزم بها ترشيعنا لهذا الغرض باالس��تناد إىل قانون 

.)PAHPA( الجاهزية لجميع املخاطر واألوبئة

والدور األس��ايس للحكومة الفيدرالية؛ هو تنس��يق اس��تجابة الوكاالت للحادث الكاريث،  

 ،)ESF( وينظم نطاق االستجابة القومي االستجابة بني الوكاالت إىل 15 وظيفة دعم رضورية

وهي مجموعات من الوظائف التي ُتس��َتخَدم بش��كٍل أكرث تك��راراً إلمداد الواليات بالدعم 

الفيدرايل.  وتركُز وظائف الدعم األساس��ية عىل الصحة العامة. وأحد االهتامات األساسية 

ملنظ��ات الرعاية الصحية هي وظائ��ف الدعم الصحي - الخدمات الطبية والصحة العامة.  

ونطاق وظيفة الدعم األساس��ية رقم 8 واس��ع، مع مسؤولية؛ لإلمداد باملساعدة اإلضافية يف 

الوظائف األساسية التالية:

- تقييم حاجات الصحة العامة والحاجات الطبية.

- املسح الصحي.

- العاملني يف مجال الرعاية الطبية.

- اإلمدادات واملعدات البيطرية والطبية والصحية.

- إخالء املرىض.

- رعاية املرىض.

- سالمة وأمن األدوية واملواد البيولوجية واألجهزة الطبية.

- الدم ومنتجات الدم.
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- سالمة، وأمن الغذاء.

- سالمة، وأمن الزراعة.

- كل مخاطر الصحة العامة، واالستشارة الطبية، واملساعدة التقنية والدعم.

- الرعاية الصحية السلوكية.

- الصحة العامة، واملعلومات الطبية.

- مكافحة ناقالت األمراض.

- املياه الصالحة للرشب/الرصف الصحي، والتخلص من النفايات الصلبة.

- إدارة الوفيات الجاعية، وتحديد هوية الضحايا، وتطهري الجثث.

- الدعم الطبي البيطري.

 ُترَْجم اتفاقيات تعاون برنامج جاهزية املستش��فى وجاهزية طوارئ الصحة العامة إىل 

طلب��ات جديدة وتفاع��الت ملنظات الرعاية الصحية؛  عىل س��بيل املثال: ميكن أن تطالب 

منظات الرعاية الصحية باملش��اركة يف تطوير تحالف��ات الرعاية الصحية مع رشكاء آخرين 

لوظيفة الدعم األساس��ية رقم 8، وميكن أن تنش��ط يف املستش��فى امل��راد ترخيصه وجوب 

مشاركة املستش��فيات يف برنامج الوالية املتَعلِّق بجاهزية املستقبل؛ من أجل الحصول عىل 

ترخيص، ويجب أن تش��ارك املستش��فيات يف برنامج الجاهزية مبستش��فى الوالية؛ بينا يف 

واليات أخرى تكون املش��اركة اختيارية.  واملشاركة يف أنش��طة الجاهزية ميكُن أن تتضمن 

موارد مالية وبرشية وتس��هيالت.  ومن املهم ملنظ��ات الرعاية الصحية أن تفهَم متطلبات 

وتوقع��ات الوالية والس��لطات املحلية الت��ي تتعلق بالجاهزية وتدمج ه��ذه التوقعات يف 

التقييم البيئي.

إضافًة إىل أنَّ منظات الرعاية الصحية يجُب أن تأخذ يف اعتبارها أصحاب املصالح؛ مثل: 

اللجنة املش��ركة، وروابط مس��ؤويل الصحة عىل مستوى الوالية، والرابطة القومية ومحصلة 

املس��ؤولني عىل مس��توى املدينة و جمعية املستش��فيات األمريكية، واألكادميية األمريكية 

لط��ب األطفال ووكالة إدارة الطوارئ الفيدرالي��ة، ووكاالت إدارة الطوارئ املحلية والدولية 

وأقس��ام الصحة.  يتعاون كلُّ أصح��اب املصلحة هؤالء؛ لتعريف وإدارة كفاءات تعمل عىل 

استمرار قدرات جاهزية الصحة العامة.
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وس��وف تستمر الجاهزية للكارثة اإلنسانية والطبيعية يف التأثري عىل إسراتيجية منظمة 

الرعاي��ة الصحية.  فالتخطيط واالس��تعداد لألعاصري والزالزل والزواب��ع والحوادث البرشية 

وأنواع الكوارث األخرى؛ هو اآلن جزٌء من إسراتيجية منظمة الرعاية الصحية؛ إضافًة إىل أنه 

عندما تنش��أ أس��اليب جاهزية جديدة وتوجهات وقوانني؛ سيتوجُب عىل منظات الرعاية 

الصحية االستجابة وفقاً لذلك.

المصدر: 
 C.  Rucks and Lisa C.  McCormick, Department of Health Care Organization and

.Policy, University of Alabama at Birmingham

US Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and 

Prevention )2011( Public Health Preparedness Capabilities:  National Standards for 

State and Local Planning.  Available

at: http://www.ndhealth.gov/epr/php/PHEP%20Capabilities%202011 .pdf

:The Goals of Environmental Analysis أهداف التحليل البيئي

ع��ىل الرغم من أن الهدف العام للتحلي��ل البيئي هو ضاُن املكانة الجيدة للمنظمة يف 

دة للتحليل البيئي هي: بيئتها؛ إال إنه ميكن تعيني أهداف أكرث تحديداً.  و األهداف امُلحدَّ

ات التي سوف تؤثر عىل املنظمة. - تحديد وتحليل القضايا املهمة الحالية والتغريُّ

- كش��ف وتحليل اإلش��ارات األولية أو الضعيفة للقضايا الناشئة والتغريات التي سوف تؤثر 

عىل املنظمة.

ات املبكرة املحتملة يف املستقبل والتغريات التي سيكون لها تأثري  - التأمل يف القضايا والتغريُّ

مهٌم عىل املنظمة.

- تصنيف وترتيب القضايا والتغريات الناشئة عن املنظات الخارجية.

- توف��ري معلوم��ات منظمة؛ لتطوي��ر التحليل الداخ��يل للمنظمة: املهم��ة، الرؤية، القيم، 

األهداف، اإلسراتيجية.

- تعزيز املزيد من تَبنِّي التفكري اإلسراتيجي يف جميع أنحاء املنظمة.
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إضافًة إىل تحديد القضايا الحالية، يحاول التحليل البيئي َكْشَف اإلشارات األوىل أو الضعيفة 

يف البيئة الخارجية التي قد تنذر عن مش��كلة يف املس��تقبل.  وق��د يعتمُد التحليل يف بعض 

األحي��ان عىل القليل من البيانات الواقعية والقوية، ويحاول املديرون تحديَد مناذج قد تؤرش 

إىل قضايا ناشئة والتي ستكوُن مهمًة للمنظمة، ومثل هذه إذا استمرت يف النشوء أو حدثت 

بالفعل رمبا مثلت تحديات خطرية.  وإنَّ تحديدها مبكراً يساعد يف تطوير اإلسراتيجية.  

كا يج��ُب عىل املديرين اإلس��راتيجيني أن يذهبوا بالتفك��ري اىل أبعد ما هو معروف 

ويتفك��روا بش��أن طبيعة الصناعة، واملنظمة يف املس��تقبل.  وهذه العملي��ة غالباً ما تحثُّ 

عىل التفكري اإلبداعي الذي يتعلق بحارض املنظمة ومنتجات وخدمات املس��تقبل.  إنَّ هذا 

التفكري مهمٌّ يف صياغة رؤية موجهة لهذا التفكري، ويف تطوير املهمة واإلسراتيجية.  وتزودنا 

قامئة القضايا الخارجية الناش��ئة يف بداية هذا الفصل ببعٍض من القوى التفكرية والناش��ئة 

التي سوف يبدأ املديرون اإلسراتيجيون بدمجها يف فكرهم اليوم.

توج��د وفرٌة من البيان��ات يف البيئة الخارجي��ة؛ وليك تكون ذات معن��ى، يجب أن يقوم 

املدي��رون بتحديد مصادرها، باإلضافة إىل تجميع وتصنيف البيانات إىل معلومات.  وحني يتم 

تصنيفها، رمبا يتم تحديد وتقييم القضايا املهمة التي سوف تؤثر عىل املنظمة.  وهذه العملية 

ات البيئية كقضايا خارجية ميكن أن تؤثر عىل املنظمة. تشجع املديرين عىل رؤية التغريُّ

وعندما يقوم املديرون اإلس��راتيجيون - مديرو اإلدارة العليا، ومديرو اإلدارة  الوس��طى 

ومرشف��و الخط األول - يف املنظمة بأخذ عالقة املنظمة ببيئتها يف االعتبار؛ س��يكون اإلبداع 

ز التفكرُي اإلسراتيجي قدرة املنظمة عىل  واملس��توى العايل من الخدمة أموراً مرجحًة.  ويَعزِّ

التكيُّف، و املنظمة األفضل تكيُّفاً ستقتلُع يف نهاية املطاف بقية املنظات.

:The Limitations of Environmental Analysis قيودُ التحليلِ البيئي

التحلي��ُل البيئي مهمٌّ لفهم البيئ��ة الخارجية؛ لكنه ال يوفر أيَّ ضان��ات للنجاح؛ ولهذا 

األسلوب؛ فإنَّ بعض القيود العملية التي يجُب أن تعرف بها املنظمة تتضمن هذه القيود:

- التحليُل البيئي ال ميكنه التكهن باملستقبل.

- ال يستطيع املديرون رؤية كل يشء.
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- يف بع��ض األحيان يك��ون من الصعب أو املس��تحيل الحصول ع��ىل معلومات ذات صلة 

د. باملوضوع بالوقت امُلحدَّ

- رمبا يكون هناك تأخرٌي بني حدوث األحداث الخارجية، وقدرة اإلدارة عىل تفسريها.

- يف بع��ض األحي��ان يكون هنالك عج��ٌز عامٌّ يف املنظمة للرد بسعة كافية؛ لالس��تفادة من 

القضية التي تمَّ كشفها.

- املعتقدات التي يتمس��ك بها املديرون بقوة متنعهم يف بعض األحيان من كش��ف القضايا 

أو تفسريها بعقالنية.

ات التي  حت��ى عمليات التحليل البيئي الش��امل واملنظ��م جيداً لن تكش��ف كلَّ التغريُّ

تحدث؛ ففي بعض األحيان تحدث أحداٌث مهمٌة بالنسبة للمؤسسة؛ لكنها مل يسبقها سوى 

القليل من اإلش��ارات أو ال إشارات عىل اإلطالق، أو رمبا تكوُن اإلشارات أضعف من أن ُتَرى 

أو ُتسَمع أو ُتفَهم أو ُيفَطن إليها.

رمب��ا يكون العام��ُل األكرث تقييًدا يف التحلي��ل البيئي الخارجي هو املعتقدات امُلس��َبقة 

قة للقادة ع��ن الصناعة والعوامل  ل��إلدارة؛ ففي كث��ري من الحاالت؛ فإنَّ االعتقادات امُلس��بَ

التنافس��ية املهمة أو اإلش��ارات االجتاعية َتِحدُّ من قدرتهم عىل إدراك أو قبول إش��ارات 

 للتغي��ري، وبس��بب معتقدات املديري��ن؛ فإنهم يتجاهل��ون املؤرشات الت��ي ال تتوافق مع

د بالناذج بشكٍل كبري )طرق التفكري   ما يعتقدون.  ويف الواقع؛ فإن ما يالحظه الفرد يتَحدَّ

واملعتقدات(.  وأيُّ معلومات توجد يف العامل الحقيقي وال تناسب النموذج؛ فسوف تستغرق 

ذ عرب امُلرشَحات يف ذهن الفرد؛ فهو ال ميكنه رؤيتها ببساطة.  وكا رشح  وقتاً طوياًل؛ ليك ُتنفَّ

خب��ري اإلبداع Edward de Pono:  “نحن غري قادرين عىل اس��تخدام املعلومات والخربات 

املتاحة لنا بش��كٍل كامل؛ فنحن قابعني يف مباٍن قدمي��ة وأمناط قدمية وأفكار منغلقة قدمية 

وإدراكات قدمية.  وبالرغم من اإلشارات الطويلة والصاخبة من أجل التغيري؛ إال إنه يف بعض 

الحاالت، ال تتغري املنظات إال بعد فوات األوان.  

:External Environment البيئة الخارجية

 املنظات واألفراد ُيس���بِّبون التغيري؛ لذلك، إذا كان يجُب عىل مديري الرعاية الصحية 
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أن يكون��وا عىل وعي بالتغيري الذي يحدُث خ��ارج منظاتهم؛ فإنهم يجب أن يفهموا أنواع 

املنظات التي تخلق التغيري وطبيعة التغيري.  ويوضُح النموذج 2-1 مفهوم البيئة الخارجية 

ملنظات الرعاية الصحية.  ويف هذا الفصل سوف نستكشُف أنواع التغيري الذي بدأ يف البيئة 

العامة، وبيئة صناعة الرعاية الصحية.

مكونات البيئة العامة:

 تولد كلُّ أنواع املنظات واألفراد املس��تقلني قضايا مهم��ة – والحقاً التغيري – يف البيئة 
العامة؛ عىل س��بيل املث��ال: رشكة أبحاث تطور معدات التصوير ميك��ن أن تقوم تكنولوجيا 
تصوير جديدة ميكن أن تستخدمها املنظات، يف صناعات متنوعة؛ كاملستشفيات )التصوير 
بالرنني املغناطييس( والتصنيع )الربوتات(.  وميكن تصنيف أعضاء البيئة العامة بش��كٍل عام 
بطرق متنوعة تعتمُد عىل احتياجات اإلدارة اإلسراتيجية للمنظمة التي تقوُم بتحليل البيئة.  

ل السياق الواسع للبيئة العامة: هذه املجموعات من املنظات واألفراد تَشكِّ

- املؤسسات الحكومية.

- منظات األعال.

- املؤسسات التعليمية.

- املؤسسات الدينية.

- املنظات واملؤسسات البحثية.

- األفراد واملستهلكني.
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عرض 2-1: البيئة الخارجية ملنظمة الرعاية الصحية

- التخطيط/ املنظات التنظيمية

مو الخدمات األساسية - ُمقدِّ

مو الخدمات الثانوية - ُمقدِّ

مي الخدمات - ُممثِّلو ُمقدِّ

- األفراد / املرىض

- املؤسسات الحكومية

- منظات العمل

- املؤسسات التعليمية

- املؤسسات الدينية

- منظات البحث / مؤسسات

- األفراد / املستهلكون منطقة الخدمة

البيئة العامةبيئة الرعاية الصحية

تأثري املنظمة تأثري املنظمة

تأثري املنظمة

منطقة الخدمة

- املنافسون

- الخدمات الحكومية

- منظات العمل

- املنظات الال ربحية

- املنظات املحلية األخرى

- األفراد / املستهلكون

- الركيبة السكانية

- الركيبة السيكولوجية

- الحالة الصحية
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وإنَّ املنظات واألفراد يف البيئة العامة س��واء عملوا بشكٍل منفرد أو بالتعاون مع غريهم؛ 

فإنهم يبادرون بابتداء التغريات يف البيئة الكلية للمجتمع.  هذه املنظات واألفراد ُتولِّد تغيرياً 

ترشيعياً، سياسياً، اقتصادياً، اجتاعياً، سكانياً، تكنولوجياً، تنافسياً. وهذا التغيري بدوره سيؤثر 

ع��ىل امل��دى البعيد عىل كثرٍي من الصناع��ات املختلفة )ومن ضمنها الرعاي��ة الصحية(، ومن 

؛ فإن املنظات الخارجية  املمكن أن يؤثر بشكٍل مبارٍش عىل املنظات بشكل منفرد.  ومن َثمَّ

املنش��غلة بعملياتها وتقوم بتنفيذ مهامها وأهدافها اإلس��راتيجية سوف تؤثر عىل الصناعات 

واملنظات األخرى واألفراد اآلخرين والساعية إىل تحقيق رساالتها وأهدافها اإلسراتيجية.

ع��ادًة ما تؤثر التغيرياُت يف البيئ��ة العامة عىل عدد من القطاع��ات املختلفة لالقتصاد 

)بيئات الصناعة(؛ عىل س��بيل املثال: إقرار قانون الوصف��ة الطبية للعقاقري يف عهد الرئيس 

جورج دبليو بوش قد أثرت عىل منظات وأفراد عديدين، ويتضمُن ذلك، من بينها رشكات 

التأمني واملنظات التي متثل كبار الس��ن واملتقاعدين.  باملثل؛ فإن مبادرات إصالح الرعاية 

الصحي��ة الس��ابقة يف بداية عهد إدارة أوبام��ا، والتي نتج عنها إقرار قان��ون الرعاية امليس 

التكلفة، مع أن تطبيقه القانون عىل عدٍد من السنوات قد أّثر فعلياً عىل كل املؤسسات يف 

البيئة العامة، وليس فقط عىل الرعاية الصحية.

ورمبا تتأثُر املنظات نفسها مبارشًة بالتغيري الترشيعي، السيايس، االقتصادي االجتاعي،  

الس��كاين، التكنولوجي، التنافيس الذي بدأته ورس��خته املنظاُت يف البيئة العامة.  وإجاالً، 

 متث��ل ه��ذه التغيريات االتج��اه العام للتغ��ري االجتاعي ال��ذي ميكن أن يؤث��ر عىل نجاح 

أو فش��ل أيِّ منظم��ة؛ لذلك ف��إن أيَّ منظمة تتَبنَّى اإلدارة اإلس��راتيجية يج��ُب أن تحاول 

فرز التغيريات األساس��ية الناتجة يف البيئة الخارجية، والكشف عن التحوالت الرئيسية التي 

تح��دث؛ فالتحول يف اتجاهات املس��تهلكني وتوقعاتهم عن الرعاية الصحية هو مثاٌل للتغري 

االجتاعي الذي ميكن أن يؤثر عىل نجاح أو فشل منظات الرعاية الصحية.  وميكن التنبؤ 

بالتغ��ريات الدميوغرافية بش��كٍل أكرب من غريها إىل َحدٍّ ما؛ فالعدد املتزايد لكبار الس��ن يف 

الوالي��ات املتحدة األمريكية س��وف يؤثر عىل كلِّ ناحية من البيئ��ة إضافة إىل بيئة الرعاية 

الصحية.  وعىل الرغم من ذلك؛ فإن الركيبة السكانية للبيئة العامة ميكن أن توفر اتجاهات 

رئيسية للرعاية الصحية.  كا هو موضح يف املنظور 3-2.

مع قيام املنظمة بتجميِع املعلومات وتقييمها؛ ستقوم يف النهاية بتلخيصها كقضايا بيئية 
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؛  تؤث��ر عىل املنظم��ة أو الصناعة؛ إذ إنَّ تحديد وتقييم القضايا يف البيئة العامة هو أمٌر مهمٌّ

وذلك ألن هذه القضايا إما أن ستس��ارع أو تعيَق التغيريات الحاصلة يف التغيريات الحاصلة 

يف الصناعة؛ بل ومن املمكن أن تؤثر عىل املنظمة بشكٍل مبارش أيضاً.

 Components of the Health Care مكونات بيئة الرعاي��ة الصحية

:Environment
يق��وُم كلٌّ من األفراد واملنظات يف بيئ��ة الرعاية الصحية بتطوير وتوظيف التكنولوجيا 

الجديدة والتعامل مع القضايا الدميوغرافية واالجتاعية املتنوعة، ومعالجة التغيري السيايس 

والترشيع��ي، ومنافس��ة منظ��ات الرعاية الصحية األخرى واملش��اركة يف اقتص��اد الرعاية 

الصحية.  وبناًء عليه؛ يجب أن ينظر املديرون اإلسراتيجيون إىل بيئة الرعاية الصحية بهدف 

فهم طبيعة كلِّ هذه القضايا والتغيريات.  وإن تركيز االنتباه عىل مجاالت التغيري الرئيس��ية 

ل إدراكها مبكرًا، وتحليل القضايا البيئية املتعلقة بالصناعة واالتجاهات التي سوف تؤثر  ُيسهِّ

عىل املنظمة.  وعىل الرغم من ذلك تحتاج البيئة املعارصة عادًة اىل إجراء “مركز للمنافسة 

يف منطقة الخدمة” )انظر الفصل الثالث(.

المنظور 3-2: 

األقلية الكبرى تؤثر على توصيل الرعاية الصحية:

منذ منتصف عام 2009، أصبح ذوو األصول الالتينية )الهسبانيك( األقلية اإلثنية أو العرقية 

ل اإلسبان  األرسع تزايداً يف الواليات املتحدة؛ إذ َوَصَل عددهم إىل 48.4 مليون نسمة؛ حيث َشكَّ

16% من إجايل عدد السكان بالدولة، بوسيط عمري 27.4 سنة )مقارنًة ب� 36.8 سنة بالنسبة 

لسكان الواليات املتحدة ككل(.  والعوامل التي تسهم يف النتائج الصحية السيئة بني الهسبانيك 

تتضم��ُن: اللغة )عدم الرغبة يف محاولة التحدث باإلنجليزية تعرف مع مقدم الرعاية الصحية، 

والغم��وض يف املعلوم��ات الطبية التي يت��مُّ تقدميها(، والحواجز الثقافي��ة، وعدم الوصول إىل 

الرعاية الوقائية، وعدم تواجد التأمني الصحي )خاصًة للمهاجرين غري الرشعيني(.

إن الوصول إىل الرعاية غري متس��اٍو بالنس��بة لكثرٍي من الهسبانيك؛ فقد تم إجراء دراسة 

ملقارنة مجموعة من الهس��بانيك الذين يعيشون يف مينيسوتا، والذين كانوا نسبًة قليلًة من 



فهم وتحليل البيئة العامة، وبيئة الرعاية الصحية

91اإلدارة اإلسرتاتيجية يف منظامت الرعاية الصحية

السكان، مع مجموعٍة ممن يعيشون يف تكساس والذين يشكلون األقلية األكرب، وقد وجدت 

الدراس��ُة أنَّ هؤالء الذين يعيشون يف مينيسوتا يتوفر لديهم الوصول إىل الخدمة ويتمتعون 

برعايٍة صحيٍة جيدة؛ بينا أولئك الذين يعيشون يف تكساس يشعرون مبحدودية الوصول إىل 

الخدمة ويحصلون عىل رعاية صحية أسوأ حتى من التي ميكنهم الحصول عليها يف املكسيك.  

هذا ويس��افر الكثريون )ممن يتواجدون بش��كٍل قانوين يف الواليات املتحدة أو يستطيعون 

تسوية أوضاعهم القانونية( إىل املكسيك؛ من أجل الرعاية وخاصًة من أجل العالجات التي 

ُتعَترب أقل تكلفة بكثري.  ويف والية مينيسوتا العبء ليس كبرياً )فهي الوالية األقل نسبًة من 

حيث املؤمن عليهم من الس��كان يف الواليات املتحدة 8.42%، واألقل نس��بًة من حيث غري 

املؤمن عليهم من ذوي األصول الالتينية بنسبة 18%( مقارنًة مع تكساس؛ )حيث أعىل نسبة 

غري مؤمن عليهم من السكان يف الواليات املتحدة 24.2%، وأقل نسبة غري مؤمن عليهم من 

ذوي األصول الالتينية بنسبة %60(.  

إنَّ إحدى طرق تلبية احتياجات الهسبانيك هي العيادات الطبية داخل املتاجر التي توفر 

رعايًة صحيًة ميسَة التكلفِة تستهدُف العمالء الهسبانيك.  وهذا امليل املتزايد للعيادات الطبية 

مي الخدمات الذين يقدمون  الت��ي تتواجُد يف محالت بيع التجزئة ميكُن أن تكون مفيدًة ملقدِّ

خدماتهم لذوي األصول الالتينية؛ عىل سبيل املثال: متاجر Minyard لألطعمة تستخدُم الفتة 

ى MedBasics.  وقد بدأت  كرنف��ال التينية الش��كل، وتضمُّ مراكز طبية داخل املتاجر ُتس��مَّ

ه��ذه العيادات يف تكس��اس، وهذه العيادات داخل املتاجر مزودٌة مبمرضات مارس��ات من 

هيئة متريض متمرسة، ومساعدي أطباء وتتقاىض 49 دوالراً ألغلب الخدمات غري العاجلة.  

وتراوُح مساحُة العيادات ما بني 400 إىل 600 قدم مربع.  وعىل الرغم من أنَّ الكرنفال 

يفق��ُد تلك البصمة كمحل؛ إال إنه يس��تفيد من الحركة النش��طة للزبائ��ن اإلضافية؛ إذ إن 

98% من مرىض MedBasics يس��تخدمون صيدلية الكرنفال لرشاء األدوية، كا يقوم عمالء 

آخرون برشاء كلِّ األش��ياء األخرى، التي تتعل��ق بالصحة؛ مثل: األدوية املتاحة بدون وصفة 

واملستلزمات الطبية.  ويقوم مركز MedBasics بتقديم خدمات أخرى لذي األصول الالتينية 

والت��ي تتضمُن موظفني يجيدون اللغتني والناذج الورقية باللغتني والفتات وكتيبات باللغة 

اإلسبانية؛ إضافًة إىل أن MedBasics تدخُل يف رشاكة مع رشكات تأمني متعددة؛ ولذلك فإن 

  .)Copay( ِنني يدفعون مبلغاً رمزياً فقط املرىض امُلَؤمِّ
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ذ أيًضا يف متاجر Bashass Food لألغذية يف فينيكس، أريزونا؛  وهن��اك منوذٌج ماثٌل ُنفِّ

حيث تس��تخدُم عيادات MediMin للرعاية الصحية موظفني يتحدثون لغتني، وكل وسائل 

التواصل تتمُّ باللغة اإلس��بانية.  وتبلغ ُكْلَفُة الزيارة للعي��ادة 50 دوالراً )أو مبلغاً رمزياً من 

ِن صحياً(.  وتتواجُد عيادات MediMin يف واجهة املتجر، ُقرْب الصيدلية، وعىل مساحة  امُلَؤمَّ

ح��وايل 450 قدماً مربعاً.  وهناك مكاُن انتظار صغري للمرىض، وُحجرَتا فحٍص ومخترب صغري، 

وحام؛ م��ا مينحها املظهر املعتاد لعي��ادة الطبيب؛ بل هي األفض��ل؛ ألن هذه العيادات 

مزودة وعىل مدار س��بعة أيام أسبوعياً مبمرضٍة متمرس��ٍة ومساعد طبيب؛ إضافًة إىل مدير 

يتكلم اإلسبانية بطالقة.  وتوضح األبحاُث التي تقوم بها متاجر Bashass أنَّ كل املستويات 

االقتصادية/االجتاعي��ة بدايًة من عال الطبقة الدنيا إىل األرَُس الراقية يقومون باس��تخدام 

العيادات. كا أنَّ هذه العيادات هي محلُّ استحسان غرف طوارئ املستشفيات.

المصدر:
www.cdc.gov/nchs/fastats/hispanic health.htm and www.census.gov/hhes/www/

hlthins/data/incpovhlth/2010/tables.html.  Carolyn Garcia, Jose A.  Pagan, and Rachel 

Hardeman, ”Context Matters:  Where Would You be the Least Worse Off in the US if 

You Were Uninsured?“ Journal oj Health Policy 94, no.  1 )2010(.

إنَّ التنوع الواس��ع يف منظات الرعاية الصحية يجعُل التصنيف أمراً صعباً.  ومع ذلك، 

ميكن تصنيف نظام الرعاية الصحية بشكٍل عام يف خمسة أجزاء:

- املنظات التي تنظم عمل ُمزوِّدي خدمات الرعاية الصحية األساسية والرعاية الثانوية.

دنا بالخدمات الصحية )مزودون أساسيون(. - املنظات التي تزوِّ

مو الرعاية الثانويون(. - املنظات التي متدنا مبوارد نظام الرعاية الصحية )ُمقدِّ

- املنظات التي متثِّل مقدمي الرعاية األساسية والثانوية.

- األفراد ذوو العالقة يف الرعاية الصحية واملرىض )املستهلكون لخدمات الرعاية الصحية(.

 يقدم العرض 2-2 أنواَع املنظات واألفراد كلَّ جزء من األجزاء الخمسة ويزودنا بأمثلة.  

إنَّ فئ��ات منظات الرعاية الصحية املدرجة تح��ت كلِّ قطاع من قطاعات الرعاية الصحية 
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ليست ش��املًة كلَّ يشء؛ ولكنها تقدم لنا نقطة البداية؛ لفهم االختالفات الواسعة والتعقيد 

يف الصناعة.

عرض 2-2:  املنظامت يف بيئة الرعاية الصحية

املنظامت التي تنظم مقدمي الخدمة الرئيسيني والثانويني:

وكاالت التنظيم الفيدرالية: •
- .)DHHS( قسم الخدمات البرشية والصحية
- .)CMS( مركز خدمات الرعاية الطبية واملساعدات الطبية

وكاالت التنظيم بالوالية: •
وزارة الصحة العامة. -
وكالة التخطيط الصحي للوالية )عىل سبيل املثال:  شهادة الحاجة )انظر: منظور 3-3(. -

مجموعات التنظيم التطوعية: •
-   .)JCAHO( اللجنة املشركة العتاد منظات الرعاية الصحية

وكاالت االعتامد األخرى: •

- .)CEPH( مجلس التعليم للصحة العامة

مقدمو الخدمة الرئيسيون )املنظامت التي تقدم الخدمات الصحية(

املستشفيات: •
التطوعية )مستشفى Barnez اليهودية(. -
الحكومية )مستشفيات إدارة املحاربني القدامى(. -
-   .)Tenet ،أو رشكة الرعاية الصحية HCA  :اململوكة ملستثمر )عىل سبيل املثال

إدارات الصحة العامة بالوالية. •
منشآت الرعاية الطويلة األجل.   •
منشآت التمريض املتخصصة.   •

منشآت الرعاية املتوسطة.   •
منظامت صيانة الصحة، ومنظامت املامرسة املستقلة. •
منظمة رعاية املرىض الخارجيني )عىل سبيل املثال: مراكز رعاية املرىض الخارجيني )القادرين عىل امليش(. •
دور املسنني )عىل سبيل املثال:  دور كبار السن والرعاية التسكينية(.  •
عيادات األطباء. •
مؤسسات الرعاية الصحية املنزلية )عىل سبيل املثال: مقدمو الرعاية الصحية املنزلية(. •
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مقدمو الخدمة الثانويون )املنظامت التي تقدم املوارد(

املؤسسات التعليمية: •
- .)]UAB[ كليات الطب )عىل سبيل املثال: جون هوبكنز، جامعة أالباما يف برمنجهام
 مدارس الصحة العامة )مثال:  جامعة شال كارولينا، تشابل هيل، هارفارد(. -
مدارس التمريض )مدرسة متريض الطائفة املسيحية املشيخية(.   -
برامج إدارة الصحة )جامعة واشنطن، جامعة والية أوهايو(.   -

املنظامت التي تدفُع مقابل الرعاية )الطرف الثالث الدافع للفاتورة(: •
الحكومة )عىل سبيل املثال:  برنامج الرعاية الصحية للفقراء وكبار السن(. -
والتنافسية،  - املالية  للخدمات  دنيتال  بدوء  رشكة  املثال:   سبيل  )عىل  التأمني  رشكات 

والرشكة الحرضية الكربي(.
األعال )عىل سبيل املثال:  مايكروسوفت، ورشكة فورد للسيارات(. -
املنظات االجتاعية )عىل سبيل املثال:  املزارات، ونوادي الروتاري(. -

رشكات اإلمداد الصيدالين والطبي: •
موزعو األدوية )عىل سبيل املثال:  ميكسون(.   -
رشكات الدواء والبحث )عىل سبيل املثال:  رشكة بريستول مايرز سكويب(.   -
رشكات املنتجات الطبية )مثل:  رشكة جونسون( -

املنظامت التي متثِّل املزودين األساسيني والثانويني:

• .)AMA( الجمعية الطبية األمريكية
•   .)AHA( جمعية املستشفيات األمريكية
جمعيات الوالية )عىل سبيل املثال: جمعية مستشفيات إيلينوي، واملجمع الطبي يف نيويورك(. •
األمريكية  • والهيئة  الصيدالنية،  املستحرضات  ُمصنِّعي  رابطة  )مثل:  املهنية  الجمعيات 

للمسؤولني التنفيذيني يف الرعاية الصحية، والهيئة األمريكية للمديرين التنفيذيني من األطباء، 
ورابطة إدارة املجموعات الطبية(.

األفراد واملرىض )املستهلكون(

األطباء املستقلون. •
املمرضون.   •
املهنيون من غري األطباء.   •
غري املهنيني.   •
املرىض وجامعات املستهلكني.   •

-   Beaufort B.Longest Jr, Management Practices for the Health املصدر: 
professionl, 4th edn )Norwalk, C:  appleton& Lange, 1990(.
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:The Process of Environmental Analysis عملية التحليل البيئي

رق؛  هن��اك مجموعٌة متنوعٌة م��ن الطرق إلجراء التحليل البيئي، وبَغ��ضِّ النظر عن الطُّ
فهناك أربع عمليات أساسية عامة لجهود التحليل البيئي )انظر: النموذج 3-2(:

1- املسح لتحديد إشارات التغري البيئي.  

2- متابعة القضايا التي تم تحديدها.

3- التنبؤ باالتجاه املستقبيل للقضايا.

4- تقييم النتائج املنظمية للمشكالت، واآلثار املرتبة عىل املنظمة من هذه القضايا.

العرض 3-2: خريطة التفكري اإلسرتاتيجي لعملية التحليل البيئي

املسح 

اعرض، وراجع معلومات البيئة الخارجية.   •
نَظِّم املعلومات يف فئات مرغوبة.   •
د القضايا داخل كلِّ فئة.   • َحدِّ

املراقبة

د مصادر البيانات )منظات أفراد، منشورات(.   • َحدِّ
أِضْف إىل قاعدة البيانات البيئية.   •
تأكيد أو دحض القضايا )االتجاهات، والتطورات، واملعضالت، واحتالية وقوع األحداث(.   •
تحديد معدل التغريُّ يف القضايا. •

التنبؤ

ع االتجاهات، والتطورات واملعضالت، أو وقوع حدٍث ما.   • َوسِّ
د العالقات البينية بني القضايا، والفئات البيئية.   • َحدِّ
طَوِّر تنبؤات بديلة.   •

التقييم

َعة )املتنبأ بها( بالنسبة للمنظمة.   • قَيِّم أهمية القضايا املُوسَّ
الداخيل،  • والتحليل  واملهمة،  الرؤية،  صياغة  عند  االعتبار  يف  أخذها  يجُب  التي  القوى  د  َحدِّ

والخطة اإلسراتيجية.  
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:Scanning External Environment مسح البيئة الخارجية

ك��ا ذكرنا يف بداية الفصل؛ تتكون البيئة الخارجية م��ن عدد من املنظات واألفراد يف 

ُلهم  البيئة العامة وبيئات الرعاية الصحية.  بعُض املنظات واألفراد يف البيئة الخارجية تدخُّ

املبارش مع صناعة الرعاية الصحية قليل؛ بينا يتدخل البعض اآلخر بشكٍل مبارش، والتمييز 

لي��س واضحاً دامئاً.  وه��ؤالء األفراد واملنظات يتس��ببوَن من خالل أعالهم وأنش��طتهم 

ات رمبا تكون مهمًة ملس��تقبل املنظات األخرى؛ فالتغ��ريات يف البيئة العامة دامئاً   يف تغ��ريُّ

ما متتد آثارها إىل بيئة الرعاية الصحية.  عىل سبيل املثال: تتقدم الرعاية الصحية غالباً جنباً 

إىل جن��ب م��ع التكنولوجيا كا هو الحال مع تكنولوجيا التصوي��ر والتكنولوجيا الحيوية – 

تدعمها تكنولوجيا معلومات الرعاية الصحية املتقدمة – التي َتِعد بتغيري جذري وتشخيص 

ومعالجة يف الكثري من األمراض املزمنة.

إن عملية املس��ح البيئي تعمُل كنافدة لهذه املنظ��ات. وتنتج هذه املنظات واألفراد 

قضايا إس��راتيجية ميكن أن تشكل صناعة الرعاية الصحية بأكملها، أو يكون لها تأثرٌي مبارٌش 

عىل أيٍّ من منظات الرعاية الصحية.  ويقوُم املديرون املش��اركون يف املس��ح البيئي بثالِث 

وظائف؛ فهم:

- يعرضون بيانات البيئة الخارجية.

- ينظمون املعلومات الخارجية يف عدة فئات مطلوبة.

- يحددون القضايا يف كلِّ فئة.

القضايا اإلس��راتيجية؛ هي اتجاهات وتطورات ومعض��الت وأحداث محتملة تؤثر عىل 

املنظمة ومكانتها يف بيئتها، والقضايا اإلس��راتيجية غالباً س��يئة التنظيم، وغامضة وتتطلب 

جهداً لتفس��ريه )التنبؤ والتقييم(.  وعند محاولة تحديد القضايا الخارجية املهمة، ُتسَتخَدم 

تصنيفات عامة؛ مثل: الفرص والتهديدات لتصنيف القضايا. وبناًء عىل ذلك، يدفع استخدام 

هذه التصنيفات العامة اإلس��راتيجيني إىل التفكري يف اإلس��راتيجيات املمكنة ملعالجة هذه 

القضايا بدالً من التفكري يف تأثري القضية.  ولذلك؛ ففي هذه املرحلة من التخطيط اإلسراتيجي، 

من الرضوري تجنُّب استخدام مصطلحات: فرص/تهديدات، إيجايب/سلبي، مكسب/خسارة، 

أو ميك��ن التحكم به/خارج عن الس��يطرة، وب��دالً من ذلك يجُب أخ��ذ النتائج املرتبة عىل 
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القضية نفس��ها يف االعتبار.  وميكن وضع اإلس��راتيجيات فيا بعد؛ بعد أن ميتلك املديرون 

فهًا أفضل للمشكالت الخارجية، وكذلك إىل املوارد الداخلية والكفاءات والقدرات.

إنَّ وظيفة املسح تعمُل مبثابة نافذة أو عدسات للمنظمة عىل العامل الخارجي.  ووظيفة 

املس��ح ه��ي عمليُة النظر يف عدٍد من املنظات الخارجية يف البيئ��ة العامة أو بيئة الرعاية 

��ز املخططون يف عملية  الصحي��ة؛ بحثاً عن االتجاهات الحالية والناش��ئة أو القضايا.  ويركِّ

املس��ح عىل بياناٍت أنتجتها املنظات الخارجية واألف��راد، ويقومون بتجميعها وتنظيمها يف 

فئ��اٍت ذات معنى.  ونتيجة لذلك؛ فإن القضايا املتواج��دة يف البيئة الخارجية يتمُّ تنظيمها 

من خالل عملية املس��ح، وقبل هذه العملي��ة، تكون القضايا متنوعًة وغري منظمة ومتناثرة 

م وتجمُع وإىل َحدٍّ ما ُتقيِّم القضايا. ومختلطة وغري محددة؛ فعملية املسح ُتصنِّف وتَنظِّ

:Information Categories فئات المعلومات

ال��ة للقضايا وإجراء املزيد من التحليل لها يس��توجُب أن يتم  إن الرص��د واملتابعة الفعَّ

تنظيمها يف فئاٍت منطقية.  فالفئات ال تس��اعُد فقط يف املتابعة؛ بل تس��اعد أيضاً يف تسهيل 

التقيي��م الالحق للقضاي��ا؛ إذ إنَّ الفئة املس��تعلمة غالباً لتصنيف القضاي��ا هي ترشيعية/

سياسية، واقتصادية، واجتاعية/سكانية، وتكنولوجية وتنافسية.  إنَّ القضايا، بالطبع، ليست 

تكنولوجي��ة واجتاعي��ة... إلخ يف طبيعتها.  وعىل الرغم من ذلك؛ يس��اعد اس��تخدام هذا 

األس��لوب املديرين عىل َفْهم طبيعة املش��كالت وتجميع املعلومات وتنظيمها.  ومن خالل 

عملية التجميع والتنظيم، ميكُن تحديد منط القضية وتجميع الرباهني واألدلة عنها.

:Information Sources مصادر المعلومات

 ُتوَج��د مص��ادُر متنوعة للمعلوم��ات البيئية؛ وبالرغم من أن املنظ��ات تخلق التغيري؛ 
إال إنه عادًة ما يكون من الصعب عليهم املراقبة اآلنية بشكٍل مبارٍش، ومع ذلك؛ فإنَّ املصادر 

الثانوية املتنوعة )املعلومات املنش��ورة( متاحٌة بسهولة.  وباألساس؛ فإنَّ الناس واملطبوعات 

داخل وخارج املنظمة تعمُل كعدسات للبيئة الخارجية.  ويف العادة، يتواجد داخل املنظمة 

مجموع��ٌة من الخرباء لديهم خربة ببعض األم��ور الخارجية، وقد يكونوا أفضل املصادر ملثل 
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ه��ذه املعلومات.  باإلضاف��ة إىل ذلك؛ فإن كثرياً من املنظات تق��وُم بجمع املعلومات من 

املرىض والعمالء وأرشفة االشراكات وقواعد البيانات والتقارير الفنية.  ومن خارج منظات 

الرعاية الصحية ُيعَترب كلٌّ من امل��رىض واألطباء واملمرضني واملمولني وممويل الطرف الثالث 

ل الصحُف والجرائد  ومندويب األدوية ورشكة الرعاية اإلدارية - مصادَر مبارشًة ومهمًة، وتشكِّ

واإلنرنت والتلف��از واملكتبات وقواعد البيانات العامة والخاص��ة؛ مصادَر غري مبارشة لتلك 

املعلوم��ات.  رمبا يكون املس��ُح البيئي هو أهم جزء يف التحلي��ل البيئي؛ ألنه ميثل القاعدة 

د التغريات وُتعرَف املصادر؛ ومن خالل  األساس��ية لباقي العمليات، ويف عملية املس��ح ُتَحدَّ

ه��ذه البداية يتمُّ بناء قواعد البيانات الخاصة باتخاذ القرار.  ومن املهم جداً فهم املديرين 

للتفكري الذي قاد إىل تطوير واختيار القضايا اإلس��راتيجية والتكتيكية من بني القضايا التي 

َدته��ا عملية املس��ح كعنرٍص حاس��م؛ لذا فإنه من املفيد اش��راك أكرب ع��دٍد ممكن من  َحدَّ

املديرين يف عملية املس��ح، ومن أهم األمور التي تقود إليها عملية املس��ح البيئي هو تركيز 

انتب��اه التكيُّ��ف عىل ما يوجد خارج املنظم��ة والقدرة عىل بناء منظمٍة تس��تطيُع التكيُّف 

والتعلم من البيئة.

:Monitoring the External Environment رصد البيئة الخارجية

ب القضايا امُلعرَّفة التي تم تحديدها يف عملية املسح.  وتحقق  إنَّ وظيفة الرصد هي تعقُّ

عملية الرصد أربع وظائف مهمة:

دة تمَّ تعريفها يف عملية  1- البح��ث عن وتحديد مصادر إضافية للمعلومات لقضاي��ا ُمحدَّ

املسح، وتقرر أنها قضايا مهمة أو ميكن أن تكون مهمة جداً للمنظمة.

2- تضيف لقواعد البيانات البيئية.

3- تح��اوُل تأكي��د أو عدم قبول أمور معين��ة )ميول، تطورات، معض��الت وإمكانية وقوع 

األحداث(.  

ل التغريُّ يف القضايا . 4- تحاول تحديد ُمعدَّ

وتق��وم عملية الرصد بالتحقيق يف مصادر املعلومات التي َتمَّ الحصول عليها من عملية 

املسح، وتحاول تحديد املنظمة أو املنظات التي خلقت، واملصادر التي أبلغت عن التغيري، 
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ومبجرد تحديد املنظات التي خلقت التغيري واملنشورات ومصادر املعلومات األخرى امُلبلِّغة 

بالتغيري، و يتوجب إعطاء اهتاٍم خاصٍّ لهذه املصادر.  

إن م��دى الركي��ز يف مطبعة الرَّص��د هو أضيق كثرياً من مدى تركيز عملية املس��ح؛ ألن 

اله��دف هو تجميع قاعدة بيانات تخصُّ قضيًة محددًة.  وس��وف ُتس��تخَدم هذه البيانات 

يف تأكي��د أو ع��دم تأكيد امليل أو التطور أو املعضلة أو احتالية وقوع حدٍث ما، ويف تقرير 

مع��دل التغيري الحاص��ل يف البيئة.  إنَّ كثاف��ة مرصد الرصد ينعكُس يف م��دى فهم اإلدارة 

للموض��وع؛ فعندما يؤمن املديرون بأنهم يفهمون املوض��وَع جيًدا تقلُّ الحاجة إىل الرصد، 

وعندما يبدو أنَّ القضايا البيئية أقل وضوحاً أو غامضًة أو معقدًة؛ فستتطلُب القضية مقداراً 

أكرب من البيانات؛ للوصول إىل تفسريها.

:Forecasting Environmental Change ر البيئي التنبؤ بالتغيُّ

إن التنب��ؤ بالتغريُّ البيئي هو عملية َمدٍّ مس��تقبيل لالتجاهات، والتطورات، واملعضالت، 

واألحداث التي ترصدها املنظمة.  وعالوًة عىل ذلك؛ فإن التنبؤ ينظُر إىل ما تشري به التيارات 

ه املنظات واملجتمع��ات.  وهكذا؛ فإن الهدف  الخفي��ة اآلن من تغي��ريات محتملة يف توجُّ

األسايس من التنبؤ هو تحديد املدى الكامل لالحتاالت؛ لذلك تحاول وظيفة التنبؤ اإلجابة 

عن الس��ؤال:  “كيف ستبدو القضايا واالتجاهات يف املستقبل إذا استمرت هذه االتجاهات 

او تسارعت القضايا مبعدٍل يفوُق املعدل الحايل، أو يف حالة وقوع هذا الحدث؟”.  

تتضمُن وظيفُة التنبؤ ثالث عمليات:

1- توسيع نطاق القضايا )االتجاهات والتطورات، واملعضالت، أو وقوع حدٍث ما(.  

2- تحديد العالقات املتبادلة بني القضايا والفئات البيئية.

3- تطوير إسقاطات بديلة.

:Assessing Environmental Change ر البيئي تقييم التغيُّ

إنَّ املعلوم��ات املتعلقة بالبيئة، عىل الرغم من وفرتها؛ إال إنها نادراً ما تكون واضحًة يف 

آثارها.  ويجُب عىل املديرين اإلس��راتيجيني تفسري البيانات التي يتلقونها.  وبعد كلِّ يشء؛ 
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فإن الحقائق ال تتحدث عن نفس��ها؛ فيجُب عىل املرء أن ُيكّون معًنى للحقائق، وال يكتفي 

ي إىل حد  مبج��رد الحصول عليه��ا.  إنَّ تقييم التغري البيئي هو عملية غري قابلة للقياس الَكمِّ

كبري، وبالتايل تعتمد عىل أحكام اجتهادية.  وتشمُل عملية التقدير أو االجتهاد تقييم أهمية 

القضايا املوس��عة )امُلَتنبَّأ بها( يف املنظمة؛ وتحديد القضاي��ا التي يجُب مراعاتها يف التحليل 

الداخ��يل، وتطوير الرؤية واملهمة؛ وصياغة الخطة اإلس��راتيجية.  ومع ذلك؛ فإن املديرين 

املختلفني قد يفسوا معنى القضايا املتاثلة بش��كٍل مختلف متاماً، وهذه التفس��ريات هي 

نتيجة ملجموعة من العوامل؛ مبا يف ذلك املفاهيم والقيم والخربات السابقة، والسياق.

يتمُّ اتخاذ القرارات اإلس��راتيجية يف س��ياق تغريُّ القوى املالية واالجتاعية والسياس��ية 

والتقنية والبيئية؛ لذلك فإنَّ فهم الس��ياق الذي تعمُل فيه املنظمة هو أمٌر أس��ايس.  ومن 

ى فهم السياق »تحقيق الفهم« sensemaking، وهو مصطلح ابتدعه عامل النفس  َثمَّ ُيس��مَّ

املنظمي Karl Weick.  إنَّ القادة اإلس��راتيجيني الذين لديهم فهٌم للسياق يعرفون كيفية 

التقاط التعقيدات البيئية بسعة ورشحها لآلخرين بعباراٍت بس��يطة.  وهذا التفسري يساعد 

عىل ضان أنَّ الجميع يعمل من الخريطة نفس��ها، وهو ما يس��هل إىل َحدٍّ كبري املناقش��ة 

والتخطيط للرحلة.

ل “تحقيق الفهم” تحدياً ديناميكياً كا يوضح املنظور 2-4.  يقدم التقرير السنوي  ُيشكِّ

 Price اتج��اه التكلف��ة الطبية: ألرقام الكلفة ما بع��د عام 2013، والذي أعدته مؤسس��ة“

Water House Cooper” لع��ام 2013 - بياناٍت تس��توجب من منظات الرعاية الصحية 

ن مهمتها النطباعاتها الفردية بأن مؤسسات الرعاية الصحية الفردية  وبش��كٍل منفرد أن تكوِّ

سوف تضطر إىل َخْلق معنى ملموس لحالتهم الفردية.

المنظور 4-2: 

المعياُر الجديُد للتكاليِف الطبية:

تَباَط��أ اإلنفاُق عىل الرعاية الصحية يف الواليات املتحدة األمريكية عىل مدى الس��نوات 

الث��الث املاضي��ة.  ورغم التوقعات بأنَّ التكاليف ستس��تأنُف معدالت من��و مرتفعة يف عام 

 Price Water( 2012؛ إال أن ه��ذا مل يح��دث.  وقد توقعت مؤسس��اُت البحوث الصحي��ة
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House Cooper( يف تقريره��ا “اتجاه التكلفة الطبي��ة:  ألرقام التكلفة ما بعد عام 2013:  

أن تنمو مبعدل منخفض تاريخياً بنحو 7.5 % يف عام 2013.  وإنَّ إسقاط التاريخ املايض عىل 

املس��تقبل يش��ري إىل أن التباطؤ هو مجرد تراجٍع يعكس الوضع االقتصادي الحايل، وأن منو 

التكلفة الطبية سيعود إىل “الطبيعي”؛ معدل تضخم أعىل بكثري من معدل منو الناتج املحيل 

اإلجايل عند تعايف االقتصاد.

قد تكون هنالك أس��باٌب أخرى أكرث تأثرياً من االقتصاد مبعدل منوِّ التكاليف بقيمٍة أبطأ 

من االقتصاد ؛ ومع ذلك؛ فالسلوكيات بدأت يف التغري:  

أصحاب العمل يدعمون برامج لتعزيز الصحة مثل Wellness pros ويحاولون الحفاظ 

عىل نفقات التأمني الصحي الخاصة بهم منخفضة، عن طريق زيادة الكلفة التي يدعمونها 

من جيوبهم الخاصة بشكل شخيص عىل تكاليفهم الطبية.  كا أخذ مقدمو الرعاية الصحية 

وصانعو األدوي��ة والعقاقري باحتضان مفهوم “القيمة”، وأصب��ح واملرىض أكرث وعياً بالكلفة 

وبدأو ميارسون “التسوق” ويبحثون عن كلفة أقل للرعاية الطبية.

إن الركيز عىل احتواء التكلفة الطبية مس��تمر، يساعده االقتصاد املتعرث، واإلصالحات يف 

صناع��ة الرعاية الصحية، والجهود املبذولة من قب��ل أصحاب العمل للحفاظ عىل انخفاض 

التكاليف.  

وهناك أربعة عوامل ستقلل من اتجاه منو الكلفة الطبية:

1- ضغوط الس��وق عىل تكلفة املعدات الطبية س��وف تخفض األسعار.  إن تكلفة التزويد 

الصح��ي واملع��دات واألجهزة وصل��ت إىل 40 % م��ن تكلفة بعض اإلج��راءات الطبية؛ 

و“تفضيالت الطبيب” ستكون أقل تأثرياً كلا أصبحت املارسات الطبية جزءاً من خطط 

الرشاء الجاعي حيث يتم التفاوض عىل أسعار أقل تؤدي إىل خيارات أقل للطبيب.  

2- القت األساليب الجديدة لتقديم الرعاية الصحية األساسية قبوالً أكرب، وأصبح هناك بدائل 

للزي��ارة التقليدية لعي��ادة الطبيب، مثل العيادات الصحي��ة يف أماكن العمل وعيادات 

العجز يف مراكز التسوق والتجزئة والتطبيب عن بعد، والوسائل الصحية املتنقلة.

3- أصبحت معلومات التكلفة املقارنة متاحة عىل نطاق أوس��ع؛ حيث أصبح املشرون - مبا 

يف ذلك أرباب العمل واملستهلكون -يتسوقون للبحث عن بدائل أقل تكلفة.  
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4- تصاعد يف عدد األدوية األصلية Generics املوفرة للكلفة، فاملستهلكون لديهم قدر أكرب 

من الوعي بالنسبة الختيار األدوية Generics للتوفري يف التكلفة.  وقد سجل عاما 2011 

و2012 رقًا قياس��ياً يف عدد األدوية غري املدرجة:  قامئة حقوق امللكني “patents” غري 

املدرجة عىل قامئة حقوق امللكية “patents” األصلية – حيث وصل إىل 80 % من جميع 

الوصفات الطبية يف الواليات املتحدة.

كا يوجد عامالن يساعدان عىل تضخم التكاليف الطبية:

1- إضافة املزيد من فرص العمل يف االقتصاد؛ فالعاملون املعينون حديثاً سيس��تفيدون عىل 

األرجح من حقوقهم يف الرعاية الصحية؛ باإلضافة إىل أنَّ زيادًة طفيفًة ستحدُث؛ بسبب 

َمْن قاموا بتأجيل العالج عندما كان االقتصاد يف حالة ركود.

2- النم��و يف التقني��ات الحديث��ة؛ مثل: خدمات الجراح��ة الروبوتي��ة، والتصوير املقطعي 

باإلص��دار البوزيروين )PET(؛ و عىل الرغم من أنها مريحة للمرىض؛ إال أنها أكرث تكلفة.  

وقد قامت نحو 36% من املستشفيات بإجراء الجراحة الروبوتية خالل عام 2010.

وقد تضمن تقرير “اتجاه التكلفة الطبية:  أرقام ما بعد عام 2013” اس��تطالعاً جاء فيه 

ما ييل:

رون يف زيادة مس��اهات اش��راكات املوظفني يف  - نحو أكرث من نصف أصحاب العمل يفكِّ

الخطط الصحية.

- نص��ف أصحاب األع��ال يفكرون جدياً يف زيادة املش��اركة يف التكلفة؛ من خالل تصميم 

خط��ط صحية تتضمُن مبال��غ مقتطعة من أصل الفاتورة الطبية.  ويبلُغ متوس��ُط الدفع 

لغرفة الطوارئ نحو 125 دوالراً أمريكياً أو أكرث.

- أكرث من نصف أصحاب العمل يدرس��وَن زيادة التكلفة التي س��ريفقها املوظفون للوصفة 

الدوائية عىل املوظف.

زاد متوس��ط التسجيل يف خطط االس��تقطاعات العالية الدوائية بالتصاحب مع حساب 

التعويض الصحي؛ حيث بلغت الزيادة 34.2% عام 2012 باملقارنة مع 43.2% يف عام 2010 

تقريباً؛ ف��إنَّ ثلثي أصحاب العمل )72%( يقدمون برامج لحف��ظ الصحة، ونصفهم يقولون 

بأنهم سيقومون بتوسعة هذه الربامج العام القادم.
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إن حصَة محدودية املوارد العاملة، والتي تس��توجُب الحص��وَل عىل الكثري بالقليل من 

امل��وارد - أخذت مزوِّد خدمات الرعاية الصحية واملس��تهلكني؛ للبدء بانتهاج إس��راتيجيات 

وع��ادات مؤهلة للعمل عىل امل��دى الطويل.  فقد قامت العديد من املستش��فيات بتَبنِّي 

اس��تخدام قواعد البيان��ات؛ لتتمكن من الحصول عىل أكرب قدٍر من املعلومات واس��تعال 

تقنيات التحليل؛ التخاذ قرارات تحقيق النتائج بأقل تكلفٍة تتصف بفاعلية التكلفة باستعال 

ل عليها، وباإلضافة إىل ذل��ك فإنهم يقومون بتطوير عالقات جديدة مع  املعلوم��ات امُلتَحصَّ

األطباء؛ للضغط عىل ُمزوِّدي املس��تلزمات الطبية بنفقاٍت أقل أو للحصول عىل أسعار أقل؛ 

وبسبب أن عدداً كبرياً من األطباء يعملون كممرضني يف املستشفيات؛ إضافًة إىل تغيري قامئة 

خيارات مصادر التوريد.  كا يش��جع أصحاُب رشكات التأمني املرىض عىل التس��وق املقارن 

��قة التي ُتدَفع مقابل النتائج الجيدة للعمل عىل  واالنضام إىل خطط الرعاية الصحية امُلنسَّ

تقدي��م الخدمة الصحية الجي��دة، والتي تقود إىل مخرجات صحية أفضل، وأس��اليب حياة 

صحية أكرث ؛ وحيث إن املس��تهلكني ما زالوا يف بداي��ة الطريق لفهم التكلفة املرتفعة )لقد 

ملس��وا أوراق الزيادة واملش��اركة يف َوْضع الفاتورة؛ فإنهم يتقبلون البدائل املتاحة للخدمة، 

وهكذا نكون عىل وشك الدخول يف “معيار جديد” للرعاية الصحية.

 Health Research Institute, Medical Cost Trend:  Behind the Numbers 2013, :المص��در
22-report by PricewaterhouseCoopers) May 2012(, pp1

إنَّ عملية التقدير ليس��ت علًا محكًا، وإنَّ االحتواء البرشي الس��ليم والتفكري الخالق 

ميكن أن يكونا أدوات أو أساليب أساسية؛ للوصول إىل الفهم؛ إذ إنها عملية ال تحكمها عالقة 

منظمة بش��كٍل كبري.  إنَّ التحدي األس��ايس هو العمل عىل الخروج من الغموض، والبيانات 

غري املرابطة.  و يجُب عىل القادة إعطاء معًنى للبيانات؛ وذلك بإيجاد الروابط بني البيانات 

املتنافرة؛ بحيث يتم إيجاد اإلش��ارات لألحداث املس��تقبلية.  وإنَّ أعال التصور والحدس.  

قة،  تتطل��ُب الوصول إىل الفهم أو املعنى والقدرة عىل اس��تبعاد املعتقدات واألفكار امُلس��بَ

واألحكام التي قد َتُحول دون الوصل بني البيانات الغامضة وغري املرابطة.
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 Environmental Analysis Tools أدوات وأس��اليب التحليل البيئي

:and Techniques

ميكن اس��تخداُم عدة أطٍر عامة ومختلفة األساليب للتفكري اإلسراتيجي؛ لدراسة البيئات 

العامة وبيئات الرعاية الصحية.  وهذه األُُطر العامة، غري رس��مية وعموماً ليس��ت متطورًة 

بش��كٍل كبري، وُتوَصف بأوص��اف مختلفة؛ مث��ل:  “تقديرية”، “حدس��ية”، أو “تخمينية”.  

دة  وبالفع��ل؛ فإن التحلي��ل البيئي إىل َحدٍّ كبري ه��و جهد فردي يتأث��ُر باالهتامات امُلحدَّ

للش��خص الذي يقوُم بالتحليل.  وعالوًة عىل ذلك؛ فإن التحليل البيئي عادًة ال يقترص عىل 

ى من  اس��تعال أداة من أدوات أو أس��لوب واحد يف التحليل البيئي.  وس��نناقش فيا تَبقَّ

ه��ذا الفصل األُُطر العامة للتحليل البيئي التي تحدد القضايا يف البيئة العامة وبيئة الرعاية 

الصحية.  كا سيتم مناقشة النهج واألساليب امُلستعَمَلة يف التجزئة الدقيقة للسوق وتحليل 

املنافس بشكٍل دقيق يف الفصل الثالث.

 Simple Issue Identification تحديد واس��تقراء القضايا البس��يطة

:and Extrapolation

إنَّ تحديد واس��تقراء املش��كالت هي مس��ألة تتعلُق يف األس��اس بتحديد القضايا، ومن 

ع أهمية القضية واحتالية استمرارها كقضية يف املستقبل.   خالل البيانات املتاحة تقوم بتوقُّ

وُتعَت��رب عملية تحديد واس��تقراء القضية من طرق التحليل املس��تعملة عىل نطاق واس��ع، 

ورمبا يرجع ذلك إىل س��هولتها النس��بية.  ولس��وء الحظ؛ فإن القضايا البيئية نادراً ما ُتعرَض 

ي؛ بل عىل العكس من ذلك؛ فإن القضايا  كمجموعة مرتبة من البيانات القابلة للقياس الَكمِّ

البيئي��ة ال تكون واضحًة كا أنها قد تكون تقديرية.  وهكذا، يف العديد من الحاالت، تكون 

عملية تحديد واس��تقراء القضية يف التحليل البيئي هي مس��ألة الوصول إىل توافق يف اآلراء 

حول وجود قضيٍة ما واحتالية استمرارها.

كا هو موضح يف العرض 2-4؛ فإن عملية تحديد واستقراء قضية دار لرعاية املسنني تتضمُن 

تحديد القضايا عن طري��ق الفئة البيئية، وتقرير تأثريها املحتمل عىل املنظمة.  وباإلضافة إىل 
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ذلك، رمبا يقوم املديرون بتقييم احتالية كون االتجاه، أو التطور أو املعضلة ستس��تمر أم ال، 

أو هل الحدث سيقع أم ال، وبعد ذلك يتمُّ تحديد املصادر؛ من أجل معلومات إضافية.

ميكن رس��م هذه القضاي��ا بعد ذلك كا هو موضح يف الرس��م البي��اين يف العرض 5-2.  

االفراض يتمثل يف أنَّ القضايا املوجودة يف ميني الخط املنحني يف الش��كل أدناه، متتلُك تأثرياً 

واضحاً )تأثرياً عالياً( عىل املنظمة، وعىل األرجح أنها س��وف تس��تمر يف الحدوث )احتالية 

عالية( ويجُب معالجتها بخطة إسراتيجية.

األمن��اط املوضحة يف الن��اذج 2-4 و 2-5 ُتعَترب مفيدًة لتنظي��م البيانات البيئية وتوفري 

ل التغيري الخاص باالتجاهات املعنية.  ومع ذلك؛ فإن استقراء  نقطة بداية لتوقع اتجاه وُمعدَّ

اتج��اه القضايا البيئية يتطلُب معرفًة واس��عًة بالبيئة الخارجية )القضاي��ا(، وقدراً كبرياً من 

املنطق.

عرض 2-4:  تحديد وتقييم القضية من ِقَبل دار رعاية املسنني

الدليلاالتجاه/املشكلة
التأثري عىل منظمتك 

)10-1(

احتاملية استمرار االتجاه 

)10-1(

كان سوف شيخوخة السُّ أمريكان   5 كل  بني  من   1

يكون يف سن 65 بحلول عام 2030

99

دخل األشخاص الذين يتعدون 60 ثراء كبار السن

من  أرسع   %10 بحوايل  يزيد  عاماً 

أيِّ مجموعٍة أخرى

76

عىل مدار خمس السنوات املاضية، املنافسة املحلية

التي  املسنني  بيوت  عدُد  تزايد 

تخدم املنطقة من 5 إىل 7

79

10 = تأثري أو احتالية عالية.

1 = تأثري أو احتالية منخفضة.
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عرض 2-5:  االتجاهات البيئية / خريطة القضايا

القضايا الحرجة إىل اليمني من الخط يجب التعرُّض لها يف الخطة اإلسرتاتيجية 

:Solicitation of Expert Opinion الحصولُ على رأي الخبراء

ع، وتقييم االتجاهات البيئية. ويلعب  ُيس��تخَدم رأي الخبري عادًة لتحديد، ومراقبة، وتوقُّ

الخرباء دوراً محورياً يف تكوين وتوسيع تفكري القادة، وميكُن لقادة الرعاية الصحية استخداُم 

هذه اآلراء؛ لتحفيز تفكريهم اإلس��راتيجي، والبدء يف تطوير إس��راتيجيات املوارد البرشية.  

إنَّ هن��اك عدداً كثرياً من تقنيات التحليل البيئية الرس��مية والقامئة عىل رأي الخرباء، والتي 

ُتس��تخَدم للركيز أكرث عىل تفك��ري القادة وإنتاج وجهات نظر إضافي��ة متعلقة بالقضايا يف 

البيئة الخارجية.  وتس��اعُد ُأُطر التفكري اإلس��راتيجي هذه عىل إبراز وتكوين آراء، وأحكام 

جيدة من الخرباء يف املجاالت املختلفة.  

:The Delphi Method أسلوب دلفي

إن أسلوب دلفي هو نهٌج شائٌع وعميلٌّ ومفيٌد لتحليل البيانات البيئية، وميكُن استخدامه 
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يف تحلي��ل ودراس��ة االتجاهات الحالية والناش��ئة داخل كلِّ فئة بيئي��ة )تقنية، اجتاعية/

دميوغرافية، اقتصادية... إلخ(.  ولو أردنا التحديد أكرث، سنقول بأن أسلوب دلفي هو تطوير 

تقيي��ٍم وتجميٌع لوجهات نظر فردية عرب االلتاس والتجميع املنهجي لألحكام الفردية حول 

موضوٍع معني.  ُيطَلب من األفراد يف الجولة األوىل ذكُر آرائهم حول املوضوع املختار، ويتم 

تلخيُص اآلراء، ثم إعادتها إىل األفراد املش��اركني يف تطوير أحكام جديدة متعلقة باملوضوع.  

بعد عدة جوالت من التاس اآلراء والتلخيص، يتمُّ صياغة توليف اآلراء )تجميع اآلراء(.  إن 

أس��لوب دلفي التقليدي َمرَّ بتغيري كبري جداً يف س��ياق التحليل البيئي.  ومن أبرز السات 

ح هي:   ألسلوب دلفي امُلنقَّ

د الخرباء املعروفني يف مجال االهتام.   - أنه ُيحدِّ

- أنه يلتمس تعاونهم، ويرسل إليهم ورقًة ملخصًة )معتمدة عىل بحوث األدبيات املنشورة(.  

- أنه يجري مقابالت شخصية مع كلِّ خبري؛ بناًء عىل استبياٍن ُمهيَكٍل.  

وعىل النقيِض من أس��اليب دلفي التقليدية، ال توجد تعليقات أكرث أو جوالت استفسار 

متكررة، وامليزة األساسية هي أنه من األسهل تعينُي خرباء معروفني؛ ألنهم ال يحتاجون حينها 

تخصيَص جزٍء كبرٍي من وقتهم لألمر.  

إنَّ أس��لوَب دلفي مفيٌد بش��كٍل خاص حين��ا يرغُب مديرو الرعاي��ة الصحية يف َفْهم 

مت دراس��ُة دلفي لتعريف دور ومسؤوليات متخصيص  دة؛ مثال: ُصمِّ مش��كلة بيئية ُمحدَّ

الط��ب الري��ايض يف اململكة املتحدة، وُأرِس��ل اس��تبياٌن عرب الربيد إىل عينة عش��وائية من 

300 عض��و يف الجمعية الربيطانية للطب الريايض والتارين.  وقد احتوت االس��تبانة عىل 

300 صفة، وُس��ِمح للمش��اركني بتعديل إجاباتهم بناًء عىل تعليقات من مشاركني آخرين.  

واعُتربت الدراسة أوَل محاولة منهجية لتعريف دور ومسؤوليات متخصيص الطب الريايض، 

واس��تنتجت أنَّ الطب الريايض هو تخصٌص يتطور يف اململكة املتحدة.  ويف اآلونِة االخرية 

تم تطبيُق أساليب وأجزاء من ميادين معرفية أخرى ثم قضايا الرعاية الصحية؛ مثل: التنبؤ 

باألمراض املعدية.  
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تقني��ة المجموعة االس��مية، العص��ف الذهني، ومجموع��ات التركيز 

:Nominal Group Technique, Brainstorming, and Focus Groups
 إنَّ أس��لوَب املجموعة االس��مية )NGT(، العصف الذهن��ي، ومجموعات الركيز هي 

أساليب تفاعلية تستعمل املجموعات؛ لتحديد وحل املشكالت؛ حيث إنه يف تقنية املجموعة 

االس��مية، ُيعَقد اجتاٌع لفريق؛ ملعالجة قضية ما، مث��ل: تأثري االندماج عىل صناعة الرعاية 

ن كلُّ فرد وبشكٍل  الصحية أو تأثري ش��يخوخة الس��كان عىل مرافق املستش��فى؛ بحيث ُيكوِّ

مستقل قامئًة مكتوبًة من األفكار حول املشكلة وعادًة ما يتم تسجيل كل فكرة جديدة عىل 

لوٍح ورقي كبري لرَياه الجميع، ويش��جع األعضاء عىل تقديم فك��رة واحدة للبناء عىل أفكار 

اآلخري��ن يف املجموع��ة، وبعد أن يتمَّ إدراج كلِّ األفكار، يتم مناقش��ة مجموعة من األفكار 

ثم بعد املناقش��ة يصوِّت األعضاء بشكٍل خاص أو بش��كٍل رسي أو يرتبون األفكار.  ثم بعد 

التصويت، يكوُن هناك املزيد من املناقشة؛ حيث تستمر املجموعة يف املزيد من املناقشات 

وتوليد األفكار، وعادًة يستمر التصويت حتى الحصول عىل إجاٍع معقول.  

إنَّ مجموع��ة العص��ف الذهني تكوُن لغرض فه��م قضيٍة ما، وتقيي��م أثر القضية عىل 

املنظمة، أو إنتاج بدائل إس��راتيجية، ويف هذه العملية، يق��وُم األعضاء بتقديم األفكار مع 

الس��اح لهم بالتوضيح برشوٍح موجزٍة؛ حيث يتم تس��جيل كل فكرة، ولكن التقييم بشكل 

 ع��ام غري مس��موح.  وهنا يتضح أنَّ القص��د من العصف الذهني ه��و توليد أفكار جديدة 

أو طرق جديدة يف التفكري وتشجيع األعضاء عىل تقديم أيِّ أفكار جديدة تخطر لهم؛ حتى 

ز هذه العملية اإلبداع وتولد  األفكار التي تبدو محفوفًة باملخاطر أو مستحيلة، وغالباً ما تحفِّ

نهجاً جديداً ليس محفوفاً باملخاطر، أو مجنوناً أو مستحياًل كا كان يبدو من الوهلة األوىل.

ميكُن اس��تخداُم NGT والعص��ف الذهني؛ لفهم املنافس��ة املتزايدة م��ن الجراحة يف 

العيادات الخارجية واالس��تجابة لها؛ فمراكز جراحات العي��ادات الخارجية هي اتجاٌه ينمو 

رسيًعا، واملستش��فيات قلقة جداً بش��أن تأثري هذا النمو عىل عملها.  ففي عام 1980 عىل 

س��بيل املثال كانت 15% فقط من كلِّ الجراحات ُتجَرى عىل أساس العيادة الخارجية، ولكن 

اليوم زادت هذه النس��بة إىل 75%، أما بالنس��بة لجراحة املرىض الداخليني والتي تتنوع بني 

جراحة اليوم الواحد أو أكرث من ذلك؛ فهذه تش��كل نس��بًة تراوح من 18 إىل 20% من صايف 
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أرباح املستش��فى الجراحي، وتقل هذه النسبة بشكٍل سنوي.  و متثل حاالت أمراض الجهاز 

الهضمي والعظام والطب النس��ايئ وجراح��ة العيون؛ باإلضافة إىل ط��ب األقدام واألمراض 

الباطنية والجراحة العامة الحاالت األكرث ش��يوعاً.  بالرغم من وجود مؤرشات عىل أنَّ النمو 

املتزايد لجراح��ة األوعية الدموية والدعامات، والتدخالت التاجي��ة منخفضة الخطر؛ مثل: 

جهاز مراقبة رضبات القلب، وأجهزة تنظيم رضبات القلب، قد تكون هي التالية.  

تقدم هذه التغيريات والتغيريات األكرب املتوقعة فرصًة ملديري املستش��فيات الس��تعال 

ة  مجموعات العصف الذهني للتخطيط للمس��تقبل.  وهناك بعض األمور الرئيس��ية امُلحريِّ

التي ميك��ُن للمجموعات مناقش��تها، وتتضمُن قانون إصالح الرعاي��ة PPACA، كا ميكن 

ملجموع��ات العصف الذهن��ي أن تقدَم رًؤى جادًة عىل مدى رغبة واس��تعداد األطباء عىل 

االس��تمرار بالقيام باإلج��راءات الجراحية داخل املستش��فيات، واالبتعاد عن االس��تثار يف 

منشآت جراحات العيادات الخارجية، والتي ميكن أن تغطي عائداً عىل رأس املال امُلسَتثَمر 

ل عىل الطبيب عدم اختالط  يصل إىل 25%.  باإلضافة إىل ذلك؛ فإن العيادات الخارجية تَسهِّ

املرىض الخارجيني مع املرىض الداخليني يف غرفٍة واحدة أو حتى يف قسم الطوارئ.  كا ميكن 

اس��تخدام العصف الذهني للتنبؤ باالتجاه املس��تقبيل لتعويض املستشفيات.  وعىل الرغم 

من أنَّ كال هذين العاملني ميثالن عدم تيقٍن كبرٍي؛ إال إن املجموعات املطلعة ميكن أن تكون 

مفيدًة يف االستعداد لبيئة رعاية صحية تنافسية بازدياد التنافس يف بيئة الرعاية الصحية.

إنَّ مجموع��ات الركيز مش��ابهٌة للعصف الذهني، وهي تتكوُن من 10 إىل 15 ش��خصاً 

غرضه��م التطوير والتقييم والوصول إىل اس��تنتاجات تتعلُق مبواضي��ع بيئية.  كا أن هذه 

 املجموعات توفر الفرصة لإلدارة ملناقش��ة موضوعات تنظيمية مهمة مع أشخاص مؤهلني.

)ولقد اس��َتخَدمِت املستش��فيات واملارس��ة الطبية الجاعية الكبرية مجموعات تركز من 

املرىض؛ لفهم أفضل نقاط القوة والضعف يف املنظمة من وجهة نظر املريض؛ فعىل س��بيل 

املث��ال: كان جون هوبكن��ز يفكر جدياً يف إنش��اء توصيل خدمات صحي��ة متكاملة تحت 

مظل��ٍة واحدة؛ ولكن مجموعات الربيد م��ن األطباء واملرىض جعلته يغريِّ خططه.  ومن هنا 

تتضح أهمي��ة مجموعات الربيد يف توفري رًؤى جديدًة؛ لفهم القضايا واقراح بدائل عرصية 

ملعالجتها(
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:Dialectic Inquiry التحقيق الجدلي

إنَّ التحقيَق الجديلَّ هو عملية “نقطة ونقطة مقابلة” يف الحجة.  ولقد اقرح الفيلسوف 

األمل��اين Hegel ال��ذي عاش يف القرن التاس��ع عرش أنَّ أوثق طريٍق للحقيقة هو اس��تخدام 

العملية الجدلي��ة، أْي: التبادل الفكري الذي نواجه من الفرضيات بفرضيات مضادة، ووفق 

ه��ذا املبدأ، تربُز الحقيقة من البحث عن تحقيق تضافر أو جمع اآلراء التي تبدو متضاربًة.  

إن االستفس��ار الجديل يف التحليل البيئي تحديداً هو تطويٌر وتقييٌم وتضافٌر لوجهات النظر 

املتضاربة )املش��كالت البيئية( ع��رب صياغة منفردٍة، وإعادة التنقي��ح لكلِّ وجهة نظر؛ عىل 

س��بيل املثال: رمبا تجادل إحدى املجموع��ات؛ أن تكاليف الرعاية الصحية س��تنخفُض بني 

عام��ي 2014 و 2020 )فرضية(؛ بس��بب قانون حاي��ة املريض والرعاية املس��ؤولة، ورمبا 

تقدم مجموعٌة أخرى وجهة نظر بأنَّ االتجاه إىل ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية س��يتواصُل 

)فرضية مضادة(؛ بس��بب إخفاقات املستش��فيات، والتكلفة املرتفع��ة للتقنيات الجديدة، 

وعجز مقدمي الرعاية الصحية... إلخ.  إنَّ الجدل حول هذه النقطة سيكش��ُف النقاب عن 

العوامل األساس��ية التي تؤثر عىل تكاليف الرعاية الصحية، وتداعياتها يف املستقبل.  إنَّ أيَّ 

مقدم للرعاية الصحية ميكنه اس��تغالل ه��ذه التقنية؛ من خالل تعيني مجموعات للمناظرة 

حول قضايا خارجية محددة.  وتقدم املجموعات عروضاً ومناظرات لوجهات نظر متضاربة 

متعلقة بالبيئة، وبعد املناظرة، تحاوُل املجموعات تكوين تضافر)جمع( بني األفكار املتعلقة 

باملستقبل املحتمل.  

:Stakeholder Analysis تحليل أصحاب المصلحة

يقوُم تحليل أصحاب املصالح عىل االعتقاد بأنَّ هناك عالقًة تبادليًة بني املنظمة ومنظات 

ومجموعات وأفراد معينني آخرين، وُيَشار إليهم بأصحاب املصالح، أْي املنظات واملجموعات 

واألف��راد الذي��ن لهم مصلحة يف نجاح املنظمة.  إنَّ األمثلة ع��ىل أصحاب املصالح يف الرعاية 

الصحية املحتملني، واملعروض ك� “خريطة أصحاب املصالح”، مقدمة يف العرض 6-2.  

ميكُن تصنيُف املس��اهمني إىل أصحاب مصالح داخليني، وجهة تعامل، وأصحاب مصالح 

خارجي��ني.  أما أصحاب املصالح الداخليني؛ فهم َمْن يعملون بش��كٍل أس��ايس داخل حدود 
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املنظم��ة؛ مثل: املديرين واملوظفني اآلخرين:  ومس��اهمو الواجهة هم َمْن يعملون داخلياً 

وخارجي��اً؛ مث��ل: الطاقم الطبي، وموظفي ال��رشكات يف الرشكة األم.  ويعمل املس��اهمون 

الخارجيون خارج املنظمة، ويتضمن��ون كياناٍت؛ مثل: املوردين، والدافعني من طرف ثالث، 

واملنافسني، والوكاالت التنظيمية، ووسائل اإلعالم، واملجتمع املحيل... إلخ.  ُيشار إىل أصحاب 

املصال��ح هؤالء ب� “النظام البيئي للمنظمة” – املنظات التي تؤثر وتتأثر بإنش��اء وتوصيل 

منتج��ات وخدمات املنظات.  إنَّ جزءاً من تحلي��ل أصحاب املصالح هو التحديد املنهجي 

للمنظات التي يتداخل مس��تقبلها معاً بش��كل وثيق، وتحديد أقوى نقاط اعتادهم عىل 

بعضهم البعض.  

إنَّ بعضاً من أصحاب املصالح هؤالء أقوياء أو مؤثرون بش��كٍل ش��به دائم؛ بينا البعض 

اآلخر قد يكونون مؤثرين يف قضايا معينة فقط، ومع ذلك، يظل هناك آخرون لديهم فقط 

القليل من التأثري أو الس��لطة.  وإذا ما أمكن تحديد أصحاب املصالح وتقييمهم، فس��ُيمكن 

تحدي��د “القوى” التي تؤثر ع��ىل املنظمة؛ إذ إن احتياجات ورغب��ات هؤالء ميكن أن تؤثر 

بشكٍل جذري عىل إسراتيجية املنظمة.  

مييُل املديرون يف الع��ادة إىل تركيز انتباههم عىل أصحاب املصالح املعروفني، والبارزين 

أو األقوي��اء؛ للمس��اعدة يف حاية املميزات التنافس��ية املوجودة.  ومع ذل��ك؛ فهناك أدلٌة 

متزاي��دٌة عىل أن املس��اهمني “الهامش��يني” مهمون كذلك؛ خاص��ًة يف تطوير طرق التفكري 

الجدي��دة.  ولقد اق��رح كلٌّ م��ن Stuart Hart و Sanjay Sharma أنَّ “املعرفة املطلوبة 

إلنتاج الخيال التنافيس وإدارة التغيري املزعج تقُع بشكٍل متزايد خارج املنظمة، عند املحيط 

؛ فإن املفكرين اإلسراتيجيني  الخارجي لش��بكة أصحاب املصالح املنظمة الراسخني”.  من َثمَّ

مه الالعبون  يجب أن يكونوا منفتحني أمام األفكار الهامشية، والتفكري غري التقليدي الذي يقدِّ

الهامش��يون.  يف البداية، قد يبدو أصحاب املصالح هؤالء فق��راء، وضعفاء ومعزولني، وغري 

رشعيني، أو جذريني؛ ولكن يف الواقع، رمبا يكونون رواداً أقوياء يف التغيري.  
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عرض 2-6:  خريطة أصحاب املصالح لعيادة مامرسة طبية جامعية / متعددة التخصصات

 Scenario Writing and كتاب��ة الس��يناريو، ودراس��ات المس��تقبل

:Future Studies

تس��تخدُم العديُد من منظات األعال الس��يناريوهات بانتظام، وترجُع شعبيُة تحليل 

ع ودمج تحوالت رئيسية يف  الس��يناريو إىل عدم قدرة أكرث أس��اليب التوقع األخرى عىل توقُّ

البيئة، وتقديم سياق للتفكري اإلس��راتيجي.  فالسيناريوهات تتجنب الحاجة إىل التوقعات 

أحادية النقطة؛ من خالل الساح للمستخدمني باستكشاف العديد من البدائل املستقبلية.  

إنَّ تحليل الس��يناريو هو بديٌل للتنبؤ التقليدي، وهو مناسٌب أكرث للبيئة التي تتصُف بقدر 

كبري من عدم التيقن، والتي تتصُف بقدٍر كبرٍي عىل عدم التيقن؛ حيث ال يوجد خريطة.  

إن الس��يناريو هو قصٌة متاس��كٌة عن املس��تقبل، واس��تخدام عامل اليوم كنقطة للبدء، 

وبناًء عىل البيانات التي تمَّ جمعها يف عمليات املس��ح واملراقبة، يتمُّ وضع س��يناريو يصف 

مستقباًل مفرضاً.  إن الهدَف من السيناريوهات ودراسات املستقبل هو وصف نقطة زمنية 
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يف املس��تقبل كتسلس��ٍل زمني، وعادًة ما تتطلُب كتابة الس��يناريو افراضاٍت كثرية، وتش��ري 

القليل من اإلرش��ادات إىل ما يجُب تضمينه يف الس��يناريو، ويف معظم الحاالت، يجُب كتابة 

العدي��د من الس��يناريوهات املعقولة؛ فمن األخطاء الش��ائعة جداً تصور س��يناريو واحد 

فقط ك� »ص��ورة حقيقية للمس��تقبل.  ويؤيد معظم املثقفني واملرجعي��ات العلمية وضع 

 س��يناريوهات متعددة؛ ولكن لتجن��ب تركيز ُصنَّاع القرار عىل الس��يناريو »األكرث احتاالً« 

أو »األك��رث ترجيًح��ا« فقط، يجب َمْنح كل موضوع/فكرة س��يناريوهاً ممي��زاً؛ بحيث تبدو 

متساويًة وجميع السيناريوهات متشابهة.

تسمُح السيناريوهات املتعددة بتمثيل املستقبل عرب عالقات »سبب - نتيجة« مختلفة، 

وأحداث أساس��ية مختلفة والنتائج املرتبة عليها، ومتغ��ريات مختلفة، وافراضات مختلفة.  

إنَّ الس��ؤال األس��ايس هو:  »لو وقع هذا الحدث املستقبيل )أو مل يقع(؛ كيف سيكون تأثريه 

عىل املنظمة؟«.  إن استخدام السيناريوهات املتعددة كان مفيداً بشكٍل خاص يف املنظات 

للتأث��ري املحتمل لقانون إصالح الرعاية الصحية )PPACA( عىل منظاتهم.  ويقدم املنظور 

2-5 ملخصاً موجزاً ألربعة س��يناريوهات أو مستقبالت بديلة للرعاية الصحية األساسية من 

اآلن للعام 2025.  وقد وضعت هذه الس��يناريوهات “مؤسس��ة املستقبل” لتقديم وصٍف 

للعوامل الحاسمة التي ستؤثر عىل الصحة والرعاية الصحية يف القرن الحادي والعرشين. 

المنظور 5-2: 

الرعاية األساسية 2025:  استكشاف للسيناريو

مع ع��دم اليقني الكبري الذي يواجه الرعاية الصحية يف 2012، اس��تخدَم معهُد املس��تقبل 

البديل )IAF( تقنيته الخاصة ب� “املس��تقبالت الطموحة”؛ لتطوير أربعة س��يناريوهات رعاية 

أساسية.  وقد طورت التقنية سيناريوهات يف ثالث مناطق:  منطقة التوقع التقليدي )املستقبل 

املتوقع من خالل استغالل االتجاهات املعروفة(، ومنطقة اليأس املتنامي )املستقبل الذي ميثل 

تحدياً بناًء عىل مش��كالت معقولة س��يتم مواجهتها(، ومنطقة الطموح العايل )إس��راتيجيات 

ذات رؤية تسعى إليها الكتلة الحرجة من املساهمني، وتحقق نجاحاً مفاجئاً(.  تم تعيني لجنة 

استشارية من سبعة قادة رعاية صحية خرباء من منظات مقدمي رعاية صحية، وخرباء صحة، 



الفصل الثاين

اإلدارة اإلسرتاتيجية يف منظامت الرعاية الصحية 114

وواضعي سياس��ة، وأكادمييني؛ لتقديم رأيهم املطلع يف وضع السيناريوهات.  وقد ُعقَدت بعد 

ذلك ورش��ة عمل بها 26 من واس��عي االطالع، ثم أُجِرَيت مقابالت مع 56 خبرياً رائداً يف مجال 

الرعاية الصحية، تال ذلك عرش مجموعات تركيز ُعِقدت يف مختلف أنحاء الدولة.  إنَّ تعاوَن كلِّ 

هؤالء املفكرين املبتكرين أدى إىل تطوير السيناريوهات التالية للرعاية األساسية عام 2025.  

السيناريو 1:  احتياجاٌت كثيرة، نماذٌج كثيرة

ز  تتحس��ُن الرعاية األساس��ية مع تغريُّ نظام الدفع إىل منوذج الرعاية الطبية املنزلية امُلركِّ

ن من جودة  عىل املريض )PCMH(، كا أن اس��تخدام السجالت اإللكرونية )EMR( ُيحسِّ

الرعاي��ة؛ إذ إن التخفيضات يف معدالت التعويض ملقدمي الرعاية الصحية س��يجربهم عىل 

تقليل التكاليف، وهو ما يتحقق جزئياً من خالل الركيز عىل الوقاية، ونقل/مش��اركة املهام 

مع مقدمي الرعاية من غري األطباء، وزيادة التواصل مع املريض عرب الهاتف واإلنرنت.  وبناًء 

عىل قانون حاية املريض والرعاية امليسورة التكلفة )ACA( لعام 2010؛ سيتوقف العديد 

م��ن أصحاب العمل عن تقديم مناف��ع التأمني الصحي، وس��ينتقل املوظفون إىل معامالت 

تأم��ني صحي ألزمهم بها ACA، وذلك بالرغم من أن إمكانية الوصول للتأمني والقدرة عىل 

تحمل تكاليفه تتفاوت بشكٍل كبري جًدا من والية إىل أخرى؛ إذ إنَّ جزءاً كبرياً من األمريكيني 

يش��ري التغطية الفردية اإللزامية التي تتضمُن مبال��َغ مقتطعًة كبريًة وُخَطط رعاية كارثية 

تتطلُب منهم دفع تكاليف الرعاية األساسية من جيبهم الخاص. 

 إن النقَص يف أطباء الرعاية األساسية يزيُد من استخدام ِفرٍَق تتضمُن ممرضات مارسات، 

وأخصائي��ني اجتاعيني، وموظفي صح��ة مجتمعية، وصيادلة يس��تخدمون الهاتف والربيد 

اإللكروين بش��كٍل متزايد للتواصل مع املرىض، ويس��تخدم املرىض تقنيات الدعم املش��ابهة 

لتقنية “دكتور واطس��ون” لدى رشكة IBM كوكالء صحة رقمية؛ لتوجيههم عرب س��لوكياتهم 

 ،)%40( ACO و HMO الصحية الخاصة يف املجتمع.  يتمُّ السداد عرب ُنُظم متكاملة تشمل

 PCMH وُنُظم ش��به متكامل��ة؛ مثل: مراكز الصح��ة املجتمعية وغريها باس��تخدام منوذج

)30%(، رسم مقابل الخدمة من “خدمة املرافقة” من ناحية، وعيادات الدقيقة الوحيدة يف 

ناحية أخرى )30%(.  إنَّ الرعاية األساس��ية تتحسُن بشكٍل إجايل؛ ولكن التناقضات تستمر 
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بني بعض السكان الفقراء وسكان األقلية وسكان الريف.  وستمثل الرعاية الصحية 19% من 

إجايل الدخل القومي عام 2025.  

السيناريو 2:  العقد الضائع، والصحة الضائعة

تعم��ُل التحديات االقتصادي��ة واملتكررة جاهدًة عىل تخفيض نفق��ات الرعاية الصحية 

الفيدرالي��ة، وتدفع أزمة الدين العام العامل نحو الركود الدائ��م؛ إذ إن الرعاية الصحية هي 

األك��رث ترضراً؛ فعندما تزايدت مدفوعات الدين القومي لدرجة أنها أصبحت ماثلًة لتكلفة 

الرعاي��ة الطبية، قام الدائنون الدوليون برفع معدالت الفائدة، وفرضت الحكومة الفيدرالية 

تخفيض��ات تص��ل إىل 10%.  ولقد كان��ت مقايضات التأمني الصح��ي ناجحًة فقط يف بعض 

ال��دول؛ حي��ث كانت تلك الدول إم��ا تعاىن من نق��ص التمويل أو غري ق��ادرة عىل تحمل 

النفق��ات، والرعاية ذات الج��ودة العالية.  عالوًة عىل ذلك؛ فإنَّ ال��رشكات اختارت تقديم 

تأمينات للموظفني؛ وبس��بب عدم توفري الرعاية الصحية للكثريين أصدر الكونجرس سلسلة 

م��ن التأجيالت، والتي تعمل مبثاب��ة إلغاء ِفعيل من نهاية املطاف لقانون الرعاية بأس��عار 

ميسورة التكلفة.  

إنَّ تقديرات العجز الطبي مل تضع يف اعتبارها عدد أطباء فرة طفرة املواليد بعد الحرب 

العاملية الثانية، والذين س��يتقاعدون؛ بسبب االقتطاعات الكبرية يف التعويضات من الرعاية 

الطبية واملس��اعدة الطبية.  إنَّ أبناء تلك الفرة سيارس��ون ضغطاً عىل النظام، وهو األمر 

مي الرعاية الصحية بالعمل ضمن نطاقه فيا يتجاوز  الذي سينتج عنه قيام الكثري من مقدِّ

نطاق تراخيصهم بكثري، وهو ما سيؤدي إىل وجود سوٍق سوداء للرعاية.  

يف عام 2025 س��يتم تقديم معظم الرعاية الصحية األساس��ية؛ من خالل سياق من ثالثة 

عنارص:

مة خدمات أكرث  1- رس��وم اس��تثنائية مقابل الخدمة )15%(؛ حيث تقدم الخدم��ات امُلقدَّ

تطورًا.  

2- رس��م مقابل الخدمة منخفض التكلفة )35%(؛  حيث يتم تقديم خطط للكوارث ذات 

اقتطاعات عالية؛ من أجل رعاية صحية جيدة تتطلُب من األفراد والجاعات الدفع من 
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جيبهم الش��خيص مقابل الرعاية األساسية؛ إذ إن عيادات التجزئة يف الصيدليات واملتاجر 

الكربى ستتزايد؛ من أجل َسدِّ الفجوة.  

ُظ��م املتكامل��ة )30%( والنظم ِش��به املتكاملة )20%(؛ حيث تت��م الرعاية يف النظم  3- النُّ

 Kaiser املتكامل��ة باس��تخدام مدفوع��ات فردية؛ لتغطي��ة الرعاية بالكامل )م��ن نوع

Permanente( بأس��عار عالية؛ ولكن بجودة أفضل أو يف أوضاع شبه متكاملة بها مزيج 

من الرسوم مقابل الخدمة، ودفع مرتكز عىل األداء، كالذي تعرضه العديد من العيادات 

الجاعية ومراكز الصحة املجتمعية.  

سيناريو 3:  الرعاية األساسية المناسبة مع الجميع

يقوم ُصناع السياس��ة األمريكية مبتابعة أنش��طة “الهدف الث��اليث” يف مبادرات الرعاية 

الصحي��ة؛ أال وهو دع��م رعاية املرىض، وخفض نصيب الفرد م��ن تكاليف الرعاية الصحية، 

وتحسني صحة السكان.  وتستقبل الِفرَق املقدمة للرعاية عىل أساس النََّسمة ) الفرد( تقدم 

بناًء عىل بيانات السكان التي تضع يف اعتبارها مخاطر الرعاية الصحية النسبية للمرىض؛ ما 

م الرعاية بتحسني نتائج الرعاية الصحية املقدمة وخفض التكاليف، ويقوم  يسبب قيام ُمقدِّ

أصحاب العمل بتقديم تأمين��ات صحية كفائدة للعامل؛ ولكنهم يقدمون كذلك نظم دعم 

ومكافآت؛ من أجل الس��لوكيات الصحية والتي تقلل من متطلبات الرعاية الطبية.  إن دور 

الرعاية الصحية املجتمعية تقوم بتقديم رعاية أساس��ية لنسبة 85% من السكان، وخدمات 

مقابل رس��وم خدمات لنسبة 10%، وأيضاً يوجد 5% من السكان غري مؤمن عليهم ويسعون 

إىل الرعاية يف غرف الطوارئ ومراكز الصحة املجتمعية.

تق��وُم دوُر الرعاي��ة الصحية املجتمعية بتقديم الرعاية األساس��ية، وتعمل عىل إنش��اء 

مؤسس��ات اقتصادي��ة ومجتمعية؛ من أج��ل مجتمع أكرث صحة، وهذا عن طريق تحس��ني 

الرعاية األساس��ية، واس��تخدام س��جالت طبية إلكرونية، والتي تجمع بيانات الصحة ومنط 

الحي��اة؛ لتقديم االحتاالت والحالة الصحية للمرىض.  يقوم الفريق بالتواصل عرب التليفون 

والربي��د اإللكروين والواقع االفرايض باإلضافة إىل الصور الرمزية التي تدعُم الصحة )مدربو 

الصحة الرقمي��ة(.  إنَّ مقدمي الرعاية الذين يقدمون نتائج أفضل بتكاليف أقل يحتفظون 
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بالوفورات، وهي طريقة أثبتت أنها تعيُد توجيه الرعاية الصحية باتجاه القيمة، وتنتقُل إىل 

؛ من أجل التأثري عىل املحددات االجتاعية الصحية.   املصبِّ

سيناريو 4:  بيتي الطبي )الرعاية الذاتية(

مة لألف��راد القامئني برعاية أنفس��هم؛ بالقيام بالكثري  تس��مُح التكنولوجيا الطبية امُلتقدِّ
م��ن وظائف الرعاية األساس��ية؛ حيث إن تطبيقات الهواتف الذكي��ة الحديثة ترصُد النظام 
الغذايئ، والنشاط البدين، والنوم، ويتمُّ جمع هذه البيانات يف السجالت الصحية الشخصية، 
وتقوم أجهزة الرصد الحديثة بتسجيل معدل ضغط الدم، وكيمياء الدم، وتدفق الدم، وتنذر 
األفراد بحدوث تغي��ريات صحية؛ حيث تقوم التكنولوجيا الحديثة بعمل اختبارات معملية 
يف املنازل وإرس��ال البيانات إىل املعمل.  وميلك املس��تهلكون العديَد من املعلومات املتاحة 

لديهم، باإلضافة إىل النصائح الخاصة بحاجاتهم من الرعاية الصحية املتكاملة.

تعتمُد رشيحٌة كبريٌة من السكان متثل حوايل 40% عىل الخطط الصحية املوجهة للمستهلك، 
وتس��تعمل أدوات متقدم��ة للرعاي��ة الذاتية، ويتم جم��ع البيانات وتحميلها واس��تعالها 
�الة.  أما  واس��تخدامها؛ من أجل تتبع صحة الس��كان وإجراء دراس��ات مقارنة رسيع��ة وفعَّ
الرشيحة الضخمة الثانية والتي متثل 40%؛ فهي تريد العديد من مقدمي الخدمة التقليدين 
والعالقات الشخصية؛ مثل: نظم الرعاية الصحية املتكاملة أو منظمة الرعاية املسؤولة.  وميكن 
ل أقس��اط تأمني باهظة؛ ولكن مع ذلك فإن قرارات الرشاء الخاصة بهم  لهذه الرشيحة تحمُّ
مبنية عىل بيانات التكلفة املتاحة لكل مقدم خدمة تقريباً.  إنَّ مارسات االستقبال واإلرشاد 
)10%( تقدم خدمات ذات قيمة عالية مثل بعض الناذج املادية الجسدية، ومناذج املحاكاة 
لتوق��ع الحال��ة الصحية.  وميتلك هؤالء األطب��اء كاريزما، وطاقة عالي��ة، ومعروفون بالتحيُّز 
للمحافظة عىل املرىض يف “املجموعة” التي يخدمون بها.  أما النس��بة املتبقية من الس��كان 
 Medicaid �10%؛ فه��م عىل حاف��ة الفقر تم إزاحتهم من برنامج التأم��ني الصحي الخاص ب
أو األف��راد الذين اخت��اروا تجنُّب التأمينات ولديهم دخل يكف��ي اإلنفاق عىل الرعاية )التي 
يقومون باختيارها بحكمة(.  وبسبب أدوات الرعاية الذاتية، وكذلك الصور الرمزية و مرشيف 
الرعاية الصحية، يقلُّ الطلب عىل التفاعل الشخيص املبارش مع مقدمي الخدمة، وهذا يقلل 

ويضعف الطلب عىل تواجد أطباء الرعاية الصحية األساسية.  
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المصدر:  

Primary Care 2025:  A Scenario Exploration )Alexandria, VA:  Institute for 

Alternative Futures, January, 2012, 43 pages(. 

 Selecting the Strategic Thinking اختيارُ إطارِ التفكيرِ اإلستراتيجي

:Framework

إن اله��دَف العام م��ن تحليل البيئة العام��ة وبيئة الرعاية الصحية؛ ه��و تحديد وفهم 

التح��والت املهمة التي تحدث يف البيئة الخارجية.  ويلخص النموذج 2-7 الركيز األس��ايس، 

ومميزات وعيوب كل إطار تفكري إسراتيجي.  

إنَّ املنهج الذي يتم اختياره لتقييم بيئات الرعاية الصحية والعامة سيعتمد عىل عوامل؛ 

مث��ل: حج��م املنظمة، وتنوع الخدم��ات واملنتج��ات، وتعقيد األس��واق وحجمها )مناطق 

الخدم��ة(.  إنَّ املنظات الصغرية نس��بياً والتي ليس لديها تن��وٌع كبري، والتي لديها مناطق 

خدمة محددة جيداً ميكن أن تختار تفكرياً إس��راتيجياً بسيطاً ميكن تنفيذه داخل املنظمة؛ 

مثل: تحديد االتجاه واس��تغالله، وتقنية املجموعة االس��مية الداخلية، أو العصف الذهني، 

أو تحليل أصحاب املصالح.  ورمبا تضمُّ مثل تلك املنظات مستش��فيات املجتمع املس��تقلة 

ومنظ��ات الحف��اظ عىل الصحة ومستش��فيات املجتم��ع الفورية يف املقاطع��ة واألقاليم 

املاس��ات البيئة ذات املجموعة الكبرية، ومنش��آت الرعاية الطويلة األجل، ودور املس��نني، 

وإدارات الصحة العامة للدولة.

عرض 2-7:  الرتكيز األسايس، ومميزات وعيوب التقنيات البيئية

التقنية
الرتكيز 

األسايس
العيوباملميزات

واستغالل  تحديد 

االتجاه البسيط

- املسح

- الرصد

- التنبؤ

- التقييم

- بسيط.  

- منطقي.  

- سهل توصيله للمعنيني.  

- يحتاج لكمٍّ كبري من البيانات؛ ملد 

االتجاه.

- يقترُص عىل االتجاهات املوجودة.  

- قد ال يعزز التفكري اإلبداعي.  
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التقنية
الرتكيز 

األسايس
العيوباملميزات

- املسح أسلوب دلفي 
- الرصد
- التنبؤ

- التقييم

- يستخدم الخرباء امليدانيني.  
الرهيب  مشكالت  يتجنب   -

والتخويف.  
- يتخلص من تحيُّزات اإلدارة.  

- األعضاء متناثرين مادياً يف أماكن 
كثرية.  

- ال يوجد تفاعل مبارش بني املشاركني.  
- قد يستغرق إلكاله وقتاً طويالً.

املجموعة  أسلوب 

االسمية 

- املسح 

- املراقبة 

- التنبؤ

- التقييم

وقوة  مكانة  لديهم  الجميع   -
متساوية.

- مشاركة واسعة.
- يضمن التمثيل.  

- يتخلص من تحيُّزات اإلدارة.  

من  تَِحد  قد  التنظيمية  البنية   -
اإلبداع.  

- يستهلك وقتاً طويالً.

- التنبؤالعصف الذهني

- التقييم 

- يعزِّز اإلبداع.  
- يطور العديد من األفكار والبدائل.  

- يشجع التواصل.  

- ال عملية التخاذ القرارات.  
- أحياناً ما يحيد عن املسار.

- التنبؤمجموعات الركيز 

- التقييم 

- تستخدم خرباء.  
- تفاعل اإلدارة/الخرباء.  

- وجهات نظر جديدة.

- العثور عىل خرباء.
للوصول  دة  ُمحدَّ هيكلية  ال   -

الستنتاجات.

- التنبؤاالستفسار الجديل

- التقييم 

من  العديد  للسطح  يُظهر   -
القضايا والعوامل الفرعية.  

استنتاجات  إىل  الوصول  يتم   -
بشأن القضايا.  

- قائم عىل التحليل.  

اإلجراءات  يقدم مجموعًة من  ال   -
لتقرير ما هو مهم.  

املرة  يف  واحدًة  مشكلًة  يدرُس   -
الواحدة فقط.  

- يستهلك الكثرَي من الوقت.

املساهم:   تحليل 
االعتبار  يف  نأخذ 
امل���ج���م���وع���ات 
الرئيسيني  واألفراد 

واملستقبليني

- املسح

- الرصد

املجموعات  االعتبار  يف  نأخذ   -
واألفراد الرئيسيني واملستقبليني.  
- يضع يف االعتبار أخذ االحتياجات 

والرغبات خارج املنظمة. 

عن  ناتجة  ناشئة  مشكالت   -
منظات أخرى قد ال يتم وضعها 

يف االعتبار.
- ال يضع يف اعتباره القضايا األوسع 

للبيئة العامة.  

السيناريو:   كتابة 
االعتبار  يف  نأخذ 
الخاصة  املتغريات 

واملتداخلة

- التنبؤ

- التقييم

املتغريات  االعتبار  يف  نأخذ   -
الخاصة واملتداخلة.  

الخارجية  املتغريات  يدرس   -
املرتبطة فيا بينها.  

- يقدم صورًة كاملًة للمستقبل.  

- يتطلُب افراضات كثرية.  
- التساؤل دامئًا عاَّ يجُب تضمينه.

- من الصعب كتابته.  
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إنَّ مؤسسات الرعاية الصحية الضخمة، وذات املنتجات والخدمات املتنوعة، والتي لديها 

مناط��ق خدمات غري محددة، وواس��عة النط��اق - من املحتمل أن تس��تعمل إطاَر التفكري 

اإلس��راتيجي الذي يعتمُد عىل معرفة الخرباء ومدى واس��ع من الخرباء، وكنتيجة لذلك؛ فإن 

ح أن تشكل مجموعات دلفي، ومجموعات اسمية خارجية،  مثل هذه املؤسس��ات من امُلرجَّ

وجلس��ات عص��ف ذهني.  باإلضافة إىل ذلك؛ فإن هذه املؤسس��ات ميك��ن أن متلَك املوارد 

للقيام باالستفس��ارات الجدلية بخصوص القضايا البيئية واملش��اركة يف كتابة السيناريو.  إن 

مثل هذا النهج ُيعترَب أكرث اس��تهالكاً للوقت ومكلفاً إىل حدٍّ ما ويتطلب تنس��يقاً مكثًفا.  إن 

املؤسس��ات التي تستخدُم هذه األساليب تشمُل سالسَل الرعاية الصحية الوطنية واإلقليمية 

غ��ري الهادفة للربح وأنظم��ة الرعاية الصحية اإلقليمية وأنظمة الرعاي��ة الصحية اإلقليمية، 

واالتحادات والتحالفات الكبرية، وأقس��ام الصحة العامة يف الوالية.  ويف النهاية، ميكُن إلطار 

الفكر اإلس��راتيجي املختار للتحليل البيئي أن يعتمد بش��كٍل أس��ايس ع��ىل طريقة وذوق 

ا من هذه اإلطارات ميكن أن  وتفضيالت اإلدارة.  وإذا ما تم استعاله بشكل صحيح؛ فإن أيًّ

تكون أداًة قويًة يف تحديد ورصد وتنبؤ وتقييم القضايا يف البيئة العامة للرعاية الصحية.

إدارة قوة الدفع اإلستراتيجية – التحقق من صحة االفتراضات اإلستراتيجية 

:Managing Strategic Momentum - Validating the Strategic Assumptions

تعتم��ُد الخطُة اإلس��راتيجيُة جزئياً عىل تحلي��ل البيئة الخارجية، ويق��دم هذا التحليُل 

مبدئياً املعتقدات األساس��ية أو االفراضات التي تحملها اإلدارة فيا يخصُّ القضايا املتنوعة 

يف البيئة الخارجية. ومبجرد تَبنِّي اإلدارة اإلس��راتيجية كفلسفٍة تشغيلية لإلدارة؛ فإن التفكري 

اإلس��راتيجي، أو التخطيط اإلسراتيجي، وإدارة قوة الدفع اإلس��راتيجية سيتطلبون تحققاً 

مس��تمراً من صحة االفراضات اإلسراتيجية؛ لتحديد ما إذا كانت القضايا يف البيئة الخارجية 

ت، وإىل أيِّ مدى.  إنَّ التفكري اإلس��راتيجي املس��تمر حيويٌّ للحفاظ عىل قوة الدفع  قد تغريَّ

اإلسراتيجية.  

مة يف العرض 2-8 سلس��لًة ممتدًة من األس��ئلة  تقدُم خارطُة التفكري اإلس��راتيجي امُلقدَّ

املصممة؛ للكش��ف أو مالحظة وجهات نظر جديدة تتعل��ُق بهذه االفراضات.  تقوم هذه 
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األس��ئلُة بفحص الفهم اإلداري للبيئة الخارجية وفعالية اإلسراتيجية.  وميكن ملجلس اإلدارة 

واملديرين اإلسراتيجيني وغريهم أن يستخدموا هذه األسئلة كنقطِة َبْدء لتطبيق االفراضات 

املتعلقة باإلس��راتيجية.  إنَّ أس��ئلة التفكري اإلسراتيجي هذه من املمكن أن تشري إىل ظهور 

ف��رص خارجية جدي��دة أو تهديدات من املمكن أن تؤثر عىل املؤسس��ة أو تقرح مجاالت 

افراضي��ة للمعلومات الت��ي تتطلُب مجهودات مس��تقبلية مخططة.  حالي��اً؛ من املمكن 

للمعلومات الدقيقة أن تعني االس��تمرار يف البقاء بالنس��بة ملؤسسات رعاية صحية عديدة، 

ومن املمكن أن توضح األسئلة املتعلقة بالبيئة الخارجية أنَّ عيادات املارسة الطبية تعرف 

القلي��ل جًدا حول آراء مش��اركيهم الرئيس��يني )أصح��اب املصالح( أو وج��ود تكنولوجيات 

ق من صحة )أو ع��دم صحة (االفراضات  أو اتجاه��ات اجتاعي��ة جديدة.  ويعم��ل التحقُّ

اإلسراتيجية عىل إعادة تنشيط التفكري اإلسراتيجي، وتقدم أساساً للتحقق؛ هل يجب تغيري 

اإلسراتيجية أم ال؟  

عرض 8-2: 

أسئلُة التفكيِر اإلستراتيجي؛ للتحقق من صحة االفتراضات اإلستراتيجية:

1- هل تأثر أداء املنظمة سلباً باتجاهات غري متوقعة أو جديدة أو قضايا يف البيئة العامة؟

2- هل تأثر أداء املنظمة سلباً باتجاهات غري متوقعة أو جديدة أو أو قضايا يف بيئة الرعاية 

الصحية؟

3- ه��ل ظهرت ف��رٌص جديدٌة كنتيجة لالتجاهات الجدي��دة والقضايا أو األحداث يف البيئة 

الخارجية؟

4- هل اإلسراتيجية مقبولة من ِقَبل أصحاب املصلحة الرئيسيني؟

5- هل يوجد تطورات تكنولوجية سوف تؤثر عىل املنظمة؟

6- هل حدثت تغيريات دميوغرافية أو اجتاعية تؤثر عىل الخطة أو الس��وق؟  تغيريات يف 

املزيج الِعرقي؟  عوائق لغوية؟  بنية األرسة؟

7- هل تمَّ تغيري البيئة السياسية أو الترشيعية؟  
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8- ه��ل توج��د ترشيعات جديدة عىل املس��توى املحيل أو الوالية أو الفي��درايل، أو قوانني 

 ت��م تقدميه��ا أو إقرارها، وُيج��َرى إدخالها أو مناقش��تها، والتي س��وف تؤثر عىل األداء
 أو العمليات؟  

9- هل توجد قضايا اقتصادية جديدة؟

10- هل املتنافس��ون الُجدد خارج الصناعة يدرس��ون الدخول أو دخلوا بالفعل يف املجاالت 

املتعلقة بالرعاية الصحية؟  

11- هل تتأثر اإلسراتيجية باستجابة الحكومة؟  

12- هل تتوافق اإلسراتيجية مع القواعد األخالقية والسلوكية للمجتمع ؟

:Lessons for Health Care Managers دروس لمديري الرعاية الصحية

يج��ُب أن يك��وَن مديرو الرعاية الصحية قادرين عىل فهم وتحلي��ل البيئة العامة وبيئة 

صناعة الرعاية الصحية؛ وليك تحقق املنظات النجاح؛ فيجُب أن تتخَذ لنفسها مكانة فعالة 

داخل بيئاتها.  إن املنظات املعنية يف التخصصات الرأسالية، والتي تواجه بتغيريات بيئية 

غري متوقعة أو مفاجآت من قوى خارجية مختلفة، وتواجه منافسة متزايدة، وأصبحت أكرث 

توجهاً للس��وق، أو تواجه عدم الرضا عن النتائج الحالية للتخطيط، ينبغي عليها االنش��غال 

يف تحليٍل بيئي.

إنَّ اله��دَف من التحليل البيئي هو تصنيُف وتنظي��ُم القضايا العامة والتغريات وصناعة 

الرعاي��ة الصحي��ة يف البيئة العامة، والتي تنش��أ عادًة خارج املؤسس��ة.  ومن خالل عملية 

التحليل البيئي تحاول املنظمة الكش��ف عن القضايا الحالية والناش��ئة واملحتملة مستقباًل 

عة من أجل التحليل الداخيل، وتطوير الرؤية واملهمة،  وتحليلها . وتستخدم املعلومات امُلجمَّ

وتكوي��ن وصياغة إس��راتيجية املنظمة.  باإلضاف��ة إىل ذلك؛ فإن العملي��ة ينبغي أن تقوم 

بتعزيز التفكري اإلسراتيجي يف املنظمة.

وع��ىل الرغم من وض��وح فوائد التحليل البيئ��ي؛ إال إنه له قيود عدي��دة.  إنَّ التحليل 

ن باملس��تقبل وال يس��تطيع املديرون كشَف كل تغيري.  وكذلك؛ فإن  البيئي ال ميكن أن يتكهَّ

املعلومات التي نحتاجها قد يكون من املس��تحيل الحصول عليها أو من الصعب تفس��ريها، 
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أو قد تكون املنظمُة غري قادرة عىل االس��تجابة بالسع��ة الكافية.  والقيد األكرث أهميًة هو 

املعتقدات امُلسَبَقة لدى املديرين عن البيئة.

وتش��مل البيئ��ُة الخارجية املنظ��ات واألف��راد يف البيئة العام��ة )املؤسس��ات الحكومية 

والوكاالت، مؤسس��ات األعال، املؤسسات التعليمية، واملراكز واملنظات البحثية، وأيضاً األفراد 

واملس��تهلكني(، واألفراد واملنظات واملؤسسات يف بيئة الرعاية الصحية )واملنظات التي تقوُم 

بالتنظيم، واملورِّدين األساسيني والثانويني، واملنظات التي متثل املزوِّدين، وأيضاً األفراد واملرىض(.

كا تقوُم املنظات واألفراد يف بيئات الرعاية الصحية بإحداث تغيريات رمبا تكون مهمة 

ملنظات الرعاية الصحية.  وإجاالً؛ فإنَّ مثل هذا التغيري يصنف كتغيري ترشيعي أو سيايس 

أواقتص��ادي أو اجتاعي أو دميوغرايف أوتكنولوجي أو تنافيس.  ومثل هذا النظام التصنيفي 

يس��اعد يف تجمي��ع املعلومات املتَعلِّق��ة بالقضايا، ويف تحديد تأثريه��ا.  إن مصادر القضايا 

البيئية توجد داخل وخارج املنظات، وهي مصادُر مبارشة وغري مبارشة.  

وتش��تمُل خطواُت التحليل البيئ��ي عىل الفحص؛ للتعرف عىل إش��ارات التغيري البيئي، 

دة والتنبؤ املستقبيل للقضايا، وتقييم النتائج التنظيمية.  كا ُيعدُّ املسح  ورَْصد القضايا امُلَحدَّ

أو الفحص عملية رؤية وتنظيم للمعلومات الخارجية؛ يف محاولة للكشف عن القضايا املرتبطة 

بها، والتي س��وف تؤثر عىل املنظمة. أما الرَّص��د؛ فهو عملية البحث عن معلومات إضافية؛ 

 من أج��ل تأكيد أو دحض القضية )االتجاه، التطور، املعضل��ة، أو احتالية وقوع الحدث(.  

أم��ا التنبؤ؛ فهو عمليُة م��دٍّ للقضايا، وتحديد العالقات املتداخل��ة بينها وتطوير التقديرات 

البديل��ة.  وأخ��ريًا؛ فإن التقييم هو عبارة عن تقييم أهمي��ة القضايا. إن املعلومات التي تم 

تجميعه��ا بواس��طة التحليل البيئي الخارج��ي تؤثر عىل التحليل الداخ��يل، وتطوير الرؤية 

واملهمة، وأيضاً عىل صياغة اإلسراتيجية للمنظمة.  

يوجد العديُد من إطارات التفكري اإلس��راتيجي؛ من أجل القيام بعمليات املَْسح والرصد 

والتنبؤ والتقييم.  وتش��مل هذه األساليب تحديد مشكلٍة بس��يطة والتوسع فيها، والتاس 

رأى الخرباء، وإجراء االستفسار الجديل، وتحليل أصحاب املصالح، وكتابة السيناريو.  وأخريًا، 

وكجزٍء من إدارة الزخم اإلسراتيجي؛ فإن تقييم االفراضات اإلسراتيجية )القضايا الخارجية ( 

ينبغي القياُم به بشكٍل دوري.  وسريكز الفصل القادم عىل التحليل التنافيس ملنطقة الخدمة.
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من رف كتب مديري الرعاية الصحية:

Peter Schwartz, The Art of the Long View:  Planning for the Future in an 

Uncertain World )New York:  Currency Doubleday, 1991(

بير ش��وارتز؛ فن الرؤية الطويلة املدى، التخطيط من أجل املس��تقبل يف عامل غري مؤكد 

)نيويورك:  دووبلدى العملة، 1991(.

كان بير شوارتز يعمُل عامل مستقبل يف معهد ستانفورد لألبحاث عام 1975 عندما قابل 

بي��ري واك Pierre Wack م��ن رشكة رويال الهولندية.  والحًقا، يف عام 1982، َحلَّ محل واك 

كرئيس للتخطيط الجاعي للرشكة.  إنَّ مثل هذه الوظيفة ُتَعد فرصًة فريدًة إلتقان مهارات 

بناء السيناريو التي مارسها ألعوام؛ ففي كتابه هذا “التخطيط من أجل املستقبل يف عامل غري 

مؤكد”، يقدم شوارتز الفكرة األساسية للسيناريوهات، وكيفية بنائها واستخدامها.  

أحد طرق تجنُّب أن تصبح ضحيًة للمفاجأة هي خلق قصص مختلفة ملستقبالت )جمع 

مستقبل( محتملة عىل حدٍّ سواء.  وُيطَلق عىل مثل هذه القصص اسم سيناريوهات، وأحد 

أهدافها املهمة هو مساعدة اإلسراتيجيني عىل “تحقيق التالؤم” بني املؤسسة والبيئة.  وتلك 

السيناريوهات ليس��ت تنبؤات باملستقبل، وإمنا هي إدراك للمس��تقبل يف الوقت الحارض؛ 

فهي عبارة عن وس��ائل ملس��اعدة الناس عىل التعلم.  وبش��كٍل ما، يدور تخطيط السيناريو 

حول “تحرير ذهن” إسراتيجيِّ الرعاية الصحية؛ لالعراف بأنَّ الغد رمبا ال يكون مثل اليوم.  

م مصطلح املفاجآت الحتمية.   قام شوارتز بتوسيع كتابه “فن الرؤية الطويلة املدى” وقدَّ

وع��ىل الرغم م��ن أننا ال نحب املفاجآت؛ فهي حتمية ألنها ب��دأت يف الحدوث عرب أحداث 

متعمدة، وقوى نس��تطيع توقعها بكلِّ تأكيد.  فإذا اس��تطعنا تحديد تلك األحداث؛ فلاذا 

س��يكون هناك مفاجآت؟  إنَّ اإلجابة بسيطة للغاية – بينا يتم تحديد األحداث مسبقا إال 

إن التوقيت والنتائج والعواقب ال يتم تحديدها.  

دة لوضع الس��يناريوهات.   مي��د "ف��ن الرؤية الطويلة امل��دى" املخططني بعملي��ة موحَّ

ويق��رح ش��وارتز عمليًة ذات مثاين خطوات:  الخط��وة األوىل: تحديد قرار مركزي. الخطوة 

الثانية: تس��جيل قامئٍة بالعوامل األساسية املؤثرة عىل نجاح أو فشل القرار. الخطوة الثالثة: 
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تس��جيل قامئة بالقوى الدافعة يف البيئة التي تؤثر عىل العوامل األساس��ية. الخطوة الرابعة: 

ترتيب العوامل األساس��ية والقوى الدافعة؛ من حيث األهمية وحالة عدم التيقن املصاحبة 

لكل منها.  الخطوة الخامس��ة: اختيار منطق الس��يناريو، والذي يشتمل عىل تحديد األبعاد 

التي س��تختلف السيناريوهات النهائية مبوجبها. الخطوة السادسة: تجسيد السيناريوهات. 

الخطوة الس��ابعة: العودة إىل القرار املركزي والركيز عىل اآلثار املرتبة من أجل املس��تقبل. 

الخط��وة الثامنة: اختيار املؤرشات واملعامل الرئيس��ية وتحديد امل��ؤرشات الالزمة؛ لرصد كل 

سيناريو عىل نحو مستمر.

وقد ناقش أحد الكتاب أنَّ “فن الرؤية الطويلة املدى” تم توجيهه؛ ليصبح أساساً للخطة 

م��ة يف الكتاب يجُب أن  الطويل��ة املدى والفكر اإلس��راتيجي، وأنَّ فهَم هذه الدروس امُلقدَّ

متنَح ُصنَّاع القرارات القدرة عىل العمل بثقة؛ بس��بب املعلومات التي ميتلكونها عن أماكن 

د منه مستقباًل يف الرعاية الصحية.  إن مثل هذه املفاجآت لن تزول  تواجد كلِّ ما مل يتم التأكُّ

أبداً.  عىل الرغم من أنَّ الرواد املستقبليني مثل شوارتز قاموا بإمداد املفكرين اإلسراتيجيني 

نهم عىل األقل من تقليل اآلثار الس��لبية لتلك املفاجآت املتوقعة عىل الرغم من  بأدوات متكِّ

كونها ال مفرَّ منها.
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المصطلحات والمفاهيم األساسية في اإلدارة اإلستراتيجية:
Assessing  التقييم

Brainstormingالعصف الذهني

Delphi Methodأسلوب دلفي

Dialectic Inquiryاالستفسار الجديل

Expert Opinionرأي الخبري

External Environmental Analysisالتحليل البيئي الخارجي

Focus Groupsمجموعات الركيز

Forecastingالتوقع

General Environmentالبيئة العامة

Health Care Environmentبيئة الرعاية الصحية

Issue Identification and تحديد القضية واستقراؤها 

Extrapolation

Monitoringالرصد 

)NGT( أسلوب املجموعة االسمية)Nominal Group Technique )NGT

Primary Providerمقدم الخدمة األسايس

Scanningاملسح

Scenariosالسيناريوهات

Secondary Provider مقدم الخدمة الثانوي

Sensemakingالوصول إىل فهم ذي معنى 

 Stakeholder Analysis تحليل أصحاب املصالح

Strategic Issuesالقضايا اإلسراتيجية
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أسئلة للمناقشة في الفصل:

1- م��ا أن��واع التغي��ريات التي ميكن أن تح��دث يف بيئات الرعاية الصحية خالل الس��نوات 

العديدة املقبلة؟  

2- ملادا ُيَعد التحليل البيئي مهًا من أجل املنظمة؟  

3- ِص��ف »املحيط« بالنس��بة إلدارة الرعاية الصحية؛  هل ُيَعد املحي��ط معقداً جداً أو إنه 

يتغري رسيعاً؛ من أجل التنبؤ الدقيق باملستقبل؟

  A. H. 4- معظم مديري الرعاية الصحية سوف تكون إجابتهم »نعم« عىل العديد من أسئلة

Mesch؛ لتحديد إذا ما كانت املؤسسة تحتاج تحلياًل بيئياً أم ال، وهل هناك أسئلٌة أخرى 

تشري إىل أنَّ منظات الرعاية الصحية يجُب عليها القيام بعملية التحليل البيئي؟  

5- ما املفاهيم األساسية للتحليل البيئي؟  

6- م��ا قيود عملي��ة التحليل البيئي؟  وبالتوصل إىل هذه القيود؛ هل عملية التحليل البيئي 

تستحق الجهد املطلوب؟  وملاذا؟  

7- ما العمليات األربع التي تتضمنها عملية التحليل البيئي؟  وما عملياتها الفرعية؟  

8- كيف تفتُح عملية املس��ح “نافذة”عىل البيئة الخارجية؟  وكيف يس��اعد مفهوم النافذة 

عىل فهم املنظات وأنواع املعلومات التي يتمُّ إنتاجها؟

9- ملاذا ُتَعد عملية التحليل البيئي مهمًة مثلها مثل املنتج؟  

10- أيُّ إطارات الفكر اإلسراتيجي للتحليل البيئي ُيَعد أكرَث أهميًة؟  وملاذا؟

11- باس��تخدام النم��وذج 2-6 كمثال، قم بتطوير خارطة أصحاب املصالح ملؤسس��ة رعاية 

صحي��ة يف عاصمت��ك أو دولتك.  ويف ه��ذه الخارطة اعرض مؤسس��ات الرعاية الصحية 

د مدى تأثريها عىل الصناعة؟ املهمة، وَحدِّ

12- أيٌّ من السيناريوهات يف املنظور 2-5 تعتقد أنها مرجحة بشكٍل أكرب؟  وملاذا؟  واعتاداً 

عىل مشكالت وقضايا اليوم، قم بتطوير السيناريو الخاص بك للرعاية الصحية عام 2025؟  

13- ما االفراضات اإلسراتيجية للمنظمة؟  كيف ميكن تقييم االفراضات اإلسراتيجية كجزء 

من إدارة النشاط اإلسراتيجي؟
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الفصل الثالث

تحليل منطقة خدمة المنافس

- إن التنافس الطبيعي ُيَعد تطوريًّا.

- إن التنافس اإلستراتيجي ُيَعد فوريًّا.

- إن التناف��س الطبيع��ي ُيَعد مالئماً في التفاعل اللحظي؛ ولكنه بطبيعته ش��ديد التحفظ 

في تغيُّره.

- إن التنافس اإلستراتيجي مدروٌس بشكل جيد، ومنطقي بشكل كبير؛ من حيث االلتزامات؛ 

الت قد تكون تغييراً جذرياً يحدث في فترة قصيرة نسبياً. ولكن المحصِّ

بروس هندرسون
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حدث تمهيدي:

السياحة الطبية تعقد تحليل منطقة الخدمة:

 هن��اك ما يق��رب من نصف مليون ش��خص كانوا س��ائحني يف ع��ام 2012؛ وفقاً ملرىض 

بال حدود، وتتوقع جهة خدمية استش��ارية أن يزيد العدد بنسبة 25 إىل 35٪ العام القادم.  

والس��ياحة الطبية:  هي “مامرسة السفر إىل بلٍد آخر؛ بغرض الحصول عىل الرعاية الصحية 

)العمليات الجراحية الس��ياحة االختيارية، عالج األس��نان، والعالج اإلنجايب، وزرع األعضاء، 

ر الس��ياحة الطبية بنس��بة 2٪ من السياحة العاملية، وحوايل  وفحوص طبية، وغريها(.  وُتقدَّ

4٪ من حاالت دخول املستشفيات يف العامل.  ويتطور مصطلح “السياحة الطبية” عىل أساس 

ص، وعدم التجانس يف الخدمات؛ مام يؤدي إىل استخدام مصطلحات أكرث دقًة  زيادة التخصُّ

من هذا القبيل؛ كالس��ياحة اإلنجابية، وسياحة زرع األعضاء وسياحة اإلجهاض وغريها.  كام 

ُتستبَعد السياحة الصحية أو النقاهة التي تشرُي بصفة عامة إىل جميع العالجات )الخارجية(؛ 

مبا يف ذلك:  زيارات للمنتجعات، والعالجات املثلية، أو العالجات التقليدية التي تعمل عىل 

تحسني صحة ومزاج املرىض.

ويهتمُّ مستهلكو الخدمات الطبية اليوم بالتكلفة العالجية؛ وذلك بسبب النسب العالية 

للمش��اركة بالدفع والنس��بة من التكلفة التي يدفعها املوظ��ف، ويف بعض الحاالت فقدان 

التأمني الصحي للموظف بسبب البطالة.  

وتس��تقطُب مستش��فى بومرونغراد الدويل )بانكوك(، واحدًة من أكرب املرافق الصحية، 

أكرث من 400 ألف مريض دويل س��نوياً، وذلك يف املق��ام األول؛ لحصول العديد من أطبائها 

)نح��و:  900 ( عىل الزماالت أو اإلقامات يف الواليات املتحدة، ونحو 200 منهم حصلوا عىل 

اعتامد شهادة البورد األمريكية، وتقريباً كلهم ميكنهم التحدث باللغة اإلنجليزية.  وتتكلف 

)جراحة العمود الفقري؛ لتخفيف الضغط عىل العصب مبا يف ذلك إقامة ملدة 5 أيام يف غرفة 

خاص��ة بتكلفة 4700 دوالر( يف بومرونغراد مقابل 70 ألف دوالر لو متَّت هذه الجراحة يف 

 الواليات املتحدة.  كام يتكلف اس��تبداُل صامم القلب وجراح��ة الرشيان التاجي يف تايوان

 18 أل��ف دوالر مقارنًة مع تكلفته يف الواليات املتحدة األمريكية التي تبلغ 85 ألف دوالر، 

وُتَعد الهند هي الوجهة األوىل لجراحات العظام والقلب؛ حيث )تحصل 16 من املستشفيات 
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عىل اعتامد اللجنة الدولية املش��ركة، وأدخلت الحكومة الهندية تأشرية “M” ألولئك الذين 

يعملون يف مجال السياحة الطبية.

ويتحدث الكثري من املهنيني الطبيني يف سنغافورة اللغة اإلنجليزية عىل نطاق واسع؛ حيث 

وا تدريباً يف اململكة املتحدة أو الواليات املتحدة؛ كام حصلت كثري من املستشفيات عىل  تلقُّ

االعتامدات من ِقبل الوكاالت األمريكية، كام ُتعد س��نغافورة من البالد املعروفة؛ لتش��خيص 

وعالج الرسط��ان، ويف املقابل؛ فإن إرسائيل ُتعد مقصداً للتخصيب يف املخترب.  وُتعد أمريكا 

الالتينية الوجهة األفضل للجراحة التجميلية كام أصبحت متميزًة أيضاً بجراحة األسنان(.

إن م��ن أه��م العوامل األساس��ية الدافعة لفروق��ات التكاليف يف العدي��د من وجهات 

الس��ياحة الطبية؛ ه��ي تكاليف العاملة األقل، وعدم وجود تكلفة تأمني للمامرس��ة الطبية 

الخاطئ��ة، وانخفاض تكاليف األدوية وبالطبع؛ فإن كاًل من هذه العوامل تش��ري إىل مخاطر 

إضافي��ة؛ مثل:  نوعية الرعاية، واألدوية املزيف��ة، واألمن، وأمن ونقاء إمدادات الدم النقي؛ 

لكن الخطر الرئييس:  هو جودة الرعاية؛ حيث )يجري تخفيفها بش��كل متزايد يف عدد من 

املستش��فيات العاملية، واملراكز والعيادات كونها معتمدًة من ِقبل اللجنة الدولية املشركة(.  

وعىل الرغم من أن املستش��فيات قد تكون معتمدًة من قبل اللجنة الدولية املش��ركة؛ فقد 

تش��كل األنش��طة املهمة األخرى؛ مثل:  مختربات التحليل الرسيري، ومراكز/ أقسام األشعة، 

والتصوير الطبي وتفس��ريه؛ باإلضافة إىل االختالفات يف قوانني املامرس��ات ميكن أن تس��بب 

املش��كالت الطبية الخاطئة، وعدم وجود رعاية املتابعة )مبا يف ذلك التعامل مع مضاعفات 

املشكالت الطبية يف املنزل(.

 ويف املايض،  اتجه األفراد األثرياء من الدول النامية؛ للحصول عىل الرعاية يف دول أمريكا الشاملية 

أو أوروب��ا الغربي��ة، ولكن قد يتغري ه��ذا الوضع؛ للبحث عن التفضي��الت األخرى للبلدان 

النامي��ة التي لديها التكنولوجيا الطبية املتطورة عىل نحو متزايد والتدريب؛ ولكن بتكاليف 

أقل.  إن رسعة منو الس��ياحة الطبية ملواطني الواليات املتحدة س��يعتمد عىل ما إذا كانت 

ع الع��الج يف الخارج.  وكانت  رشكات التأم��ني، وأصحاب العمل والحكومة األمريكية تش��جِّ

بلو كروس وبلو ش��يلد التابعة لكارولينا الجنوبية واحدًة من رشكات التأمني األوىل؛ إلطالق 

مبادرٍة تسمح بالتغطية الطبية يف الخارج للمسجلني، وذلك من خالل تحالفاتها مع مجموعة 
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الرعاي��ة الصحية بومرونغراد الدولية، ومستش��فى باركواي )صاحب ثالث مستش��فيات يف 

سنغافورة(؛ فضاًل عن غريها من املستشفيات يف تركيا، وأيرلندا، وكوستاريكا.  

د رئيس الجمعية الطبية الدولية للسياحة )www.intlmta.org( ثالثة مجاالت  وقد حدَّ

لالهتامم��ات التي َتِحدُّ من زيادة مس��توى تبنِّي الس��ياحة العالجي��ة:  الجودة )هل تقوم 

يها يف الواليات املتحدة  هذه املستش��فيات بتقديم الجودة نفس��ها التي يودُّ املس��تهلك تلقِّ

األمريكية؟(، واملس��ؤولية )ماذا يحدث إذا وقع خطأ؟(، واس��تمرارية الرعاية )َمْن س��يكون 

مس��ؤوالً ع��ن الرعاية عند ع��وديت إىل الوطن؟(.  إذن ما اآلثار املرتب��ة عىل تحليل منافس 

منطقة الخدمة يف حالة الس��ياحة العالجية؟ إنَّ األثر اإلس��راتيجي األكرث وضوحاً للس��ياحة 

مه��ا يف تحديد حدود منطقة الخدم��ة.  ومن الواضح أن  الطبي��ة ه��و التعقيدات التي نقدِّ

ح��دود فئات الخدم��ة؛ مثل:  جراحة اس��تئصال املرارة، وجراحة املثان��ة، وجراحة العظام، 

وجراحة استبدال مفصل الورك الكامل، والعديد من اإلجراءات األخرى التي متتد إىل ما وراء 

حدود الواليات املتحدة؛ لتايالند والهند واملكسيك وهنغاريا وسنغافورة.  
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أهداف التعلم:

بعد االنتهاء من الفصل سوف تكون قادراً عىل:

1- فهم أهمية تحليل منطقة الخدمة املنافسة، وكذلك الغرض منها.

2- فه��م العالقة ب��ني القضية العامة، والرعاي��ة الصحية البيئية، وتحليله��ا وتحليل منطقة 
الخدمة املنافسة.

3- تحديد وتحليل منطقة الخدمة لتنظيم الرعاية الصحية، أو خدمات صحية محددة.

4- إجراء تحليل لهيكل منطقة الخدمة ملنظامت الرعاية الصحية.

5- فهم املجموعات اإلسراتيجية، والقدرة عىل معرفة خريطة املنافسني مبا يتامىش مع أبعاد 
الخدمة والسوق.

6- فهم عنارص تحليل منطقة الخدمة املنافسة، وتقييم إسراتيجيات املنافس املحتمل.

7- تجميع القضايا البيئية وقضايا صناعة الرعاية الصحية العامة مع منطقة الخدمة، وقضايا 
دة. املنافس، وتوليف اآلثار املرتبة عىل إسراتيجية ُمحدَّ

8- اقراح العديد من األس��ئلة لبدء التفكري اإلس��راتيجي بش��أن منطقة الخدمة واملنافسني 
كجزٍء من إدارة الزخم اإلسراتيجي.

مزيد من التركيز داخل تحليل البيئة الخارجية:

ز عىل قضايا  إن التحليل البيئي يتضمُن التفكري اإلسراتيجي والتخطيط اإلسراتيجي، ويركِّ
متزايدة أكرث تحديًدا.  وقدم الفصل الثاين النهج األس��ايس وُأُطر التفكري اإلسراتيجي للمسح 
والرص��د والتنبؤ، وتقييم االتجاه��ات والقضايا يف البيئة العامة، ويف بيئ��ة الرقابة والرعاية 
الصحي��ة.  ومع ذلك؛ فعندم��ا يتم تحديد هذه االتجاهات والقضاي��ا وتقييمها؛ فال بد من 
تحليٍل أكرث تركيزاً.  كام هو مبني يف امللحق 2-1، وتحليل منطقة خدمة املنافس��ة هو الجزء 
الثالث من تحليل بيئي ش��امل؛ كام يحاول تحليل منطقة الخدمة املنافس��ة زيادة تحديد، 
وفه��م بيئة املنظم��ة من خالل تحديد قضايا منطقة الخدمة وخدم��ة فئة معينة، وتحديد 
ع التحركات اإلسراتيجية  املنافس��ني، وتحديد نقاط القوة والضعف يف هذه املنافس��ة، وتوقُّ
ك��ام أنه ينطوي عىل جمع البيانات املتعلِّقة مبنطقة الخدمة واملنافس��ني كجزٍء من التفكري 

اإلسراتيجي والتخطيط اإلسراتيجي.
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األهمية اإلستراتيجية لتحليل منطقة خدمة المنافس:

 هن��اك تفاه��ٌم داخل مجتم��ع الرعاية الصحي��ة؛ بأن منظ��امت الرعاي��ة الصحية  يجُب
اٍل وجهاً لوجه مع منافس��يهم؛ حيث ُتَعد املعلوم��ات الخاصة باملنافس  َمْوَضعِتها بش��كٍل فعَّ
أمراً رضورياً الختيار إس��راتيجيات قابلة الستمرار مكانة قوية للمنظمة داخل السوق.  ويتفُق 
م عن املنافس رضوريٌّ للبقاء؛  العديد من مديري الرعاية الصحية عىل أن نظام املخابرات املنظَّ
حيث يعمل النظام كشبكة رادار مراقبة مستمرة لنشاط املستهلك واملنافس للنشاط، وتصفية 
املعلومات التي يتم الحصول عليها من ِقبل املصادر الخارجية والداخلية، ومعالجتها؛ من حيث 
أهميتها اإلسراتيجية، وكفاءة التواصل من خالل هذه املعلومات مع أولئك الذين يحتاجونها.  

التركيز في تحليل منطقة خدمة المنافس:

تنهم��ُك املنظم��ة يف تحليل منطقة خدمة املنافس؛ لتحديد منطق��ة الخدمة )جغرافياً(، 

واكتساب الفهم من املنافسني عن الضعف لدى املنافسني، وتقييم تأثري إجراءاتها اإلسراتيجية 

دين، والتعرُّف عىل بداية نقاط الضعف وتحديدها؛ وهي التي ميكُن أن  ضد منافس��ني ُمحدَّ

تعرِّض مكانة املنظمة يف السوق للخطر.  كام يساعد تحليل املنافس يف تحديد السياق؛ لخلق 

ميزة تنافس��ية؛ كأس��اٍس ترتكز عليه الرغبة للتنافس مع أيِّ أحد، ومع أيِّ شخص.  إن امليزة 

التنافس��ية هي الوس��يلة التي تس��عى من خاللها املنظمة إىل تطوير ميزة تكلفة أو لتمييز 

نفس��ها عن باقي املنظامت.  وتتخذ املنظامت باستخدام إجراءات هجومية وأحياناً دفاعية.  

ز امليزة التنافسية يف الصورة الذهنية للمنظمة أو جودة عالية للخدمات أو الفريق  ورمبا ُتركَّ

الطبي املتميز، واملعروف عىل نطاٍق واسع أو الكفاءة والتكلفة املنخفضة وأمور أخرى.

وتكمُن أهمية معلومات املنافس للمنظمة يف ما ييل:

- تفادي املفاجآت التي قد تحدث يف السوق.

- توفري منتدى خاص بالقادة؛ ملناقش��ة وتقيي��م افراضاتهم حول قدرات املنظمة، ومكانتها 

السوقية واملنافسة.

- رفع وعي جميع العاملني باملنظمة تجاه املنافسني األقوياء، والتي يجُب أن تستعد لهم املنظمة.

- مس��اعدة املنظمة؛ للتعلم من املنافس��ني من خالل املقارنة املرج��وة )مقاييس محددة؛ 

ملقارنة املنظمة مع منافسيها عىل مجموعة من املتغريات األساسية(.
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- بناء إجامع بني املديرين التنفيذيني بشأن أهداف وقدرات املنظمة؛ وبالتايل زيادة التزامهم 

باإلسراتيجية املختارة.

- تعزيز التفكري اإلسراتيجي يف جميع أنحاء املنظمة.

وق وانقطاعاته )ثغرات، واختالالت، وعدم متاسك(. - تحديد فجوات السُّ

- اختيار إسراتيجية قابلة للحياة )قابلة للحياة والتطبيق(.

- املساهمة يف التنفيذ الناجح لإلسراتيجية.

- توقع تحركات املنافسني.  

- تقصري الوقت الالزم للردِّ )املضاد( عىل تحركات املنافس.

 وقد تنخرط املنظمة يف تحليل منطقة الخدمة للمنافس لجميع هذه األسباب أو واحد 

أو اثنني فقط؛ اعتامداً عىل القصد من تحليل املنافس؛ عىل سبيل املثال:  يف املراحل املبكرة 

من تحليل املنافس، قد تسعى املنظمة فقط إىل توفري منتدى للمناقشة أو لجعل الجميع 

يدرك قوة املنافس.  وعندما تخطط املنظمة لدخول أسواق جديدة، قد تكون املعلومات 

منافذ  تحديد  هو  الهدف  يكون  وقد  املنافسني،  لتحليل  األساسية  الركيزة  هي  الهجومية 

السوق. ويف مواجهة التحركات اإلسراتيجية، وتوقع تحركات املنافس القوي، وتقصري الوقت 

الالزم للرد قد يكون له األسبقية.  وعموماً ففي األسواق الكبرية واملعقدة، كلُّ فئة من هذه 

الفئات تسهم املعلوماتية بشكل مناسب ورضوري يف تحديد مكانة املنظمة يف السوق.

ال لمنطقة خدمة التنافس: العقبات التي تعترُض التحليل الفعَّ

غالباً ما تكون مراقبُة ترصفات، وَفْهم نوايا املنافسني صعبًة.  ويتفق املديرون التنفيذيون 

��ال للمنافس رضوريٌّ وت��زداد أهميته، وحتى اآلن   للرعاي��ة الصحية ع��ىل أن التحليل الفعَّ

ال يزال فعاالً.  وتم تحديد ست عقبات شائعة قد تؤدي إىل بطء استجابة املؤسسة لتحركات 

منافس��يها، أو حتى تتسبب يف اختيار النهج التنافيس الخطأ.  إنَّ منافس النهج املعيب ناتٌج 

ال مع  ع��ن هذه البقع العمياء، ويضعف ق��درة املنظمة عىل اغتنام الفرص أو التعامل الفعَّ

��وق.  وتشمل العقبات التي تؤثِّر عىل  منافس��يها، ويؤدي يف النهاية إىل تآكل مكانتها يف السُّ

ال للمنافس ما ييل: التحليل الفعَّ
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- إساءة تقدير منطقة وحدود الصناعة والخدمة.

- التحديد الخطأ للمنافسني.

- اإلفراط يف الركيز عىل الكفاءات املرئية للمنافسني.

- الركيز املفرط عىل أين سننافس، وليس كيف سننافس؟

- االفراضات الخطأ حول املنافسة.

- الشلل الناتج عن اإلفراط يف التحليل.  

- العجز عن التحليل.

وُيس��ِهم تحليل املنافس يف تطوير تعريٍف واض��ح للصناعة، وقطاع الصناعة، أو منطقة 

ز مديرو الرعاية الصحية بشكٍل تقليدي يف تحليلهم عىل األسواق املخدومة  الخدمة.  كام ُيركِّ

محلياً؛ حيث يتمُّ عالج املرىض من ِقبل طبيٍب محيل، يف مستشفى محيل )أو يف أقرب وحدة 

متوفرة(.  وكان هناك القليُل من الس��فر؛ من أجل الرعاية الطبية أو الصحية.  وهكذا، كان 

هناك العديد من األطباء واملستشفيات معزولني عن منظامت الرعاية الصحية األخرى خارج 

منطقة الخدمة الجغرافية الخاصة بهم.  ومع ذلك؛ فقد تغريَّ الحال اآلن؛ فقد أصبح دخول 

الس��وق من ِقبل املنافس��ني من خارج اإلقليم، والوالية، ومن جميع أنحاء العامل؛ شائعاً جداً 

كام ه��و موضح يف الحدث التمهيدي.  ويجُب تعريف صناع��ة الرعاية الصحية وقطاعاتها 

ومناطقها بش��كٍل واضح؛ لتجنُّب الركيز املحدود عىل جزء منها.  و باإلضافة إىل ذلك؛ ففي 

بيئ��ة الرعاية الصحية اليوم، قد تأيت املنافس��ة من املنافس��ني غ��ري التقليديني )خارج قطاع 

الرعاية الصحية(.  ومع املنافس��ة من املنافس��ني غري التقليديني.  فإن األنشطة االجتامعية، 

والديكور، والوجبات، والتدبري املنزيل ميكن أن تصبح عوامل تنافسية أكرث أهمية.

ويف امل��ايض، كان هناك اهتامٌم س��طحي بقطاعات أخرى من صناع��ة الرعاية الصحية؛ 

عىل س��بيل املثال:  ركزت املستشفيات تقليدياً عىل رعاية الحاالت الحرجة، ومل تهتم اإلدارة 

برعاية الحاالت املتوس��طة أو الرعاية املنزلية أو رعاية املس��نني كقطاع تنافيس.  أما اليوم؛ 

فيتم دمُج كلِّ تلك القطاعات عادًة يف رعاية مس��تمرة مع طول مدة بقاء الحاالت، وزيادة 

م يف التنويم يف املستشفى غري رضوري؛ حيث تريد املستشفيات السيطرة عىل املرىض  التحكُّ

)ُنُظم تسليم متكامل(، وضامن الرعاية املناسبة هي )استمرارية الرعاية(؛ لزيادة اإليرادات، 
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وتوفري الرعاية بشكل مرٍن.  ونتيجة لذلك؛ فقد يقل عدد املنافسني، ولكنهم يكونون منافسني 

مبارشين يف مجاالت عديدة يف الس��وق، و كام تم إيضاحه سلفاً؛ فإن عدم الدقة يف تعريف 

الرعاية الصحية، وقطاعاتها، أو منطقة الخدمة؛ سوف يؤدي إىل ضعف تحليل املنافس.  

والعيب املحتمل اآلخر لتحليل املنافس يكون بسبب التحديد غري الصحيح أو الضعيف.  

وغري املناس��ب للمنظامت املنافس��ة.  ويف كثري م��ن الحاالت، يركز التنفيذي��ون يف الرعاية 

الصحية عىل أحد املنافس��ني الرئيسيني للمنشأة، ويتجاهلون باقي املنافسني املحتملني األقل 

ش��هرًة أو الناش��ئني.  و قد يكون ِقرَص النظر بشكٍل خاصٍّ صحيحاً عندما تكون نقاط القوة 

للمنظامت املنافس��ة ال تت��الءم مع املقاييس أو أن هناك التزاماً غ��ري صارم بعوامل النجاح 

الحرج��ة التاريخي��ة؛ )خدمات رعاية امل��رىض الداخليني التقليدية بدالً م��ن نهج العيادات 

الخارجي��ة(.  وبركيز املراكز الطبية األكادميية )AMCs( عىل البحوث؛ فهم يعتربون املراكز 

الطبية األكادميية األخرى منافس��ني تقليديني لهم، ورغ��م انخفاض العائدات وزيادة معدل 

الرعاية الخريية؛ بس��بب فقدان الوظائف خ��الل “الركود الكبري” ابتداًء من عام 2008، فإن 

املراك��ز الطبية األكادميية تكافح م��ن أجل زيادة اإليرادات، وتوج��ب عليها اإلدراك؛ فعىل 

سبيل املثال:  املستشفيات، والعيادات الطبية بجامعة والية لويزيانا )LSU( التابعة للدولة 

ن عليهم، وبس��بب انخفاض املخصصات  ��ر للرعاية الصحية للفق��راء، وغري املؤمَّ ه��ي املوفِّ

املالية، تسعى LSU إىل الرشاكات بني القطاعني العام والخاص؛ لتقديم الرعاية؛ حيث تدور 

املناقش��ات مع املستش��فيات املجتمعية يف عدة مجاالت حول دوالرات وس��نتات، وكيفية 

 LSU ن عليهم.  وهذه املحادثات هي مجرد بداية؛ الستكشاف الحفاظ عىل رعاية غري املؤمَّ

لالتفاقات التعاونية املحتملة، واإليجارات، أو احتامل البيع املحتمل لبعض املرافق يف نظام 

عرش املستشفيات العامة.

واملش��كلة األخرى يف القيام بتحليل املنافس هي امليل لالهتامم فقط باألنش��طة املرئية 

للمنافس��ني.  مع أنَّ الخصائ��ص األقل وضوحاً؛ مثل:  الهيكل التنظيم��ي، والثقافة، واملوارد 

البرشي��ة، ومي��زات الخدمة، ورأس املال الفك��ري والحنكة اإلدارية.  إس��راتيجية ميكن أن 

تس��بب تفسرَي قوِة املنافس وهدفه اإلسراتيجي، وبالتأكيد فقد لعبت ثقافة “مايو كلينيك” 

القوية دوراً مهاًم يف صياغة القرارات اإلس��راتيجية، وقد انطلقت “مايو كلينيك” من موقع 
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��َعت بحرص إىل سكوتس��ديل /فينيكس، أريزونا  واح��د فق��ط منذ 135 عاماً، ومن َثمَّ توسَّ

)1998(، وبعدها توسعت إىل جاكسونفيل، فلوريدا )2008(؛ للتأكد من أنه يتم اإلبقاء عىل 

ثقافة “مايو كلينيك” يف املواقع املتفرقة.  وباملثل؛ ميثل رأس املال الفكري يف بيئة من التغريُّ 

ال  الرسيع، رصيداً أولياً لإلبداع يف أصول املنظمة.  وباإلضافة إىل ذلك، يتطلب التحليل الفعَّ

للمنافس التنبؤ بطريقة تخطيط املنافسني ملكانتهم.  وعىل الرغم من صعوبته؛ فإن تحديد 

ال  الهدف اإلس��راتيجي للمنافس��ني هو قلب تحليل املنافس، وينبغي أن يركز التحليل الفعَّ

للمنافس عىل ما ميكن أن يقوم به املنافس��ون مبواردهم وقدراتهم، وكفاءاتهم - امتداداً ملا 

يفعله املنافسون حالياً - وقد يشمل ذلك تركاً جذرياً لإلسراتيجيات القامئة.

ال  ومتثل املعلومات الدقيقة واملنضبطة والخاصة باملنافسني أهميًة كربى يف التحليل الفعَّ

للمنافس، وعىل النقيض؛ فإن سوء تقدير فهم موارد املنافسني وقدراتهم وكفاءاتهم ُيَعدُّ زلًة 

خطريًة؛ إذ ميكن أن تؤدي االفراضات الخاطئة إىل إس��راتيجيات غري مالمئة للمنظمة.  وإن 

املسح البيئي الضعيف ُيخلِّد االفراضات الخاطئة.  وبسبب الحجم الهائل للبيانات الخاصة 

بالبيئة الخارجية والتنافسية التي ميكن جمعها؛ فإن التحليل الضعيف ميكن أن يسبب عجزاً 

واضح��اً؛ ففي البيئات التي مترُّ مبرحلة تغريُّ عميق تتولد كميات ضخمة من البيانات يصبح 

الوص��ول إليها أس��هل.  ويف مثل هذه الظ��روف هناك إمكانية لحملة زائ��دة من البيانات، 

وفصل الرضوري منها عن غري الرضوري ُيَعد شيًئا صعباً.  وكنتيجة لذلك؛ فإنَّ هدف تحليل 

 املنافس هو دعُم اتخاذ القرار اإلس��راتيجي؛ لذا يجب تجنُّ��ب التحليل امُلبالَغ فيه أو الذي 

ال نهاية له؛ بل يجب الركيز عىل معلومات املنافس، وإسهامه يف تكوين اإلسراتيجية.  

ونتيج��ًة لذلك يج��ُب التأكيد عىل أن ه��دف تحليل املنافس، هو دع��م صناعة القرار 

اإلس��راتيجي؛ فالتحليل املفرط أو التحليل الذي ال نهاية له يجب تجنبه.  ويجب أن تكون 

معلومات املنافس مركزة، وتسهم يف صياغة اإلسراتيجية.  

عملية تحليل منطقة خدمة المنافس:

تحليل منطقة خدمة املنافس هو عملية فهم الس��وق، وتحديد، وتقييم املنافس��ني.  إن 

تحلي��ل منافس منطقة الخدمة جنباً إىل جنب م��ع االتجاهات والقضايا العامة، واتجاهات 
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وقضايا الرعاية الصحية؛ يجب أن تصنع تحلياًل منافساً ملنطقة الخدمة يف القضايا اإلسراتيجية 

التي تواجه املنظمة، وُيَعدُّ هذا الركيب مدخالت واضحة يف صياغة إسراتيجية املنظمة.

وكام هو موضح يف خريطة التفكري اإلسراتيجي يف عرض 3-1؛ يبدأ تحليل منطقة خدمة 

املنافس بفهم خدمات معينة أو فئات الخدمات التي توفرها املنظمة لعمالئها.  بعد ذلك، 

يج��ُب تحدي��د منطقة الخدمة ملختلف فئ��ات الخدمات، ثم ينبغ��ي تقييم هيكل منطقة 

مني لنفس الخدمات يف  الخدمة أو الديناميات التنافس��ية.  كام يجب تحليل املنافسني املقدِّ

الفئة نفس��ها يف منطقة الخدمة؛ لتحديد مكاناتهم للحركات اإلسراتيجية املحتملة، وأخرياً؛ 

فإن نتائج التحليل يجُب توليفها، ورس��م آثارها، واآلث��ار املرتبة عىل هذه الحركات وهذه 

االستنتاجات سوف تقدم معلوماٍت مهمة لصياغة اإلسراتيجية.   

    عرض 3-1 تحليل منطقة خدمة املنافس

تعريف فئات الخدمة

إنشاء ملف خاص مبنطقة الخدمة

تحديد املجموعات اإلسراتيجية

تعريف منطقة الخدمة

عمل تحليل خاص باملنافس

عمل تحليل هيكيل ملنطقة الخدمة

توليف التحليل )تركيب التحليل(
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ومع اس��تخدام فئ��ة خدمة فعلي��ة؛ مثل:  )الجراح��ة التجميلية(، ومنطق��ة الخدمات 

)ش��ارلوت بوالية نورث كارولينا(؛ سيتم توضيُح كل خطوة من عملية تحليل منطقة خدمة 

املنافس.  ومتثِّل الجراحُة التجميلية صناعًة ذات تنافسيٍة عالية وحصة منخفضة من السوق؛ 

وخاص��ًة بالنس��بة لإلجراءات التجميلية الت��ي نادراً ما يغطيها التأم��ني الصحي.  والجراحة 

هات والعي��وب الخلقية، وغريها(  التجميلية الرميمية )مطلوبة؛ بس��بب الحوادث والتش��وُّ

وغالباً ما يغطيها التأمني؛ إال أن معدالت التعويض تش��هد هبوطاً.  وعادًة؛ فإن هناك عدداً 

م��ن الجراحني املعتمدين من املجل��س األمرييك لجراحة التجميل يف مجاالت خدمة معينة، 

مي الخدمات الطارئة -  وهؤالء األطباء ال يتنافس��ون فيام بينهم فقط؛ ولكن أيضاً )ضد مقدِّ

األطباء يف طب العيون، األمراض الجلدية، واألذن واألنف والحنجرة(، طب األسنان )األسنان 

والفك(، والجهاز التناس��يل للمرأة(، وكذلك مراكز الليزر واملنتجعات.  وتس��عى املس��ابقة؛ 

ع، واألقل انتشاراً من سوق الجراحة التجميلية؛ مثل:   اللتقاط القطاعات املربحة، والتي تتَوسَّ

البوتكس، والحقن، والقشور، والليزر، النحت البارد، وغريها.

ر جراُح التجميل يف مامرس��ة مهنته يف ش��ارلوت، يف والية كارولينا الشاملية؛ فإن  ولو فكَّ

القي��ام بتحليل كامل منطقة خدمة املنافس، س��يكون رضورياً؛ لتقييم ما إذا كانت املنطقة 

متثل موقعاً يحتمل أن يكون مربحاً أم ال.  وتتطلُب الجراحة التجميلية سمعًة؛ لعمل ممتاز 

يحتاُج إىل بعض الوقت إلنشائه كام أن اختيار منطقة الخدمة الخاطئة قد يجرب عىل االنتقال 

من املكان؛ مام سيؤدي بالجراح للبدء من جديد يف إرساء سمعة كانت قد ُأنِشَئت بالفعل.  

وقد يحتاُج املنافسون الذين أقاموا سمعًة يف مكان ما إعادة تقييم املنافسة كجزء من تطوير 

خطة فعالة.  ويوفر منظور 3-1 نظرًة شاملًة عن طبيعة الجراحة التجميلية وأساساً؛ لتحليل 

منطقة خدمة املنافس.

منظور 1-3:

 الجراحة التجميلية:

ص الطبي الذي ينطوي ع��ىل اثنني من التخصصات  إنَّ الجراح��ة التجميلي��ة هي التخصُّ

الفرعية الرئيسية هام:  الجراحة التجميلية )للجامل(، والجراحة التجميلية الرميمية.  وهناك 
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تعريٌف بس��يٌط للجراحة التجميلية هو أنها تس��تلزُم إجراءات؛ لتحسني مظهر الشخص، أما 

الجراحة التجميلية الرميمية؛ فهي العودة إىل املظهر الطبيعي للشخص عند حدوث حادث 

أو مرض أو عيب خلقي.  وعىل الرغم من أنَّ اإلجراءات التجميلية ال يش��ملها التأمني؛ فإن 

معظ��م اإلجراءات الرميمي��ة يغطيها التأمني، ويف العديد من ال��دول، يوجد ترشيٌع يطلب 

م��ن رشكات التأمني توف��ري التغطية لجراحة التجميل الرميمي��ة الَخْلِقية )الوالدة(، وإعادة 

بناء الثدي بعد اس��تئصاله بالنسبة للنس��اء الذين يعانون من مرض الرسطان.  وليك يصبح 

الشخُص جراَح تجميل؛ يجب عليه الحصول عىل شهادة MD )طبيب( من مدرسة أو كلية 

طبي��ة معتمدة م��ن 126 املوجودة يف الواليات املتحدة.  وقد تخ��رَّج نحو أكرث من 17300 

طال��ب، وحصلوا عىل ش��هادة MD يف يونيو 2012.  ويف وقت التخ��رج خطط نحو 0.9 ٪ 

منه��م أن يك��ون جراحاً تجميلياً معتم��داً )156 طالباً(.  ومع ذلك؛ فق��د طلب 450 طالباً 

الحص��ول عىل زمالة الجراحة التجميلية.  وق��د أفاد تقرير الربنامج الوطني لعام 2011؛ أنه 

تمَّ اإلعالن عن 70 وظيفًة لطالب السنة األوىل يف الدراسات العليا، وتمَّ شغلها جميعاً، وكان 

هناك أيضاً 35 وظيفًة لطالب الدراس��ات العليا يف السنة الثانية، وتم شغلها أيضاً.  ويحصل 

معظ��م جراحي التجميل عىل الزمالة قبل حصولهم عىل ش��هادة الب��ورد األمريكية، كام أن 

أعض��اء الجمعية األمريكية لجراحي التجميل معتمدون م��ن ِقبل املجلس األمرييك لجراحة 

التجميل أو الكلية امللكية لألطباء والجراحني يف كندا.  ويجب أن يكون لدى الجراح العضو 

يف الجمعية األمريكية لجراحة التجميل س��ت س��نوات عىل األقل م��ن التدريب والخربة يف 

ق عليها من ِقبل املجلس  الجراحة؛ منها ثالث س��نوات يف الجراحة التجميلية وتحديداً ُمصدَّ

األمري��يك لجراحة التجميل، ويعمل فقط يف املرافق الطبية امُلعتَمدة، ويلتزم بقواعد صارمة 

من األخالق؛ يحقق متطلبات التعليم املس��تمر؛ مبا يف ذلك تقنيات س��المة املرىض، ويعمل 

كرشيك؛ لتحقيق أهداف املريض.

وُتعدُّ الجمعية األمريكية لجراحة التجميل )ASAPS( املرجَع الرئييسَّ لجراحي التجميل 

املعتمدي��ن من املجلس األمرييك، واملتخصصني يف العمليات التجميلية يف الوجه والجس��م.  

وتقت��رُص العضوي��ة النش��طة يف الجمعية األمريكي��ة لجراحة التجميل فق��ط عىل جراحي 

التجميل املعتمدين من املجلس األمرييك )أو يف كندا، طبيب معتمد يف جراحة التجميل من 

ِقبل الكلية امللكية لألطباء والجراحني يف كندا(، مع خربة واس��عة يف مجال جراحة التجميل 
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برشط االلتزام التام بالتعليم املستمر يف مجال جراحة التجميل؛ غالباً تكون عيادات مامرسة 

مستقلة منفردة )عيادة طبية واحدة Solo(.  وعىل الصعيد الوطني؛ فإن 47 ٪ من جراحي 

التجميل يتدربون يف املامرسة املستقلة املنفردة ويضاف لهم 6 ٪ يف املامرسة املستقلة؛ ولكن 

يتشاركون املرافق والخدمات، كام ميارس البعض مامرسة جامعية صغرية )2 - 5 أطباء( ٪14  

 بالتخص��ص يف الجراحة التجميلي��ة، وأيضاً متثِّل مجموعة متوس��طة متعددة االختصاصات 

)6 -20 من األطباء( 1٪.  وفريٌق كبرٌي متعدد االختصاصات )أكرث من 20 طبيباً( ميثل 4٪.  أما 

التخصصات األخرى العس��كرية واألكادميية )مع عيادٍة خاصة عيادٌة خاصة(.  ويف شارلوت، 

متثِّل املامرس��ة الفردية )املس��تقلون، عي��ادة الطبيب الواحد )16 طبيب��اً( 67٪ من األطباء 

املعتمدين من املجلس، أما باقي الجراحني املعتمدين من املجلس؛ فهم ميارس��ون أعاملهم 

خالل مجموعاٍت صغرية ال تزيد عن خمس��ة أطباء )8 مامرس��ات أو 33٪(.  والبيئة الحالية 

قد تجعل املامرسات الفردية أكرث صعوبًة؛ بسبب تكلفة رشاء تكنولوجيا املعلومات الخاصة 

بالرعاية الصحية باإلضافة إىل الوقت املطلوب لتعلم كيفية استخدام ذلك.

 كام َذَكر ما يقرب من ثالثة أرباع )74٪( الجراحني الذين شاركوا يف دراسة حديثة؛ أنهم 

م��وا خدماِت املس��اج )عىل س��بيل املثال: عالج��ات للوجه والتدلي��ك( بالتزامن مع  مل يقدِّ

املامرس��ات الطبي��ة.  وبناًء عىل ذلك؛ قال 86٪ م��ن األطباء بأنهم مل يعمل��وا بالتزامن مع 

املامرسات الطبية الرفيهية؛ حيث اإلجراءات غري الجراحية؛ مثل:  الحقن وإجراءات الليزر.  

ويعتقد كثرٌي من الجراحني أن املامرسات الطبية الرفيهية ُيحتَمل أن تكون خطرًة إذا قام بها 

شخٌص آخر غري الجراح؛ حيث ميكن أن يتسبب ذلك يف أًذى للمريض.

واإلجراءات الرميمية الخمسة األساسية هي: إزالة الورم، وإصالح التمزُّق، وجراحة الوجه 

والفكني، وتنقيح الندبة، وجراحة اليد.  أما بالنس��بة لإلجراءات الخمسة لعمليات الجراحة 

التجميلي��ة:  تكبري الثدي، ورأب الش��حم )ش��فط الدهون(، ورأب الجف��ن )جراحة الجفن 

التجميلية(، وشد البطن، وتصغري الثدي.  وبالنسبة لإلجراءات الخمسة التنظريية التجميلية 

هي:  توكس��ني البوتولينوم نوع A )البوتكس(، واألنسجة الرخوة، التقشري الكيميايئ، وإزالة 

الشعر بالليزر، وتسحيج الجلد.
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مصادر:  

ASAPS.  ASPS National medical Registry website association for  American 

Medical colleges websites accessed August 2012

تعريُف فئاِت الخدمِة:

ُتَع��د الخط��وة األوىل يف تحليل منافس منطقة الخدمة؛ ه��ي تحديد فئة الخدمة املراد 

 تحليله��ا؛ إذ إنَّ العدي��د من منظ��امت الرعاية الصحي��ة لديها عدة فئات م��ن الخدمات 

أو املنتجات، ولكلٍّ من هذه الخدمات مناطق مختلفة.  وبالنس��بة لسلس��لة املستشفيات 

املتعددة التي تقرر الدخول إىل سوق جديدة ميكن تعريف فئة الخدمة بأنها رعاية مكثفة 

يف املستش��فى؛ ولكن بالنس��بة ملستش��فى إعادة التأهيل، ميكن تعريف فئة الخدمة بأنها 

خدمة العالج الطبيعي أو العالج الوظيفي أو جراحة العظام.  وباإلضافة إىل ذلك، ونظراً إىل 

العديد من خدمات الرعاية الصحية التي ميكن تقس��يمها إىل خدمات فرعية أكرث تحديداً؛ 

فإن��ه ينبغي االتفاُق عىل مس��توى دقة فئ��ة الخدمة قبل الرشوع يف التحليل؛ عىل س��بيل 

املثال:  ميكن تقس��يم رعاية األطفال وص��والً إىل رعاية طفٍل جيد، واألمراض املعدية، وطب 

األطفال التنموي، وأمراض الدم، واألورام، وغريها.  وبالتأكيِد س��يكون ألمراض الدم واألورام 

كفئة خدمة منطقة خدمة أكرب بكثري من الرعاية بش��كل جيد لألطفال.  وميكن أن يس��افر 

الوال��د الذي لديه طفٌل يعاين من الرسطان؛ للعالج تحت إرشاف مامرس طبِّي أكرث من أحد 

الوالدين اللذين سعيا من أجل رعاية جيدة للطفل، واملتاحة من خالل ممرضة مامرسة.

ص طب س��ني،  وعىل ِغ��رار الجراحة التجميلية؛ فإن طبَّ األس��نان التجمييل هو تخصُّ

والذي ميكن تعريفه عىل أنه فئة متخصصة من الخدمات. ومع ذلك؛ فإن العديد من أطباء 

وَنه تخصصاً منفصاًل، وقد عزَّزت التحسينات يف صحة األسنان جنباً إىل  األسنان العامني ال ُيِعدُّ

جنب مع فلورة إمدادات املياه صحة األس��نان العامة بشكٍل كبري بني املواطنني األمريكيني؛ 

م��ام أدى إىل ع��دٍد أقل من إجراءات طب األس��نان العامة.  إن التحول يف تركيز املامرس��ة 

نية؛ مثل:  الصحة العامة، وطب أسنان األطفال، وحشو األسنان  ع يف التخصصات السِّ والتوسُّ

وعالج الجذور/ علم أمراض الوجه والفكني، وعن طريق الفم/ أشعة الوجه والفكني/ جراحة 

الوج��ه والفكني عن طريق الفم، تقويم األس��نان، التعويضات الس��نية، باإلضافة إىل املجال 
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الناش��ئ )طب األس��نان التجمييل(، وقد َح��َدَث كل هذا من أجل املحاول��ة من ِقبل أطباء 

األسنان؛ لتعويض العائدات املفقودة.

ص��اً تقليدي��اً لطب األس��نان؛  وم��ع ذلك؛ ف��إن ط��ب األس��نان التجمييل لي��س تخصُّ

ولكن��ه تخص��ص أق��رب إىل التعويضات الس��نية، ويرك��ز عىل الع��الج وإع��ادة التأهيل، 

والحفاظ عىل األس��نان في��ام يتعلق بالوظيف��ة، والراحة، واملظهر عندم��ا يرتبط مع حالة 

رسيري��ة.  وم��ن ناحي��ة أخرى؛ ف��إن طب األس��نان التجمي��يل، ال يوجد لدي��ه مثل هذه 

 املعايري والحدود وانخراط مامرس��يه ع��ادًة يف تقديم الخدمة بناًء ع��ىل طلٍب من املرىض، 

أو من ضغوط السوق الخارجية.  وال تقترص األعامل التجارية يف تليمع وتبيض األسنان عىل 

املامرس��ة السنية إىل س��وق التجزئة )تبييض األس��نان يف املركز التجاري( ومنتجات التبيض 

التي ميكن رشاؤها واس��تعاملها مبارشًة واس��تعاملها من ِقَبل الشخص يف املنزل.  )إن الركيز 

ون أنفسهم متخصصني يف طب األسنان التجمييل؛ من املرجح  عىل أطباء األسنان الذين ُيِعدُّ

أن يقلِّ��ل إىل حدٍّ كبري من عدد املنافس��ني يف هذه الخدمة(؛ وبن��اًء عليه؛ فإن تحليل مجال 

الخدمة املنافسة مهم ملعرفة؛ كيف يدرك العمالء فئة الخدمة؟

فئة الخدمة:  جراحة التجميل

لقد أس��هم الَهَوُس الش��عبي تجاه الجامل الخارجي واملظهري، باهتامم وس��ائل اإلعالم 

ر املعلومات من اإلنرن��ت إىل ظهور فئة خدمة الجراحة التجميلية  عىل نطاق واس��ع، وتوفُّ

ل نفقاتها، ودامئاً يحتاجون إليها؛  وأصبحت متاحة فقط لنج��وم هوليود الذين ميكنهم تحمُّ

اب أمام الكامريات، أو الذين لديهم تشوهات أو إصابات خطرية؛ حيث  للظهور بش��كٍل جذَّ

يتم دفع مثن الجراح��ة من ِقبل التأمني الصحي. وهكذا؛ فإن جراحة التجميل اليوم تحَظى 

بشعبيٍة متزايدٍة بني رجال األعامل يف سنِّ العرشين والثالثني، وحتى املواليد؛ للظهور بشكل 

أجمل، والشعور بأنهم أصغر سناً وأكرث ثقًة.

وم��ن هنا ميكن تعريُف الجراح��ة التجميلية؛ بأنها فئة الخدم��ة امُلعرَف بها كتخصص 

معتمد م��ن هيئة البورد يف الطب.  ومع ذلك؛ فهناك فئاُت الخدمات اإلضافية التي تحتاج 

إىل َمْن يكتش��فها؛ لتحديد املنافسني املبارشين وغري املبارشين؛ ملامرسة معينة؛ فعىل سبيل 
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املث��ال:  قد يق��دم جراحو التجمي��ل مجموعًة كاملًة م��ن الخدمات مبا يف ذل��ك الجراحة 

الرميمي��ة، أو رمبا يتخصصون فق��ط يف الجراحة التجميلية الخاص��ة بالوجه، والتعامل مع 

التش��وهات الخلقية، واإلصابات الناجمة عن الصدمة، أو قد تركز عىل اإلجراءات التجميلية 

للوجه، أو الثدي، أو أجزاء أخرى من الجس��م ألس��باب جاملية بحتة.  وكذلك يؤدي جراحو 

الفم وأطباء العني، واألذن، واألنف، والحلق، بعضاً من اإلجراءات نفس��ها.  وبناًء عىل ذلك؛ 

فقد يتخصص الجراحون املتخصصون عىل أساس اإلجراءات التي يستخدمونها؛ مثل:  الليزر 

أو ش��فط الدهون؛ ألنهم يف كثري من األحيان يتعامل��ون مع الجلد؛ لذا فقد تصبح األمراض 

الجلدية والتناس��لية منافس��اً كبرياً يف هذا املجال؛ من حيث اإلجراءات األقل انتشاراً؛ مثل:  

ذ م��ن ِقبل أيِّ طبيب، وليس بال��رضورة من ِقبل جراح  حق��ن البوتك��س التي ميكن أن ُتنفَّ

التجمي��ل، ويف كثري من الحاالت من ِقبل املمرضات تحت إرشاف الطبيب، وهكذا؛ فإن من 

املهم تحديد وفهم فئة الخدمة؛ ألن ذلك يؤثر عىل مجال الخدمة أيضاً.

تحديد حدود منطقة الخدمة:

مي الرعاية الصحية؛  د منطقُة الخدمة عىل أنها املنطق��ة الجغرافية املحيطة مبقدِّ وُتح��دَّ

حيث ميكنهم جذب غالبية عمالئهم/ املرىض، وإنها عادًة ما تكون محدودًة بحدود جغرافية 

وأحيان��اً أخرى غري مح��ددة، وقد يكون من الصعب تقديم الخدمات ما وراء هذه الحدود؛ 

بس��بب ُبْعد املس��افة والتكلفة والوقت، وَهُلمَّ َجراً؛ لكن، وكام ه��و موضح يف التمهيد؛ يف 

بعض الظروف تكون منطقة الخدمة منترشًة عاملياً.  ومع ذلك، يجُب عىل منظامت الرعاية 

الصحي��ة تحديد ليس فقط منطق��ة الخدمة، ولكن أيضاً تحلي��ل تفصييل لجميع الجوانب 

ذات الصلة واملهمة يف منطقة الخدمات؛ مبا يف ذلك الجغرافية، واالقتصادية، والدميوغرافية، 

والسيكولوجية )الحياة، وخصائص منط املرض، والتكنولوجيا(.  

م��ي الرعاية الصحي��ة املتوفرين،  وُتع��رَف منطق��ة الخدمة بتفضي��الت الزبائن، ومقدِّ

وبالتأكي��د؛ فقد أصبح املس��تهلك قادراً عىل االط��الع عىل كمية املعلومات املتاحة بش��أن 

الحاالت املرضية، ومقدمي خدمة الرعاية الصحية )انظر:  املنظور 2-3(.

دات منطقة الخدمة مبا يف ذلك متغريات املس��تهلك والسوق؛ إذ  ويَبنيِّ منظور 3-2 ُمحدِّ
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إنه بالنس��بة للمستهلك، ميكن أن تش��مل الخدمات الالزمة الرعاية الصحية؛ مثل:  الرعاية 

الوقائية والتش��خيصية، والبديلة، والروتينية، والعرضي��ة، والحادة، واملزمنة، أو الجاملية؛ إذ 

إنَّ معدالت االس��تخدام تكون مرتبطًة مبجموعة من املتغ��ريات االقتصادية، والدميوغرافية 

والسيكولوجية، يف األمناط واملرض.

مي الرعاية الصحية مقارنًة مع  وتشرُي العالمة التجارية إىل أن املستهلك يفضل بعض مقدِّ

 اآلخرين؛ عىل س��بيل املثال:  إذا كانت هناك مستش��فى واحدة فقط يف املدينة، واملستهلك 

ال يحب مظهرها أو موقعها، أو جودة الرعاية املدركة؛ فقد يقوده ذلك إىل أقرب مدينة كبرية.  

ل بعض املس��تهلكني الذهاب إىل املتخصصني،  وللحص��ول عىل الرعاية الطبية الروتينية ُيفضِّ

والبع��ض اآلخر يفضل طبيب الرعاية األولية، وال يزال البع��ُض اآلخر يفضل العيادات التي 

لديه��ا أطباء الرعاي��ة الصحية األولية واملتخصصون.  وأخرياً؛ فقد يفضل بعض املس��تهلكني 

مس��اعدي األطباء أو املمرضات املامرس��ات.  إن تفضيالت املستهلك املختلفة هذه ستكون 

املحددات يف تعريف منطقة الخدمة.

د  دات املس��تهلك التي تحدِّ وباإلضافِة إىل ذلك؛ فهناك مجموعٌة أخرى من عوامل وُمحدِّ

مناطق الخدمة الخاصة باملس��تهلك ترتبُط بالعوامل الشخصية؛ عىل سبيل املثال ال الحرص:  

القيم الش��خصية واالجتامعية، واملعرفية )املعرفة(، القيم والتجارب الس��ابقة، وحالة الفرد 

مي الرعاية  ع يس��اعد عىل تطوي��ر تفضيالت الفرد مُلقدِّ الصحية.  وباإلجامع؛ فإن هذا التنوُّ

ر مقدمي الخدمة يف منطقٍة ما فقد يضطر املستهلك  الصحية.  ومع ذلك؛ ففي حاِل عدم توفُّ

للس��فر مس��افات أكرب؛ للحصول عىل الرعاية املطلوبة؛ عىل س��بيل املثال:  “مايو كلينيك” 

يعالج أكرث من مليون مريض سنويًّا، من أكرث من 135 بلداً.

منظور 2-3: 

 تمكيُن المريِض الذي يريد المشاركة في صنع القرار:

أصبح للمريِض حضوٌر الفٌت بش��كٍل كبري يف بيئة الرعاي��ة الصحية.  وأصبح ميثل تحدياً 

ظاهراً ملؤسس��ات الرعاية الصحية؛ فعندما يشارك املرىض يف القرارات الطبية جنباً إىل جنب 

م��ع أطبائهم سيش��عرون مبزيٍد من الراحة م��ع قراراتهم، ويش��عرون بالرضا عن عالجهم، 
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��ن النتائج الصحية،  ويصبح��ون أكرث انخراطاً يف رعايتهم؛ إذ إن الرابط يزيد االلتزام، وُيحسِّ

وحت��ى ميكنه إنق��اذ األرواح؛ وفقاً لدراس��ة فريق بحث��ي نرشُته يف مجل��ة الطب الباطني 

الع��ام.  والدراس��ة مل تنظ��ر فيام إذا كان األطب��اء قد غطوا حقيقة يف إيجابيات وس��لبيات 

 إجراءات معينة يف مناقش��اتهم مع املرىض؛ ولكن تنظر إىل ما يتذكره املرىض عن املناقش��ة.  

مت لهم خي��ارات خطرية خاصًة بدعامات  وق��د أفاد فقط 1 من كل 10 أش��خاص بأنهم ُقدِّ

ث أطبائهم عن أسباب الخضوع  ملرض الرشيان التاجي، عىل الرغم من أنَّ 77 ٪ تذكروا تحدُّ

له��ذا اإلج��راء، وتذكر 19 ٪ فق��ط الحديث عن الس��لبيات، وقال 16 ٪:  إنهم ُس��ِئلوا عن 

ي العالج. تفضيالتهم لتلقِّ

وُينَظر إىل املش��اركة يف اتخاذ القرارات املشركة بشكٍل إيجايب من ِقبل األطباء واملرىض؛ 

ولكن التواصل الفعيل حول القرار غري ظاهر.  وُتعرِّف الجمعية الطبية األمريكية املش��اركة 

يف صنع القرار عىل أنها “عملية رس��مية” أو أداة تس��اعد األطباء واملرىض عىل العمل معاً؛ 

الختي��ار املعامل التي تعكس بش��كل أفضل اختيار خيار الع��الج، والتي تعكس أفضل األدلة 

الطبي��ة، وأولويات املريض، وألهداف من رعايته/ رعايته��ا. لقد عرفنا منذ بعض الوقت أن 

جيل الطفرة الس��كانية يقاوم النهج األبوي “الطبيب أعلم”، وهو النهج الذي عمل بش��كل 

جيد مع والديهم.  وقد اكتس��ب اتخاذ القرارات املش��ركة اهتامماً متزايداً؛ لعدة أس��باب:  

أولها:  إن جيل الطفرة السكانية يريد أن يشارك يف القرار الخاص لرعايته بهم، هم يتقدمون 

يف الس��ن، ويتطلبون املزيد من االهتامم الطبي، وقدمت التكنولوجيا الطبية خيارات عالج 

أكرث؛ ولكن ليس لها بيانات دامئاً أفضل - مزيداً من خيارات العالج؛ حيث إن أكرث من خيار 

للعالج الطبي ُيَعدُّ ش��يئاً مقبوالً لظروف املريض، والذي يهمه أكرث هو تفضيالته العالجية.  

ويرتبط اتخاذ القرارات املش��ركة مع تحس��ني نوعية القرار والرعاية األكرث كفاءًة، وتحسني 

معرفة املرىض، وزيادة إحس��اس املريض بالراحة مع قراره��م.  وهنا يصبح اتخاذ القرارات 

املش��ركة أك��رث أهميًة يف إدارة الح��االت املرضية املزمنة؛ مثل:  الس��كري، وأمراض القلب؛ 

حي��ث يفهم املزيد من املرىض حالتهم، وخيارات العالج، وعىل األرجح يتمكنون من متابعة 

��ة العالجية لهم، وهذا كله يؤدي يف النهاية إىل نتائج أفضل.  ويتعلق اتخاذ القرارات  الُخطَّ

املشركة بسالمة املرىض، وعدم اتخاذ القرارات املشركة قد تكون مسؤولة عن االختالفات يف 

املامرسة الطبية يف مناطق مختلفة من البالد، وعىل الجانب اآلخر؛ فإن التفضيالت العالجية 
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وليس رغبات املريض ميكن أن ُتفرس؛ ملاذا هناك املزيد من عمليات استئصال الثدي مقابل 

عمليات استئصال الورم فقط تبعاً للمكان الذي تعيش فيه املرأة.

وتوجد بعض األدلة عىل أن بعض املرىض يقومون باختيار أكرث تحفظاً، وبديل أقلَّ تكلفًة 

للعالج، ثم يشعرون بأنهم يتلقون الرعاية التي اختاروها )وإمكانية تجنُّب األخطاء الطبية؛ 

عات أك��رث واقعية للنتائج(؛ لذا فإن اتخاذ القرارات املش��ركة  حي��ث إن املرىض لديهم توقُّ

متثل كامالً للعملية الطبية؛ من خالل اس��تجالب املوافقة املس��بقة للمريض ويس��اعد عىل 

ذلك دعم مقدمي الخدمات الطبية؛ التخاذ القرارات املش��ركة؛ ولكنهم قلقون من الوقت 

الذي يس��تغرقه؛ حي��ث إن نظام التعويض الح��ايل يدفع اإلجراءات فق��ط.  وقد تم خلق 

أدواٍت مس��اعدة؛ التخاذ القرار والتي ميكن أن تس��اعد يف إرشاك املريض يف اختيار برنامج 

العالج، وهناك عدٌد من الدول أدرجت تقاس��م ُصنع القرار يف الترشيعات، ويتضمن قانون 

الرعاية بأس��عار معقولة أحكاماً؛ لتش��جيع عملية اتخاذ القرارات املشركة، وقد شارك عدد 

من الجمعيات الطبية؛ مثل املجلس األمرييك ملؤسس��ة الط��ب الباطني يف الجهود املبذولة؛ 

لتعزيز قدرات املرىض عىل تقديم املوافقة املطلعة.

إن مس��اعدة املريض عىل اتخاذ القرارات هي أداة مصممة؛ ملس��اعدة املرىض عىل فهم 

ظروفهم الطبية، وخيارات الفحوصات وبدائل العالج املتوفرة، والنتائج املحتملة للخيارات؛ 

د تفضيالت املريض باإلضافة إىل  إذ يت��م تقديم املعلومات بطريقة غري متحيزة، والت��ي تؤكِّ

األدل��ة الرسيرية املتعلق��ة بصنع القرار.  وميكن اس��تخدام التكنولوجيا؛ مث��ل:  الكمبيوتر 

 اللوح��ي؛ لتوفري تفس��ريات آنية من خ��الل الصوت، والرس��وم املتحركة والرس��وم البيانية، 

والسؤال/الجواب بني الطبيب واملريض، ويوضح ذلك ما وجدته الدراسة من أنه مع املساعدة 

ع��ىل اتخاذ القرارات؛ فإن الطبيب عادًة ال يجب أن يأخذ وقتاً أكرث مام ينبغي مع املريض، 

وميكن تسجيل العملية برمتها، وتقاسمها مع غريهم من أفراد األرسة، وتزويدهم مبعلومات 

أك��رث، وأفضل وهذا يخفف العبء عن الطبيب.  باإلضافة إىل ذلك؛ فإن عملية التس��جيل، 

ِتها. مبا يف ذلك منوذج املوافقة املسبقة، تصبح جزًءا من السجل الطبي؛ لتوثيق العملية بُرمَّ
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دات منطقة الخدمة  عرض 3-2: ُمحدِّ
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دات السوق / المنظمة: ُمحدِّ

م يف الخيارات أو االختيارات؛ بواس��طة هيكل الرعاي��ة الصحية؛ حيث يقرر  يت��مُّ التحكُّ

الس��وق واملنظامت داخله ما سيتم تقدميه أو إتاحته للمستهلك؛ حيث يحتوي السوق عىل 

م��ي الرعاية الصحية يف مجموعة متنوعة من املواق��ع التي تؤثر عىل املالءمة والصورة  مقدِّ

الذهني��ة.  ويتضمن تعريف املالءمة:  املوقع، والوقت الذي يس��تغرقه قيادة الس��يارة من 

املنزل )أو العمل(، وتوفر وسائل النقل، وكذلك الوصول وسهولة وقوف السيارات، وتتضمن 

ر الغذاء، وعالمات  املالءمة: ساعات التشغيل؛ حيث الراحة، وساعات العمل، والسالمة، وتوفُّ

املساعدة يف العثور عىل الطريق، وغريها.  وتستلزُم صورُة السوق تحديَد املواقع بني مختلف 

ا، ُم الخدمة صوراً تدل عىل أنه األكرث رعاية، وودًّ م��ي الخدمات.  وميكن أن ميتلك مق��دِّ  مقدِّ

 أو أك��رث تقني��ة، أو ق��د ُينَظر إليه ع��ىل أنه ج��اذٌب للمجموعات الس��كانية واالجتامعية 

واالقتصادية، أو العرقية املرغوب فيها، أو غري املرغوب فيها، وقد يكون لدى املنظمة نفسها 

صورٌة من الخدمات )الرعاية الصحية املقدمة(، وكذلك الخدمة وجودة املعلومات املقدمة.  

مي الخدمات يف  إن املوق��ع، والراح��ة، والصورة كلها تس��هم يف العالقة مع غريها م��ن مقدِّ

املنطقة؛ مبا يف ذلك َمْن هم عىل مسافة قصرية بالسيارة، وتلك التي تبعد كثرياً؛ ولكن ُينَظر 

إليه��ا عىل أنها توفِّر جودًة أفضل، واملزيد من الخدمات، أو خصائص أخرى مرغوبة، ويتخذ 

مقدمو الرعاية الصحية هذه القرارات عىل أساس فهمهم الحتياجات املستهلكني ورغباتهم.  

إن الرعاي��َة امُلَدارة تتعارض م��ع عملية ُصنع القرار املعتاد للمس��تهلكني؛ حيث يتمتع 

املوظ��ف هذه األيام باالختيار من تأمني الرعاي��ة الصحية؛ فقد يعرُض عليه صاحب العمل 

واح��داً أو أكرث من الخط��ط الصحية املختلفة، ومع ذلك، مبجرد أن يختار املس��تهلك خطة 

الرعاي��ة امُل��دارة؛ فإنه كلام حاول��ت منظامت صياغة الصحة عىل اختي��ار مقدمي الخدمة 

من املستش��فيات واألطباء؛ تصبح أكرث تقيي��داً.  ويف الواقع، تحاول منظامت صياغة الصحة 

الس��يطرة عىل تكالي��ف الرعاية الصحية من خ��الل املزيد من الهيكل��ة يف تقديم الرعاية 

الصحية، وهذا يؤدي ألن يصبح االختيار أكرث تقييداً بالنسبة للمستهلكني، وهذا ما ال يحبِّذه 

معظم األمريكيني، وأنهم كانوا رصحاء جداً حول هذا املوضوع مع أصحاب العمل، والنتيجة 

هي أن العديد من أرباب العمل هم عىل استعداد فقط بااللتزام بالخطة الصحية التي توفِّر 
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خياراً )وبالتايل يزيد تخفيض الكمية املعروضة سابقاً(، وبالتايل، شهدت املنظامت زيادات يف 

تكلفة الرعاية الصحية وصلت للضعف.

المناطق المتعددة للخدمة:  

إن فه��َم الحدود الجغرافية مه��مٌّ يف تحديد منطقة الخدمة؛ ولكن غالباً ما يكون صعباً؛ 

بس��بب التنوع يف الخدم��ات املقدمة؛ ففي مستش��فى الرعاية الحادة، ق��د تكون منطقة 

الخدم��ة للخدمات القلبية تش��مل كل الوالي��ة أو اإلقليم أو متع��ددة، يف حني أن منطقة 

 الخدم��ة لغرف��ة الطوارئ؛ ق��د تكون عدداً قلياًل فق��ط من املجتمعات الس��كانية وهكذا.  

م عدة فئ��ات من الخدمات،  ق��د يكون م��ن الرضوري ملنظامت الرعاي��ة الصحية التي تقدِّ

إج��راء ع��دة تحليالت ملنطقة الخدمة؛ عىل س��بيل املثال:  يحتوي س��وق دي موين بوالية 

إيوا ع��ىل مكونني جغرافيني:  منطقة العاصمة من املدينة؛ فضاًل عن ضواحي بولك كاونتي 

)عدد س��كانها ح��وايل 437 ألف( و43 مقاطع��ًة ريفيًة يف املقام األول يف وس��ط والية إيوا 

التي تحيط العاصمة عدد س��كانها أكرث من ملي��ون.  إن القضايا لكلٍّ من منظامت الخدمة 

املتعددة؛ قد تكون مختلفة متاماً.  وبالتايل، يتم توجيه جهد كبري نحو فهم، وتحليل طبيعة 

مناط��ق الخدمة املختلفة ملنظمة الرعاي��ة الخاصة ببعض منظ��امت الرعاية الصحية، ويف 

الوقت نفسه؛ فإن تحديد فئة خدمة واحدة فقط قد يكون كافياً لبعض املنظامت، )كام هو 

الحال يف حالة مرفق الرعاية الطويلة األجل يف منطقة حرضية كربى.(

د سلس��لة املستش��فيات  وأيضاً تختلُف مناطق الخدمة باختالف املنظامت؛ لذا قد تَحدِّ

الوطني��ة الهادفة للربح منطقة خدماتها بش��كٍل عام جداً؛ ولك��ن مع ذلك قد تكون هناك 

ح يف اس��تهاللية الح��وادث؛ فإن  إس��راتيجيات مختلف��ة تعم��ل يف املكان.  ك��ام هو موضَّ

 ).Inc( هولدنجز HCA ،إس��راتيجية املستش��فى هي التي تحدد منطقة الخدمة، وباملثل

هي الرشكة القابضة التي متتلك وتدير املستش��فيات وكيانات الرعاية الصحية ذات الصلة، 

واعتباراً من ديس��مرب 2011 كانت تش��غل عدد 157 مستشفى عامة، ومستشفيات الرعاية 

املركزة، وخمس مستش��فيات لألمراض النفسية، ومستش��فى واحدة إلعادة التأهيل، وهنا 

تتض��ح إس��راتيجية HCA، وهي أن يصب��ح لها وجود رئييس يف مج��ال الرعاية الصحية يف 

األسواق العالية الركيز يف البالد.  ومن ناحيٍة أخرى؛ فإن رشكة مشاريك إدارة الصحة ميتلكون 
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70 مستش��فى يف املناطق غري الحرضية من 15 والية.  واإلس��راتيجية هنا هي فقط لدخول 

األسواق املحلية يف رشاكة مع املجتمعات املتوسطة الحجم واملستشفيات الرائدة، ويف املقام 

األول يف األسواق غري الحرضية يف الجنوب الرشقي، والجنوب الغريب للبالد.

 ،hmo يف املستشفى الفرد خاص أو منظمة الرعاية الصحية املنزلية أو منظمة صياغة الصحة 

ق��د تحدد منطقة خدماتها أكرث من ذلك بكثري عىل وجه التحديد.  بش��كٍل عام، يتم توفري 

يها داخل منطقة خدمة محددة جيداً؛ حيث املنافس��ة بشكل واضح  الخدمات الصحية وتلقِّ

وحاس��م؛ لبقاء املنظمة؛  عىل س��بيل املثال: املستش��فيات يف املناطق الريفية لديها مناطق 

خدم��ة معرفة جي��داً لخدماتها املحدودة، ويجُب أن تكون هذه املستش��فيات عىل معرفة 

م خدمات منافسة.  وباملثل؛  باحتياجات الس��كان، وعىل معرفة باملنظامت األخرى التي ُتقدِّ

ف��إن مناطق الخدمة لدوائر الصحة العام��ة تختلُف داخل الوالية، وهذا يتوقف عىل ما إذا 

كانت داخل العاصمة أو يف املناطق الريفية، ورمبا تشرُي إىل فرص وتهديدات مختلفة متاماً.

ويتضح من خالل ما س��بق أن تحديد الحدود الجغرافية ملنطقة الخدمة قد يكون شخصيًّا 

للغاي��ة )غري موضعي(، وعادًة ما يس��تند إىل تاريخ املريض، وس��معة املنظم��ة، والتكنولوجيا 

املتاح��ة، والتعرُّف عىل الطبيب، وغريها.  باإلضافة إىل ذلك، ميكن أن تؤثِّر العوائق الجغرافية؛ 

مثل:  األنهار، والجبال، والطرق الرسيعة غري املمهدة عىل كيفية تعريف منطقة الخدمة؛ وغالباً 

ما يكون تعريف املجتمعات املحلية )انظر:  املنظور 3-3( مفيداً يف تحديد منطقة الخدمة.

منطقة الخدمة:  شارلوت بوالية نورث كارولينا

وقد تمَّ تحديد منطقة الخدمة العامة لجراحة التجميل عىل س��بيل املثال؛ لتكون ش��ارلوت 

بوالية نورث كارولينا.  وش��ارلوت هي أكرب مدينة يف إطار والية كارولينا الش��املية، وتوجد عىل 

يْت عىل  الحدود مع والية كارولينا الجنوبية، شارلوت املعروفة أيضاً باسم مدينة امللكة كام ُسمِّ

اسم زوجة امللك جورج الثالث الذي ولد يف مكلنبورغ، أملانيا، وهذه املدينة مَنَت؛ لتصبح ضمن 

أكرب 25 مدينة من املدن الكربى، والتي اس��تضافت املؤمت��ر الوطني الدميقراطي يف عام 2012.  

ويتميز س��كان ش��ارلوت بكونهم أصغر سناً، وتعلياًم، وأثرياء نس��بياً - وزيادة يف عدد السكان.  

ك��ام أنَّ هن��اك ما يقرب من 28 جراحاً معتمدين من املجل��س الطبي يف الجراحة التجميلية يف 

ش��ارلوت.  وهذا أدى إىل عدم وجود حاجة كبرية للسفر خارج املدينة؛ للحصول عىل الخدمات 



الفصل الثالث

اإلدارة اإلسرتاتيجية يف منظامت الرعاية الصحية 158

الطبي��ة والرعاية الصحية.  وُتَعد املدينة كبريًة مبا فيه الكفاية لدرجٍة تس��تطيع بها اجتذاب ما 

يقرب من مليوين شخص من سبع مقاطعات قريبة إىل شارلوت؛ لتلقي الرعاية الطبية والصحية.

المنظور 3-3:

ما المقصود بالمجتمع؟

املجتمع هو مفهوٌم مهمٌّ يف الصحة العامة، وكذلك يف سياسة الرعاية الصحية، التخطيط 

واإلدارة، وبش��كٍل عام يش��رُي املجتمع إىل مجموعة من الناس الذين يعيشون مًعا يف مكاٍن 

محدٍد، وميكن للمكان أن يكون حيًّا أو قريًة ريفيًة أو منطقًة مدنيًة أو بلداً بأكمله؛ إضافة 

إىل ذل��ك يتضم��ن املجتمع مجموعًة كلي��ًة من األفراد الذين يتش��اركون يف بعض الصفات 

 املش��ركة؛ س��واء كانوا يش��ركون يف املهنة )املجتمع العلمي( أو الدين )املجتمع اليهودي( 

أو صفات أخرى ) املجتمع املثيل، املجتمع ذو األصول اإلسبانية(.  

يبذُل مجتمع الصحة العامة )مجموعة من املحرفني الذين يتش��اركون أهدافاً مشركًة( 

جه��داً ملحوظاً يف مراقبة صح��ة املجتمعات )مجموعة من الناس الذين يعيش��ون مًعا يف 

منطقة جغرافية يف واليات أو دول(؛ بسبب اهتاممه بتعزيز واملحافظة عىل صحة املجتمع 

ككل.  إنَّ القضاي��ا املتصلة باملجتمع األكرب الذي تعمل فيه منظامت الرعاية الصحية يجب 

فحصها بشكٍل نقدي واستيعابها أو استغاللها؛ لتعزيز نتائج الرعاية الصحية الناجحة.

ويف هذا الس��ياق؛ ميث��ل املجتمُع البيئة التنافس��ية التي تعمل فيه��ا منظامت الرعاية 

الصحية، وميثل أيضاً قامئًة من عوامل مجتمعية - القيم واالحتياجات واملوارد والقيود - التي 

من املمكن أن تقرح تعديالت عىل هيكل الرعاية الصحية التقليدي أو مجموعة الخدمات 

ر  املعت��ادة املعروضة واملقدمة.  إنَّ “البيئة التنافس��ية”؛ كمجتمع س��تتضمن عوامل؛ كتوفُّ

الرعاي��ة، وس��هولة الوصول إليها، واإلس��راتيجيات املالية املتاحة، وط��رق تخصيص املوارد، 

وأنظمة املساءلة واملسؤولية.  

وتتضمن األمثلة التالية العوامل التي من املمكن أن تؤثر يف منظامت الرعاية الصحية:

1- مس��توى ونطاق الهيئات الحكومي��ة )فيدرايل، والية، إقليم، محلي��ة( التي تضبط نظام 

الرعاية، ومدى اللوائح أو القوانني املوجهة ملنظامت الرعاية الصحية.  
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2- طبيع��ة ونطاق املنظامت املحرفة التي تضع معايري واعتامدات، أو تش��ارك يف أنش��طة 
مساءلة منظامت الرعاية الصحية.  

3- طبيع��ة ونط��اق وكاالت متويل الرعاية الصحي��ة متضمنًة املش��ريات، ورشكات التأمني 
الخاصة، والعامة التي تشارك يف سوق الرعاية الصحية يف املجتمع.

مي الخدمات، واملرافق، واللوازم والخدمات املساندة الصحية يف املجتمع.   ر مقدِّ 4- توفُّ

5- خصائص الس��كان الذين يدفعون مقابل خدم��ات الرعاية الصحية ويتلقونها يف النهاية؛ 
ه��ذه الخصائص ميكن أن تتضم��ن الحالة االجتامعي��ة االقتصادية )التعلي��م، واملهنة، 
والدخل(، واألصل الِعرقي والبناء األرسي، والحالة الصحية، واملخاطر الصحية وسلوكيات 

طلب املساعدة الصحية.  

ويش��ري املجتمُع يف هذا الس��ياق إىل مجتمع الرعاية الصحية؛ أي:  مجتمع األفراد الذين 
يخدمه��م نظ��ام الرعاية الصحية، وهو املجتمع املادي الذي يقي��م فيه األفراد، ويعمل فيه 
النظام الصحي، وهو كذلك البيئة التنافس��ية التي تعمل فيها أيُّ منظمة رعاية صحية.  إن 
تحديد ودراس��ة املجتمع محل االهتامم )منطقة الخدمة( تس��هل التخطيط اإلس��راتيجي، 

واإلدارة اإلسراتيجية ملنظامت الرعاية الصحية.  

 Donna J.  Petersen, MHS, ScD, Dean, College of Public Health, University :المص��در
of South Florida

ملف منطقة الخدمة:

مبج��رد تحديِد الح��دود الجغرافية ملناطق الخدمة يجُب تطوي��ر ملف منطقة الخدمة 
د أبع��اد منطقة الخدمة، وهذا يتطل��ب جمع وتركيب  الع��ام، وهذا املل��ف يجُب أن يحدِّ

املعلومات من مصادر متنوعة:  

- البيانات الكمية والنوعية؛ لتأطري فهم منطقة الخدمة.  

��كان )تفاصيل األبعاد املتنوعة للس��كان ككل،  - بيانات الحالة الصحية املس��تندة عىل السُّ
ومجموعاتهم الفرعية(.  

- بيانات اس��تخدام خدمات الرعاية الصحية )تفاصيل عن أمناط، وتكرار اس��تخدام الخدمة 
الصحية يف الحاالت الصحية املتنوعة بواسطة مجموعات مختلفة من األفراد يف املجتمع(.  
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يتضمُن ملف منطقة الخدمة املؤرشات االقتصادية والدميوغرافية، والسايكوغرافية )منط 

الحياة( الرئيس��ية املهمة تنافس��ياً، وكذلك مؤرشات الحالة الصحية للمجتمع.  قد تش��مل 

لة: توزيع الدخل، والصناعات األساس��ية، وأصحاب العمل،  امل��ؤرشات االقتصادية ذات الصِّ

وأن��واع األعامل واملؤسس��ات، ومعدل النمو االقتصادي، وموس��مية األع��امل، وإحصائيات 

البطالة...  إلخ.  إن املؤرشات الدميوغرافية الش��ائعة االس��تخدام يف وصف مناطق الخدمة؛ 

تتضم��ن:  العمر، والجنس، والحالة االجتامعية، واملس��توى التعليمي، والقدرة عىل التنقل، 

واالنتامء الديني، والوظيفة.

إنَّ امل��ؤرشات الس��ايكوغرافية عادًة م��ا تكون متنبئات أفضل بس��لوك املس��تهلك من 

املؤرشات الدميوغرافية، وهي تشمُل:  القيم، والسلوكيات، ومنط الحياة، والطبقة االجتامعية، 

أو الش��خصية؛ عىل س��بيل املث��ال:  املس��تهلكون يف منطقة الخدمة ميك��ن تصنيفهم بأنهم 

محافظ��ون طبيًّا أو مبتكرون طبيًّا؛ حيث يهتم املحافظ��ون طبيًّا بالرعاية الصحية التقليدية 

ا األف��راد املبتكرون طبيًّا؛ فإنهم  فق��ط؛ العقاقري، العالجات، والتش��خيصات املألوفة لهم.  أمَّ

يرغبون )ب��ل ويتوقون عادًة( لتجربة عقاقري، وعالجات، وتش��خيصات بديلة جديدة؛ فضاًل 

عن ذلك فإن األفراد املس��تقلني طبيًّا لديهم تقدير ذات وحس��م عاليني، ويشككون عادًة يف 

تشخيص األطباء، ويسعون إىل الحصول عىل رأي ثاٍن، وعىل النقيض متاماً تجد األفراد التابعني 

طبياً يتبعون ما يصفه الطبيب بالضبط، ولن يفكروا أبداً يف التشكيك يف »أوامر الطبيب«.  

 إنَّ الحال��َة الصحي��ة يف منطق��ة الخدمة مهمٌة كذل��ك بالنظر لحيويته��ا؛ إذ إن املرض 

قد يكون مرتبطاً بالعمر، أو املهنة، أو البيئة، أو الظروف االقتصادية، وتشمل الحالة الصحية 

كلَّ أنواع البيانات التي ُتَعد عادًة عىل أنها متثل الرفاهية البدنية والعقلية للسكان.  ويجب 

تضم��نُي املعلومات الدميوغرافية والس��ايكوغرافية، ومعلومات الحال��ة الصحية يف التحليل 

فقط لو كانت مهمة تنافس��ياً.  ويلخص النموذج 3-3 املتغ��ريات املحتملة يف تطوير ملف 

منطق��ة الخدم��ة.  ويجُب أن تضع يف ذهن��ك أنه لن يكون كل واحٍد م��ن هذه املتغريات 

املحتملة مهاًم تنافس��ياً؛ كمثال:  تحلي��ل املنافس يف جراحات األس��نان التجميلية )تبييض 

األس��نان( يف منطقة الخدمة سيتحسُن من خالل تحليل معظم العوامل االقتصادية )السعر 

مقاب��ل البدائل(، وبعض العوامل الجغرافية )املس��افة التي يقطعه��ا العميل؛ لعمل إجراء 

طبي قصري(، وعامل سايكوغرايف واحد عىل األقل )الشباب(، والقليل جداً من عوامل الحالة 
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الصحي��ة؛ )األمراض التي تتطلُب عقاقرَي تؤثر عىل لون األس��نان(.  ويت��م تحليل املتغريات 

املحددة املختارة؛ لتحديد القضايا التي يجُب دمجها ودراستها من القضايا البيئية يف الرعاية 

الصحية والقضايا العامة.  

عرض 3-3:  أمثلة عىل املتغريات املحتملة مللف منطقة الخدمة

اقتصادية:

توزيع الدخل.   •
األساس االقتصادي.   •
أصحاب العمل الرئيسيون.   •
أنواع األعامل التجارية.   •
معدل النمو.   •
املوسمية.   •
البطالة.   •

دميوغرافية:

نطاق العمر.   •
التوزيع عىل الجنس.   •
متوسط الدخل.   •
الحالة االجتامعية.   •
مستوى التعليم. •
االنتامء الديني.   •
التنقل السكاين.   •
مرحلة الفرد يف دورة الحياة األرسية.   •
املزيج املهني.   •
أماكن اإلقامة.   •

النفسية:

املحافظون طبيًّا.   •
املبتكرون طبيًّا.   •
التابعون طبيًّا.   •
املتحكمون يف صحتهم الشخصية.   •
الشبابية/ ِصغر السن.   •
املؤانسة االجتامعية.  •
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مؤرشات الوضع الصحي:

معدل الوفيات.   •
الوفيات )لكلِّ األسباب( كل 100 ألف فرد من السكان.   •
الوفيات بسبب الحوادث املرورية بني كل 100 ألف فرد من السكان.   •
الوفيات بسبب االنتحار بني كل 100 ألف فرد من السكان.   •
وفيات اإلناث؛ بسبب رسطان الثدي بني كل 100 ألف فرد من السكان.   •
الوفيات بسبب السكتة الدماغية بني كل 100 ألف فرد من السكان. •
الوفيات بسبب أمراض القلب الوعائية بني كل 100 ألف فرد من السكان. •
الوفيات الناتجة عن إصابات العمل بني كل 100 ألف فرد من السكان. •
الوفيات بسبب رسطان الرئة بني كل 100 ألف فرد من السكان. •
الوفيات بسبب أمراض القلب بني كل 100 ألف فرد من السكان. •
الوفيات بسبب القتل بني كل 100 ألف فرد من السكان. •
وفيات املواليد/ األطفال الرضع بني كل 100 ألف فرد من السكان. •

نسبة حدوث األمراض املبلغ عنها:

اإلصابة باإليدز بني كل 100 ألف فرد من السكان.
ل بني كل 100 ألف فرد من السكان. اإلصابة بالسُّ

اإلصابة بالحصبة بني كل 100 ألف فرد من السكان.
اإلصابة باألمراض املنقولة جنسيًا بني كل 100 ألف فرد من السكان.

مؤرشات الخطر:

نسبة املواليد األحياء الذين كان وزنهم عند امليالد أقل من 2500 جم.  

نسبة املواليد األحياء من أمهات مراهقات.  

نسبة األمهات الاليت ولدن أطفاالً، ومل يتلقوا أيَّ رعاية أبوية يف ثالثة األشهر األوىل للحمل.  

نسبة األطفال تحت سن 15 سنًة الذين يعيشون يف عائالت عند أو تحت خط الفقر.  

نسبة األطفال تحت سن 15 سنًة الذين مل يتلقوا كلَّ التطعيامت يف مرحلة الطفولة.  

نسبة النساء فوق سن 50 سنًة الاليت مل تجري أشعة عىل الثدي.  

نسبة السكان الزائدي الوزن بأكرث من 50 رطالً.  

  .US EPA نسبة األشخاص الذين يعيشون يف مناطق تتجاوز معايري جودة الهواء املنصوص عليها يف

نسبة األشخاص الذين ال يرتدون أحزمة األمان يف السيارات.  
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ملف منطقة الخدمة:  مدينة شارلوت، نورث كارولينا

بالنسبة ملثال جراحة التجميل يف فئة الخدمة يف منطقة خدمة شارلوت، نورث كارولينا؛ 

س��يكون ملُف منطقة الخدمة مفيداً يف فهم الخصائص املتفردة ملنطقة الخدمة، والتي من 

م الخدمة.  ستجد يف النموذج 4-3  ح أن تؤثر عىل املنافس��ة وعىل إس��راتيجيات مقدِّ امُلرجَّ

ملفاً ملنطقة خدمة ش��ارلوت، وُيس��تخَدم عمود »التعليقات«؛ لإلشارة إىل أهمية كل قضية 

مختارة.  

عرض3-4:  تحليل منطقة خدمة جراحة التجميل يف شارلوت، نورث كارولينا

جراحة التجميلفئة الخدمة

شارلوت، مقاطعة ميكلينبورج، نورث كارولينا.منطقة الخدمة 

منطقة الخدمة – العامة

التعليقات القضايا املهمة تنافسًيا

شارلوت:  هي أكرب مدينة يف واليتّي نورث وساوث 

املدن يف  أكرب  ترتيب  رقم 19 يف  )املدينة  كارولينا 

نسمة،  مليون   7.3 وتعدادها  املتحدة،  الواليات 

حدود  وعىل  ميل(،   100 قطر  نصف  يف  يعيشون 

نورث كارولينا وساوث كارولينا تقع أقرب مدينة، 

من  أكرث  بعد  عىل  سامل،  وينستون-  مدينة  وهي 

90 ميالً؛ ونتيجة لهذا، برزت شارلوت كمركٍز مايل، 

ومركز توزيع ونقل للمنطقة الحرضية بأكملها.  

شارلوت  يف  املقيمني  لسفر  كبرية  حاجة  يوجد  ال 

إىل خارجها؛ للحصول عىل الرعاية الصحية؛ بل إن 

الكثريين يف محيط شارلوت يسافرون إليها؛ لتلقي 

الرعاية الصحية فيها.  

بنك  القوي؛  املرصيف  بقطاعها  معروفة  شارلوت 

األسايس  مقره  أمريكا،  بنك يف  أكرب  أمرييكا:  وهو 

موجوٌد فيها.  ويوجد إجاميل 26 بنك ب� 226 فرع 

محيل فيها، وكذلك فرع االحتياطي الفيدرايل.  

الكساد  يف  »رضبة«  أكرَب  املرصيف  القطاُع  تلقَّى 

Wacho- بنك Wells Fargo  للعظيم، ولقد اشرت

via، وأحد املقرات الرئيسية للرشكات املرصفية يف 

شارلوت مل تعد موجودة.  

لإلصابات  البنائية  الجراحات  عادًة  التأمني  يغطي 

امليالد،  عيوب  وتصحيح  الحوادث،  عن  الناتجة 

يغطي  ما  نادًرا  ولكن  أمراض؛  عن  الناتجة  واآلثار 

جراحات التجميل.  

ترميم  وجراحة  البنائية،  الثدي  جراحة  تغطية 

القانون  ويعكس  بها،  مسموٌح  الَخلِْقية  العيوب 

الذي  االتحادي  الترشيع  كارولينا  لنورث  األسايس 

يتطلب هذه التغطية.
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تتعرض شارلوت/ ميلينربج عىل ما يقرب من 15800 

حادثة مرور سنويًّا، مع كون أكرث من 36٪ منهم يتعرض 

بها  ميلينربج  شارلوت/    .)5824( إلصابات  أصحابها 

9.2 وفاة/100 ألف نسمة؛ بسبب حوادث السيارات 

)نورث كارولينا معدلها 16.7 وفاة/100 ألف نسمة(، 

ويذكر 90٪ من املقيمني يف شارلوت/ ميلينربج أنهم 

يستخدمون أحزمَة األمان، )88٪ يف نورث كارولينا(.  

ويرتدي  تجميل،  جراحة  اإلصابات  بعض  تتطلُب 

أكرث  وهم  األمان،  أحزمَة  شارلوت  وركاب  سائقو 

أمناً.

بأنها  شارلوت   )2011(  FDI مجلة  قيّمت 

األمريكتني يف جذب  واحد يف  رقم  الكبرية  املدينة 

رشكة   950 تعمل  حيث  األجنبية؛  االستثامرات 

أجنبية يف منطقة شارلوت.  

جراحة التجميل أقل توفراً يف عدٍد من دول العامل.

املمكن  ومن  أسايس،  نقٍل  مركز  هي  شارلوت  إن 

الواليات  إىل 50٪ من سكان  املدينة  تصَل من  أن 

برًّا.   ساعة   24 أو  ا،  جوًّ ساعتني  خالل  املتحدة 

وحصل مطار شارلوت عىل جائزة أفضل مطار من 

IATA عام 2011، وهو سابع أكرث مركز نقل جوي 

نشاطًا يف العامل.  

هل بشكل كبري السفر مبارشًة من شارلوت  من السَّ

من  والعديد  املتحدة،  الواليات  يف  مكاٍن  أيِّ  إىل 

الوجهات األجنبية، وهذا يشمل الوجهات املعروفة 

بالنجاحات يف جراحات التجميل بتكاليف معقولة 

ا.   جدًّ

منطقة الخدمة – االقتصادية

التعليقات القضايا املهمة تنافسياً

مثن متوسط دخل األرسة يف شارلوت $55666 تحمل  ميكنهم  سكاٍن  عىل  شارلوت  تحتوي 

جراحات التجميل.

مؤرش تكلفة املعيشة ألكرب 40 مدينة يضع شارلوت 

أقل  يف  )هيوسنت   93.3 مبعدل  الثامنة  املرتبة  يف 

مرتبة ب� 89.3 ونيويورك هي األعىل مبعدل 218.5(.  

املعيشة املنخفضة التكلفة تسمح بإنفاق تقديري 

أكرب.

نسبة الذين يعيشون تحت خط الفقر هي ٪13.6 

النسبة  من  أقل  وهي  ميكلينربج،  شارلوت/  يف 

القومية التي تبلغ 14.2٪، متتلك الوالية معدل فقر 

أعىل 3 - 16٪ تحت خط الفقر.  

األشخاص ذوو مستويات املعيشة األعىل يهتمون 

تكاليفها  ل  تحمُّ وميكنهم  التجميل  ب�جراحات 

الشخصية.
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)نورث   $15084 هي  فرد  لكلِّ  التجزئة  مبيعات 

كارولينا:  12641$، والواليات املتحدة:  $12990(

أكرث  بالتجزئة  البيع  الناُس يف شارلوت عىل  ينفُق 

من املتوسطات الخاصة بالوالية والدولة ككل.

ولكن  يزيد،  الوظائف  وعدد  يتحسن،  االقتصاد 

ما  مرحلة  من  كبري  بشكٍل  أعىل  زالت  ال  البطالة 

وصلت   – الكبري  الكساد  بداية  مع   2008  قبل 

ل� 7.9٪ يف شارلوت )نورث كارولينا:  9.6، الواليات 

املتحدة:  ٪7.9(.  

التجميل؛  جراحة  مقابل  الدفع  العاطلون  يؤجل 

العميل  جيب  من  مبارشًة  تُدفَع  نفقة   ألنها 

)ال يغطيها التأمني(، أما من لديهم وظائف؛ فقد 

كانوا محافظني يف إنفاقهم؛ ألنهم يخافون من أنهم 

قد يفقدوا وظيفتهم؛ )خاصًة لو كانوا يعملون يف 

املجال املرصيف(.

املبتكرين معروفة بأنها واحدة من أكرب املدن لرواد األعامل.   من  األعامل  رواد  يكون  ما  عادًة 

واملتبَنِّيني مبكراً لألفكار الجديدة.

ما يزيد عن 58٪ من قوة عمل شارلوت هم من 

ذوي الياقات البيضاء )أصحاب الوظائف اإلدارية، 

واملكتبية، والتي ال تتطلُب عاملًة يدوية(.  

يف  يهتمون  البيضاء  الياقات  ذوي  من  املوظفون 

الغالب باملظهر.  

ما يقرب من 60٪ من السكان العاملني يف شارلوت 

يعملون يف أعامل تجارية بها أقل من 100 موظف.

أحياناً تكون بأجور أقل، وزمالء عمٍل أقل، وضغٍط 

أقل؛ ليك تبدو أصغر سناً.

منطقة الخدمة – الدميوغرافية

التعليقات القضايا املهمة تنافسياً

يف عام 2010، كان هناك أكرث من 730 ألف شخص 

)وهو  شارلوت  مدينة  حدود  داخل   يعيشون 

ما ميثل زيادًة ب� 35٪ عن عام 2000(، و920 ألف 

عن   ٪32 )بزيادة  ميكلينربج  مقاطعة  يف  شخص 

عام 2000(، و1.8 مليون فرد يعيشون يف منطقة 

شارلوت الحرضية.  

لكلِّ  واحد  تجميل  جراح  مطلوب  عام،   بشكٍل 

50 - 75 ألف نسمة )مقارنًة مع املتوسط الوطني 

ل� 88 طبيَب رعايٍة أساسيٍة لكل 100 ألف نسمة(.

إنَّ شارلوت ومقاطعة ميكلنربج، واملناطق املحيطة 

ينتقل حوايل  مستمر:   منو سكاين  معدل  فيها  بها 

50 ألف شخص للمنطقة كلَّ عام )معدل منو ٪3(.  

هناك  أن  يعني  أن  ميكن  املتزايد  كان  السُّ عدد 

التجميل  جراحة  خدمة  ملقدمي  أكرب  مساحًة 

عادًة  املتزايد  السكان  منو  ومعدل   الجدد، 

ما يعني املزيد من الحوادث.
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 ٪8 سنة   65 سنهم  يتجاوز  الذين  السكاُن  ميثل 

نسبة  متوسط  من  أقل  نسبة  وهي  السكان،  من 

الوالية والدولة )نورث كارولينا:  12.2٪، والواليات 

املتحدة:  18.6٪(، ومتوسط السن يف شارلوت هو 

الواليات  سنة،   37.3 كارولينا:   )نورث  سنة   35.3

املتحدة: 37.2٪(، وأكرب مجموعة سكان يف شارلوت 

هم السكان يف املرحلة العمرية 25-44 سنة )٪33(، 

السكان يف سن 45-64 سنة )23.1٪(، وأكرب  يليها 

مجموعة سكان يف نورث كارولينا عمرهم 44-25 

عمرهم من  مع  متقاربة  بنسبة   ،)٪27.2(  سنة 

 45-64 سنة )٪25.4(.  

َمْن  أكرث  ح هم  املُرجَّ السكان األصغر سنًّا من  إن 

يتبنون الجراحات الجديدة، وتحتوي شارلوت عىل 

عدٍد كبري من املقيمني الشباب، والذين من املرجح 

كثرياً أن يجروا جراحات تجميل.  

عىل  وحاصلون  سنة   25 سن  فوق  السكان  عدد 

شهادة من كلية يف شارلوت: 39.9٪ )نورث كارولينا:  

26٪ والواليات املتحدة: 24.4٪(، 11.6٪ يف شارلوت 

أُطلِق عىل  ولقد  متقدمة،  شهادات  حاصلون عىل 

نظام املدارس يف شارلوت/ ميكلنربج أنه أعىل نظام 

وجود مع   ،2011 عام  يف  حرضية  مقاطعة   مدار 

 35 كلية وجامعة يف املنطقة.  

ح أن يحصلوا  املستهلكون املتعلمون أكرث؛ من املرجَّ

عىل دخل أكرب؛ لدفع مقابل جراحات التجميل.

بيض   ٪58.3 هو  شارلوت  يف  العرقي  الخليط  إنَّ 

)نورث كارولينا: 68.5٪، والواليات املتحدة:  ٪72.4(، 

الواليات   ،٪21.5 كارولينا:  )نورث  سود  و٪32.7 

)نورث   ٪0.3 أصليون  أمريكان   ،)٪12.6 املتحدة: 

كارولينا:  1.3٪، الواليات املتحدة:  0.9٪(، أسيويون 

املتحدة:   الواليات   ،٪2.2 كارولينا:  )نورث   ٪3.4

 ٪8.4 )هسبانيون(  التينية  أصول  ذوو   ،)٪4.8

)نورث كارولينا:  8.4٪، الواليات املتحدة:  ٪16.3(، 

 1990 بني  ما   ٪1572 كان  الهسبانيني  منو   معدل 

و2010.  

ود أبطأ يف تبَنِّي جراحات التجميل،  إن السكان السُّ

شارلوت  يف  التجميل  أطباء  بني  من  فقط  وواحد 

أسود، ويوجد طبيبان هسبانيان يف املنطقة، وتقدم 

متحدثني  خدمة  مي  مقدِّ العيادات  من  العديد 

باألسبانية )أطباء، وممرضات، وطاقم إداري(.
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منطقة الخدمة – السايكوغرافية

التعليقات القضايا املهمة تنافسياً

املدن  بني  الخامسة  املرتبة  شارلوت  حققت 

األصغر  السكان  قطاع  الكبرية يف جذب  األمريكية 

سنًّا، كثريي التنقل، وذوي التوجه الشاب.

جراحات التجميل عادًة ما تكون ألجل منط حياة 

معني )الثقة(، وألسباب جاملية.

مركز  أكرب  ثاين  التجاري:  بالعمل  املوجه  املجتمع 

مركز  أكرب  نيويورك(، وسادس  مدينة  )بعد  مرصيف 

 500  Fortune قامئة  يف  والسادس  بالجملة،  بيع 

للمقرات الرئيسية للرشكات )9 يف املنطقة(، ورقم 

274 يف قامئة Fortune للرشكات التي لديها مرافق.  

التجارية، ومتيل  األعامل  عليها  يهيمن  املدينة  إن 

األعامل الكبرية ألن تتطلب »مظهَر« الرشكة الذي 

يتضمن املظهر الشاب، والهيئة القوية.

سؤال ديني:  »هل الجراحة ألسباب تجميلية أمر حزام كنيس – 73٪ كنائس أو أعضاء طوائف دينية.  

صحيح؟«.

األنشطة الخارجية طوال العام تكون عىل الشاطئ 

عرب مسافة قصرية بالسيارة.  

تتضمن  ما  عادًة  الخارجية  الصيفية  األنشطة 

مالبس أقل.  

منطقة الخدمة – الوضع الصحي

التعليقات القضايا املهمة تنافسيًّا

اإلجراء سكان بصحة جيدة بشكٍل عام. لهذا  مطلوبون  الصحيون  املرشحون 

االنتقايئ.

يف   2011 لعام   7390 الجديدة:   الرسطان  حاالت 

نورث كارولينا.  

رسطان الثدي، رسطان الجلد، وغريهم رمبا عمليات 

تجميل ترميمي.

يذكر  كارولينا  لنورث  الصحي  اإلحصايئ  التقرير 

امليالد  عند  الوجه  يف  َخلِْقية  عيوب  حالة   210

يف  مشقوقة(  شفة  بدون  مع/  مشقوق  )حلق 

نورث كارولينا عام 2007 )190 يف 2006، و167 يف 

2005(، ويف مقاطعة ميكلنربج، كان هناك 8 أطفال 

الوجه عام 2007 )10 عام  ُولدوا بعيوب يف  رضع 

2006 و 11 عام 2005(.  

ولكنها  الوالية،  يف  تزيد  امليالد  عيوب  عدد  إن 

تنخفض يف منطقة شارلوت/ ميكلنربج.  
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إن املعلومات يف هذا النموذج قامئة عىل البيانات الثانوية من مكتب اإلحصاء والتعداد 

األمرييك )2010(، وغرفة شارلوت التجارية، ومواقع الويب؛ باإلضافة إىل املقابالت الشخصية 

مة هي آراء خاصة  مع جراحي التجميل يف منطقة ش��ارلوت. وإن اآلراء واالستنتاجات امُلقدَّ

باملؤلفني، والهدف منها هو استخدامها كأساس للمناقشة يف الفصل وليس توضيح مامرسات 

األعامل الفعالة أو غري الفعالة.  

التحليل الهيكلي لمنطقة الخدمة:

ر Michael E.  Porter Harvard’s إط��اَر عم��ٍل من خمس ق��وى؛ لتحليل البيئة  ط��وَّ

م “التحليل الهيكيل ملنطقة الخدمة”  الخارجية عرب فحص الطبيعة التنافسية للصناعة.  وُيقدِّ

رؤيًة كب��ريًة حول جاذبية الصناعة، ويق��دم إطاراً؛ لفهم الديناميكيات التنافس��ية )القدرة 

التنافس��ية للصناعة(.  إن إطار القوى الخمس الخاص ب� Porter ُطبِّق عىل تحليل الصناعة 

يف العديد من الصناعات؛ ولكن بسبب طبيعة املنافسة يف الرعاية الصحية، أصبح من األكرث 

مالءمًة تطبيق اإلطار عىل فئة الخدمة/ منطقة الخدمة.  وميكن اإلش��ارة إىل استخدام قوى 

Porter الخمس يف الرعاية الصحية ب� “التحليل الهيكيل ملنطقة الخدمة”.  

اقرَح Porter أن مس��توى الشدة التنافس��ية داخل الصناعة هو العامل األكرث حساًم يف 

بيئة املنظامت، والش��دة يف منوذج Porter؛ هي نتيجة تهديد الوافدين الجدد عىل السوق، 

ومس��توى املنافس��ة بني املنظامت املوجودة، وتهديد املنتجات والخدمات البديلة، والقوة 

التفاوضية للمشرين )املستهلكني(، والقوة التفاوضية للمورِّدين.  إن قوة وتأثري هذه القوى 

الخمس يج��ب مراقبتها بحرص وتقييمها؛ لتحديد مدى حيوي��ة فئة الخدمة اليوم، وميكن 

ح أن تحدث يف املس��تقبل.  كام هو موضح يف  اس��تخدامها؛ لتقييم التغيريات التي من املرجَّ

العرض 3-5؛ فإن التحليل الهيكيل للصناعة الخاص ب� Porter ميكن تكييفه ملناطق الخدمة؛ 

لفهم القوى التنافسية بني منظامت الرعاية الصحية.  

:Threat of New Entrants تهديد الوافدين الُجدد

 إن الوافدي��ن الُجدد عىل الس��وق عادًة ما ميثلون تهدي��داً للمنظامت املوجودة؛ ألنهم 

يزي��دون من ِحدة املنافس��ة، ورمبا يك��ون لدى الوافدي��ن الُجدد موارد كب��رية، وعادًة ما 
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يحاولون اكتس��اب حصة س��وقية برسعة.  إن هذه اإلجراءات ميكُن أن تجرب املنظامت عىل 

تخفيض األسعار واألرباح، وتهديد دخول منافس جديد للسوق يعتمد عىل عوائق الصناعة 

أو منطقة الخدمة.  لو كانت العوائق كبرية؛ فإن تهديد الوافد سيكون منخفضاً، ولقد حدد 

بورتر العديد من العوائق أمام دخول الس��وق، والتي ميكن أن تحمي املنظامت التي تخدم 

يف السوق بالفعل:  

- وفورات الحجم لدى املنظامت املوجودة.  

- متايز املنتج أو الخدمة املوجودان.  

- املتطلبات الرأساملية املطلوبة للتنافس.  

ل؛ التكاليف التي يتحملها املش��رون مرًة واحدًة عن��د التبديل من ُمقدم  - تكالي��ف التَحوُّ

خدمة إىل آخر.  

- الوصول إىل قنوات التوزيع.  

- مميزات التكلفة )املستقلة عن الحجم( لدى املنافسني الراسخني.  

- القيود الحكومية والقانونية.  

 ميكُن تقييُم هذه العوائق؛ لتحديد مس��توى املنافس��ة املتوقع أو الحايل داخل الصناعة 

أو منطقة الخدمة، وميكن لعوائق دخول »الالعبني« الُجدد أن تكون كبريًة يف أسواق الرعاية 

مج )صن��ع ُنُظم رعاية صحية كبرية(، وتكامل النظ��ام )التحكم يف األطباء  الصحي��ة.  إن الدَّ

ن��ني( ميكن أن يجع��ل الدخول ملنطقة الخدمة صعباً؛ بس��بب الوف��ورات ومميزات  واملؤمِّ

التكلف��ة.  ويف جه��د لخلق كف��اءات التكلفة؛ أصبح لدى الرعاية امُل��دارة تأثرٌي يف الحدِّ من 

سهولة الدخول للسوق، ورغم أن اخراق الرعاية املدارة كبري؛ إال إن دخول السوق بواسطة 

منافس��ني جدد سيكون أكرث صعوبًة؛ ألن التحول بالنسبة لبعض السكان مرتفٌع.  ومع ذلك؛ 

فإن صعوبَة إضافة فئات خدمة جديدة للمنظامت املوجودة يف سوق الرعاية املدارة ميكن 

تقليلها.  وميكن إضافة فئات الخدمة لخدمة السوق )الرعاية املدارة( بشكٍل أفضل.  
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عرض 3-5:  التحليل الهيكيل ملنطقة الخدمة:  القوى الدافعة للمنافسة يف منطقة الخدمة

المصدر:

 Michael E.  Porter, Competitive Strategy:  Techniques for Analyzing Industries and 
Competitors.

copyright 1980 by the Free Press.  All rights Reserved.  Adapted with the permission 

0f the Free Press, a division of Simon  & dester Adult Publishing Group.

إن قوان��ني ولوائ��ح “ش��هادة الحاج��ة” )Certificate of Need )CON ميكن أن متثل 

عوائ��ق كبرية أمام الدخول للس��وق يف الوالي��ات التي تطبِّقها )انظ��ر:  املنظور 3-4(؛ عىل 

س��بيل املثال:  قوانني CON هي الس��بب يف كون بعض املستشفيات املتخصصة يف أمراض 

 القل��ب، وطب العظ��ام ُبِنيت يف الواليات جنوب غرب الواليات املتحدة والغرب األوس��ط؛ 

إذ مل يك��ن هناك عوائق ناتج��ة عن CON، أو حيث قوانني CON أق��ل تقييًدا بكثري من 

املناطق األخرى يف الدولة.  
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 Intensity of Rivalry ش��دة المنافس��ة بين المنظمات الموج��ودة

:Among Existing Organizations

 إن املنظ��امت داخل هذه الصناعة تعتمُد عىل بعضها؛ ألن إس��راتيجية منظمة واحدة 

تؤثِّر عىل املنظامت األخرى.  وتحدث املنافس��ة؛ ألن املنافس��ني يحاولون تحسنَي موضعهم، 

ويف العادة، ُتعزِّز أفعال منافس ردود فعل املنافس��ني اآلخرين.  إن املنافس��ة الحامية هي 

نتيجة للعوامل التالية:  

- املنافسون املتعددون أو املكافئون.  

- النمو البطيء يف الصناعة )منطقة الخدمة(.  

- نقص التاميز أو تكاليف التبديل.  

- اإلمكانيات تزيد بزيادات كبرية.  

ع يف األهداف والشخصيات واإلسراتيجيات... إلخ.   - املنافسون املتنوعون؛ تنوُّ

- مخاطر إسراتيجية عالية؛ يضع املنافسون أهميًة كبرية عىل تحقيق النجاح داخل الصناعة.  

- عوائق خروج عالية.  

المنظور 4-3:

 CON:  Definite Need ش��هادة الحاجة:  حاجة أكي��دة أم ديناصور؟

or a Dinosaur?
بداية من يونيو 2012، احتفظْت 36 والية بنوٍع ما من ش��هادة الحاجة Con )برنامج، 

قانون، وكالة(.  يرجع أصل برامج CON إىل الحاجة لتنظيم عدد األرِسَّة يف املستشفيات، ودور 

التمري��ض، ومنع املبالغة يف رشاء املعدات الباهظة الثمن.  يف عام 1964؛ أصبحت نيويورك 

 أوَل والية تسنُّ قانوناً يضمن لحكومة الوالية سلطة تحديد ما إذا كان هناك حاجٌة ملستشفى 

أو دور متريض جدد أم ال، وذلك قبل املوافقة عىل إنش��ائها.  ويف عام 1972، تضمن تعديل 

قان��ون خدمة الصحة العامة؛ االمتناع عن تقديم الرعاية الطبية، ومتويل املس��اعدة الطبية 

للمرافق واملشاريع )والذي أصبح فعلياً أو ترشيعاً COM، بالرغم من أن نسخة من عملية 
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CON ق��د تم تضمينها يف قانون Hill-Burton عام 1946، والذي قدم التمويل االتحادي؛ 

إلنش��اء املستش��فيات الجديدة التي تكتمل عرب تخطيط وتقييم الوالية(.  إن قانون تطوير 

الصح��ة القومية، وتطوير املوارد الصادر عام 1974 قام بتقوية قوانني ش��هادة الحاجة من 

خالل إلزام الواليات الخمس��ني بتطبي��ق هذه القوانني؛ للحصول ع��ىل التمويل، وهذا عرب 

قانون خدمة الصحة العامة؛ ولكن الجزاءات يف هذا القانون مل يتم تطبيقها.  

إن املعاي��ري القانونية كانت ُتخَلق عادًة؛ ملس��اعدة وكاالت التخطيط عىل تحديد ما هو 

رضوري ملوقع معني )عدد األرِسَّة الجديدة، والتقنيات الجديدة... إلخ(.  ومن خالل مراجعة 

أنش��طة وموارد املستش��فيات، أصدرت ال��وكاالت أحكاماً حول ما هو مطلوب تحس��ينه.  

مبجرد ثبوت الحاجة، مُيَنح للمتقدم )الرشكة، املنظمة غري الهادفة للربح، الرشاكة، أو الهيئة 

العامة( اإلذن لبدء املرشوع.  ُتعرَف هذه املوافقات عامة ب� “شهادات الحاجة”، وقد َطبَّقت 

العديد من الواليات برامج CON؛ بسبب الحافز الخاص بتلقي التمويل الفيدرايل.  ويف عام 

1986، ألغ��ى الكونجرس إلزام الواليات بتطبيق برامج CON، كام ألغى التمويل الفيدرايل.  

ويف العق��د الت��ايل لهذا، مل يعد هناك متطلب��ات ل� CON يف كلٍّ من أريزون��ا، وكاليفورنيا، 

وكولورادو، وايداهو، وإنديانا، وكانساس، ونيو مكسيكو، ونورث داكوتا، وبنسلفانيا، وساوث 

داكوتا، وتكس��اس، ويوتاه، ويسكنسن، ووايومينج )14 والية(؛ بينام أبقت الواليات األخرى 

عىل CON ألنواع مختلفة من املرافق واملبالغ النقدية للتكنولوجيا.  وبالرغم من أنَّ عملية 

CON عرب الواليات التي ال زالت مطبقة فيها متش��ابهة؛ إال أنه ال ُتوَجد واليتان متطابقتان 

بالضبط، مع تباين نطاق التطبيق بش��كٍل كبري بني الوالي��ات.  وتتطلب بعض الواليات من 

م��ي الخدمة توثي��ق حاجة املجتمع لكل الخدمات املنظمة بغ��ض النظر عن التكلفة،  مقدِّ

بين��ام ال تتطل��ب واليات أخرى موافق��ة CON عىل أيِّ مرشوع بتكلفة أق��لَّ من َحدٍّ أدىن 

معني، ولكن الحدود الدنيا لإلنفاق الرأساميل تتفاوت بشكل كبري من مئات اآلالف إىل ماليني 

الدوالرات )مليون دوالر يف جورجيا، 6.5 مليون دوالر يف إلينوي(.  وهناك أكرث من 25 والية 

لديها متطلب CON ألرِسَّة مستش��فيات الرعاية الصحية )28(، ومراكز الجراحة اإلسعافية 

)27(، والقس��طرة القلبية )26(، والرعاية الحادة الطويلة املدى )28(، وأرِسَّة دور التمريض 

)36(، وجراحة القلب املفتوح )25(، وخدمات الطب النفيس )26(، وإعادة التأهيل )25(.  
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تح��اول بعُض قوانني CON حامية الوصول إىل مستش��فيات ش��بكة األمان يف املناطق 

الحرضية، والوصول إىل الرعاية يف املناطق الريفية؛ إما من خالل متطلِب توفري مقدار محدد 

من الرعاية الخريية أو من خالل تعامل املتقدمني مع التأثري املحتمل ل� CON عىل الرعاية 

الخريية؛ إذ إن التنفيذ ميثل تحدياً؛ ألن عقوبات عدم تلبية املعايري غري ُمدرَجة عادًة، ولكن 

يف القليل من الواليات، يتطلُب فش��ل املنظامت يف تلبية التزامها بالرعاية الخريية منها، أن 

تعوِّض عن القصور من خالل دفع الفارق للوالية.  

مي خدمة يحاولون التالعب بالعملية، والتدهور  ابُتليت CON يف السنوات األخرية مبقدِّ

يف تخطيط الصحة يف الوالية مع مرور الوقت؛ بسبب التمويل غري الكايف، وانخفاض االهتامم 

 CON الع��ام، واالنتقال األكرب تجاه إلغاء القانون.  وحينام تم إلغاُء اإللزام الفيدرايل بربامج

ع��ام 1986؛ انخف��ض متويُل تخطي��ط صحة الوالية بش��كٍل كبري ج��داً.  إن وكاالت الوالية 

املس��ؤولة عن إصدار CON استش��هدت بالطاقم الوظيفي والتدريب غري الكافيني، وعبء 

العمل الهائل عادًة.  إن التحدي املس��تمر أمام مجالس مراجعة CON؛ هو منافس��ٌة ذات 

معنى مع الحفاظ عىل الوصول إىل الرعاية بدون قدرات زائدة عن الحاجة.  

لق��د اس��ُتخِدمت CONs كطريقة؛ للمطالبة باملناطق؛ مث��ال عىل ذلك:  يف فورت ميل 

مي خدمة طلبات CON متنافس��ة؛  مت ثالُث مجموعات مقدِّ بوالية س��اوث كارولين��ا، قدَّ

لتأمني الحق يف بناء مستش��فى يف املجتمع الحرضي نفس��ه خارج ش��ارلوت، نورث كارولينا 

)واحدة من روك هيل يف س��اوث كارولينا، واثنان من ش��ارلوت، نورث كارولينا، ولقد ُمنح 

ال��� CON ألكرب نظ��ام رعاية صحية من ش��ارلوت، ودعاوى النقض ال زال��ت جاريًة(.  إن 

ي  هذه املواقف مس��تمرٌة عادًة، وتتطلُب كامًّ كبرياً من الوقت؛ لحلِّها وإنهائها.  وميكن تحدِّ

 الطلب��ات يف مراح��ل مختلفة، وميك��ن إلغاء القرارات عرب مس��ؤويل الس��امع، أو املحاكم، 

أو أحياًنا عرب ُمرشِّعي الوالية.  إن مجالس CON تتضمُن عادًة مسؤولني معينني من الدولة، 

وأطباء وممثلني ومش��اركني للمستش��فيات، وأصحاب مصالح أخرى.  وهذا املس��ح املدقق 

املقرن مع نقص قوة التنفيذ لإللزام بالقرارات؛ قد جعل دور مجالس CON يف تحدٍّ متزايٍد.

تس��تخدم املستشفيات العملية؛ لحامية الحصة السوقية املوجودة – إما جغرافيًّا أو عرب 

خط خدمة – وحجب املنافسني، وُينَظر إىل املوافقة عىل شهادة الحاجة CON من منظور 
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املستش��فى ع��ادًة عىل أنها رخصة؛ للمطالب��ة مبلكية خط الخدم��ة أو املنطقة الجغرافية.  

إضاف��ًة إىل ذلك، تتبع املستش��فيات طلبات CON؛ كوس��يلة ملتابعة املنافس��ني الحاليني، 

وحجب الوافدين الُجدد.  إن املستش��فيات املجتمعية األصغ��ر عادًة ينقصها املوارد املالية 

للم��رور بعملية CON ممتدة، واملستش��فيات األكرب – التي لديه��ا وفرة من املوارد املالية 

والتأثري الس��يايس – أبقت املستشفيات األصغر خارج السوق ببساطة من خالل تقييدها يف 

دعاوى CON لسنوات.  

اس��تخدمت املستش��فيات CON؛ إلعاقة املرافق الجديدة الت��ي ميتلكها أطباء، وينظر 

األطباء املهتمون بإنش��اء مرافق هادفة للربح )خاصًة مراك��ز الجراحة يف املراكز التجارية( 

لربام��ج CON عىل أنها مبالغة يف التعقي��د، ويدعمون إبطال القوانني.  ومع التأمل يف آراء 

األطب��اء، متيُل املجتمع��ات الطبية لدعم إلغاء CON؛ كذلك ينظ��ر األطباء إىل CON عىل 

 أنه��ا عوائ��ق أمام االبت��كار؛ إذ إن العملية ميكُن أن تس��تغرق ما يصل إىل 18 ش��هراً، وهو 

مي الخدمة  ر املرافق عن تقديم املعدات األكرث تقدًما للمرىض، ويقيِّد من قدرة مقدِّ ما يؤخِّ

يف بع��ض الواليات عىل تعيني األطباء املتخصصني عىل أعىل مس��توى، والذين ينجذبون إىل 

العمل يف املرافق التي تحتوي عىل أحدث تكنولوجيا.  

إن املنطَق وراء CON يف بداية وضعه يف السبعينيات؛ كانت معتقداُت صانعي السياسة 

أن قوى الس��وق ال ميك��ن الثقة فيها؛ ملنع املبالغة يف االس��تثامر يف مرافق الرعاية الصحية؛ 

ت اإلضافات املس��تثمرة للمستش��فيات ودور التمريض... إلخ،  فالتكلف��ة والتعويضات غطَّ

ولكن إدخال نظام الدفع مس��بقاً )PPS( يف الثامنينيات أزال الس��بب األسايس للمبالغة يف 

االستثامر، والتي كانت السبب يف نظام CON.  إن إصالحات نظام الدفع كان لها تأثرٌي أكرب 

غالب��اً عىل احتواء تكاليف الرعاية الصحية مقارنًة بقوانني CON.  إن CON قد تكون أقل 

رضورًة اآلن مع انتقال برنامج رعاية كبار السن Medicare نظام رسم – تعامل خدمة التي 

تكافئ الحج��م.  إن قانون حامية املريض والرعاية املعقولة الثمن لعام 2010 يضمُّ رشطني 

  :CON يؤثِّران عىل برامج

ن عليهم الذين سيزيدون بدورهم الطلب عىل الخدمات )ميكن  1- الزيادة يف السكان املؤمَّ

أن يزيد الحاجة لقدرات مقدم الخدمة(.  
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مي الخدمة عىل  ع ُمقدِّ ز عىل زيادة الكفاءة؛ ميكن أن تش��جِّ 2- إصالح��ات الدف��ع التي تركِّ

تقرير أن لديهم قدراٍت مناسبة، وميكنهم استيعاب زيادة الطلب دون صعوبة.  

وفًقا ل� Clark Havighurst “املوارد امُلكتَس��بة بسهولة جداً ميكن أن ُتهَدر يف عمليات 

غري كفؤة، وُتنَفق عىل أش��ياء ال تس��تحق الدعم العام بوضوح.  إن عدداً من املستش��فيات 

األساس��ية يف الواليات املتحدة الكبرية ال تتعرض للمساءلة بش��كٍل كبري عن املبالغ النقدية 

التي تجمعها، والطرق التي تنفقها بها.

القراءات المقترحة:  
- Grant Bosse,« CON:  A Failed Hailthcare Diet,«Business NH Magazine 29, no.5 

)2012(, p.19
- Joe Carlson, “Trump Card? AppeaIs Court RulIng Could Affect CON Laws,“ Modern 

Healthcare 41’ no 35 )201 1(:  PP 124-13 I;-=
- Clark C Havighurst, ”Monopoly Is Not the Answer’ Health Affairs )August 5 2005(, 

pp 37 3-375
- National Conference of State LegIsIatures )January 201 I materiaI added March 

2012( Website:www.  ncsI.  org/Issues-research/ health/con-certlficate-of-need 
state laws aprjuff-j-{iSection:  CertifiC’ate of Need State Health Laws I ”A.“ H“ and 
Programs ..

- Tracy Yee, Lucy B Stark, Amelia M Bond, and Emily Carrier, “Health Care 
CertIIIcate~of-Need Laws:  Policy or PolItIcs7“ National lnStitUte for I Health 
Care Reform Research Brief Number j 4 )May 2011(

 إنَّ االندم��اج َصَن��َع عادًة العديد من ُنُظ��م الرعاية الصحية الكب��رية املتزنة يف منطقة 

الخدم��ة؛ مثال عىل ذلك:  يف س��وق كليفالند، نتج عن االندماج نظام��ان متكامالن كبريان 

مع تكاليف ثابتة مرتفعة، ومخاطر إس��راتيجية شديدة عالية، وبالنسبة ألسواق أخرى؛ نتج 

عن الدمج منافس��ٌة بني النظم الكبرية الهادف��ة للربح وغري الهادفة للربح.  إضافًة إىل ذلك، 

وبس��بب الرعاية املدارة، كانت تكاليف التبديل مرتفعًة بالنسبة للعمالء؛ وألن العديد من 

مي  األس��واق أصبحت مخاطرها اإلس��راتيجية عالية جًدا؛ وذلك رغم العدد الكبري من مقدِّ

 الخدمة يف املايض.  ويوافق معظم الخرباء عىل أن املزيد من االندماجات هي أكرث احتامالً، 

، وأن أكرث مقدمي الخدمات لن يستطيعوا البقاء.   وأن املنافسة ستشتدُّ
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 Threat of Substitute Products تهديُد المنتجاِت والخدماِت البديلة

:and Services

هناك بدائل متنوعة للعديد من املنتجات والخدمات، وهي تقوم بالوظيفة نفسها التي 

تقوم بها املنتجات األصلية.  وَتِحدُّ املنتجات البديلة من العائد عىل الصناعة؛ ألنه عند نقطة 

س��عٍر معينة، سيتحول املستهلكون إىل املنتجات والخدمات البديلة، ويف العادة، كلام كانت 

الصناع��ة متنوعًة أكرث؛ كان م��ن املرجح أكرث تواجد منتجات وخدم��ات بديلة.  إن البديل 

األسايس يف مجال الرعاية الصحية كان االنتقال من رعاية املرىض الداخليني إىل بدائل املرىض 

الخارجي��ني؛ إضافًة إىل ذل��ك، هناك عالجات بديلة؛ مثل:  تقوي��م العمود الفقري، والعالج 

بالتدلي��ك، والَوْخ��ز باإلبر، واالرتج��اع البيولوجي... إلخ، والتي تحلُّ مح��ل الرعاية الصحية 

التقليدية بشكٍل متزايد )انظر: املنظور 3 - 5(.  

المنظور 5-3:

الطبُّ التكميلي + الطّب البديل = الطّب المتكامل؛ فهل وصلنا إلى هذا بعد؟

يش��عُر األمريكيون بإحباٍط كبري؛ نتيجة عدم قدرة الطب التقليدي عىل تلبية توقعاتهم 

واحتياجاته��م.  إضافًة إىل ذلك؛ فإن املجتمَع األمرييك أصبح لدي��ه اهتامٌم متزايٌد بالصحة 

والعافية األفضل بش��كل ع��ام.  وعالوًة عىل هذا؛ ف��إن األفراد أصبح لديه��م إمكانيٌة أكرب 

 للوص��ول إىل معلومات الرعاية الصحية أكرب من أيِّ وقٍت مىض من خالل ش��بكة اإلنرنت. 

 وإن ع��دم الرض��ا والبحث عن “املزيد” قد َدَفع العديد من األمريكيني الستكش��اف الطب 

التكمي��يل والبدي��ل )CAM(.  وCAM ه��و مجموعة من نظم الرعاي��ة الصحية والطبية 

املتنوع��ة، وكذلك املنتجات والخدمات التي ال ُتَعد حالي��اً جزءاً من الطب التقليدي )الذي 

ميارس��ه األطباء(.  ويشمل CAM الَوْخَز باإلبر، واألدوية العشبية، والعالج املثيل، والتدليك، 

وعالج العظ��ام، واالرتج��اع البيولوجي، وعالج تقوي��م العمود الفقري، والع��الج بالتنويم 

املغناطي��يس، والتأمل، والع��الج الطبيعي.  وتتميز أنظمة CAM بأنها نهٌج ش��امٌل وفردي 

للغاية لرعاية املرىض، مع الركيز عىل استخدام القدرة الكامنة للجسم عىل الشفاء، وإرشاك 

املرىض كمش��اركني فاعلني يف رعاية أنفس��هم.  وقد أفادت دراس��ٌة أُجِرَيْت عام 2007 عىل 
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استخدام CAM أن 38.3٪ من عموم السكان البالغني يف الواليات املتحدة استخدموا شكاًل 

من أشكال CAM خالل العام املايض، وهو ما ميثل ارتفاعاً عن نسبة 36٪ يف عام 2002.

يدِم��ج الطب التكاميل عنارص من CAM مع الطب الغريب التقليدي.  وَنَتَج عن منوذج 

التكام��ل أن بعض عالجات CAM أصبحت اتجاهاً س��ائداً.  والط��ب التكاميل هو محاولٌة 

لتقدي��م منوذج جديد يدمج قيم CAM الجوهرية يف الط��ب املعارص؛ ولكن الدرجة التي 

يح��دث بها الدمج س��تعتمد عىل مواقف األطباء.  وقد وَجَدت دراس��ة أجريت عام 2011 

ع��ىل طلبة الطب أن 84٪ منه��م يوافقون إىل حدٍّ ما عىل أن CAM يحتوي عىل معتقدات 

وأف��كار وعالج��ات ميكن للطب التقليدي االس��تفادة منها، بينام واف��ق 74٪ عىل أن نظام 

الطب الذي ُيدِمج منافع كلٍّ من الطب التقليدي و CAM؛ س��يكون أكرث فاعليًة من أيهام 

منف��رداً، كام وافق 98٪ ع��ىل أن عالج املرىض يجب أن يضع يف اعتباره كل جوانب صحتهم 

البدنية والعقلية والروحية.  كام ذكر املس��تجيبون للدراسة أنهم استخدموا CAM ملعالجة 

أنفس��هم )49٪(، واس��تخدموا ُمقدم CAM آخ��ر )متخصص َوْخز باإلب��ر، أخصايئ تقويم 

العمود الفقري... إلخ( عىل أنفس��هم )38٪(، واستخدموا CAM لعالج شخص آخر )٪14(.  

لقد استنتج الباحثون أنه بالرغم من أن طلبة الطب كأطباء مستقبليني راغبون يف استخدام 

الط��ب التكمييل والبديل والتكاميل )CAIM( بأنفس��هم؛ إال أنه ال زال هناك الكثريون غري 

الراغبني يف التوصية ب� CAIM أو استخدامه يف عياداتهم.  

م خدمات متكاملة؛  وقد وَجَدْت دراس��ة اس��تقصائية وطنية عىل املستشفيات التي تقدِّ

ع��دداً من العوائق الكبرية أم��ام عالجات CAM؛ مثل:  نقص البح��وث القامئة عىل األدلة 

)39 ٪(، ومقاوم��ة الطبي��ب )44٪(، والقيود املفروضة عىل امليزاني��ة )65٪(.  باإلضافة إىل 

ر يف اس��تخدام الطب التكام��يل أمامها عدٌد من العقبات  ذلك؛ فإنَّ املستش��فيات التي تفكِّ

القانوني��ة/ املس��ؤولية القانوني��ة للتغل��ب عليها.  إن واجب املستش��فيات األس��ايس هو 

التأك��د من أن َمْن يعالجون املرىض داخل منش��آتها مؤهلون وأَْكَف��اء للقيام بذلك، ويجب 

اتخ��اذ خط��وات معقول��ة؛ لتطبيق مراقب��ة وإرشاف مهني��ني، ووجود اعتامدات مناس��بة 

)الرخيص، والنجاح يف االمتحانات... إلخ(.  وباإلضافة إىل ذلك؛ فإن واجب املستش��فى هو 

خل��ق بيئ��ة آمنة للمرىض؛ تش��مل الوصول إىل مًدى معقول يف الس��امح ب��� CAIL - عىل 
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��ن صحة املرىض   األق��ل الس��امح بالعالجات التي تش��ري األدلة الحالي��ة أنها ميكن أن تحسِّ

أو تساعدهم يف التحكم يف أعراضهم.  

يف ع��ام 1998، أدرك الكونج��رس تغ��ري وجهات نظ��ر املجتمع حول الرعاي��ة الصحية 

والرفاهي��ة؛ فقام بتوس��يع مكتب الطب البدي��ل )الذي بدأ عام 1993( م��ن خالل إيجاد 

القوم��ي للطب التكمي��يل والبدي��ل )NCCAM(.  إن NCCAM، وه��و وكالة حكومية 

فيدرالي��ة رائدة للبح��ث العلمي حول الطب التكمييل والبدي��ل، وهو واحد من ضمن 27 

لون املؤسس��ات القومية للصحة )NIH(.  ويف 4 فرباير 2011، أصدر  مؤسس��ة ومركز ُيش��كِّ

 NCCAM ُخطت��ه اإلس��راتيجية الثالثة “استكش��اف الط��ب التكمييل والبدي��ل:  الخطة

 NCCAM اإلسراتيجية الثالثة 2011 - 2015”، مبيزانية 127.7 مليون دوالر، وكانت مهمة 

هي:  “تحديد فائدة وأمان تدخالت الطب التكمييل والبديل، وأدوارهام يف تحس��ني الصحة 

والرعاية الصحية، وهذا عرب اس��تخدام البحث العلمي الصارم”.  وتنصُّ رؤية املركز عىل أن:  

“األدلة العلمية تساعُد الجمهور العام عىل اتخاذ قراٍر مطلع، وكذلك مهنيو الرعاية الصحية 

والسياسة الصحية فيام يخصُّ استخدام ودمج الطب التكمييل والبديل”.  

تقدم الخطة اإلس��راتيجية 2011 - 2015 سلس��لًة من األهداف؛ لتوجيه NCCAM يف 

تحديد أولويات البحث املستقبيل يف الطب التكمييل والبديل:  

الت واملامرسات والضوابط الخاصة بالعقل والجسد.   مة حول التدخُّ 1- بحوث متقدِّ

مة حول منتجات CAM الطبيعية.   2- بحوث متقدِّ

3- زيادة فهم أمناط “العامل الحقيقي” ونواتج استخدام CAM، وتكامله مع الرعاية الصحية 

والرويج الصحي.  

4- تحسني قدرة املجال عىل تنفيذ البحوث الصارمة.  

 .CAM 5- تطوير، وَنرْش املعلومات املوضوعية، والقامئة عىل األدلة الخاصة بتدخالت

كام توقع أول مدير ل� NCCAM يقول:  

“مع دمج تدخالت CAM يف التعليم واملامرس��ة الطبيني التقليديني؛ سيراجع املصطلح 

الحرصي “الطب التكمييل والبديل” ويحل محله مصطلح “الطب التكاميل” األكرث ش��موالً، 
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وس��ُينَظر إىل الطب التكاميل عىل أنه يقدم رؤى وأدوات جديدة للصحة البرشية، وميارسه 

مقدم��و الرعاية الصحية البارعون واملطلع��ون عىل التقاليد، والتخصص��ات املتعددة التي 

تسهم يف فنون الشفاء”.  

ع أن يزيد CAM بش��كٍل كبري يف املس��تقبل، وُيقدر أن هذا القطاع س��ينمو  ومن املتوقَّ

مبعدل 38٪ عىل مرِّ السنوات الخمس القادمة؛ حيث ينفق األمريكيون 36 - 50 مليار دوالر 

سنوًيا عىل الطب البديل، وحوايل 20 مليار من هذا املبلغ ُتدفع من جيب املواطن الشخيص 

للمعالجني بالتدلي��ك، وأخصائيي تقويم العمود الفقري، وخ��رباء الوخز باإلبر، ويؤكد أكرث 

من 60٪ من البالغني أنهم جربوا ش��كاًل من أش��كال الطب التكاميل.  إنَّ املشاركة يف الطب 

التكاميل أصبحت واسعة االنتشار؛ لدرجة أن إدارة األغذية واألدوية ُتعد توجيهات جديدة 

تهدد القوانني الجديدة واملكلفة للطب التكمييل والبديل.  

القراءات المقترحة: 
- J. Gilmour,C.  Harrison, L.  AsadI M.  H.  Cohen, and S.  Vohra, ”Hospitals and 

Complementary and Alternative MedIcme Managing , R.B Abbot, K.K, Hull, R.D.  
Hays, J.  Mandel, M.Goldstein, B, Winegarden, D, Glaser, and L.  Brunton, ” Medical 
Student Attitudes toward Complementary, Alternative and Integrative Medicine,“ 
Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine )2011(, pp.  1-14.

- ”FDA Seeks to Regulate Complementary and Alternative Medicine:  ProclUcts SIIch 
As Vegetable Juice )0an Be Restricted for Medical Use,“PR Newswue )September5 
2007(,  pp. 3-4.

- Responsibilities, Risk, and POtentiai LIabIlIty Pediatrics 128, no. 4 )November 2011(, 
PP. 5193-499. 

- National Center for Complementary and ‘ _ Alternative Medicine website )http:  //
nccam nih.  govl( and its strategic plan, Exploring the Science of Complementary 
and Alternative ‘ _”.  Medicine:  Third Strategic Plan 2011-2015

:Bargaining Power of Customers القوة التفاوضية للعمالء

يحاول مشرو املنتجات والخدمات الحصول عىل أقل سعٍر ممكن مع الحصول عىل أعىل 

جودة، وأفضل خدمة ممكنني.  ولو كان املش��رون أقوياء؛ فإن املنافس��ة س��تكون قويًة إذا 
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كانت مجموعة املشرين:  

- تشري بأحجام كبرية.  

ز املشريات يف صناعة معينة )منطقة الخدمة(. - تركِّ

- تشري املنتجات القياسية، وغري املتاميزة.  

- لديها تكاليف تبديل منخفضة.  

ق أرباحاً منخفضًة )األرباح املنخفضة تجرب عىل تقليل تكاليف الرشاء(.   - تحقِّ

- متثل تهديداً عىل التكامل الخلفي.  

- لديها متطلبات جودة منخفضة )جودة املنتجات التي يش��ريها املشري غري مهمة لجودة 

املنتجات النهائية(.  

- لديها معلومات كافية لَكْسب رفع تفاويض.  

رمبا كان التغيري األكرب يف صناعة الرعاية الصحية يف الِعْقد املايض متمثاًل يف القوة املتزايدة 

للمشرين؛ حيث تشري منظامت الرعاية املدارة الخدمات بأحجام كبرية، وتتحكم يف خيارات 

ش��ت  زت تكامل النظام، وكذلك شوَّ مقدم الخدمة، ولكن القوة املتزايدة للمش��رين قد حفَّ

نني.  إن أصحاَب العمل الكبار كمش��رين ميتلكون  الح��د الفاصل بني مقدمي الخدمة واملؤمِّ

نف��وذاً عىل منظامت الرعاية امل��دارة؛ ألنهم يحددون ما إذا كانت MCO )منظامت الرعاية 

املدارة( ستكون يف القامئة التي سيختار املوظفون الحصول عىل الرعاية الصحية منها أم ال.  

:Bargaining Power of Suppliers دين القوة التفاوضية للمورِّ

 إن قوة املورِّدين، مثلها مثل قوة املش��رين، ميكن أن تؤثِّر عىل شدة املنافسة من خالل 

قدرتها عىل التحكم يف األس��عار وجودة املوارد التي تقدمها، ومن خالل هذه اآلليات، ميكن 

للمورِّدين مامرسة ضغط كبري عىل الصناعة، والعوامل التي تجعل املورِّدين أقوياء متاثل تلك 

التي تجعل املشرين أقوياء.  ويصبح املوردون أقوياء لو:  

- كان هناك القليل من املوردين.  



تحليل منطقة خدمة املنافس

181اإلدارة اإلسرتاتيجية يف منظامت الرعاية الصحية

- كان هناك القليل من البدائل.  

- منتجات املوردين متاميزة.  

- املنتج أو الخدمة املوردة مهمة ألعامل املشرين.  

. - الصناعة التي ينتمي إليها املشرون وال ُيَعد زبوناً م�هامًّ

- كان املورِّدون ميثلون تهديداً عىل التكامل الرأيس )دخول الصناعة(.  

م��ن املتعارف عليه أن األطباء وخرباء الرعاية الصحية اآلخرين عادًة ما كانوا “موردين” 

 مهمني وأقوياء للصناعة؛ بس��بب أهميتهم بالنسبة ملؤسسات الرعاية الصحية.  إن الطبيب 

��ة التأم��ني هام “حارس البوابة” للنظام، ويلعب��ان دوراً محورياً يف التحكم يف اختيار  أو ُخطَّ

العميل؛ إذ أضافت قوة املورِّد ضغطاً لرشاء الرعاية األساسية التي ميارسها األفراد والجامعات 

عرب نظم املستش��فيات، وهناك م��وردون آخرون؛ مثل الذين ي��وردون االحتياجات الطبية 

العامة؛ مثل:  )الضامدات، ومواد الخياطة، وأجهزة قياس الحرارة... إلخ(، ال ميارسون مقداراً 

كبرياً من التحكم يف الصناعة.  ومع ذلك؛ ال يزال هناك َمْن يوردون معدات ذات تكنولوجيا 

جديدة، ولها براءة اخراع؛ مثل:  )الربمجيات، أنواع ماسحات جديدة... إلخ( ميكن أن يكونوا 

موردين ذوي قوة متوسطة إىل مرتفعة؛ خاصة عىل املدى القصري.  

 Service Area التحلي��ل الهيكل��ي لمنطقة الخدمة:  جراحة التجمي��ل

:Structural Analysis:  Plastic Surgery
ُيس��تخَدم تحليل Porter للق��وى الخمس؛ لتقييم جدوى وحيوي��ة جراحة التجميل يف 

ة التنافس��ية والربحية النهائية لفئ��ة الخدمة يف منطقة  منطقة خدمة ش��ارلوت.  إن الِحدَّ

د من خالل عدٍد من العوامل اإليجابية.  وك��ام ذكرنا يف العرض 3 – 6؛ فإن  الخدم��ة تتح��دَّ

منوذج القوى الخمس يقرح أنه س��يكون من الصعب إىل حدٍّ ما الدخول يف هذا املجال مع 

وجود 24 عيادة جراحة تجميل ُمعَتَمدة من املجلس؛ حيث يواجه املنافس��ون املوجودون 

ضغطاً تنافس��ياً متزايداً؛ إذ إن قطاع جراحات التجميل س��يظل تنافس��ياً؛ ألن هناك عوائق 

أمام دخول منافس��ني جدد، ولكن أحد عوائق الدخول أعىل من غريها؛  فاملشاركون بشكل 

عام لديهم شكٌل من أشكال الشهادة الطبية أو شهادة طب األسنان، ومعظم األطباء الذين 
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ميارس��ون جراحة التجميل يف ش��ارلوت هم أطباء تجميل معتمدين من املجلس؛ ومع ذلك، 

هن��اك 21 مامرس��ة جراحة تجميل ُمدرَج��ة يف املجلس الطبي لن��ورث كارولينا؛ حيث يتم 

ا يف تخصص بخالف جراحة التجميل، أو ال يحصل عىل شهادة  اعتامد الطبيب من املجلس إمَّ

املجلس )كلها مامرسات فردية باستثناء واحدة فقط(.  وإن العديد من هؤالء األطباء أجروا 

جراحات تجميل لس��نوات عدي��دة، وقدموا تجاربهم وخربتهم ونتائجهم العظيمة بش��كٍل 

أكرب من مؤهالتهم عىل “االعتامدات الورقية”.  وبالنس��بة إلجراءات جراحة التجميل األقل 

مراوغًة؛ مثل:  البوتوكس، أو الحقن، أو تقشري الوجه... إلخ، ال ُتَعد عوائق دخول عالية جًدا؛ 

إذ إنها مُتارَس عادًة بواسطة ممرضة قانونية “تحت إرشاف طبيب”.  

عرض 3-6:  تحليل منطقة الخدمة – جراحة التجميل، شارلوت، نورث كارولينا

االستنتاجالقوة الدافعة للمنافسة يف منطقة الخدمةالقوى الخمس

شدة املنافسة

التجميل  لجراحي   24( عيادة   45 حوايل 

املعتمدين من املجلس( يعلنون بفاعلية أن 

يقدمون  أو  إجراءات  يؤدون  أطباء  لديهم 

منتجات خاصة بجراحة التجميل يف منطقة 

شارلوت، نورث كارولينا.  

مامرسة  غالبية   – متنوعون  منافسون 

الجامعية  العيادات  من  والقليل  منفردة، 

الصغرية التي تستخدم إسراتيجيات مختلفة 

ومختلفة  متنوعة  )شخصيات  كبري  بشكٍل 

كذلك(.

مرتفعة.  

ح أن تظل شديدة يف  املنافسة من املُرجَّ

هذا السوق؛ حيث إن املنافسني عددهم 

كبري بالنسبة “للحاجة” لجراحة التجميل، 

ومن  مرتفعة،  اإلسراتيجية  واملخاطر 

الصعب إىل حدٍّ ما الخروج من السوق 

يف  عيادة  وبناء  إيجاد  الصعب  و)من 

سوق جديد أفضل، وبناء عالقات إحالة، 

والحصول عىل اعتامدات من مستشفى، 

واستثامرات يف املعدات(.  

املتنافسني اإلسراتيجيني هم جراحو  إن كلَّ 

جمعيات  من  واحدة  يف  وأعضاء  تجميل، 

»الجمعية  االحرافية:  التجميل  جراحة 

أو   ،)APSA( التجميل  لجراحة  األمريكية 

ولكن  التجميل؛  لجراحة  األمرييك  املجلس 

ليس كلُّ املرىض يعرفون كيف يبحثون عن 

الجراحني املُعتَمدين من املجلس.  
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تخصصات  يف  يعملون  اآلخرون  املنافسون 

مختلفة:  طب العيون، األمراض الجلدية، طب 

األسنان )جراحات الفم واألسنان(... إلخ، وهم 

يرغبون يف أداء »جراحات تجميل« عىل املرىض.

ال يزال هناك آخرون يحبون كونهم »مؤهلني 

تدريباً  تلقوا  أنهم  مبعنى  املجلس«؛   من 

أو لديهم خربة يف جراحة التجميل؛ ولكنهم 

مل ينجحوا يف اختبارات املجلس، أو مل يزعجوا 

أنفسهم مبحاولة الحصول عىل شهادة اعتامد 

من املجلس.  

ت����ه����دي����د 

ال���واف���دي���ن 

الُجدد 

ُسمعًة  املوجودون  الخدمة  مقدمو  س  أسَّ

لعدٍد  شارلوت  منطقة  يف  وعملوا  قويًة، 

الفنية،  والقدرة  الخربة،  إنَّ  السنوات.   من 

املمتازة؛  والشخصية  الجيدة«،  »األيدي 

هي   - املرىض  مع  وثقة  بسهولة  للتفاعل 

جراحة  عمل  عىل  للحفاظ  مهمة؛  أشياء 

التجميل التجميلية الناجحة.  

متوسط. 
)جراحو  الُجدد  الوافدين  تهديد  إنَّ 
شارلوت  سوق  إىل  الجدد(  التجميل 
أسايس؛  بشكل  حالياً؛  متوسط\منخفض 
)يتخىل  السيئ؛  االقتصاد  بسبب 
االختيارية،  اإلجراءات  عن  املستهلكون 
بشأن  متأكدين  غري  يكونون  حينام 
وظيفتهم(، ومنطقة الخدمة الحالية بها 

عدٌد كبرٌي من املنافسني بالفعل.

ولكن  أسايس،  عائٌق  املجلس  شهادة  إنَّ 

حينام  أنه  يفهمون  ال  العمالء  من  العديد 

»معتمد من  بأنه  يقول طبيب عىل موقعه 

املجلس« هذا ال يعني بالرضورة أنه معتمد 

يف تخصص جراحة التجميل.  

واعتامد  شهادة  عىل  الحصول  إنَّ 
عائٌق  هو  التجميل؛  جراحة  يف  املجلس 
من الصعب عىل الطبيب تحقيقه، ولكن 
يف  االعتامد  مبعنى  العمالء  وعي  نقص 
صعوبة  من  يخفِّف  التجميل  جراحة 
األمر.  إذ يوجد 24 عيادة )38 طبيب( 
املجلس؛  من  معتمدة  شارلوت   يف 
التجميل«  »جراحة  يعرفون  منهم   21
بأنها تخصصهم الطبي باستخدام أطباء 

تجميل غري معتمدين.  
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مثال  عالية؛  ليست  الرأساملية  املتطلبات 

التي  الجديدة  ات  املعدَّ تكلفة  ذلك:   عىل 

من أقل  املكتب  يف  استخدامها   ميكن 

املستعملة  املعدات  ألف دوالر، ولكن   50 

إن  اإليجار.  أو  للرشاء،  بالفعل  متاحة 

تصبح  أن  قبل  عام  بشكل  تُحدث  املعدات 

بائدة؛ للحفاظ عىل وجود تكنولوجيا حديثة.

مكتب  إعداد  أمام  املالية  العوائق 

منخفضة.  

مكتب  يف  تعمل  الفردية؛  العيادات  معظم 

3-1: طبيب وطاقم من ثالثة أفراد:  )ممرضة 

وممرضة  مكتب،  مدير  عمليات،  غرفة 

مكتب(.  

مستشفى يف  اإلجراءات  من  العديد   تُجرى 

يستخدمه  أن  ميكن  جراحي  مركز  يف  أو   

املركز  أو  املستشفى  املعتمدون من  األطباء 

الجراحي )تَُحال التكاليف للمريض(.

)الصورة  املُتصوَّر  التاميز   – املُدرَك  التاميز 

العالية( ملقدمي الخدمة، ومرتفعي املستوى 

يناقشون  الذين  »النجوم«  من  اإلحالة  عرب 

بحرية اإلجراءات التي أجروها.

قوي  سوقي  وضٌع  لديهم  السوق  قادة 

بالنظر؛ وذلك لخربتهم واتساقهم يف تقديم 

نتائج ممتازة.  

تهديد البدائل 

ن املظهر  أدوات التجميل التي ميكن أن تحسِّ

بجزء صغري فقط من التكلفة.  

بواسطة  إلخ؛  الوجه...  وتقشري  الحقن، 

عام،  مامرس  أو  متدرب،   – طبيب   أيِّ 
تجميل  جراح  أو  أساسية،  رعاية  طبيب  أو 

آخر غري معتمد.  

مرتفع.

غري  البدائل  من  عدٌد  حالياً  هناك 

تُباع  التي  التكلفة  املنخفضة  الجراحية 

.)OTC( بشكٍل مبارش
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الفم  جراحي  بواسطة  وقوية  جديدة  ذقن 

والوجه والفكني.  

تجميل،  جراحة  إجراء  إىل  املرىض  يحتاج  ال 

وهي مكلفة بشكٍل كبري.  

تكلفًة  أقل  صعوبًة  األقل  اإلجراءات 

وقتاً  وتستغرق  أملاً،  وأقل  كبري،  بشكٍل 

أقل )أو ال وقت عىل اإلطالق( يف التعايف، 

كذلك أقل إخافًة.  

ال������ق������وة 

ال��ت��ف��اوض��ي��ة 

للعمالء

إجراء جراحة التجميل التجميلية االختياري 

نادًرا ما يُغطَّى بالتأمني، وبدالً من ذلك يَُعدُّ 

عمالً نقدياً )يُقدم بعض االئتامن باستخدام 

ائتامن  بطاقة  أو  الفيزا  أو  كارد  املاسر 

  .)Care Credit إجراءات طبية، أو

مرتفعة. 

عالية؛  تفاوضيًة  قوًة  العمالء  ميتلك 

لإلجراء،  االختيارية  الطبيعة  بسبب 

وتكلفته املدفوعة من جيب العميل.

لوقت  الرشاء  يؤجلوا  أن  للمستهلكني  ميكن 

بعد   – الرشاء  عدم  أو   – بسهولة  الحٍق 

جلسات متعددة مع عدد من الجراحني.  

ميكن أن يختار العمالء بديالً أقل تكلفًة 

بكثري، أو يتسوقون؛ للحصول عىل أفضل 

األسعار،  انخفاض  ينتظرون  أو   سعر، 

أو يتخلون عن فكرة اإلجراء بأكمله.

ميتلك املرىض/ العمالء القدرة عىل التفاوض 

يكونون  منهم  العديد  ولكن  السعر؛  عىل 

األطباء  ومعظم  هذا،  فعل  من  محرجني 

يشعرون بعدم االرتياح يف التفاوض.  

ل املرىض/ العمالء السفر بعيداً عن  قد يفضِّ
قاموا به رسًّا،  الذي  شارلوت؛ إلبقاء اإلجراء 
وقد يسافر آخرون إىل وجهات غريبة؛ حيث 
كبري،  بشكٍل  أقل  التجميل  جراحة  تكاليف 

وفرة “التعايف” ستَُعد كإجازة ممتعة.  

خاصًة  عالية  ُسمعًة  الربازيل  متتلك 
التجميل،  جراحة  يف  املمتازة  بالنتائج 
ذلك  يف  )مبا  بكثري  أقلَّ  أسعاراً  وتقدم 
تذاكر الطريان، واإلقامة يف فنادق راقية 

للتعايف(.

ال������ق������وة 

ال��ت��ف��اوض��ي��ة 

للمورِّدين

ملعدات  املوردين  من  كبرٌي  عدٌد  يتنافس 

الليزر، وشفط الدهون... إلخ يف السوق.  

أو  الرشاء  أو  لالمتالك،  املؤجرة  املعدات  إن 

اإليجار؛ جوهرية لألعامل. وميكن أداء العديد 

من اإلجراءات يف املكتب أو يف مراكز الجراحة.  

منخفضة. 

املورِّدين  من  العديد  حالياً  يوجد 

لتخفيض  االحرافية؛  للمعدات  الكبار 

موردين  عرشة  من  وأكرث  السيلوليت، 

ملعدات الليزر.  
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إنَّ املنافسة مرتفعٌة مع وجود عدد أكرب من املتوقع من جراحي التجميل املعتمدين من 

املجلس يف ش��ارلوت، ولقد أسسوا بالفعل عياداٍت يف منطقة الخدمة.  وبالنظر إىل القاعدة 

العام��ة الخاصة بجراح تجمي��ل واحد لكل 50 ألفاً إىل 75 ألفاً من الس��كان؛ حيث تتجاوز 

ش��ارلوت هذا العدد من جراحي التجميل املطلوب��ني )وهي أعىل من هذا الرقم بكثري جداً 

عند الوضع يف االعتبار كاًل من األطباء امُلعَتَمدين وغري امُلعَتَمدين من املجلس الذين لديهم 

عيادات يف تخصصه��م الطبي(.  إضافًة إىل ذلك؛ فإن معظم األطباء املعتمدين من املجلس 

موجودون يف املنطقة، ولديهم عيادات مؤسس��ة منذ فرة طويلة )مبتوسط 15 سنة، وهناك 

5 أطباء فقط تواجدوا يف املنطقة ل� 5 سنوات أو أقل(.  

وميتلك املستهلكون )املشرون( قدراً كبرياً من قوة االختيار؛ ألن جراحة التجميل الجاملية 

بش��كٍل خاص؛ هي أعامل )ال رشكة تأمني إلمالء االختي��ارات، والقليل من الدمج أو ال دمج 

عىل اإلط��الق لهذه الخدمات يف نظام الرعاية الصحية(، وع��دد البدائل املوجودة – أكرثها 

أهميًة هو اختيار عدم اتخاذ أيِّ إجراء منهم.  إن مورِّدي األجهزة الطبية؛ مثل:  آالت الليزر، 

وتقليل السيلوليت )شفط الدهون(، مستقرون نسبيًّا مع القليل من الوافدين الُجدد، وعدد 

كبري من امُلصنعني.  ويشمل ُمصنِّعي الليزر:

Cutera, Lumenis, Cynosure, Syneron, Focus Medical, Aesthera, Alderm, & Alma Lasers.  

ويشمل ُمصنِّعي آالت تقليل السليلويت:

 Bausch Instruments, WellsFohnson, Syneron, Alma Lasers, Cynosure/Deka, 

Argon, DRE, Derma Sense, Alderm, Erchonia, Sharp & Botanica, Pollogen, & LPG 

Systems.  

لق��د انخفضْت قوة هؤالء املورِّدين إىل حدٍّ ما؛ بس��بب عدم وج��ود حرصية يف اختيار 

َجْرَحى التجميل لخطوط املنتج من املورِّدين القادة يف الس��وق )وجود بدائل لخط املنتج(.  

من َثم، بالنس��بة لجراحة التجميل يف منطقة خدمة ش��ارلوت، ق��وة واحدة فقط من قوى 

بورتر الخمس ُتَعد إيجابية )قوة املوردين(، وأربعة س��لبية، وهو ما ينتج عنه هوامش ربح 

صغرية ومنافسة حادة.  
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��ِح أن تتغري القوة الخامس��ة لفئة الخدمة ه��ذه يف منطقة الخدمة يف  وم��ن غري امُلرجَّ

املس��تقبل.  وس��تظل عوائق دخول املنافس��ني الُجدد متسقًة، وس��تظل املنافسة مرتفعًة، 

وس��يظل املستهلك قادراً عىل التسوق حسب الس��عر واالمتناع عن الرشاء، وستزيد البدائل 

غالًبا.  يف الوقت ذاته؛ س��يظل إجاميل س��وق جراحة التجميل الرميمية مس��تقراً، وال يتأثر 

بش��كٍل كبري بالتغريات يف االقتصاد؛ ولكن سوق جراحة التجميل الجاملية سيخضع لتقلبات 

االقتصاد؛ ألن العميل يدفع من جيبه الشخيص لكلِّ اإلجراءات الطبية تقريباً.  

إج��راء تحليل المنافس، ورس��م خريط��ة المجموعات اإلس��تراتيجية 

Conducting Competitor Analysis and Mapping Strategic Groups:
إنَّ الخط��وة التالية يف تحلي��ل منافس منطقة الخدمة )ارجع للنموذج 3-1(؛ هي تقييم 

نقاط قوة وضعف املنافس��ني، وتوصيف إس��راتيجياتهم، وتجميع املنافس��ني حس��ب نوع 

اإلسراتيجيات التي يظهرونها، وتوقع الحركات التنافسية املستقبلية أو االستجابات املحتملة 

تجاه القضايا، واملبادرات اإلسراتيجية من املنظامت األخرى.  

:Competitor Strengths and Weaknesses نقاط قوة وضعف المنافسين

د املنافس��ون عند تقييم املنافسة يف منطقة الخدمة، وبعدها يجب تحديد وتقييم  ُيحدَّ

نق��اط ضع��ف وقوة كل مناف��س.  ومتتلك املنظامت ث��روًة من املوارد املتف��ردة، واملقارنة 

ع كيف سيتنافس��ون مع )أو  مع منافس معني ستس��اعد عىل توضي��ح العالقة بينهم، وتوقُّ

يس��تجيبون( بعضهم يف الس��وق.  إن تقييم نقاط قوة وضعف املنافس��ني تقدم أدلًة حول 

إسراتيجياتهم املستقبلية، واملناطق التي ميكن تحقيق ميزة تنافسية فيها.  

ية والنوعية ميكن استخدامها؛ لتحديد نقاط القوة والضعف،  إنَّ كاًل من املعلومات الكمِّ

وليس من الس��هل دامئًا الحصول عىل معلومات حول املناف��س؛ بل إنه من الرضوري عادًة 

وضع استنتاجات من معلومات سطحية.  إن قامئة نقاط القوة والضعف للمنافس املحتمل 

مقدمة يف العرض 7-3.  

ميك��ن الحصول عىل هذه املعلوم��ات عرب الصحف املحلية، واملج��الت التجارية، ومواقع 

الويب، ومجموعات الركيز مع العمالء واملس��اهمني، واملستش��ارين املتخصصني يف الصناعة، 
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ومحل��يل األوراق املالية، وخ��رباء الرعاية الصحي��ة الخارجيني... إل��خ.  إن تحديد نقاط قوة 

وضع��ف املنافس تس��اعد يف تخمني الحركات اإلس��راتيجية للمناف��س.  إنَّ نطاق اإلجراءات 

التنافسية املحتملة املتاحة للمنظامت تتفاوُت يف الحركات التكتيكية؛ مثل:  تخفيض األسعار، 

والرويجات، وتحس��ينات الخدمة التي تتطلب القليل من املوارد، إىل الحركات اإلس��راتيجية؛ 

مثل: التغيريات يف فئة/ منطقة الخدمة، وتوسيعات املرافق، والتحالفات اإلسراتيجية، وإدخال 

منتجات وخدمات جديدة تتطلب التزاماٍت جوهرية أكرث باملوارد، والتي كثرياً يصعب عكسها؛ 

متثل هذه اإلجراءات التنافسية تحدياٍت واضحة هجومية تستفز استجابات من املنافسني.  

 Competitor Strengths نقاط قوة وضعف المنافس:  جراحة التجميل

:and Weaknesses - Plastic Surgery
عرض 3-7:  نقاط القوة والضعف املحتملة للمنافس

نقاط الضعف املحتملةنقاط القوة املحتملة

- الكفاءة مميزة.

- املوارد املالية.

- مهارات تنافسية جيدة.

- صورة إيجابية.

- رائد سوقي ُمعَرف به.  

- إسراتيجيات منطقة وظيفية مدروسة.  

- تحقيق وفورات الحجم.

-عدم وجود اتجاه إسراتيجي واضح.

- تدهور الوضع التنافيس.

- املرافق القدمية.  

- الربحية األقل من املطلوب.  

- نقص العمق اإلداري واملواهب.  

- فقدان املهارات األساسية أو الكفاءات.

- سجل ضعيف يف تنفيذ اإلسراتيجيات.

- االنعزال عن الضغوط التنافسية القوية.  

- التكنولوجيا اململوكة.  

- مزايا التكلفة.

- مميزات تنافسية.  

- قدرات االبتكار يف املنتج/ الخدمة.  

- إدارة أثبتت كفاءتها.  

- متقدمة يف منحنى الخربة.  

- املعاناة من مشكالت التشغيل الداخلية.  

- عرضة لضغوط املنافسة.

  .R&D التخلف يف البحث والتطوير -

- خط منتج/ خدمة ضيق للغاية.  

- صورة ضعيفة يف السوق.  

- مهارات التسويق أقل من املتوسط.  

- عدم القدرة عىل متويل التغيريات املطلوبة يف اإلسراتيجية.  

- ارتفاع التكاليف اإلجاملية بالنسبة إىل املنافسني الرئيسيني.  
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مي خدمة جراحة التجميل، ولقد تمَّ عمل ملف  ميكن تقييُم نقاط القوة والضعف ملقدِّ

لع��دٍد قلي��ل من ممثيل جراح��ة التجميل يف الع��رض 3-8.  إن تقييم نق��اط قوة وضعف 

املنافس��ني عادًة ما يكون صعباً ع��ىل الغرباء، وكام اقُرح يف النم��وذج؛ فإن نقاط الضعف 

)خاصًة تلك التي ال تظهر يف السوق( عادًة ما يكون من الصعب تحديدها وتقييمها.  ورغم 

ذل��ك؛ فإن املالحظة الذكية الحصيفة، وجمع البيانات عرب املواقع واإلعالم، واملوارد املحلية؛ 

ميك��ن أن يجعل هذه العملية التخمينية دقيقًة بش��كٍل كبري.  إضافًة إىل ذلك، ميكن تنقيح 

فهم نقاط قوة وضعف املنافسني وتحسينه، واستخدامه؛ لتحديث التحليل التنافيس.  

 Service Category Critical تحليل عامل النجاح الحاسم لفئة الخدمة

:Success Factor Analysis
يتضمُن تحليُل عامل النجاح الحاس��م تحديَد عدٍد محدوٍد من األنش��طة لفئة الخدمة 

ق فيها املنظمة مس��توى مرتفعاً من األداء؛ ليك  داخ��ل منطقة الخدم��ة التي يجب أن ُتحقِّ

تنجح.  إن املنطق وراء تحليل عامل النجاح الحاس��م؛ هو أنه يوجد خمس أو س��ت مناطق 

يج��ب أن تؤدي فيها املنظمة جيًدا، وأنه من املمك��ن تحديدها من خالل التحليل الدقيق 

للبيئة.  إضافًة إىل ذلك؛ فإن تحليل عامل النجاح الحاس��م يجُب اس��تخدامه؛ لفحص فرص 

السوق الجديدة من خالل مطابقة نقاط قوة املنظمة مع عوامل النجاح الحاسمة.  

ويف الع��ادة، مبجرد تحديد عوامل النجاح الحاس��مة لفئة الخدمة، ميكن تطوير أهداف 

متع��ددة ل��كلِّ عامل نجاح، ويف تل��ك النقطة، يجب تطوير إس��راتيجية ح��ول األهداف.  

ومن األمور املهمة يف تحليل عامل النجاح الحاس��م بن��اُء روابط بني البيئة، وعوامل النجاح 

الحاس��مة، واألهداف، واإلس��راتيجية.  إضافًة إىل ذلك، من املهم تقييم املنافسني يف عوامل 

النجاح الحاسمة هذه.  إن التميُّز يف أيٍّ )أو الكثري( من هذه العوامل قد يكون أساساً للميزة 

ل هذه األهداف األبعاد األساسية لإلسراتيجية.   التنافسية، عالوًة عىل ذلك، ُتشكِّ
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عرض 3-8:  نقاط قوة وضعف املنافس

نقاط الضعفنقاط القوةاملنافس

 Abner مركز

لجراحات 

التجميل

فقط  واحدة  تجميل  جراحة  به  يوجد 

)أمريكية أفريقية( معتمدًة من املجلس يف 

منطقة الخدمة.  

متارس املهنة منذ 14 عام.  

افتتاحية  صفحة  عىل  املوقع  يحتوي 

رائعة؛ ولكن عالمات تبويب الصور ليس 

بها أيُّ محتوى.

الجراحات  من  قليل  بعدد  محدود 

التجميلية والرميمية مقارنًة باآلخرين.  

الجراحات  باستثناء  نقدي  أساس  عىل 

الرميمية.

 Criswell and

 Criswell

باختيار  يسمحان  وزوجة  زوج  من  فريق 

الجراح الذكر أو األنثى إلجراء العملية.  

بالبرشة،  العناية  منتجات  عىل  خصم   ٪15

والواقي من الشمس خالل شهر يوليو.  

يفتتح مكتباً ثانياً يف منطقة راقية يف املدينة.

جديد يف شارلوت بالنسبة لكلِّ العيادات 

األخرى تقريبًا )تأسس عام 2009(.  

اإلجراءات  عىل  تُطبَّق  االستشارة  رسوم 

الجراحية.  

 CreditCare يستخدم

يشري املوقع اإللكروين إىل مهارة فنية، وهم 

يذكرون أطباء موهوبني، وشغوفني، وخرباء، 

فنيًة  خلفيًة  الطبيبني  كال  وميتلك  وفنانني. 

)تخصص/ تخصص فرعي قبل التخرج(.  

يتحدثان اللغة اإلسبانية.  

والرميمية.   التجميلية  بالجراحة  يلتزمان 

البحثية  األوراق  من  الكثري  ويقدمان 

واملحارضات حول الجراحة الرميمية.  

كالهام أبناء والدين طبيبني.

 Matthews

لجراحة 

التجميل

ميارس املهنة ألكرث من 20 سنة.  

جراحات تجميلية وترميمية كبرية.  

يف  ستوضع  املبدئية  االستشارة  رسوم 

خالل  اإلجراء  أُجري  لو  املريض  فاتورة 

6 شهور.
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نقاط الضعفنقاط القوةاملنافس

يعمل يف املجلس األخالقي ملستشفى محيل.  

لدول  عام  كلَّ  طبية  مهام  رحالت  يؤدي 

ترميمية،  جراحات  إلجراء  الثالث؛  العامل 

ويتربع باللوازم كذلك.  

التجميل  جراحة  يف  املجلس  من  معتمد 

الجاملية والرميمية.  

لديه موقع به الكثري من املعلومات املفيدة.  

جراحات التجميل الجاملية تُدفع بشكل 

االئتامن  بطاقات  تُقبل  ولكن  نقدي، 

Credit- من م  مقدَّ والتمويل   للكبرية، 

GE Capi- �وهي رشكة تابعة ل ،Care

tal لديها سمعة حول الجرأة الهجومية، 

عام  بتأمني  تُجرى  الرميمية   والجراحة 

أو خاص.

 Premier مركز

لجراحة التجميل.

خصم بأسعار خاصة )500$ خصم لتجميل 

دهون  شفط  عىل  خصم   $400 أو  ماما، 

املعدة(.  

املعلومات  من  الكثري  به  إنرنت  موقع 

املفيدة.  

فيه.   التصفح  صعب  إلكروين،  موقع 

للتمويل.    Credit Care يستخدم 

من  )أكرث  الجهود  من  الكثري  ويبذل 

)اإلعالنات،  التسويق  يف  الالزم؟( 

والكوبونات، والرويجات... إلخ(.

أونالين  أداة  هي   :SurgeryMorph

إللقاء  املستخدم؛  يقدمها  صورًة  تستخدم 

نظرة عىل ما ستبدو عليه إجراءات جراحة 

الجسم،  )الثدي،  الفرد  عىل  معينة  تجميل 

الوجه، أو البرشة، ميكن اختيار أيٍّ منهم مع 

تنويعات لكلٍّ منهم(.  

مركز

 Lifestyle life 

الجاملية  التجميل  لجراحات  مخصص 

للوجه.  

منظمة قومية، ويقوم بالتسويق.

يستخدم وسائل التواصل االجتامعي، ولديه 

موقع ويب مثرٌي لإلعجاب.  

ال يوجد جراح إضايف يف منطقة شارلوت.

)اخ��ت��ص��ار    :EPIC ش��ع��ار   يستخدم 

ل� “التفاعل مع كل مريض يُحسب”(.  

عيادات يف نورث فلوريدا، وساحل خليج 

امليسيسيبي باإلضافة إىل شارلوت.

موجود يف موقع 

 www.realself.com

له موقعا ويب – يشء مربك.

وهي   ،Lumenis لرشكة  رسمي  طبيب 

ُمصّنع ملعدات الليزر التجميلية.  
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نقاط الضعفنقاط القوةاملنافس

طالقة يف اللغة اإلسبانية.

 Voci مركز

 – املستوى  عالية  صحي  منتج  خدمات 

العالج بالروائح، والشموع العضوية املهدئة، 

ومسكنات  املهدئة،  األساسية  والزيوت 

الشفاة، ومرطبات الوجه، والتدليك؛ كذلك 

تورِّد مجموعة متنوعة من أوراق األعشاب، 

والعصائر، واملياه النقية.

نَص موقع الويب ثقيل، وليس به صور 

للمنتج الصحي أو غرفة العمل.  

رسوم االستشارة 50$، ولكن هناك أربع 

دعوات مفتوحة سنويًّا.  

معتمدة  العيادة  يف  عمليات  غرف  أجنحة 

)الجمعية   AAAASF العام  للتخدير 

املعتمدة  الجراحية  للمرافق  األمريكية 

تخدير  أخصايئ  مع  الخارجيني(  للمرىض 

معتمد من املجلس.  

الجراحة  بعد  للمرىض  خاصة  بيات  غرف 

تدريب  لديهم   RN �ب الليل  مجهزة طوال 

.ACLS

خربة أكرث من 27 سنة.

* كل األطباء هم جراحو تجميل معتمدين من املجلس.  

** إن تحلي��ل منافس منطقة الخدمة يف مجال جراحة التجميل يف ش��ارلوت ن��ورث كارولينا؛ قائٌم عىل 

مصادر ثانوية ومقابالت مع عيادات جراحة التجميل يف منطقة ش��ارلوت.  إن اآلراء واالس��تنتاجات 

املقدمة هنا خاصة بالباحثني، والهدف منها هو استخدامها كأساس للمناقشة يف الفصل، وليس توضيح 

الة أو غري الفعالة.   مامرسات األعامل الفعَّ

د Porter العديد من  ميكن إلس��راتيجيات املنظمة أن تختلف بطرق متعددة، وقد حدَّ
األبعاد اإلس��راتيجية التي تلتقط االختالفات املحتملة بني الخيارات اإلسراتيجية للمنظامت 

يف منطقة خدمة معينة.  

ز بها املنظمة جهودها فيام يخص عدد فئات املنتج، والسوق  التخصص:  الدرجة التي تركِّ
املستهدف، وحجم منطقة خدمتها.  
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��معة:  الدرجة التي تس��عى بها املنظمة؛ لتمييز اس��مها بدالً من املنافسة بناًء عىل  السُّ
عوامل أخرى.  

جودة املنتج/ الخدمة:  مستوى التأكيد عىل جودة عروضها يف السوق.  

القيادة التقنية:  الدرجة التي تس��عى بها؛ للتفوق يف املعدات واإلجراءات التش��خيصية 
والعالجية.  

التكامل الرأيس:  مدى القيمة املضافة كام يعكسها مستوي التكامل األمامي والخلفي.  

مرك��ز التكلفة:  وهو الحدُّ الذي يتم الس��عي فيه؛ للوصول إىل أق��ل تكلفة عن طريق 
برامج كفاءة، وتسهيالت، ووسائل لتخفيض النفقات.

م بها خدمات مساندة باإلضافة إىل الخدمات األساسية.   الخدمة:  الدرجة التي ُتقدَّ

سياسة السعر:  وضع سعرها النسبي يف السوق )بالرغم من أن املكانة السعرية ستكون 
مرتبط��ًة عادًة مع املتغريات األخ��رى؛ مثل:  وضع التكلفة، وجودة املنتج.  إن الس��عر هو 

متغري إسراتيجي مميز يجب معاملته بشكل منفصل(.  

العالقة مع الرشكة األم:  املتطلبات املتعلقة بسلوك الوحدة بناًء عىل العالقة بني الوحدة 
ورشكتها األم.  )طبيعة العالقة مع الرشكة األم س��تؤثر عىل األهداف التي ُتدار املنظمة من 
د بعض العمليات أو األنش��طة التي تش��اركها مع  خالله��ا، وامل��وارد املتاحة لها، ورمبا تحدِّ

الوحدات األخرى(.  

ميكن للمنظامت تحديد الُبعد أو األبعاد اإلس��راتيجية التي ستس��تخدمها يف املنافسة، 
ولكن هذه القرارات ال ميكن أخذها باس��تخفاف؛ بل يجب دراس��تها بشكٍل دقيق ودراسة 

األبعاد التي اختارها املنافسون، ومدى جودة تحقيقها الحتياجات العمالء.  

  Critical Success Factors عوامل النجاح الحاسمة:  جراحة التجميل

:Plastic Surgery

ميك��ن اس��تنتاج عوامل النجاح الحاس��مة من تحليل املنافس يف منطق��ة الخدمة الذي 

أجريناه حتى اآلن.  وعوامل النجاح الحاسمة لجراحة التجميل يف شارلوت تشمل التايل:  
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1- الخربة الجراحية والتجميلية يف اإلجراءات املتخذة:  

- الخربة يف االستشارة املبدئية لوضع التوقعات، وبناء عالقة جيدة مع العميل )الشخصية، 

والوقت املستثمر يف املريض املحتمل، و»آداب حوار املريض«(.  

- أيدي ماهرة يف الجراحات الدقيقة بأقل قدٍر من الندوب.

- الخدمة الطبية؛ املسح املسبق، إعدادات ما قبل العملية، وما بعد العملية.  

2- التس��عري التنافيس )يأيت مبارشًة بعد الرقم واحد يف األهمية(؛ إلجراء جراحات التجميل 

التجميلية.  

- االستشارة املجانية متوقعة من العمالء؛ ولكنها تستهلك الكثري جًدا من الوقت، وليست 

منتجًة عادة، وقد تطلب بعض األطباء رس��وم استش��ارة مقدًما، ثم ُيلحقونها بتكلفة 

اإلجراءاِت الجراحية لو اختار العميل الطبيب إلجرائها.  

ع��ات العمالء بدون تعقيدات؛ س��واء يف الجراحة أو التقنيات األقل  3- إدارة وتحقي��ق توقُّ

تعقيًدا.  

- رضا املرىض عن املظهر الجديد.  

- ال تعقيدات )عدوى، وندوب تستدعي املزيد من اإلجراءات الجراحية... إلخ(.  

4- تناقل الكالم اإليجايب )التقديرات:  هي أن املريض الرايض يحيل يف املتوسط خمسة مرىض 

آخرين، باستثناء الجراحات التجميلية التي يرغب بعض املرىض يف إبقائها رسًّا(، ويشمل:  

- رضا العمالء.  

- وأحدث اإلجراءات واملنتجات.

- وأجدد التقنيات.  

5- املنتجات غري الجراحية؛ لرعاية مظهر ما بعد الجراحة.  

دة.   6- اس��تخدام جراحة تجمي��ل تجميلية أقل مراوغًة؛ كبوابة لإلج��راءات الجراحية امُلعقَّ

البوتوكس والحقن، املنتج الصحي الطبي.  

د، واملرغوب )سواء ُكنَّ إناثاً  ��وق املس��تهَدف املحدَّ  7- املعرفة، وتطوير امللف الخاص للسُّ

أو ذكوراً، صغاراً أو كبار السن، إجراءات منفردًة أو متعددًة، جاملية أو ترميمية... إلخ(.  
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8- بيئة املكتب، وتشمل:  املساحة املادية الجذابة جامليًّا، الشكل املناسب وتحديد الشعور 

د.   املناسب للسوق املستهَدف املحدَّ

تبنِّ��ي تقنيات املكتب الجديدة:  أجهزة الكمبيوت��ر، برمجيات إدارة العيادة، الكامريات 

ذات الق��درة عىل »خل��ق مظهر جديد« بناًء ع��ىل صورة الفرد الخاص��ة.  طاقم من ثالثة 

أشخاص )كحدٍّ أدىن( للمامرس املنفرد.  

:Strategic Groups المجموعة اإلستراتيجية

ا تحليُل املجموعة  ��ز تحليل منطقة الخدمة عىل خصائص س��وق جغرايف مح��دد، أمَّ يركِّ

اإلس��راتيجية فريكز عىل خصائص إس��راتيجية املنظ��امت التي تتناف��س يف منطقة خدمة 

معينة.  وقد ُدرَِس��ت املجموعات اإلس��راتيجية يف العديد من الصناع��ات املختلفة، وعادًة 

م��ا يكون هناك العديد من املجموعات اإلس��راتيجية داخل منطقة الخدمة.  إن املجموعة 

اإلس��راتيجية ه��ي عدٌد م��ن املنظامت داخ��ل فئة الخدمة نفس��ها، وهي تتخ��ذ قراراٍت 

 إس��راتيجية متش��ابهًة، وميتلك أعضاء املجموعة اإلس��راتيجية “وصفات” متشابهًة للنجاح

 أو اإلسراتيجيات الجوهرية.  ومن ثم؛ فإن أعضاء املجموعة اإلسراتيجية يتنافسون بشكٍل 

أسايس مع بعضهم، وال يتنافس��ون مع منظامت خارج مجموعتهم اإلسراتيجية بالرغم من 

وجود منافسني آخرين خارج املجموعة ميكن أن يقدموا منتجات أو خدمات مامثلة.  

ميتل��ُك أصح��اب العمل صورًة ع��ن املجموعة اإلس��راتيجية، ويطوِّرون فكرًة لس��معة 

املجموعة، وتختلف سمعة كل مجموعة إسراتيجية عن األخرى؛ ألن هوية وإسراتيجية كل 

مجموعة تختلُف عن األخرى.  إن املنظامت داخل املجموعة اإلس��راتيجية تستخدم موارد 

متش��ابهة لخدمة أس��واق متش��ابهة، ولكن القيادة يف املنظمة الفردية يجب أن تجد طرقاً 

)دقيق��ًة وبارعًة أحياًنا(؛ لَجْعل منظمتها تتميز ع��ن بقية املجموعة )التاميز(؛ لتطوير ميزة 

تنافسية تتفوُق بها عىل أعضاء املجموعة اآلخرين.  

ُعرفت السمعة بأنها شخصية املنظمة الحقيقية، واملشاعر التي يحملها أصحاب املصالح 

تج��اه املنظمة.  قد تكون س��معة املجموعة اإلس��راتيجية عائقاً يف إمكاني��ة الحركة، وهو 

م��ا يؤدي إىل زيادة األداء، ولو أدت الس��معة لزيادة األداء؛ ف��إن املنظامت الفردية داخل 
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املجموعة اإلسراتيجية قد تحتاج لدراس��ة تأثري أفعالها عىل السمعة الجامعية للمجموعة.  

ومن َثم، لو أن العديد من منظامت دور التمريض يف منطقة الخدمة يتواجدون يف املجموعة 

اإلس��راتيجية نفسها؛ فإن أفعال واحدة منهم تؤثر عىل سمعة أعضاء املجموعة كلِّهم.  وإن 

تجميع املنظامت وفقاً للتش��ابهات واالختالفات اإلسراتيجية بني املنافسني ميكن أن يساعد 

يف فهم طبيعة املنافسة، وتسهيل اتخاذ القرار اإلسراتيجي.  

وهناك أربعة تداعيات إسرتاتيجية ملفهوم املجموعة اإلسرتاتيجية:  

1- تسعى املنظامت إىل إسراتيجيات مختلفة داخل فئات الخدمة ومناطق الخدمة، وعادًة 

ما يكون خلق ميزة تنافسية هو مسألة اختيار أساٍس مناسب؛ لتنافس عليه.  

2- املنظامت داخل املجموعة اإلس��راتيجية هم املنافسون األساسيون أو املبارشون لبعضهم 

البعض، وكام الحظ Bruce Henderson، مؤسس��ة مجموعة بوسطن االستشارية؛ فإن:  

“املنظامت التي تشبهك أكرث هي األكرث خطراً”.  

3- ميك��ن لتحليل املجموعة اإلس��راتيجية أن ُيَش��ار إىل صيٍغ أخ��رى للنجاح يف فئة خدمة، 

ع من منظور املدير حول احتياجات السوق املهمة.   وهذه الرؤية ميكن أن توسِّ

 4- ميكن لتحليل املجموعة اإلس��راتيجية أن ُيش��ار إىل أبعاد السوق املهمة أو فجواته التي 

مل يتم اس��تغاللها بواسطة املنافسني املوجودين، ونقص االنتباه لعوامل النجاح الحاسمة 

م فرصًة لإلدارة  م خدمًة مامثلًة والتي ميك��ن أن تق�دِّ م��ن املنظامت املنافس��ة التي تقدِّ

لتمييز خدماتها.  

 تتبع منظامت املجموعة الواحدة اإلس��راتيجية نفسها أو إسراتيجية مشابهة يف األبعاد 

د عضوية املجموع��ة الخصائص الجوهرية إلس��راتيجية املنظمة.  ويف  اإلس��راتيجية، وتحدِّ

فئ��ة الخدمة أو منطق��ة الخدمة، قد يكون هناك مجموعة إس��راتيجية واحدة )لو اتبعت 

 كل املنظامت اإلس��راتيجية نفس��ها(، أو قد يكون هناك مجموع��ات مختلفة، ولكن عادًة 

ما يكون هناك عدٌد صغرٌي من املجموعات اإلسراتيجية التي تلتقط االختالفات اإلسراتيجية 

الجوهرية داخل املنظامت يف منطقة الخدمة.  

 إن تحليل املنافس��ني عىل أس��اس اإلسراتيجية األساسية ميكن أن يقدم رؤيًة كبريًة حول 

طبيعة املنافس��ة داخل منطقة الخدمة، ويكمل ه��ذا التحليل تحليل بورتر الهيكيل؛ ولكنه 
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يقدم بعض الرؤى اإلضافية؛ إذ إن إحدى الوس��ائل وس��ائل الحصول عىل صورة واسعة عن 
أن��واع املنظامت داخ��ل منطقة الخدمة، وأنواع اإلس��راتيجية التي أثبت��ت فعاليتها، ميكن 
لتحليل املجموعة اإلسراتيجية أن يس��هم يف فهم الهيكل والديناميكيات التنافسية وتطور، 
منطقة الخدمة، وكذلك قضايا اإلدارة اإلسراتيجية فيها.  مبعنى أدق؛ فائدة تحليل املجموعة 

اإلسراتيجية هي أنه:  

- ميكن اس��تخدامه؛ للحفاظ عىل املعلومات التي متيِّز املنافس��ني الفرديني، والتي ميكن أن 
عة.   تضيع داخل الدراسات التي تستخدم متوسط البيانات والبيانات امُلجمَّ

- يسمح ببحث منافسني متعددين بالتزامن.

- يس��مح بتقييم فعالية إس��راتيجيات املنافس��ني عرب نطاق تباين أوس��ع؛ مام ميكن لخربة 
له. منظمة واحدة تحمُّ

- يجسد فكرة بديهية بأن املنافسة “داخل املجموعة” و“بني املجموعات” تختلف.  

عند تحليل املجموعات اإلس��راتيجية، يجب االنتباه لضامن أنهم يش��اركون يف املنافسة 
املرتكزة عىل الس��وق.  رمبا ال يكون العديد من املنظامت منافس��ني مبارشين أو أساسيني؛ 
بسبب اختالفها يف الركيز عىل السوق، واملنظامت سيكون لديها القليل من الحافز؛ لالنخراط 
يف منافس��ة مع بعضها إذا كان لديها أسواق مش��ركة محدودة.  وليس من غري املألوف أن 
يتم جمع املنظامت التي تخدم أسواقاً مختلفًة متاماً، ولكن لديها مواقف إسراتيجية لُتجَمع 
معاً يف مجموعة، ويفرض املحللون أنَّ لهذه املنظامت منافسني مبارشين، ويفرض املحللون 
أنهم منافسون مبارشون، وهم ليسوا كذلك يف الحقيقة؛ عىل سبيل املثال:  عيادة مجموعة 
��د أنَّ الرعاية الجيدة  طب أطفال مرتبطة مبستش��فى لألطف��ال، وعيادة صحة مجتمع تؤكِّ
والوقائية ميكن أن تخدم الجمهور نفس��ه؛ ولكنهم ليسوا متنافسني مبارشين؛ بسبب الركيز 

عىل أسواق مختلفة.  

 Strategic Groups - المجموعات اإلس��تراتيجية – جراحة التجمي��ل

:Plastic Surgery

إن كلَّ عيادات جراحة التجميل يف منطقة خدمة ش��ارلوت ليس��ت متامثلًة؛ فاملنتجات 

والخدم��ات املقدمة، والتأكيد عىل خدماتها، والركيز عىل املرىض يختلف بش��كٍل كبري فيام 
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بينها؛ مثاٌل عىل ذلك، هناك عدٌد كبرٌي من جراحي العيادات املنفردين الذين بنوا عياداتهم 

ز عىل أجزاء معينة يف فئة  بناًء عىل اإلحاالت الناتجة عن تناقل الكالم والس��معة، والتي تركِّ

الخدم��ة؛ مثل:  )األنف، والثدي، والجفن... إل��خ(.  قد تقدم هذه العيادات خدماٍت أخرى 

ملرضاها األساس��يني؛ ولكنها ُتجِري القليل من الرويج للمرىض الجدد.  عىل النقيض؛ فهناك 

عي��ادات أيضاً داخل منطقة الخدمة تقدم عالج��ات تجميلية متخصصة، وترويحاً للمرىض، 

وبيئًة محيطة فارهًة مع نطاق كامل من املنتجعات الطبية، وتركز عىل اجتذاب مرىض جدد 

 يس��عون إىل الحصول عىل أنف أو وجه أو جس��د أجمل.  إن هذين النوعني من العيادات، 

ال يتنافسان عىل املرىض أنفسهم بشكٍل عام.

إن هن��اك عدداً م��ن الخصائص التي متيِّز جراحي التجميل يف منطقة خدمة ش��ارلوت؛ 

مث��ل:  حج��م العي��ادة، وع��دد اإلج��راءات املس��اعدة املقدم��ة، واملنتج الطب��ي امللحق 

بالعي��ادة، والركي��ز الخاص عىل جراح��ة التجميل الجاملية أو الرميمي��ة.  إضافة إىل ذلك؛ 

ف��إن اعتامد جراح��ة التجميل )اعت��امد املجلس( يح��دد الجراحني الذي��ن لديهم تدريب 

مح��دد، وإض��ايف يف املج��ال.  مع ذلك، ال يعي الكث��رُي من العمالء معن��ى اعتامد املجلس، 

 وق��د يس��محون ألطباء العي��ون واألن��ف واألذن والحنج��رة )ENT(، أو أطب��اء الجلدية، 

أو أطباء األس��نان أو غريهم بإجراء جراحة التجميل املرغوبة عليهم.  قد يكون هذا بسبب 

مستوى ارتياحهم مع طبيٍب معني )أنا أحب طبيب األنف واألذن والحنجرة؛ فهو يعتني يب 

جيداً حقاً(، أو قد يكون السعر هو ما يجعلهم يستخدمون طبيباً غري معتمٍد من املجلس.  

إنَّ هناك ما يقرب من 30 طبيباً يف 21 عيادًة يف ش��ارلوت؛ يروجون لجراحة التجميل يف 

منطقة تخصصهم، وهم ليس��وا معتمدين من املجلس يف جراحة التجميل؛ )سواء تجميلية 

أو ترميمي��ة(، بعضه��م ُمعتَمد من املجلس يف تخصصات أخرى؛ مثل:  الجلدية، أو الجراحة 

العامة، أو أمراض النس��اء والوالدة، أو ENT، وبعضهم أطباء مقيمون أو يف مرحلة الزمالة 

يف جراح��ة التجميل؛ ولكنهم ليس��وا معتمدين من املجل��س.  إن هذا التحليل يدرس فقط 

جراحي التجميل املعتمدين من املجلس يف منطقة الخدمة.  

ن املشهد التنافيس يف جراحة التجميل  إنَّ هناك أربَع مجموعات إسراتيجية رئيسية ُتكوِّ

يف منطقة خدمة ش��ارلوت؛ وبالنظر إىل حجم العيادة، والتكاليف، وعدد وأنواع اإلجراءات، 
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ومدى إجراءات التسويق، ومعلومات املقدم األخرى، ميكن تقسيم املجموعات اإلسراتيجية 

األربع كاآليت:  

املجموع��ة اإلس��رتاتيجية األوىل:  املامرس��ون املتف��ردون الذين يرك��زون عىل جراحة 

التجمي��ل التجميلية/ الجاملية؛ وتتكون هذه املجموعة اإلس��راتيجية من مقدمي الخدمة 

م��ون اإلج��راءات التجميلية فق��ط، وُيدَف��ع لهم من جيب املريض الش��خيص  الذي��ن يقدِّ

)ال يقبل��ون التأم��ني الطبي(.  وتقدم هذه العي��ادات إجراءات جراح��ة تجميلية تقليدية، 

 والعدي��د منها يتمُّ داخ��ل مكاتبهم؛ ولكن أحيان��اً تتم يف مستش��فيات أو مراكز جراحية.  

لو كانوا يقومون بإعالنات؛ فإن هذا يتم بشكٍل أسايس عرب اإلنرنت وأدلة الهاتف.  وكذلك 

فإن تناقل الكالم وتوصيات املرىض بجراح معني بناًء عىل تجربة أو ناتج ممتاز حصلوا عليها 

هو األكرث شيوًعا.  

املجموعة اإلس��رتاتيجية الثانية:  املامرس��ون املتفردون الذين يج��رون كاًل من جراحة 

التجمي��ل التجميلي��ة، والرميمية:  يق��دم أعضاء ه��ذه املجموعة اإلس��راتيجية إجراءات 

تجميلي��ة، وكذلك إجراءات ترميمية.  وأعضاء هذه املجموعة عادًة ما ُيعوَّضون من التأمني 

يف الج��زء الرميمي من عملهم، وعادًة ما يقبلون مرىض Medicare؛ نتيجة لذلك انخفضت 

معدالت التعويض بش��كٍل كبري عىل مرِّ السنوات القليلة املاضية، ومع ذلك، بالنسبة لبعض 

األطب��اء يف جراحات التجمي��ل الجاملية )الدفع النقدي املبارش(؛ فق��د انخفض العمل أكرث 

كذلك مع حدوث “الكس��اد الكب��ري”.  تعمل هذه العيادات عادًة تحت الطلب املس��تمر، 

وي��أيت لها ح��االت أو مرىض طوارئ محالون من أطباء آخري��ن.  وهناك عدٌد من األطباء يف 

هذه املجموعة مكرس��ني للحفاظ عىل الجراحة الرميمية يف عياداتهم بالرغم من التعويض 

املنخفض.  بالنسبة للجزء التجمييل من عملهم؛ فإنهم يعتمدون اإلعالن، وصفحات الويب، 

وتناق��ل الكالم.  إنَّ الج��زء التجمييل من العيادة مش��ابٌه للمجموع��ة األوىل؛ ولكن هؤالء 

الجراحني ال يعتمدون بشكٍل منفرد عىل الدفع النقدي املبارش.  

م أعضاء هذه  املجموع��ة اإلس��رتاتيجية الثالث��ة:  املنتجعات الطبي��ة الجاملية، ويَق��دِّ

املجموعة اإلسراتيجية جراحة تجميل تجميلية كاملَة الخدمة، وكذلك منتجعات طبية ذات 

بيئة مرفه��ة، ومجموعة متنوعة من خيارات املنتجات واإلجراءات، والخدمات املس��اعدة؛ 

لدعم راحة املريض، واألس��عار العالية، واإلحالة عرب تناقل الكالم، وكذلك حمالت التس��ويق 
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الدقيقة التي تش��مل اإلعالن يف الصحف ووس��ائل اإلعالم املدفوعة وكذلك صفحات الويب 

��ه االنتباه أك��رث إىل تفاصيل عروض املنتج واإلج��راءات، وكذلك جامليات  املمت��ازة.  و ُيوجِّ

املكتب، والرعاية الشاملة.  إن أسعار املنتجات، والخدمات الخاصة بأعضاء هذه املجموعة 

اإلسراتيجية أعىل من الخاصة باملجموعات اإلسراتيجية األخرى، ولكن التدليل مطلوب من 

م عروضاً خاصًة؛  هذا الس��وق امُلستهَدف.  إضافًة إىل ذلك؛ فإن هذه العيادات ميكن أن تقدِّ

مث��ل:  خصم 500 دوالر عىل عرض »مظهر جديد ملاما«، أو 400 دوالر خصم عىل »ش��فط 

دهون املعدة«، أو خصم 75 دوالراً عىل البوتوكس، أو خصم 25٪ عىل الالتيس.  إن املنافسة 

الحامية تكون يف أقىص شدتها داخل هذه املجموعة، ويتنافس أعضاؤها بشكٍل أسايس عىل 

السمعة وساعات العمل، ومعلومات موقع الويب، وكم كبري من اإلعالنات.  

املجموعة اإلس��رتاتيجية الرابعة:  العيادات املتعددة التخصصات:  إنَّ هناك 3 عيادات 

فق��ط بها أكرث من جراحي تجميل يف منطقة ش��ارلوت، وهي تق��دم جراحة تجميل كاملة 

الخدمة – ترميمية وجاملية باس��تخدام مجموعة متنوعة من التقنيات؛ إحداها مرتبطة مع 

مستشفى تعليمي.  

إن هن��اك القليَل من االنتقال ملقدمي الخدمة يف املجموعة األوىل والثانية إىل املجموعة 

الرابع��ة؛ لكن ع��ادًة ما يحدث انتقال لعي��ادة من املجموع��ة األوىل إىل املجموعة الثانية، 

وبالرغم من أن عيادات املجموعة املتعددة التخصصات، أو حتى عيادات املجموعة أحادية 

الركيز املتعددة األطباء ليست شائعًة يف جراحة التجميل، ولكن هذا ميكن أن يتغري بسبب 

الضغ��وط؛ لوجود تقنية نظم معلومات )IT( وس��جالت رعاي��ة صحية إلكرونية.  إن هذه 

التقنية الجديدة مكلفٌة، وقد يحتاج األطباء إىل مشاركة التكاليف.  

إن املنظامت املتطرفة خارج هذه الخريطة اإلس��راتيجية، هي عبارة عن جراح تجميل 

واح��د ُيكرِّس عيادته للجراحة الرميمي��ة، أو طبيبني معتمدين من املجلس يف كلٍّ من طب 

األذن والحنج��رة وجراحة التجميل، ويعملون يف مجال الع��ني واألذن واألنف والحنجرة يف 

ش��ارلوت، أو طبيٍب واح��ٍد معتمٍد من املجلس يف كلٍّ من طب األن��ف والحنجرة وجراحة 

التجميل، ويسوِّق لعيادته باستمرار.  
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:Mapping Competitors رسم خريطة المنافسين

إنَّ رس��م خريطة املنافس��ني يف أيِّ فئة خدمة )س��واء ُمعرَّفة عىل نطاق ضيق أو واسع( 

داخ��ل منطقة الخدمة؛ ق��د يكون قامئاً عىل عوامل نجاح حرجة أو عىل أبعاد إس��راتيجية 

مهمة، ويس��اعد رسم خريطة املنافسني عىل تحديد املنافسني األكرث شبًها باملنظمة، وبالتايل 

األكرث خطرًا عليها.  إن املنافس��ني يف املجموعة اإلس��راتيجية نفسها يتنافسون بشكٍل مبارش 

مع بعضهم البعض، وبشكٍل غري مبارش مع أعضاء املجموعات اإلسراتيجية األخرى.  

إن أفضل طريقٍة لرس��م خريطة املنافسني؛ هي اختيار عاملني حاسمني للنجاح، وتقييم 

كلِّ مناف��س من حيث درجة تحقيقه لدرج��ة عالية أو منخفضة يف هذه األبعاد.  بعد ذلك 

ميكن ترس��يم املنافس��ني عىل أس��اس هذين البعدين )انظر:  النموذج 3-9(.  إن املنافسني 

املتشابهني يف هذه األبعاد سُيجَمعوا معاً )مجموعات إسراتيجية(، ومن َثمَّ يتنافسون بشكل 

ح  مب��ارش مع بعضهم البعض.  والعديد من الخرائط اإلس��راتيجية ميكن بناؤها بحيث توضِّ

اآلراء اإلس��راتيجية املختلف��ة حول منطقة الخدمة؛ وإضاف��ًة إىل ذلك، قد يكون هناك ُبعٌد 

واحٌد مهم جداً كعامل حاسم للنجاح؛ لدرجة أنه يظهر يف خرائط إسراتيجية متعددة.  

  Mapping Competitors: رسم خريطة المنافسين:  جراحة التجميل

:Plastic Surgery
ح النم��وذج 3-9 خريطة املجموعات اإلس��راتيجية ل� 24 عيادة يف س��وق  حي��ث يوضِّ

جراحة التجميل يف ش��ارلوت.  وقد انقسم الس��وق إىل أربع مجموعات مميزة، وال تنخرط 

هذه املجموعات يف الغالب يف املنافس��ة بني املجموعات؛ حي��ث يوجد بعض التداخل بني 

املجموعة اإلس��راتيجية األوىل والثانية؛ ولكن االلتزام بأداء جراحة التجميل الرميمية يجعل 

عدداً من األطباء يف املجموعة الثانية يش��اركون يف الرحالت التبش��ريية الطبية لدول العامل 

الثالث؛ ألداء الجراحة لحاالت التشوهات، وكذلك اآلثار الناتجة عن أمراض؛ مثل:  الرسطان.  

ويواجهون الكثري من التحديات لبعٍض من أعامل جراحة التجميل.  
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عرض 3-9:  تحليل املنافس – رسم خريطة املنافسني

يحدث كمٌّ كبرٌي من املنافس��ة داخل املجموعة يف كلِّ املجموعات؛ ولكنها تحدث بشكٍل 

خ��اص داخل املجموعة اإلس��راتيجية الثالثة؛ حيث يوجد عدٌد م��ن اإلجراءات غري الطبية 

املقدم��ة يف البيئ��ات املرفهة مع كمٍّ كبري من االنتباه الش��خيص؛ لج��ذب العمالء للعيادة، 

مة يف املنتجعات الطبية.  إن  ع لبناء الوعي باإلجراءات املقدَّ بجانب التسويق واإلعالن املوسَّ

العي��ادات التي بدون جرَّاحي تجميل معتمدين من املجلس تقع يف مجموعة إس��راتيجية 

مختلفة )غري موضحة عىل الخريطة(، ومتيل ألن تقوم باملزيد من التسويق.  

 Likely Competitor Actions أفعال أو استجابات المنافس المحتملة

:or Responses

ع اإلدارة الحركات اإلسراتيجية  إنَّ صياغة اإلسراتيجية موجهٌة باملستقبل، وتتطلب أن تتوقَّ

ع هذه الحركات عرب تقييم نقاط قوة وضعف املنافس��ني،  التالية من املنافس��ني.  وميكن توقُّ

 والعضوية يف املجموعات اإلس��راتيجية، ووصف اإلسراتيجية املاضية يف العديد من الحاالت؛

ع األهداف اإلس��راتيجية للمنافس، وذلك بالنظر إىل الس��لوكيات   ال يك��ون من الصعب توقُّ
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الس��ابقة للمنظمة.  إن التفكري اإلس��راتيجي يتعلَّق بتوقع ما التايل يف تيار القرارات املتسقة، 

ا السلوك اإلسراتيجي؛ فهو نتيجة االتساق يف صناعة القرار، واتساق القرار هو أمٌر محوري  أمَّ

لإلسراتيجية.  

، فعند تجديد اإلسراتيجية املستقبلية للمنافسني؛ يجب عىل املديرين اإلسراتيجيني  من َثمَّ

البحث عن األمناط الس��لوكية التي تربز من تيار القرارات املتس��قة املتعلقة مبكانة املنظمة 

يف املايض.  

ورغ��م أنَّ تحليل القرارات اإلس��راتيجية األساس��ية للمنافس��ني قد يكش��ف عن نيتهم 

اإلس��راتيجية؛ إال أن الجدول الزمني للقرار اإلسراتيجي ميكن أن يكون مفيداً يف إظهار تيار 

القرارات.  وتتضمن االستجابة اإلس��راتيجية “Strategic Resonse” األهداف اإلسراتيجية 

عها؛ بس��بب نقاط  املحتملة، والتحركات اإلس��راتيجية التالية للمنافس��ني، وهذه ميكن توقُّ

 قوتهم وضعفهم امُلدَرَكني، وإس��راتيجياتهم الس��ابقة، أو عضوية املجموعة اإلسراتيجية؛ إذ 

ل��و كانت املنظمة تخطط لخط��وة هجومية داخل منطقة الخدمة؛ ف��إن تقييم نقاط قوة 

وضعف املنافس، وإس��راتيجياته الس��ابقة، وعضوي��ة املجموعة اإلس��راتيجية، واألهداف 

ع االستجابة اإلسراتيجية املحتملة منه؛ مثاٌل عىل ذلك:   اإلس��راتيجية املفرضة ميكن أن ُيتوقَّ

تحليل HCA لالس��تجابة اإلس��راتيجية للمنافسني تجاه س��وق جديد تدرسه املنظمة؛ هو 

متغرٌي مهٌم يف إسراتيجية توسعها.  

:Likely Response:  Plastic Surgery االستجابة المحتملة:  جراحة التجميل

يجُب عىل املنافس الجديد أو أيٍّ من املنافسني املوجودين إدراك التايل:

ح أن يس��تطيع املنافس��ون تطبيقها كذل��ك؛ خاصة داخل  - تخفيض��ات األس��عار من املرجَّ

املجموعات اإلسراتيجية، ويقوم العمالء ب�التسويق “لجراح التجميل”.  

ح أن تظ��ل قامئًة عىل جراحة  - املنافس��ة داخ��ل املجموعة اإلس��راتيجية األوىل؛ من امُلرجَّ

التجميل التجميلية، ولو استمر “الكساد العظيم”؛ فإن هذا االتجاه سيدفع هذه املجموعة 

إىل تقديم املزيد من املنتجات والخدمات الش��بيهة باملنتج، وتضعها يف منافس��ة أكرب مع 

املجموعة اإلسراتيجية الثالثة.  
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- املنافسة داخل املجموعة اإلسراتيجية الثالثة؛ من املرجح أن تظل حاميًة؛ إذ إن العيادات 

داخل تلك املجموعة ستواصل استثامر املوارد يف مرافق أفضل وأعىل مستوى؛ يف محاولة 

للحفاظ عىل متيُّزهم عن املجموعة اإلسراتيجية األوىل.  

- أعض��اء املجموع��ة اإلس��راتيجية الثانية؛ س��يواصلون كونهم ُمتَبنِّني مبكري��ن للمنتجات 

مة، مع زيادة  واإلجراءات الجديدة، وسيتنافس��ون عىل أساس اإلجراءات واملنتجات املتقدِّ

ح   التأكي��د عىل الجراح��ة الرميمية.  إن أعضاء ه��ذه املجموعة اإلس��راتيجية من املرجَّ

أن يستطيعوا مطابقة تحديثات املنافسني يف اإلجراءات واملنتجات برسعة كبرية؛ من أجل 

الحفاظ عىل تركيزهم يف القيام بعمل جيد.

- إن املجموعة اإلس��راتيجية الرابعة ستواصل منافس��تها بني املجموعات، وسريكز أعضاؤها 

ح أن يتغري  ع��ىل الحفاظ عىل التكافؤ داخل املجموعة؛ إذ إن حجم العيادة من غري املرجَّ

د وجود عدٍد من العيادات األكرب حجاًم  بشكٍل كبري، بالرغم من البيانات القومية التي تؤكِّ

واملتعددة التخصصات.  

ع االس��تجابة املحتمل��ة ملنافس جديد يف منطقة الخدمة؛ هي التقاعد  - إن الصعوبة يف توقُّ

املحتم��ل لع��دد من جراحي التجميل املامرس��ني حالًيا.  وكام هو الح��ال يف التخصصات 

الرئيس��ية والتخصصات الفرعية األخرى؛ فقد يقرر األطباء التقاعد بدالً من َتَبنِّي أنش��طة 

أكرث عدوانية؛ للحصول عىل عدٍد كاٍف من املرىض؛ ليستثمروا ُعرْش الربح، ويفتحون الباب 

أمام األطباء الشباب.  فالرباعة يف جراحة التجميل تصقلها املامرسة؛ ولكن معظم العمالء 

مي الخدمة  ال يري��دون أن يكون��وا املريض الذي يقدم هذا التدريب.  ويج��ب عىل مقدِّ

اكتساب خربة كافية؛ لتجنُّب التعقيدات، وتحقيق كلامت متناقلة إيجابية.  

:Synthesizing the Analyses توليف التحليالت

يج��ُب تجميع التحليل البيئي الخارجي للرعاية الصحية، والتحليل البيئي والعام )انظر:  

الفص��ل الثاين(، وتحلي��ل منافس منطقة الخدمة )ك��ام أوضحناه يف ه��ذا الفصل(؛ لعمل 

استنتاجات منها؛ حتى تكون هذه التحاليل مفيدًة يف صياغة اإلسراتيجية.  ومن السهل عىل 

ُصناع القرار اإلسراتيجي أن يصبحوا مغمورين باملعلومات، ولتجنُّب الشلل نتيجة التحليل؛ 
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فإنه يجب تلخيص التحليل البيئي الخارجي إىل قضايا واتجاهات أساس��ية؛ مبا يف ذلك أثرها 

املحتمل، ثم تلخيص تحليل منافس منطقة الخدمة.  

  Synthesizing the Analyses: توليف التحليالت:  جراحة التجمي��ل

:Plastic Surgery

بالرغم من أن اس��م نط��اق جرَّاحي التجميل األثرياء واملش��اهري أصب��ح اليوم معروفاً 

ل��دى العامة؛ إال أن هناك موقَع ويب اليوم، اس��مه realself.com؛ يقدم تقيياًم من الناس 

العاديني )الذين يشعرون بشكل شخيص أنهم استفادوا من جراحة التجميل( لألطباء حسب 

التخص��ص واملدين��ة.  إن التكاليف املدفوعة من جيب املريض لجراح��ة التجميل مرتفعٌة، 

 GE �وهي رشك��ة تابعة ل ،Care Credit ومرهق��ٌة بالنس��بة لكثريين؛ ولكن التموي��ل من

Capital، قد سمحت للعديد من مواطني شارلوت من أبناء الطبقة املتوسطة بإيجاد ذاتهم 

الحقيقي��ة عرب جراحة التجمي��ل.  وتعمل Credit Care كبطاقة ائت��امن؛ للرعاية الصحية 

وتسمح للمرىض بدفع تكلفة جراحة التجميل عىل فرة زمنية.  

م��ي الخدمة الذين  إن منطقة خدمة جراحة تجميل ش��ارلوت مش��بعٌة بعدد من مقدِّ

يقدمون نطاقاً واس��عاً من اإلجراءات، واملنتجات واألس��عار.  وعدُد جراحي التجميل ُيقدر 

يف العم��وم بأن��ه 1 لكل 50 ألفاً إىل 70 ألفاً من الس��كان، وبالنظر إىل عدد س��كان منطقة 

شارلوت؛ سيكون مطلوب حوايل 20 جراَح تجميل؛ ولكن هناك 28 جراَح تجميل معتمدين 

مون أنفسهم كجراحي  من املجلس، ولديهم مكاتب يف املنطقة؛ باإلضافة إىل 30 مامرساً يقدِّ

تجميل.  من ثم؛ فهناك منافسة كبرية عىل املرىض.  

إن هناك أربع مجموعات إس��راتيجية مميزة؛ كلٌّ منها اس��تطاع الحصول عىل شهادات 

اعتامد املجلس يف جراحة التجميل لدخول الس��وق، وذلك مع وجود املنافسة العالية، وقوة 

؛ فإن املنافس��ة يف كلٍّ من اإلس��راتيجيات  املس��تهلك الكبرية، وتوفر بعض البدائل.  ومن َثمَّ

األرب��ع تك��ون حادًة، وعىل ذل��ك؛ فإن تقديم خدم��ة ممتازة، والحف��اظ دامئًا عىل أحدث 

تكنولوجيا هي مشكلة مستمرة.  

إن هناك منافس��ًة محدودًة عرب املجموعات اإلس��راتيجية، وال ينظر أعضاء املجموعات 
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اإلس��راتيجية إىل أعض��اء املجموعات اإلس��راتيجية األخرى كمنافس��ني خطريي��ن.  ومتيل 

املامرس��ات الجراحية ل��كلِّ مجموعة أن تكون ممي��زًة وخاصًة بكل مجموع��ة، مع زيادة 

ز تجهي��زاً جيداً، وحفاظ  املجموعة اإلس��راتيجية األوىل لركيزها ع��ىل املكتب األعىل املجهَّ

ز املجموعة  املجموعة اإلس��راتيجية الثانية عىل املامرس��ات التقليدية وبيئات املكتب، وتركِّ

اإلس��راتيجية الثالث��ة عىل البيئة املحيط��ة النخبوية مع بيئة منتجع صحي عايل املس��توى، 

وناضج باالهتامم الش��خيص.  ومتثل املجموعة اإلس��راتيجية الرابعة اليوم مامرس��اٍت طبية 

تقليدية أكرث مع أطباء متعددين؛ حيث تكون:  مس��احة املكتب محدودًة أكرث، ويتم اتباع 

امليزانية التي تضعها املجموعة.  

وتهيم��ن املجموع��اُت اإلس��راتيجية األوىل والثالثة عىل الحصة الس��وقية؛ وهذا ألنهم 

يس��وقون لخدماتهم برشاسة.  إن أساس املنافس��ة للمجموعات اإلسراتيجية األوىل والثالثة 

��ا املجموعتان الثانية والرابعة؛ فإنهام تدمجان  ه��و خدمات جراحة التجميل التجميلية.  أمَّ

زون  الجراح��ة الرميمية يف مزيج من منتجهم.  وأعضاء املجموعة اإلس��راتيجية الرابعة يركِّ

ع��ىل تقديم أيِّ نوٍع م��ن الجراحة التجميلية والرميمية املطلوب��ة؛ وذلك من خالل وجود 

متخصص��ني يف أجزاء الجس��م املختلفة؛ فل��و كان املطلوُب متخصَص َيَدْيِن، س��يجد واحداً 

ي هذه  متاح��اً يف املكتب، ولو كان املطلوب متخصص يدين ووجه؛ فإن العيادة توفر وتغطِّ

التخصصات كذلك.  

��ى، وأيُّ وافٍد جديٍد من املرجح جداً أن يعاين من صعوبة ش��ديدة يف  إنَّ الس��وق ُمغطَّ

الحصول عىل أيِّ حصة سوقية، ومعظم الوافدين الُجدد سيفعلون هذا غالًبا كأعضاء صغار 

يف عيادة ش��خٍص آخ��ر.  إن مقدم الخدم��ة الجديد يجب أن يكون لدي��ه بعُض الخربة يف 

إجراءات جراحة التجميل املتنوعة، وأن يكون راغباً يف االس��تثامر بش��دة يف اإلعالن لتطوير 

الوعي بعيادته، واس��تخدام أحدث تقنية )وهي األكرث تكلفة عادًة(، وأن يكون راغباً وقادراً 

عىل امتالك حجٍم منخفٍض من املرىض لبعض الوقت.  بالنظر إىل املخاطر، وعوائق الدخول 

العالية، واملنافس��ة الشديدة...  إلخ، ويبدو أن ش��ارلوت لن تكون أول اختيار أمام جرَّاحي 

التجميل الجدد لفتح عياداتهم.  من ناحيٍة أخرى؛ فإن ش��ارلوت ينمو، وس��كانه أصغر من 

املتوسط، وميتلك قدرة إنفاق تقديرية أعىل.  
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إدارة قوة الدفع اإلس��تراتيجية:  التحقق من صحة االفتراضات اإلستراتيجية 

:Managing Strategic Momentum: Validating the Strategic Assumptions
ك��ام هو الحال يف البيئات العامة وبيئات الرعاي��ة الصحية؛ فإنَّ التحليل املبديئ ملنطقة 

الخدمة يقدم االفراضات أو املعتقدات األساس��ية املتضمنة يف اإلس��راتيجية، ومبجرد وضع 

الخطة اإلس��راتيجية؛ س��يحاول املديرون تنفيذها، ولكن مع تتابع التطبيق؛ س��تظهر رؤى 

أخرى، وس��يصبح هناك فهٌم جديٌد واضح للخدمات التنافس��ية.  إن التغيريات داخل )ورمبا 

خ��ارج( منطقة الخدمة أو من إس��راتيجيات املنافس الجديدة س��تؤثر مب��ارشًة عىل أداء 

املنظمة؛ وبالتايل يجب مراقبتها وفهمها.  إن الوعي التنافيس والتحليل هي أنشطة مستمرة.  

وتقدم خريطة التفكري اإلسراتيجي املقدمة يف النموذج 3-10 سلسلًة من األسئلة املخصصة؛ 

إلظهار اإلشارات عىل وجهات النظر الجديدة املتعلقة بافراضات منطقة الخدمة.  

عرض 3-10:  أسئلة التفكري اإلسرتاتيجي التي تتحقق من صحة االفرتاضات اإلسرتاتيجية:

1- هل اإلسراتيجية متسقة مع البيئة التنافسية؟ 

2- هل لدينا تقييم صادق، ودقيق للمنافسة؟ 

3- هل قللنا من شأن املنافسة؟ 

4- هل املنافس يف فئة/ منطقة الخدمة تغري؟ 

5- هل العوائق أمام دخول فئة الخدمة/ منطقة الخدمة تغريت؟ 

6- هل اإلسراتيجية تركنا ضعفاء أمام قوة القليل من العمالء األساسيني؟ 

7- هل هناك أيُّ تغيري يف عدد أو جاذبية املنتجات أو الخدمات البديلة؟ 

8- هل اإلسراتيجية ضعيفة أمام الهجامت اإلسراتيجية الناجحة من املنافسني؟ 

9- هل يتبع اإلسراتيجية تتبع إسراتيجية منافس قوي؟ 

10- هل تضعنا اإلسراتيجية يف مواجهٍة مبارشة مع منافس قوي؟ 

11- هل الحصة السوقية كافيًة؛ لتكون املنظمة تنافسيًة وتحقق ربحاً مقبوالً؟ 

 The Use of General استخدام تحليل المنافس والتحليل البيئي العام

:Environmental and Competitor Analysis
إنَّ هن��اك فهاًم حقيقياً يف عامل منظامت الرعاية الصحية اليوم؛ بأنه ليس��ت كل منظمة 

ستنجو وتبقى، وأنه ال ميكن لكل منظامت الرعاية الصحية أن تكون “كل يشء لكل شخص”.  
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إن فه��م البيئة الخارجية – مبا يف ذلك البيئة العامة، وبيئ��ة الرعاية الصحية، وبيئة منطقة 

الخدمة/ املنافس – هو أمٌر أس��ايس لإلدارة اإلس��راتيجية وللبقاء.  إن التحليل البيئي العام 

والش��امل لبيئة الرعاية الصحية، وتحليل مناف��س منطقة الخدمة جنباً إىل جنب مع تقييم 

املمي��زات والعيوب التنافس��ية )الفصل الرابع(، وتأس��يس إس��راتيجيات اتجاهية )الفصل 

م أساساً لصياغة اإلسراتيجية.   الخامس( - يقدِّ

:Lessons for Health Care Managers دروس لمديري الرعاية الصحية

إنَّ تحليَل منافس منطقة الخدمة، هو ثالث عنرص يف التحليل البيئي ويزيد الركيز.  إن 

تحليل منافِس منطقة الخدمة هو جانٌب متزايُد األهمية يف التحليل البيئي؛ بسبب التغريات 

التي جرت يف صناعة الرعاية الصحية خالل الِعقد املايض.  

وبصفة خاصة؛ فإن تحليل منافس منطقة الخدمة:  هو عملية تقييم لقضايا فئة الخدمة/ 

ع حركاتهم،  منطقة الخدمة، وتحديد املنافس��ني، وتحديد نقاط قوة وضعف املنافسني، وتوقُّ

م أساساً؛ لتحديد امليزة التنافسية، وصياغة اإلسراتيجية الحًقا.   وهو يقدِّ

تنخ��رُط منظامت الرعاي��ة الصحية يف تحلي��ل منافس منطقة الخدم��ة؛ للحصول عىل 

معلومات املنافس وألسباب هجومية ودفاعية.  ومع ذلك، يجب أن يكون املحللون حذرين 

يف أال ُيخطئ��وا الحك��م عىل حدود منطقة الخدمة، أو أن يقوم��وا بعمٍل ضعيف يف تحديد 

املناف��س، أو املبالغ��ة يف التأكيد عىل الكفاءة الواضحة، أو املبالغة يف التأكيد عىل أين يجب 

التنافس بدالً من كيف يجب التنافس، ووضع افراضات خاطئة، أو أن يصابوا بالشلل بسبب 

التحليل.  

تشمل عمليُة تحليل منافس منطقة الخدمة تحديَد فئة الخدمة الخاصة بالتحليل، وتقييم 

ظروف منطقة الخدمة، وتحليل هيكل منطقة الخدمة، وتحليل املنافس، وتجميع املعلومات 

املجمعة واملحللة.  ويقدم تحديُد فئة الخدمة أساساً للتحليل، وميكن تعريف فئات الخدمة 

بشكٍل واسع جداً أو محدد جداً، وهذا سيتفاوت مع القصد من التحليل.  إن تحديد منطقة 

الخدمة سيشمل تأسيس عوائق جغرافية، وتطوير ملف منطقة الخدمة الذي ميكن أن يضم 

معلومات عن األمناط االقتصادية والدميوغرافية والسايكوغرافية، وأمناط األمراض.  
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إن التحلي��َل الهيكيل ملنطقة الخدمة ميك��ن أن يتحقق من خالل تحليل القوى الخمس 

لبورتر:  تقييم تهديد الوافدين الجدد يف السوق، ومنافسة منطقة الخدمة، وقوة املشرين، 

وق��وة املورِّدين، وتهدي��د املنتجات أو الخدم��ات البديلة.  بعد ذلك، يج��ُب إجراء تحليل 

املنافس��ة، وسيتضمُن التحليل الشامل للمنافس تحديد وتقييم نقاط قوة وضعف املنافس، 

وإس��راتيجية املناف��س، واملجموعات اإلس��راتيجية، وعوام��ل النجاح الحاس��مة، وأفعال 

واس��تجابات املناف��س املحتملة.  أخريًا، يجُب تجميع معلوم��ات منطقة الخدمة واملنافس، 

وعمل االستنتاجات اإلسراتيجية؛ للسامح بتقديم التوصيات.  

يستكش��ُف الفص��ل الرابع كيف تفح��ص املنظمة نقاط قوتها وضعفه��ا؛ لفهم مزاياها 

وعيوبها التنافسية كأساس لصياغة اإلسراتيجية.  

من رف مكتب مدير الرعاية الصحية:
W.  Chan Kim and Renee Mauborgne, Blue Ocean Strategy:  How to Create 

Uncontested Market Space and Make the Competition Irrelevant )Boston, MA:  

Harvard Business School Press, 2005(.

“إن الطريق��َة الوحيدَة؛ للتغلب عىل املنافس��ة هي التوقف ع��ن محاولة التغلب عىل 

املنافسة”.  إن املحيطات الحمراء “Red Oceans” هي كل الصناعات املوجودة اليوم؛ حيث 

مس��احة الس��وق معروفة، وحدود الصناعة معروفة، وقواعد املنافس��ة مفهومة.  و“تصبح 

املنتجات س��لعاً، واملنافسة القاطعة للرقاب تحول املحيطات الحمراء إىل محيطات دموية”.  

أما املحيطات الزرقاء من ناحية أخرى؛ فهي ُتعرَف مبس��احة السوق غري املستغلة من قبل، 

وإتاحة الفرصة للنمو والربح املرتفعني.  

إن املنظامِت يف املحيطات الحمراء؛ تحاول التغلب عىل املنافس��ة؛ من خالل بناء مكانة 

ميكن الدفاع عنها يف الصناعة املوجودة.  ويشارك صانعو املحيطات الزرقاء يف ابتكار القيمة 

الت��ي ُتعد حج��ر الزاوية يف املحيطات الزرق��اء.  إن هذه الرشكات ال تح��اول التغلُّب عىل 

ز عىل صنع َقَفزَات يف القيمة، ومن َثمَّ تفتح الباب أمام مساحات سوق  املنافسة؛ ولكنها تركِّ

جديد وغري مسبوقة.  
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إن هناك ثالَث خصائص إلس��راتيجية املحيط األزرق وهي:  الركيز، واالختالف، والشعار 

ز عىل أش��ياء قليلة نس��بيًّا تتم بش��كٍل  .  أوالً:  متتلك اإلس��راتيجيات تركيزاً؛ حيث تركِّ امُلِلحُّ

جي��د جداً.  إن Curves، هي رشكة رش��اقة للنس��اء، وقد دخلت املحي��ط األحمر لرشكات 

الرش��اقة واللياقة البدنية من خالل الركيز عىل الجوان��ب املرغوبة أكرث يف النوادي الصحية 

التقليدية، وبرامج التدريب املنزيل.  بعد ذلك، اس��تجاب املنافس��ون يف املحيطات الحمراء 

للمنافس��ة وفقدوا تفردهم.  لقد جعلت Curves خدماتها متميزًة من خالل التخلُّص من 

اآلالت الخاص��ة، وبارات العصائر، والس��اونا، ورتََّبت عدداً مح��دوداً جداً من اآلالت املائية 

س��هلة التشغيل وجعلتها يف دائرة؛ لتس��هيل التفاعل بني األعضاء، وَجْعل التدريبات تجربًة 

ممتعة.  ويف املحيطات الزرقاء، مُتيِّز املنظامت نفس��ها عن ملف الصناعة املتوسط.  وأخريًا؛ 

فإن الش��عار امُللح والحقيقي يوصل بفاعلية القيمة املبتكرة يف رشكات املحيط األزرق.  كام 

أن ش��عار Curves ميكن أن يكون “مقابل سعر كوب قهوة يومًيا ميكنك الحصول عىل هبة 

الصحة عرب التمرين الصحيح”.  

إن هناك تناقضاً مثرياً لالهتامم يف إس��راتيجيات املحي��ط األزرق؛ إذ كلام كانت الرشكة 

ناجح��ًة أكرث يف ابت��كار القيمة؛ كان من املرجح أكرث أن تقلِّدها الرشكات األخرى، وكلام كان 

من األسهل تقليد إس��راتيجية املحيط األزرق؛ كان من األقل احتامالً استدامة اإلسراتيجية.  

ويتحول املحيط األزرق إىل أحمر، ويصبح صانعو املحيط األزرق حينها منافسني تقليديني يف 

بحر دموي أو يجب أن يبتكروا شيئاً آخر مرًة أخرى.  انظر - كمثال - إىل نجاح Pfizer مع 

الفياجرا؛ لقد أعادت Pfizer بنجاح بناَء حدوِد الس��وق من خالل تحويل الركيز من العالج 

الطبي إىل تعزيز منط الحياة، وكانت Pfizer ش��ديدة النج��اح، واليوم أصبحت هناك قامئة 

طويلة من املنتجات التي تساعد عىل االنتصاب التي حظيت مبوافقة FDA ومنها:  

dysfunction products including Alprostadil, Caverject, CIALIS, Endex, 

LEVITRA, Muse, Sildenafil, Tadalafil, & Vardenafil.

َخَتم الباحثون الكتاب بإدراك أن املحيطات الحمراء والزرقاء تتواجد معاً دامئاً، وتعلَّمت 

املنظ��امت الناجحة اإلبحار يف كليهام.  ومع ذلك؛ فإن الول��ع بالتقليد يجعل من الرضوري 

عىل املنظامت أن تفهم املنافس��ة يف املحيطات الحمراء، وكيفية خلق واستدامة املحيطات 
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الزرقاء.  نحن نعرف الكثري بشأن كيفية اإلبحار يف املحيطات الحمراء، وهذا الكتاب مخصص 

لبناء “التوازن من خالل توضيح كيفية قيام املنظامت الناجحة بصياغة وتنفيذ إسراتيجيات 

املحيط األزرق”.  

أش��ار أحد املراجعني إىل أن إضافة هذا التوازن كان خطوًة أساسية يف الفراغ املحوري يف 

مجال اإلسراتيجية.  
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المصطلحات والمفاهيم األساسية في اإلدارة اإلستراتيجية:
Competitive Advantageامليزة التنافسية

 Competitor Analysisتحليل املنافس

 Critical Success Factor Analysisتحليل عامل النجاح الحاسم

 Mapping Competitors رسم خريطة املنافسني

Service Areaمنطقة الخدمة

Service Area Competitor Analysisتحليل منافس منطقة الخدمة

Service Area Profileملف منطقة الخدمة

Service Area Structural Analysisالتحليل الهيكيل ملنطقة الخدمة

Service Categoryفئة الخدمة

Strategic Groupاملجموعة اإلسراتيجية

Strategic Responseاالستجابة اإلسرتيجية
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أسئلة للمناقشة في الفصل:

1- م��ا الذي يتضمنه تحليل املنافس يف منطقة الخدمة؟  وملاذا يجُب عىل منظامت الرعاية 

الصحية املش��اركة يف تحلي��ل املنافس؟  وملاذا يجُب عىل املنظ��امت غري الهادفة للربح 

إجراء تحليل املنافس؟ 

2- م��ا العالقة بني التحليل البيئ��ي العام، وبيئة الرعاية الصحي��ة مقابل تحليل املنافس يف 

منطقة الخدمة؟ 

3- ملاذا ُتَعد فئات معلومات املنافس مفيدًة يف تحليل املنافس؟  هل هذه الفئات منافس��ة 

ملنظ��امت الرعاي��ة الصحية؟  وكيف ميك��ن لفئات املعلومات هذه توف��ري تركيز لجمع 

املعلومات وُصْنع القرار اإلسراتيجي؟ 

ال؟  وكيف ميكن التغلب عليها؟  4- ما العوائق أمام تحليل املنافس الفعَّ

5- ارشح الخطوات أو املنطق وراء تحليل منافس منطقة الخدمة.

6- ملاذا يجب تعريف فئات الخدمة أوالً يف تحليل منافس منطقة الخدمة ملنظامت الرعاية 

الصحية؟ 

7- ملاذا م��ن املهم أن ُنعرِّف منطقة الخدمة بوضوح؟  وكيف ميكن الخراق الرعاية املدارة 

أن يؤثِّر عىل تعريف منطقة الخدمة؟ 

8- كيف ميكن الس��تخدام إطار القوى الخمس لبورتر أن يساعد يف تحديد القوى التنافسية 

األساسية يف منطقة الخدمة؟ 

9- مل��اذا ُيَعد تحديد وتقييم نقاط قوة وضعف املنافس، وتحديد اإلس��راتيجية الخاصة به 

جوهريًّا يف تحليل منافس منطقة الخدمة؟ 

10- ما فوائد تحليل املجموعة اإلسراتيجية، ورسم الخريطة اإلسراتيجية؟ 

11- مل��اذا يج��ب عىل منظم��ة الرعاية الصحية أن تح��اول تحديد إس��راتيجيات املنافس، 

واالستجابات اإلسراتيجية املحتملة؟

12- ما الهدف من مرحلة التجميع يف تحليل منافس منطقة الخدمة؟
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الفصل الرابع

  التحليُل البيئي الداخلي والميزُة التنافسية

»أكبُر مشكلٍة تواجه الرعاية الصحية ليست متعلِّقًة بالتأمين وال بالسياسة؛ ولكنها 

متعلِّقٌة بقياسنا األشياء الخطأ وبالطريقة الخطأ«

روبرت كابالن ومايكل بورتر
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حدث تمهيدي: 

التواصُل المزدوُج، والميزُة التنافسية:

م��ن املعروف أنَّ منظامت الرعاية الصحية ذات س��معة طيبة؛ حيث تتصل مع املرىض 

واملجتمعات؛ فهي تستخدُم تقنيات تقليدية؛ مثل:  اإلعالن اإلذاعي، وتوزيع املادة التعليمية 

املجهزة ملستمعني مختلفني، وأساليب اتصاٍل مشابهة أخرى.

وعىل الرغم من ذلك؛ فإن القليل من املنظامت أدركْت اإلمكانيات الناتجة عن وس��ائل 

ة للجامهري الكبرية  التواصل االجتامعي، وتفهم أن الصحة أمٌر شخيص جداً، وأن املواد امُلعدَّ

نادراً ما تخاطب االهتاممات الفريدة للمرىض؛ عالوًة عىل ذلك، عندما يكون دخول املرىض 

إىل نظ��ام الرعاية الصحية أم��راً الخيار فيه؛ فإنهم لن يكونوا مس��تعدين لهذه الخربة؛ مام 

يس��بب لهم ش��عوراً بالضياع والتخبط يف غموض بيئ��ة التقنية املتط��ورة للرعاية الصحية 

وإدراك املعلومات.  ويس��تطيُع املرىض التواصل بس��هولة مع األشخاص يف كل أنحاء العامل، 

ومش��اركة الخربات واملواقف العامة واستكش��اف التجارب الخاصة التي يواجهها اآلخرون، 

والدخول إىل كلِّ أنواع املعلومات الطبية.

ولس��وء الحظ، تختاُر العديُد من منظامت الرعاية الصحية اللجوَء إىل وس��ائل التواصل 

االجتامعي؛ كوس��يلة أخ��رى للتواصل من ط��رف واحد؛ إذ يف بعض الح��االت يكون تركيز 

املنظامت منصبًّا عىل الرتويج للمستشفى أو األداء الطبي بدالً من التوجه إىل قضايا املريض 

واهتامماته.  والقليل من املنظامت التي تدرك هذا اإلجراء تقوم بتطوير سياسات ال تسمح 

إال بنس��بة معينة من املادة الربيدية )اإلعالن( الستخدامه ألغراض الرتويج؛ ففي نظام إنوفا 

الصحي تم بذل الجهد؛ من أجل تأمني نسبة 80-90% من املادة الربيدية )إعالناتها(؛ للتعامل 

مع صحة املريض بدالً من األغراض الرتويجية للمستشفى.

لق��د قامت إنوف��ا باملحاوالت الجادة؛ من أجل اس��تخدام وس��ائل التواصل االجتامعي 

الة؛ فقد أنشأت مجتمعات للفيس بوك يف مجاالت محددة؛ مثل:  الصحة، ورعاية  بطريقة فعَّ

طب األطفال، والجراحة وغريها.  وقد كانت هناك محاوالت من أجل تش��جيع املستخدمني 

عىل الثقة بإنوفا كمصدر للمعلومات الصحية القيمة؛ حيث ميكن نرش معلومات عن النظام 

ولكن هذا فقط بعد بناء الثقة والتوافق مع اهتاممات املجتمعات.  
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وري أن نتذكر رسَّ أهمية وس��ائل التواص��ل االجتامعي؛ فالهدف هو التواصل  ومن الضَّ

مع األصدقاء وتكوين مجتمعات ذات اهتاممات مش��رتكة ومش��اركة بشكٍل أفضل وأرسع.  

عالوًة عىل ذلك؛ فإن ِقلَّة التواصل غالباً ما يكون أمراً سيئاً كعدمه.  إن جودة التواصل أهمُّ 

.  وألن التواصل الفوري ممتٌع جداً مع االس��تخدام الصحيح ل��ه؛ فإننا نخلُط بني  م��ن الَكمِّ

االس��تخدام املفرط لإلعالم مع االس��تخدام األمثل.  إن إعداد وسيلة اتصال اجتامعي يتصف 

بالش��فافية والصدق االجتامعي، وهو املحدد املهم الحتاملية س��امع األفراد ومشاركتهم يف 

جهود التواصل باملنظمة.

بعض التوصيات العامة ملنظامت الرعاية الصحية؛ الس��تخدام أغلب وس��ائل التواصل 

االجتامعي:  

1- التعاون:  عادًة ما يلجأ املرىض إىل اإلعالم االجتامعي؛ ألنهم يخافون ويحتاجون إىل الدعم 

أو ينزعجون بس��بب عدم قدرتهم عىل الوصول إىل ما يحتاجون إليه من موقع املنظمة 

أو أيِّ مجهودات معلوماتية أخرى.

2- إعطاء املرىض فرصًة لإلدالء بتجاربهم:  إذا تقدم أحُد املرىض بش��كوى يجُب االس��تامع 

إليه ومحاولة التوجه إىل حل املشكلة مبارشًة وبشكٍل رسيع، والتدخل بعطف مع إمداد 

يد العون إليه.

3- عدم اللجوء إىل تقنيات التواصل التقليدية؛ مثل:  اإلعالنات وتجنُّب الغموض يف الرسائل.  

4- اس��تمع إىل فطرت��ك:  إن مواقع اإلعالم االجتامعي تنمو وتزدهر بش��كٍل عضوي )مثل: 

 الكائن الحي(.  وستعرف عىل األرجح متى تقوم بعملها، ومتى ال تقوم به ومتى يتوقفون. 

 ال تخَش الفشل؛ فاألصدقاء اليتوقعون الكامل، ومثن الدخول إىل اإلعالم االجتامعي قليٌل 

واملخاطر املادية قليلة.  

المصدر:

Chris Boyer,»Social media for Healthcare makes sense,» Frontiers of Healthcarce 

Service Administration 28,no.  2) 2011( pp.35-41
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أهداف التعلم:  

بعد االنتهاء من هذا الفصل سوف تكون قادراً عىل:

1- فهِم دور التحليل البيئي الداخيل يف تحديد األساس مليزة تنافسية مستدامة.

2- وصِف سلسلة القيمة التنظيمية؛ مبا فيها من مكونات توصيل الخدمة واألنشطة الداعمة.

ل إىل القيمة يف أماكن مختلفة يف املنظمة مبساعدة سلسلة القيمة. 3- فهِم طرق التوصُّ

4- استخداِم سلسلِة القيمة؛ لتحديد مواطن الضعف والقوة.

5- تحدي��ِد العالقة التنافس��ية لكل نقطة قوة أو ضعف؛ مبس��اعدة سلس��لة من األس��ئلة 

ة بدقة. امُلعدَّ

6- وص��ِف كيفية اس��تخدام نقاط القوة والضع��ف ذات الصلة التنافس��ية؛ القرتاح أعامل 

مناسبة.  

تحديُد الَمْيزِة التنافسيِة:  

بالنس��بة له��ذه النقط��ة؛ فقد َت��مَّ تركيز التحلي��ل املوقفي ع��ىل العوام��ل املوجودة 

يف البيئ��ة الخارجي��ة ملنظم��ة الرعاي��ة الصحي��ة؛ كمحاول��ة لإلجابة عىل واح��ٍد من ثالثة 

أس��ئلة إس��رتاتيجية فيام يتعلق بالتحلي��ل املوقفي.  ماذا يجب ع��ىل املنظمة؟  بعد تقييم 

القضايا الخارجية التي تش��مل املنافس��ني؛ فإن تركيز التحليل املوقف��ي ينتقل إىل املنظمة، 

والطرق التي ميكن بها تأس��يس امليزة التنافس��ية.  وكام تطرَّقن��ا إليه يف الحدث التمهيدي؛ 

 حت��ى اإلجراءات البس��يطة؛ مث��ل كيفية التواصل م��ع أصحاب املصلح��ة املعنيني، وميكن 

أن يخلق قيمًة، ومييز املنظمة ويرفع شأنها عىل األقل لفرتة قصرية. 

 إنَّ َخْلق امليزة التنافسية ُيَعد أمراً رضورياً.  وقد استنتَج الخرباء الذين يكتبون عن املَْيزة 

التنافسية أن املنظامت الناجحة قد قامت بتوسيع فجوة األداء بينها وبني منافسيها؛ إذ إنهم 

ال يرضون بامليزة التنافس��ية اليوم؛ بل يريدونها يف الغد.  وكام تم مناقش��ته يف املنظور4-1؛ 

فإن عدداً متزايداً ناجحاً من املستش��فيات تحاول الحصول عىل ميزة تنافسية بَنرْش بيانات 

الجودة لديها للعامة.  إن مهمة تأس��يس ميزٍة تنافسية ُيَعد أمراً مربكاً أحياناً، وليس ناحجاً 

دامئاً.  وتطويُر منتج أفضل بس��عر أقل أو الحصول ع��ىل خدمة أفضل ال يؤدي إىل النجاح.  
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وتتطلُب امليزُة التنافس��ية من املنظمة تطويراً ومتيُّزاً ال ميتلكهام املنافس��ون واليستطيعون 

محاكاتهام.  وتحديد هذا التميُّز يتطلُب انتقال الرتكيز إىل البيئة الداخلية، ونظرة اس��تقراء 

تس��مُح للمنظمة باإلجابة عن الس��ؤال اإلس��رتاتيجي الثاين الذي يتعلُق بالتحليل املوقفي، 

وهو:  ما الذي تستطيع املنظمة عمله؟

منظور 1-4:

َنْشُر تقارير عن بيانات الجودة على مواقع اإلنترنت الخاصة بالمستشفى؟

رَْف��ع التقارير العامة عن َنرْش بيانات جودة املستش��فى للعامة؛ يهدف إىل التعامل مع 

هدفني إسرتاتيجيني:

1- َمْنح املرىض فرصَة استش��ارة األطباء واملشرتين بالرعاية الصحية؛ للتوصل إىل املعلومات 

الضورية؛ التخاذ خيارات واعية )مطلعة(.

2- تشجيع املستشفيات واألطباء عىل املشاركة يف تحسني اإلنتاج املتواصل عن طريق َخْلق 

بيئة صحية وتنافسية؛ للحصول عىل نتائج أفضل للمرىض.

وع��ىل الرغم من أنَّ العملية رمبا تبدو غالباً كعبء؛ إال أن هناك بعض الفوائد املحتملة 

لَجْعل بيانات الجودة باملستش��في متاحًة للعامة.  وبعض األمور األكرث أهمية هي التحكم 

دة والفرصة لتداول أفضل  األفضل يف إرس��ال الرس��ائل، ويف تفس��ري البيانات العالجية امُلعقَّ

املامرسات، واستخدام بيانات الجودة كأداة تسويق.

وما زالت قيمة التقارير العامة لبيانات الجودة باملستش��فى تتطور، وحتى هذا التاريخ؛ 

 فإنَّ دراس��ات الحالة الش��املة مل ُتْظِهر أيَّ تس��جيل بيانات الجودة قد زاد الفاعلية واألمن

  أو الرعاي��ة املرك��زة ع��ىل املري��ض.  وقد يكون بع��ض األس��باب املحتملة لهذا الفش��ل: 

 )1( مقاييس عمليات الرعاية، والنتائج العالجية مل تنضج بعُد. )2( من الصعب الوصوُل إىل 

بيان��ات جودة الرعاية، وغالباً ال يتم تحديث البيانات. )3( الكثري من البيانات هي مجمعة 

أو موسعة )استعامل املتوسطات؛ مام يجعل التمييز بني مقدمي الخدمات أمراً أكرث صعوبًة 

دة؛ مام يجعل  عىل املرىض. )4( يتم تقديم بيانات الجودة باستخدام مصطلحات طبية ُمعقَّ

من الصعب عىل املستهلكني َفْهَم واستخدام البيانات.
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يعتقُد بعض الخرباء أنه باإلضافة إىل جودة البيانات؛ فإن املعلومات املتعلقة بأمور؛ مثل: 

التكاليف التي يدفعها الشخص من جيبه الخاص؛ ميكُن اسرتدادها وعدد األيام بانتظار املوعد 

األول، ومؤهالت األطباء سوف تكون مفيدًة بشكل خاص يف مساعدة املستهلك عىل االختيار.  

مها املستشفى.   وأخرياً؛ فإن مفهوم املستهلك للجودة رمبا يختلُف عن بيانات الجودة التي تقدِّ

يؤيد أغلُب املس��تهلكني فكرَة عرض بيانات الج��ودة للعامة.  ومع ذلك؛ فإن القلَق من 

س��وء املامرس��ة الطبية والخوف من األحكام غري العادلة عن جودة األداء اإلكلينييك؛ تجعل 

الكثري من املستش��فيات مرتددًة يف جعل بياناتها معلنًة للعامة.  ويتش��كك مزودو الرعاية 

الصحية من النتائج غري املقصودة لإلفش��اء العام؛ فعىل س��بيل املثال:  يقوم بعض مزوِّدي 

الرعاي��ة بالتالعب عىل النظام بعدم قبول املرىض ذوي الحاالت املرضية الخطرية جداً؛ حتي 

ال يؤثر األمُر بش��كل س��لبي عىل نتائجهم.  ومن ثم َتمَّ التوصل إىل االقرتاح بأن أي مبادرة؛ 

نحو َنرْش بيانات الجودة للعامة؛ فإنها يجب بشكل عام أن تحقق اآليت:

ز عىل املستهلك العام. - تعزيز مدخل يحركه الطبيب، ويركِّ

- دمج أدوات القياس التي تحرك اإلس��رتاتيجية الكلية والرؤية، وتساعد عىل تحقيق مصالح 

كلِّ األطراف واألطباء واملستهلكني ورشكات التأمني وغريها.

- عرض البيانات بطريقٍة يسهل َفْهُمها، وتجنُّب املصطلحات التقنية.

- تتضم��ن بيانات إضافي��ة؛ )مثل: التكلفة واملواعيد( إضاف��ًة إىل مقاييس معيارية للجودة 

)التكلفة التي ستدفع من الجيب الخاص، وقت االنتظار حتى املوعد األول(.

- تحقيق َدْعم الطبيب لها مبَْنِح حوافز مالية وشهرية لألطباء.

- املشاركة مع خطط تدمج قواعد البيانات؛ من أجل تقارير أفضل.

- تستعمل بيانات دقيقة وعادية وموثوقة، خضعت لتصحيح علمي دقيق.

لة َحَسَب خطورة الحالة؛ لتأخذ يف االختبار فروقات خدمة املرىض. - تستخدم بيانات أداء ُمعدَّ

- الس��عي نحو مقاييس عملية )التخاذ اإلجراءات( وميكن استخدامها؛ لتحسني األداء وأمن 

املريض وجودة الرعاية.

- تأمني حامية معقولة ضد دعاوى سوء املامرسة الطبية والعقوبة غري العادلة.
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تحليُل البيئِة الداخلية:

يت��م تحليُل البيئِة الداخلية يف بع��ض األحيان من خالل تقييم املجاالت الوظيفية؛ مثل:  

العمليات اإلكلينيكية، وأنظمة املعلومات، والتس��ويق والدعم اإلكلينييك، واملوارد البرشية، 

واإلدارة املالية وغريها.  وعىل منط هذا االتجاه؛ فإنَّ كل وظيفة أو نظام فرعي تنظيمي يتم 

تحليل��ه بدقة، ويتم تطوير قامئة من نقاط القوة والضعف وتقييمها.  وبالرغم من أنَّ هذا 

االتجاه كان ناجحاً يف بعض األمثلة؛ إال إنه وبَحدِّ ذاته ال يتعامل بشكل مناسب مع القضايا 

اإلسرتاتيجة بشكٍل كاٍف.  واالتجاه األفضل هو تقييم الطرق املختلفة التي تتبعها املنظامت؛ 

لخلق قيمة للزبائن الحاليني )املرىض( وأصحاب املصالح.  وُتَعد سلسلة القيمة املنظمية أداًة 

مفيدًة؛ لتحديد وتقييم كيفية خلق املنظامت للقيمة.

َخْلق القيمة في منظمات الرعاية الصحية:

يرج��ع نجاُح املنظ��امت إىل قدرتها عىل َخْل��ق قيمة لعمالئها.  وباملث��ل؛ فإن منظامت 

الرعاي��ة ُتَعد ناجحًة إىل املدى الذي نس��تطيع معه خلق قيم��ة للمرىض واألطباء وأصحاب 

املصال��ح اآلخرين الذين تعتمد عليهم املنظمة يف خدماتها.  وُتعرف القيمة بأنها كمُّ الرضا؛ 

فيام يتعلق بالس��عر والنتائج املتوقعة؛ عىل س��بيل املثال:  رمبا يذهب املريض إىل جراحة 

تجميلي��ة، ويدفع مثن��اً باهظاً.  وع��ىل الرغم من أن الس��عر عالي��اً؛ إال إن تحقيق القبول 

االجتامعي، والشعور الزائد بتقييم الذات والثقة بالنفس، رمبا مينح شعوراً كبرياً جداً بالرضا؛ 

م��ام يجعل املريض ُيدرك قيمة عالي��ة جداً.  عىل النقيض، رمبا يذهب املريض إىل عيادة ما 

تقدم الخدمات بأس��لوٍب رديء، وخاٍل من االحرتام، وبالتايل يحصل املرىض عىل قدر ضئيل 

من االهتامم أو مل يحصلوا عليه أبداً؛ فالقيمة هي عالقة بني الرضا والسعر.  وهي ال تعتمد 

عىل السعر بشكٍل منفرد.

سلسلة القيمة المنظمية:

لدى منظ��امت الرعاية الصحية فرٌص متعددة؛ لخلق قيم��ة للمرىض وأصحاب املصالح 

اآلخرين؛ فعىل سبيل املثال:  أنظمة املواعيد الكفؤة واألطباء واملمرضون املهذبون، وأنظمة 

الفواتري الصديقة للمرىض واملنش��آت التي تس��هل الحركة فيها )إش��ارات إرشادية(، وعدم 
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تواجد النظام البريوقراطي والروتني، ميكن أن يؤدي إىل زيادة الرضا بشكٍل كبري.  إن سلسلة 

القيمة املنظمة هي وسائل؛ لتوضيح كيفية ومكان خلق القيمة.

إن سلس��لة القيمة املوضحة يف عرض 4-1، والتي تمَّ الوصول إليها من سلس��لة القيمة 

املس��تخدمة يف منظامت األعامل؛ توضح عن ق��رٍب أكرث املكونات املطبقة للقيمة ملنظامت 

الرعاية الصحية.  وتس��تعجُل سلسة القيمة من منهج التنظيم؛ ورمبا تنشأ القيمة يف النظام 

ال للنظام  الفرعي؛ لتوصيل الخدمة )الجزء العلوي من سلس��لة القيمة(، وباالس��تخدام الفعَّ

الفرعي الداعم )الجزء السفيل(.  وقد َتمَّ َوْضع أنشطة توصيل الخدمة؛ )ما قبل الخدمة، يف 

أثناء الخدمة؛ ما بعد الخدمة( فوق الخدمات والنش��اطات املساندة؛ ألنها أنشطة أساسية؛ 

ن توصيل الخدمة، وتقوم بدعمها.   لَخْلق القيمة عىل الرغم من أن هناك أنشطًة تسهل وتحسِّ

أما عنارص خدمة التوصيل الثالثة وهي:  ما قبل الخدمة ويف أثناء الخدمة ومابعدها؛ فإنها 

د إنتاج خدمة الرعاية الصحية، وتتضمن بشكل أسايس عملية التشغيل للعمل وأنشطة  تَجسِّ

التس��ويق.  وُتَعد الثقافة التنظيمية والبنية التنظيمية، واملوارد اإلس��رتاتيجية أنظمًة فرعيًة 

تدع��م توصيل الخدمة من خالل تأمني مناخ مؤي��د وداعم، ومنظمة معادلة وموارد كافية؛ 

مثل: املوارد املالية، وموظفيهم، وتأهيلهم جيداً، وأنظمة معلومات ومنشآت مالمئة.  وعىل 

الرغم من أنها ليس��ت ظاهرًة دامئاً؛ إال إن مثل تلك األنظمة الداعمة والقيمة التي تضيفها؛ 

الة والكفؤة. هي أمٌر حاسٌم بالنسبة للمنظمة الفعَّ

عرض 4-1: سلسلة القيمة
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سلسلة القيمة كخارطة التفكري اإلسرتاتيجي مُتدُّ واضع إسرتاتيجية الرعاية الصحية بإطار 

عم��ل؛ لتقييم البيئة الداخلي��ة للمنظمة )انظر:  عرض 2-4(.  باإلضافة إىل أنه س��وف يتمُّ 

مناقشة سلسلة القيمة كإطار عمل؛ لتطوير إسرتاتيجيات التنفيذ يف الفصول 8 و 10.

أنشطة تقديم الخدمة: 

ل منظامُت الرعايِة الصحية قيمًة ومميزاٍت مهمة للمنافسني يف األنظمة  ميكُن أن تش��كِّ

الفرعية الثالثة لتقديم الخدمة؛ عيل س��بيل املث��ال:  يف نهاية الصيف وبداية الخريف يبدأ 

مسؤولو الصحة العامة بتذكري املواطنني بأنَّ هذا هو وقت التحصني ضد اإلنفلونزا.  وهناك 

م الخدمة؛ لَخْلق قيمة حتى قبل وصول امل��رىض ألخذ لقاح اإلنفلونزا -  ط��رٌق عديدٌة ملق��دِّ

أنشطة ما قبل الخدمة - قبل إصابتهم باإلنفلونزا.

الة؛ لبناء صورة  َم الخدمة هو الذي يرى إعطاء مطعوم اإلنفلون��زا كطريقة فعَّ إن ُمق��دِّ

؛  ذهنية للمنظمة تتصف باالهت��امم وجودة الرعاية والجودة عامة، ورمبا يقوم ببحث مهمٍّ

م��ن أج��ل تحديد فئِة املرىض التي تحت��اج تطعيامت اإلنفلونزا )أو تلك التي تس��تفيد من 

تطعي��امت اإلنفلون��زا( أين يعيش ه��ؤالء املرىض؟  وأين يعمل��ون؟  وإىل أين يذهبون من 

أج��ل التحصني؟  ما الثمن ال��ذي يرغبون يف دفعه؟  وكيف ميكنهم معرفة الفوائد واملالءمة 

ل مقدُم الخدمة خالل بحثه إىل أن املس��تهلكني يرغبون يف  والس��عر )الرتوي��ج(؟  وقد توصَّ

الحصول عىل تطعيامت اإلنفلونزا؛ لكن تحديد املوعد واالنتظار وغري ذلك غري مناسب أبداً؛ 

ن املس��تهلكني من الحصول عىل  ل��ذا قام مقدم الخدمة بتأجري مكاٍن يف مركز تجاري؛ ليمكِّ

التطعي��امت بس��هولة.  ويتم توفري معلومات إضافية عن س��عر التطعيم يف املركز التجاري 

مي الخدمة اآلخرين للرتويج والتس��عري وللكثري.  وبهذه الطريقة طوَّرت  باملقارن��ة مع مقدِّ

توجهاً س��وقيًّا مميزاً من التس��ويق لي��س معروفاً يف الصحة العام��ة، والكثري من منظامت 

الرعاية الصحية الخاصة.

وعندما يصُل املريض إىل أنش��طة نقطة تقديم الخدمة يف أثن��اء الخدمة، وتتوفر طرق 

ابة، وليس هناك وقت انتظار.   عديدة؛ لخلق القيمة للعميل؛ حيث تكون البيئة نظيفة وجذَّ

وأن تك��ون املمرضة مهذبة وتقدم املعلومات عن اآلث��ار الجانبية املحتملة للخدمات التي 



التحليل البيئي الداخيل وامليزة التنافسية

227اإلدارة اإلسرتاتيجية يف منظامت الرعاية الصحية

م، ومع ذلك ميكن أن تؤدي إىل اإلبداع.  وتحاول املنظامت الخاصة والعامة العديدة  س��ُتقدَّ

تحسني الخدمة بتأمني القيام بخدمات ذات جودة أعىل؛ علاًم بأنه ما زال هناك جدٌل حول 

الة أن تؤدي إىل قي��ام تطورات الخدمة املؤثرة وحدها بتوفري  كيف ميكن للتحس��ينات الفعَّ

ميزة تنافسية محتملة؟  ويف الوقت نفسه عندما يتمُّ دعم خدمات املريض من خالل اإلبداع 

الذي ينتج عنه تحسني املدركة، عىل األقل عىل املدى القصري.

النهاية؛ رمبا تنتج القيمة من خالل أنش��طة ما بعد الخدمة؛ مثل: تقديم املس��اعدة 

الضوري��ة يف ملف التأمني أو التأمني الذي يتم من خالله قبول بطاقات االئتامن؛ كوس��يلة 

بديلة للدفع باإلضافة إىل الدفع النقدي أو الش��يكات.  وأخرياً؛ فإن مكاملًة ودودًة من أحد 

األشخاص يف اليوم التايل ملتابعة الحالة واالطمئنان بعدم وجود آثار جانبية عكسية للمعاملة، 

هي إش��ارٌة مدروسٌة، وميكن أن تؤدي إىل التواصل إىل طرق إرضاء للمستهلكني.  ودراسات 

رضا املريض يف وقٍت الحق رمبا تخدم املستهلك أو تذكره بالرعاية الفائقة التي يحصل عليها، 

أو إذا كان املستهلك غري راٍض عن الرعاية؛ فإن الدراسَة ميكن أن تحدد املجاالت التي تحتاج 

إىل تعديالت.

األنش��طة الداعمة:  خل��ق القيمة يف توصي��ل الخدمة ميكن تعزي��زه إىل حدٍّ كبري من 

خالل األنش��طة الداعم��ة.  وإذا كانت الثقافة التنظيمية ذات توج��ه للخدمة؛ فإن املرىض 

سيش��عرون بذلك يف أثن��اء دخولهم من الب��اب.  وتؤدي البنية التنظيمي��ة إىل زيادة رىض 

ال كفؤ.  ويجب أن يتوفر للبنية معايرٌي كافية؛ من  املريض بتسهيل توصيل الخدمة بشكل فعَّ

أجل ضامن اس��تمرارية الجودة، ووجود مرونة كافية تسمُح باالستجابة للحاجات الخاصة؛ 

وذلك لالس��تجابة للمتطلبات الخاصة.  وُتَعد املوارد اإلس��رتاتيجية أمراً مهامًّ لإلدراك الكيل 

للقيم��ة التي يت��م الحصول عليها يف منظم��ة الرعاية الصحية؛ إذ عندم��ا ميتلك املوظفون 

مه��ارات حقيقي��ة، ويتوفر نظ��ام معلومات حدي��ث، ومواقف لدخول الس��يارات، وأبنية 

ومرافق يتم صيانتها بش��كٍل جيد، وأجهزة معالجة وتشخيص متطورة - فإن كلَّ ذلك سوف 

يك��ون له تأثرٌي إيجايب عىل رىض املريض بالزيارة.  وم��ن املهم أيضاً أن تتوفر أنظمُة تنظيم 

إدارية ومالية حديثة ومتقدمة باالس��تجابة.  إن األنظمة املالية معقدٌة جداً، ويصعب عىل 

املريض فهمها، وفقدان س��جالت املريض ميكن أن تعني للبعض رمبا شيئاً من عدم التنظيم 
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أو ع��دم اس��تخدام املعدات املتطورة باملنظمة.  وهناك عدٌد م��ن الفرص ملنظامت الرعاية 

 الصحية؛ لخلق القيمة عندما يأيت لخدمٍة ما، ولو كانت خدمة بسيطة كالتنظيم.  ومن املهم 
أن ندرك بأن فرص إيجاد قيمة رمبا تضيع أو تدمر يف داخل كل نظام فرعي متاماً مثلام يتم 

إيجاده داخل كلِّ نظام فرعي؛ لذلك فإنَّ أهداف وقيم وسلوكيات املوظفني يجب أن تتحد؛ 

ليك تتجه إىل الهدف العام للخدمة وإرضاء املريض.

عرض 4-2:  وصف مكونات سلسلة القيمة

الوصفمكون سلسلة القيمة

إيجاد قيم��ة تتعلق مبارشًة بضامن الوصول إىل الخدمات، وتقديم الخدمات، تقديم الخدمة

ومتابعة خدمات الرعاية الصحية بش��كٍل مبارٍش يف تأمني الدخول إىل خدمات 

الرعاية الصحية، والتزويد بها واإلرشاف عليها.

ال للرعاية الصحية؛ الرعاية الصحية الفعلية.أنشطة ما قبل الخدمة إيجاد قيمة قبل التقديم الفعَّ

تعريف املجموعات املعرتَف بها )األجزاء التي تش��كل الس��وق( والتي تشكل بحث السوق/ التسويق

السوق؛ تجميع معلومات؛ لتحسني الجودة.

تحديد الجزء املناسب املراد إرضاؤه بخدمات الرعاية الصحية.السوق املستهَدف

املعروض��ة  الخدم��ات 

واالسم التجاري

َنرْش املعلومات للمرىض املحتملني وغريهم من أصحاب املصالح حول األسعار 

واملنتج��ات ومكان الخدم��ات املتوفرة من خ��الل منظمة الرعاي��ة الصحية 

املحددة.

تحديد جدول األسعار والخدمات املتوفرة.األسعار

األعامل التي تساعد املريض عىل الدخول إىل نظام تقديم الرعاية الصحية.  التوزيع/ والتخزين

من بينها:  تحديد املواعيد، والتسجيل، وموقف السيارات.

مه الرعاية الصحية متضمنًة اإلعالن، الرتويج توصيل معلومات إىل الزبائن حول ما تقدِّ

ووسائل التواصل االجتامعي، وغريها.

إيجاد قيمة يف أثناء التقديم الِفعيل للرعاية الصحية للمريض.أنشطة يف أثناء الخدمة

األعامل التي تتعلَّق بتقديم الرعاية الصحية فعلياً.  العمليات اإلكلينيكية

تحسينات كفاءة وفعالية خدمات الرعاية الصحية.  الجودة

تحسنُي العمليات املوجودة أو عمليات التشغيل الجديدة.  اإلبداع يف العمليات
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تحديد املنتجات الجديدة واألس��عار، وتحديد الزبائن الُجدد، وتزويد العمالء التسويق

باملعلومات.

 تعزيز خربة إيجابية للمريض بالرعاية الصحية.إرضاء املريض 

إيجاد قيمة بعد حصول املريض عىل الرعاية الصحية.أنشطة ما بعد الخدمة

تحديد الخدمات اإلضافية الضورية؛ لتكميل الرعاية الصحية منذ البداية.املتابعة

اإلجراءات اإلضافية، وتحديد املواعيد، واملتابعة.الرسيرية

د باملعلومات، وتقيي��م إرضاء الزبون، واس��تمرارية جودة التسويق األع��امل التي ت��زوِّ

الرعاية.

لتحرير الفواتري، والوثائق، وَجْعلها واضحًة وسهلة الفهم.الفوترة

تسهيل دخول املريض إىل مواقع الرعاية الصحية األخرى.املتابعة

اإلشارة إىل أفضل األماكن العالجية.الطبي

التزويد باملعلومات حول األماكن العالجية؛ من أجل رعاية أشمل وتتبع نتائج التسويق

الرعاية.

 أنشطة سلسلة القيمة املتواجدة؛ من أجل املساعدة يف تقديم خدمات صحة األنشطة الداعمة

الة. فعَّ

البيئة األهم التي تعمل منظمُة الرعاية الصحية فيها.الثقافة التنظيمية

االفرتاض��ات التي يش��ارُك به��ا املوظفون وغريه��م يف املنظم��ة؛ فيام يتعلق االفرتاضات املشرتكة

بكل نواحي تقديم الخدمة؛ )عىل س��بيل املث��ال: احتياجات املرىض، وأهداف 

املنظمة(.

املبادئ اإلرشادية للمنظمة واملوظفون، والقيم لدى املوظفني بخصوص التميُّز، القيم املشرتكة

وتحمل املخاطر وغريها.  

َفْهم السلوك املنظمي الذي ميكن أن ميثِّل قيمًة للمرىض.املعايري السلوكية

تلك النواحي من بنية املنظمة القادرة عىل إيجاد قيمة للعمالء/ املرىض.البنية التنظيمية

بنية ترتكز عىل عملية أو أنش��طة يس��تخدمها املوظف��ون؛ )مثل:  العمليات الوظيفة

الجراحية، واملوارد املالية والبرشية(.  

الوحدات الرئيس��ية التي تعمل بشكٍل مس��تقل، وتخضُع لتعليامت السياسة القسم

العليا للرشكة األم للمستش��فيات، وقس��م املرىض الخارجني، والقسم الشاميل 

الغريب(.
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بني��ة ذات بعدين؛ حي��ث يوجد فيها أكرث من مركز س��لطة متفرد، ويعملون املصفوفة

معاً وبالتناوب؛ )عىل س��بيل املثال: فريق متعدد االختصاصات مع ممثلني من 

الطب، وهيئة التمريض، واإلدارة(.

املوارد الخالقة للصحة؛ مثل:  املوارد البرشية، وموارد املعلومات والتكنولوجيا املوارد اإلسرتاتيجية: 

الضورية؛ لتقديم الخدمات الصحية.  

امل��وارد املالية املتطلب��ة؛ لتوفري املنش��آت، واألجهزة واملع��دات، والكفاءات املالية

املتخصصة الضورية؛ لتقديم الخدمات الصحية.

أفراد ذوو مهارات متخصصة، والتزام بتقديم الخدمات الصحية.البرشية

الربمجي��ات الصعبة، والناعم��ة، وأنظمة معالجة املعلوم��ات املطلوبة لدعم املعلومات

توصيل الخدمات الصحية.

املنشآت واألجهزة الضورية؛ لتقديم الخدمات الصحية.التكنولوجيا

تحديد الَمْيزة التنافسية الحالية والمحتملة:  

إن تقييم نق��اط القوة والضعف الحالية واملحتملة ذات الصلة بالتنافس��ية؛ هو هدف 

��بل/ املمرات  التحليل البيئي الداخيل.  وحيث إن نقاط القوة املرتبطة بالتأمني هي يف السُّ

إىل َمْيزة تنافس��ية ُمستَدامة؛ فاملَْيزة التنافس��ية يتمُّ خلقها يف املنظمة يف شكٍل قوى، وهي 

مهمٌة يف البيئة الخارجية.  وكام َتمَّ توضيحة يف منظور 4-2؛ فهناك العديد من الطرق لنقاط 

القوة ذات الصلة بالتنافس لتنافسية ميكن أن تؤثِّر عىل قدرة املنظمة، وعىل بناء واستدامة 

امليزة التنافسية.  

تحديُد نقاِط القوة والضعف:

تحدي��ُد نق��اِط القوة والضع��ف الداخلية أمٌر ميثل تحدي��اً؛ لكنه ُيَع��د مهمًة رضوريًة 

إلس��رتاتيجي الرعاي��ة الصحية عن��د تقييمهم للبيئ��ة الداخلية.  عىل الرغ��م من ذلك؛ فإن 

الصفات التنظيمية التي تبدو أنها متثِّل نقاَط القوة األساس��ية لإلس��رتاتيجيني رمبا تكون لها 

أهميٌة ضئيلة للمرىض وأصحاب املصالح، أو رمبا تكون هي نقاط قوة املنافسني.

 ففي املايض؛ س��محت البيئة املس��تقرة بوضع إس��رتاتيجيات ثابت��ة تعتمد عىل واحدة 
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أو اثن��ني من نقاط القوة؛ ليك تكون ناجحًة لس��نوات؛ خاصة بالنس��بة للمنظامت الكبرية 

املهنية.  لقد كانت املَْيزة التنافس��ية للكثري من منظامت الرعاية الصحية يف األس��اس مسألة 

تتعل��ق مبوقع تواجد مكتب الطبيب واملستش��فى أو مكتب املبيع��ات الذي يحتلُّ املكانة 

التنافسية املعروفة جيداً.  أما يف بيئة اليوم، فرمبا تتحول نقاط القوة بشكٍل رسيع إىل نقاط 

ضعف؛ حيث إن اإلسرتاتيجيات الناجحة تواجه تحدياً من املنافسني.  وُيَعد العنرص األسايس 

للنش��اط اإلس��رتاتيجي هو التقييم املس��تمر لنقاط القوة والضعف يف املنظمة فيام يتعلق 

بالبيئة.  

فبعض نقاِط القوى لدى منظامت الرعاية الصحية واضحٌة، ومن املمكن إدراكها بسهولة؛ 

فعىل س��بيل املثال:  املوقع املكاين رمبا يكون ميزًة إس��رتاتيجيًة؛ ألنه مينع املنظامت األخرى 

من َشْغل ذلك املوقع الخاص، وأيضاً من السهل إدراك نقاط الضعف.  وعندما تلجأ الرشكة 

إىل املبالغة يف متويل منش��آتها باالقرتاض؛ فإنها رمبا ال تكون ق��ادرًة عىل متويل التكنولوجيا 

الناش��ئة، ونقاط قوة أخرى هي )غري موضوعية(؛ حيث إنها متثِّل آراء هؤالء الذين يقومون 

بالتقييم؛ عىل س��بيل املثال:  رأي املوظفني بأنَّ وسيلة الرعاية الطويلة األمد هي نقطة قوة 

شخصية.  ورمبا يعتقد املوظفون أنهم يقدمون بيئًة عطوفًة؛ ولكن هل يعتقد املرىض ذلك؟

وهن��اك نقاُط قوٍة وضعٍف غري واضحة متاماً، وميك��ن تحديدها فقط من خالل عالقتها 

بنقاط القوة والضعف للمنافس��ني األساس��يني؛ عىل س��بيل املثال: رمبا يفق��د مركز صحي 

أكادميي مشهور عاملياً جرَّاحاً مشهوراً بالنسبة ملستشفى محلية تحاول أن تبني قوًة أكرب من 

ص الجراح، ورمبا يبقى املركز الطبي قويًّا جداً؛ من حيث الخدمات  املج��ال الرسيري؛ لتَخصُّ

؛ حيث يوجد املقر الحايل  التي يقدمها؛ ولكن لديه ضعٌف نسبيٌّ متعلق باملستشفى املحيلِّ

  . للجراح، وتلتحق بهذا إىل أيِّ مستشفى محيلِّ

 ترتك��ُز املمي��زاُت ملؤسس��ة ما عىل موارد ن��ادرة أو َوْف��رة يف املوارد:  كف��اءات خاصة 

أو مه��ارات، أو ق��درات إدارية لوجس��تية.  وباملثل رمبا تنتج العيوب التنافس��ية من نقص 

املوارد والكفاءات أو القدرات.  



الفصل الرابع

اإلدارة اإلسرتاتيجية يف منظامت الرعاية الصحية 232

منظور 2-4:

آراء بديلة حول الَمْيزة التنافسية:

إنَّ تحقي��َق ميزٍة تنافس��ية، والحفاظ عليها هو هدف اإلس��رتاتيجية، وتجرِّب املنظامت 

إس��رتاتيجيات مختلفة؛ لتحقيق املميزات التنافس��ية عىل املنافسني بش��كٍل يعتمُد عىل ما 

يعتقدون أنه نقاط قوتهم وضعفهم التنافسية.  

وبالرغم من أنَّ امليزة التنافس��ية ُتناَقش عادًة عىل ثالثة مس��تويات:  املستوى العاملي، 

ومس��توى الصناعة، ومس��توى الرشكة؛ إال إنه بالنس��بة إلس��رتاتيجي الرعاية الصحية، ُيَعدُّ 

م محليًّا.  إن امليزة التنافسية عىل مستوى  مستوى الرشكة هو األكرث أهميًة؛ ألن الخدمة ُتقدَّ

الرشكة:  هي قدرُة املنظمِة عىل تصميم وإنتاج وتس��ويق منتجات/ خدمات تتفوق عىل ما 

مه املنافسون، مع األخذ يف االعتبار السعر واملميزات غري السعرية األخرى غري املتعلقة  يقدِّ

بالس��عر.  إن مصادر املَْيزة التنافس��ية هي تلك األصول امللموس��ة وغري امللموس��ة )املوارد 

م مي��زًة تتفوق بها الرشكة عىل  والكف��اءات( والعملي��ات )القدرات( يف املنظمة، والتي تقدِّ

املنافسني يف أذهان العمالء.  

إنَّ عوامل؛ مثل:  املوقع واملرافق عادًة ما كان ُيعتَقد أنها مصادر امليزة التنافسية األساسية 

يف مجال الرعاية الصحية؛ ولكن التنافس��ية ارتبطت كذلك مع قاعدة موارد املنظمة، وهي 

عامٌل مهمٌّ يف التنافسية عىل مستوى الرشكة.  ولسوء الحظ، فإن الرتكيز عىل املوارد وحدها 

قد ينتج عنه إغفاٌل لعوامل مهمة أخرى؛ مثل:  التوجه للمريض يف السوق، ومكانه، ويف بيئة 

الرعاي��ة الصحية الديناميكية، وُتَعد ق��درات؛ مثل:  املرونة، والخفة، والرسعة، والقدرة عىل 

التكيُّف أكرث أهميًة حتى من املوارد يف تحقيق املَْيزة التنافسية، والحفاظ عليها.  

رمبا تكون أكرث اآلراء الواعدة عن التنافسية، هي تلك التي تدمُج أهمية املوارد والقدرات 

يف تحقيق امليزة التنافس��ية، وُيَش��ار إىل تلك املناهج أحياًنا بنامذج APP )األصل - العملية 

- األداء(.  تس��اعد هذه النامذج املديرين عىل دراس��ة:  كيف ميكن لألصول امللموسة وغري 

امللموس��ة يف املنظم��ة أن ُتدَمج؛ لتحقيق النوات��ج املرغوبة )األداء(؟  ك��ام متتلك إمكانية 

مساعدة قادة الرعاية الصحية يف التفكري بشأن امليزة التنافسية.  
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ز عىل الوظيفية، وتش��جع اإلسرتاتيجيني  ال تش��جع هذه النامذج عىل التفكري املنعزل امُلركِّ

مي ككل، وهو ما ينتج عنه عادًة مميزاٌت ال ترتكز يف نظام منظمي  عىل التفكري يف النظام امُلنظَّ

فرع��ي واحد.  إنَّ ه��ذه النامذج ذات قيمة خاصة بالنس��بة ملنظامت الرعاي��ة الصحية التي 

اعتمدت عادًة عىل مجال واحد؛ )كمثال: التميز الرسيري(؛ لتحقيق ميزة تنافسية، ثم تكتشف 

بعد ذلك أن التميز يف مجاٍل واحد من سلسلة القيمة غري كاٍف للتغلب عىل نقاط الضعف يف 

ي البريوقراطية، وعدم الرغبة يف التغيري.   املجاالت األخرى؛ مثل:  صعوبة الوصول، تَحدِّ

المصدر:

Ajitabh Ambastha and K.  Momaya, “Competitiveness of Firms:  Review of Theory, 

Frameworks, and Models,” Singapore Management Review 26, no.  I )2004(, pp.  45-56.

:Resources الموارد

إنَّ ”املنظور القائم عىل املورد“ بش��أن اإلس��رتاتيجية يناقُش أن املوارد الَقيِّمة، والغالية 

الثمن، والتي من الصعب نس��خها هي مفتاح للميزة التنافس��ية املس��تدامة.  وبالرغم من 

 أن املنظور القائم عىل املورد كان جزًءا ال يتجزأ من التفكري اإلس��رتاتيجي ألكرث من عقدين؛
ر ونضج بش��كٍل مس��تمر إىل نظرية شاملة يف الس��نوات األخرية.  وإن االفرتاض   إال إنه تطوَّ

األس��ايس:  هو أنَّ ”حزمة املورد“ التي تس��تعمله منظامُت الرعاية الصحية؛ لخلق وتوزيع 

الخدمات الصحية يتمُّ تطويرها بش��كٍل غري متس��اوٍ - جزئيًّا ع��ىل األقل - فاملنظامت ذات 

الحد األدىن من املوارد ميكن أن تصل إىل نقطة التعادل، أما ذات املوارد الرديئة؛ فيمكن أن 

تختفي، أما تلك ذات املوارد املتفوقة؛ فهي تحقق األرباح عادًة.

 إن بناَء اإلسرتاتيجية عىل االختالفات يف املوارد بني املنظامت يجُب أن يكون أمراً تلقائيًّا 

ولي��س أمراً جديراً باملالحظة.  وم��ع ذلك؛ فإن الحجة أبعُد ما تك��ون عن الوضوح، خاصًة 

 يف ضوء االنتباه الش��ديد املعطى للبيئة الخارجية يف صياغة اإلس��رتاتيجية.  إضافًة إىل ذلك؛ 

ف��إن هناك العديد من األن��واع املختلفة من املوارد.  وحديثاً برزت مش��كلُة تزامن تنظيم 

زَت عىل فعالي��ة مديري الرعاية الصحية يف هيكلة وتجمي��ع وقوة رفع املوارد،  امل��وارد وركَّ

وليس فقط عىل مقدار املوارد التي متتلكها املنظمة.  
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إن امل��وارد هي مخ��زوُن العوامِل غري البرشي��ة املتاحة لالس��تخدام يف إنتاج الخدمات 

والبضائ��ع.  ق��د تكون املوارد ملموس��ًة، كام يف حال��ة األرض والعامل��ة ورأس املال، أو قد 

معة والشهرة.  وال يجب التقليل من  تكون غري ملموس��ة؛ كام يف حالة امللكية الفكرية والسُّ

أهمية املوارد غري امللموس��ة، وقد أش��ار Robert Kaplan و David Norton إىل أنه عىل 

 العكس من املوارد املالية واملادية، املوارد غري امللموسة من الصعب عىل املنافسني تقليدها؛ 

مام يجعلها مصدراً قوياً للَمْيزة التنافس��ية املس��تدامة؛ عالوًة عىل ذلك، وطبًقا ل� اس��تبيان 

Harris للرعاية الصحية التفاعلية؛ فإن الس��معة الجيدة، وتوصيات األطباء املوثوق فيهم؛ 

ه��ام اثنان من أك��رث املؤرشات أهميًة لجودة الرعاية الطبي��ة.  ولقد حصلْت هذه العوامل 

عىل رَُتٍب أعىل من رتب املؤارشات امللموس��ة للموارد، وهذا يشمل املوقع واملظهر والحالة 

املادية للمرافق.  

:Competencies الكفاءاُت

إن الكف��اءة قامئٌة عىل املعرفة واملهارات؛ وبالت��ايل ُتَعد برشيًة متاماً، ورمبا تكون مصدراً 

قوياً للميزة التنافس��ية املس��تدامة القوية بالنسبة لعدد كبري من منظامت الرعاية الصحية، 

ه باألفكار واملعرفة الفكرية، وليس  وتقع امليزة التنافس��ية يف القدرة عىل َخْلق اقتصاد ُموجَّ

كفاءات التكلفة فقط؛ عىل س��بيل املثال:  اعتمدت املنظامت يف مجال الصناعات الدوائية 

لس��نوات عديدية عىل املعرفة الفكرية، والصناعة هي أكرث إبداعاً اليوم مام كانت عليه يف 

فرتة منوها الرسيع خالل مرحلة ما بعد الحرب العاملية الثانية.  

تك��وُن الكف��اءاُت يف العديد من الحاالت، معق��دًة اجتامعيًّا، وتتطلُب ع��دداً كبرياً من 

الناس الذين يش��اركون يف أنشطة منسقة؛ عىل سبيل املثال: لدخول سوق معينة أو لتقديم 

خدم��ات معينة؛ يجب عىل املنظمة امتالك ”الح��د األدىن من الكفاءات“، والحد األدىن من 

املعرف��ة واملهارات املطلوبة والضورية؛ للتنافس يف منطقة معينة.  ولو أرادت مستش��فى 

الرعاي��ة الحادة تقديم خدمة الرعاية القلبية؛ فإنه يجُب عليها امتالك حدٍّ أدىن من الطاقم 

دة يف الرعاية القلبية، وبالرغم من أن كلَّ املنظامت  الرسي��ري لديهم مهارات ومعارف ُمحدَّ

م الخدم��ات القلبية ُيفرَتض أنها متتل��ك الحدَّ األدىن من الكف��اءات؛ فإن واحدًة   الت��ي ُتقدِّ

أو اثنني فقط منهم سيطورون املعرفة واملهارات الالزمة إىل الدرجة التي يصبحون بها ذوي 
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كف��اءة ممي��زة.  إن هذا النوع م��ن الكفاءات هو نقطة قوة عالي��ة التطور ميكن أن تكون 

حاسمًة يف تطوير ميزة تنافسية مستدامة.  

:Capabilities القدرات

إن ق��درَة منظمة الرعاية الصحية عىل الَجْمع بني املوارد والكفاءات - مًعا عادة - إلنتاج 

الخدمات املرغوبة ُتعرَف باس��م القدرة.  كام أن التنسيق بني املوارد والكفاءات؛ هو مصدر 

محتمٌل آخر للَمْيزة التنافسية املستدامة.  إن القدرة عىل تنسيق املوارد والكفاءات بفاعلية 

وبكفاءة؛ لتحقيق التآزر التكاميل عرب القيادة واإلدارة - ميثل القدرة؛ عىل سبيل املثال: بعض 

األصول ال تخلق قيمًة بنفس��ها أبًدا؛ بل يجب جمعها مع أصوٍل أخرى؛ مثل:  االس��تثامرات 

يف تكنولوجيا املعلومات ”IT“ )مورد( قليلة القيمة ما مل يتم إكاملها بتدريب موارد برشية 

��ال )كف��اءات(.  وعىل العكس من ذلك تجُد العديد من برامج تدريب HR ذات  ”HR“ فعَّ

قيمٍة قليلة؛ ما مل يتم إكاملها بتكنولوجيا حديثة وأدوات إدارية.  ويتضمن مثاٌل آخر اإلدارة 

الة لسلس��لة توريد منظ��امت الرعاية الصحية؛ فاألفراد الق��ادرون عىل بناء العالقات،  الفعَّ

والحف��اظ عليها م��ع املورِّدين يطوِّرون مميزاٍت مهمة يتفوقون بها عىل منافس��يهم.  وكام 

ناقش��نا يف املنظور 4-3؛ فإنَّ إحدى األدوات اإلدارية الس��تغالل املوارد والكفاءات بش��كٍل 

  .“Lean Six Sigma” أفضل، وتقليل األخطاء يف الرعاية الصحية يف سيجام ستة الرشيقة

وتنقسم القدرات إىل الفئتني التاليتني:  

1- القدرة عىل عمل تحس��ينات ديناميكية عىل أنش��طة املنظامت ع��رب التعلُّم، والتجديد، 

والتغيري مع مرور الوقت.  

2- الق��درة ع��ىل تطوي��ر رؤى إس��رتاتيجية، وإدراك وترتيب امل��وارد والكف��اءات؛ لتطوير 

إسرتاتيجيات جديدة ِقَبل املنافسني أو بشكٍل أفضل منهم.  

إن الق��درات ه��ي بناٌء معامري، أو آلي��ات ربٍط يتمكن القادة م��ن خاللها من اإلفادة 

من امل��وارد والكفاءات، ودمجهام بطرٍق جديدة ومرنة؛ لتطوير موارد وكفاءات جديدة مع 

هم وتجديدهم ألنفسهم، وملنظامتهم باستمرار.   تعلُّمهم وتغريُّ

؛ فإنَّ القدرات:  هي دمُج وتنس��يُق ق��درات املديرين والق��ادة؛ لجمع املوارد  ِم��ن َث��مَّ
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والكفاءات معاً بطرٍق تتفوق عىل املنافسني؛ إذ إنَّ مخزون املوارد واملعرفة واملهارات التكاملية 

املوجودة يف منظامت الرعاية الصحية؛ قد ال تكون كافيًة لضامن ميزة تنافس��ية مس��تدامة؛ 

ح أن ميتلك اثنان أو أكرث من املنظامت املتنافسة يف سوق الرعاية الصحية املوارَد  فمن املرجَّ

والكفاءات املامثلة نفس��ها.  وعندما يكون هذا هو الحال؛ فإن امليزة التنافس��ية قد تكون 

نتيج��َة الق��دراِت املختلفة؛ مثل:  الثقاف��ة الفريدة من نوعها، أو القيادة اإلس��رتاتيجية، أو 

مجموعة من العمليات املفهومة من الناحية اإلسرتاتيجية.  بعبارٍة أخرى؛ إنه ميكن النظُر إىل 

القدرات باعتبارها عمليات أو طرق جمع وتنظيم الكفاءات واملوارد؛ من أجل الحصول عىل 

ميزة تنافسية، ومتثِّل القدرات القدرة عىل حشد املوارد واملهارات واملعرفة بطرٍق فريدة من 

نوعها، وتنسيق املهارات التشغيلية املتنوعة، ودمج تياراٍت متعددة من التقنيات.

إنَّ منظ��امِت الرعاي��ة الصحية التي ال متتلك موارَد متفوق��ة أو كفاءاٍت فريدة؛ ميكنها أن 

تحقق مزايا تنافس��ية مستدامة إذا كانت عىل درجة كفاءة عالية للغاية؛ بحيث تحوِّل املوارد 

الة للتكنولوجيا  واملهارات العادية إىل أصول إسرتاتيجية حقيقية؛ عىل سبيل املثال:  اإلدارة الفعَّ

الة لتكنولوجيا  هي أكرث أهميًة من أجهزة الكمبيوتر والربمجيات الجديدة؛ حيث إن اإلدارة الفعَّ

ر ميزة  املعلومات ينتُج عنها خدمات تس��تجيُب بشكٍل فريد الحتياجات العمالء؛ ومن َثمَّ توفِّ

تنافسية.  ويستند تطوير هذا النوع من القدرات عىل أربعة مبادئ مرتابطة:

1- قد تكون العمليات هي وحداُت البناء األساسية لإلسرتاتيجية؛ إضافًة إىل الناس، واملنتجات 

والخدمات، واألسواق.

م قيمًة  2- يعتمُد النجاُح التنافيسُّ عىل تحويل عمليات املنظامت الرئيسية إىل خدمات تقدِّ

أعىل للعمالء باستمرار.

3- تخل��ق املنظامت هذه القدرات من خالل االس��تثامرات اإلس��رتاتيجية يف البنية التحتية 

الداعم��ة الت��ي ترتبط معاً، وتج��اوز الوظائف التقليدية، وأي مكّون منفرد يف سلس��لة 

القيمة؛ ألن القدرات تتقاطع بالضورة مع معظم الوظائف، ومكونات سلس��لة القيمة؛ 

لذلك سيكون الرئيس التنفيذي هو بطل اإلسرتاتيجية املرتكزة عىل القدرات.
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المنظور 3-4:

:Lean Six Sigma سيجما ستة الرشيقة

ترتبُص احتامالت وجود أخطاء بكلِّ جوانب املنظامت، وقد تحوَّلت العديُد من املنظامت 

إىل تقنيات سيجام ستة؛ للعثور عىل هذه األخطاء.  وتم تطوير ”سيجام ستة“ يف الثامنينيات 

بواس��طة رشكة موتوروال )Motorola(؛ لتعريف وتحديد العي��وب والتحكم فيها، ومنذ ذلك 

الحني تمَّ اس��تخدام س��يجام س��تة بنجاح كبري من ِقَبل رشكات تصنيع؛ مثل:  جرنال إلكرتيك 

)General Electric(، ومايكروس��وفت )Microsoft(، و3M؛ فض��اًل عن عدٍد من منظامت 

الرعاية الصحية.  وبالرغم من هذا، اس��تغرقت مؤسسات الرعاية الصحية عقدين من الزمن؛ 

اللتقاط هذا االتجاه؛ إال أن هناك عدداً متزايداً بدأ يف اعتامد سيجام ستة، وامتدادها سيجام 

.“Lean Six Sigma” ستة الرشيقة

إن س��يجام ه��و الرمُز الذي يس��تخدمه اإلحصائيون؛ لتمثيل انح��راٍف معياري واحد من 

 املتوس��ط )مقي��اس للتباي��ن(؛ والهدف الرئييس من س��يجام س��تة هو القضاء ع��ىل التباين

 أو العيوب.  ورغم أن التقديرات تش��رُي إىل أن معظم الرشكات تعمل عىل مس��توى س��يجام 

أربعة - مع التغايض عن 6210 من العيوب لكل مليون وحدة - إال إن هدف سيجام ستة هو 

تقليل العيوب إىل 3.4 فقط لكلِّ مليون وحدة.  ويبدو هذا الهدف صعباً، ولكن ميكن تحقيقه 

من خالل ُخطة من خمس مراحل:  تحديد األهداف، وقياس األداء الحايل، وتحديد األس��باب 

الجذرية للعيوب، وتحسني العمليات؛ للقضاء عىل العيوب، ومراقبة األداء املستمر.  يف اآلونة 

ى املنظمة الرش��يقة.  إن الرتكيز األس��ايس  األخرية؛  َتمَّ جمع س��يجام س��تة مع مفهوم ُيس��مَّ

للمنظمة الرشيقة، هو القضاء عىل الَهْدر، وتبسيط العمليات عىل أساس املبادئ التالية:

- القيمة:  َخْلق قيمة؛ من خالل فحص ما هو مهم بالنسبة للمستخدم النهايئ.

-  تيار القيمة:  فهم وتحديد الخطوات التي تضيف قيمًة، والخطوات التي ال تفعل ذلك.

- التدفق:  الحفاظ عىل الزََّخم طوال العملية، والقضاء عىل الَهْدر والتأخري.

- الس��حب:  تجنُّب الفائض والس��امح لطلب العمالء بَس��ْحب املنتج أو الخدمة؛ لتحديد 

العرض.



الفصل الرابع

اإلدارة اإلسرتاتيجية يف منظامت الرعاية الصحية 238

- الس��عي إىل تحقيق الكامل:  من خالل تحديد مس��توى األداء األمثل، ومستوى الخدمات 

املثالية الذي يتطلب السعي املستمر إىل التحسني.

وأحُد األمثلة عىل هدف سيجام ستة الرشيقة يف مجال الرعاية الصحية؛ هو ”قواعد أوتاوا 

للكاحل“، التي ُتستخَدم يف تشخيص التواء الكاحل؛ فمنذ عرشين عاماً مضت، كان كلُّ مريض 

يأيت بإصابة ”التواء يف الكاحل“ ُتجَرى له أشعة سينية، واليوم نسبة فقط من املرىض تقوم بهذا 

اإلجراء؛ ألن الطبَّ القائم عىل الدليل برهن أنه يف العديد من الحاالت، كانت األشعة السينية 

غري رضورية.  وبهذه الطريقة، َتمَّ القضاء عىل عنرٍص ُمكلِّف ويس��تغرق وقتاً طوياًل من عالج 

التواءات الكاحل، وتم بدون إدخال أيِّ تقنيات جديدة.  يف حني أن تطبيَق كل األطباء يف قسم 

الط��وارئ لقواعد ”أوتاوا للكاحل“ من خالل إرش��ادات املامرس��ة الرسيرية؛ أوضحت أهمية 

توحيد املامرسات الرسيرية، وهي متثل جوهر هدِف سيجام ستة الرشيقة.

ز بشكٍل كبرٍي  ُح هذا املثال أنَّ ”س��يجام ستة الرشيقة“ تتضمُن العمليات التي تركِّ كام يوضِّ

ع��ىل البيانات - وليس اآلراء أو األدلة القولية - والتي َتهِدُف إىل تحس��ني كلٍّ من األداء املايل 

ورضا العمالء، ومَثَّة فرضية أساس��ية يف س��يجام ستة الرش��يقة، وهي أنه حتى أكرث العمليات 

تعقيًدا ميكن تقس��يمها إىل عدٍد صغري نس��بيًّا من العوامل الرئيس��ية املس��ؤولة عن غالبية 

العيوب.  وُتستخَدم تقنية سيجام ستة بشكل متزايٍد يف مجال الرعاية الصحية.

المصدر:  

Adapted from Paul Murphree, Richard Robert Vath, and Larry Daigle, “Sustaining 
Lean Six Sigma Projects in Health Care,” Physician Executive 37, no.  1 )2011(, pp.  44-
49; J.  D.  Polk, “Lean Six Sigma, Innovation, and the Change Acceleration Process Can 
Work Together,” Physician Executive 37, no.  1 )2011(, pp.  38-43; Greg Bnie, Six Sigma 
for Managers )New York:  McGraw-Hill, 2002(, pp.  1-20; Clyde M.  Creveling, Six 
Sigma for Technical Processes)Upper Saddle River, N|:  Prentice Hall,2006(.

:The Importance of Context أهمية السياق

إنَّ القدرَة عىل تطوير ميزٍة تنافس��ية ُمس��تَدامة يف بيئة اليوم التنافسية والحركية أصبح 

 صعباً بش��كٍل متزاي��د.  وتتمتع منظم��ة الرعاية الصحية مبَْيزة تنافس��ية مس��تدامة فقط 
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مها متتلك صفاٍت تتوافق م��ع ”معايري الرشاء“ الخاصة بعدٍد  م��ا دامت الخدمات التي تقدِّ

كبرٍي من العمالء يف الس��وق امُلس��تهَدف.  إن امليزة التنافسية املستدامة؛ هي نتيجٌة لتباين 

القيمة املستمر بني خدمات منظمة واحدة، وبني منافسيها يف أذهان املرىض واألطباء... إلخ.  

وه��ذا التباي��ُن يجعل َفْهم العوامل الداخلية أمراً يف غاي��ة األهمية؛ إذ يجب عىل منظامت 

الرعاي��ة الصحية أن تض��َع يف اعتبارها كيفية ارتباط قدراتها - نق��اط القوة والضعف - مع 

القدرات الخاصة مبنافسيها.  

ح عملية تحديد مصادر  إن خريطة التفكري اإلس��رتاتيجي املعروضة يف النموذج 4-3 توضِّ

امليزة التنافس��ية للمنظامت، وس��يتمُّ توضيح كل خطوة يف عملية تحديد امليزة التنافس��ية 

باس��تخدام رشكة حقيقية؛ هي رشكة ميدترونيك ).Medtronic, Inc(.  إن الخطوة األوىل:  

هي تقييم األنشطة التي تقوم بها ميدترونيك جيداً، واألنشطة التي ال تقوم بها جيداً داخل 

كلِّ ُمكون من مكونات سلسلة القيمة، وبعد تحديد نقاط ضعف وقوة املنظمة؛ يتم تقييم 

كلٍّ منها؛ لتحديد ما إذا كانت ميزة تنافس��ية – أو ميكن أن تصبح ميزًة تنافس��ية – أم هي 

عيٌب تنافيس.  ويقدم املنظور 4-4 نظرًة عامًة عىل رشكة ميدترونيك.  

عرض 4-3:  خريطُة التفكرِي اإلسرتاتيجي؛ الكتشاِف املميزاِت والعيوب التنافسية
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منظور 4-4:

:Medtronic, Inc شركة ميدترونيك

 Palmer وزوج أخته Earl Bakken تأسس��ْت رشكُة ميدترونيك عام 1949 كرشاكة بني

Hermundslie، وب��دأت بدايًة متواضع��ًة؛ لقد خرج االثنان بفكرة م��ا؛ وذلك عندما كانا 

يتحدثان عن وظيفة ”إيرل“ التي يعمل فيها بدوام جزيئ يف مستش��فى نورث ويس��رتن يف 

مينيابوليس، مينيس��وتا؛ حيث َعِلم الطاقم أن ”إيرل“ كان خريَج هندس��ٍة كهربية، وبدؤوا 

يطلبون منه إصالح املعدات الطبية.  أدرك الرشيكان الفرصة، وكونا رشاكتهام، وأطلقا عليها 

ميدترونيك.  

ب��دأت الرشكة الجديدة بدايًة بطيئة؛ ففي الش��هر األول من عملها، حققْت ميدترونيك 

رد املركزي.  وخالل الس��نة الثاني��ة، بدأ ”إيرل“ و”باملر“ يف  بالضب��ط 8 $؛ إلصالح جهاز للطَّ

متثيل العديد من الرشكات امُلَصنِّعة للمعدات الطبية يف الغرب األوسط، وبدأت ميدترونيك 

يف النمو.  وزادت أعامل الخدمة مع طلب األطباء واملمرضات من الرشكاء تعديل املعدات، 

وتصمي��م وإنتاج األجهزة الجدي��دة الالزمة؛ إلجراء التج��ارب املتخصصة.  وعىل الرغم من 

 أنَّ ميدتروني��ك ش��يَّدت تقريباً 100 جه��اٍز متخصٍص مختلف خالل الخمس��ينيات، إال أن

 10 أجهزة فقط كانوا جزءاً من خط اإلنتاج فعليًّا.  وش��مل هؤالء العرشة اثنني من أجهزة 

تنظيم رضبات القلب الخارجية، مالقط، جهاز لتنفس الحيوانات، جهاز رصد معدل رضبات 

  .MDT ز فسيولوجي.  ُتتَداول ميدترونيك يف بورصة سوق نيويورك تحت رمز القلب، ومحفِّ

ز يف  والي��وم، ميدتروني��ك هي رشكة رائدة يف التكنولوجيا الطبي��ة يف العامل، مع عمليات تركِّ

املقام األول عىل توفري النظم العالجية والتشخيصية، وُنُظم الرصد للقلب واألوعية الدموية 

والعصبية، ومرض الس��كري، والعمود الفقري، واألذن واألنف والحنجرة.  ومنذ تطوير أول 

جه��از لتنظيم رضبات القل��ب ميكن ارتداؤه خارجًيا يف عام 1957، وتصنيع أول نظام قياس 

رسع��ة مزروع موثوق عىل املدى الطويل عام 1960؛ أصبحت ميدترونيك منتجاً عاملياً رائداً 

لتكنولوجيا تنظيم رضبات القلب.  

متتلُك ميدترونيك ستَة قطاعات عاملة منظمة تحت مجموعتني رئيسيتني تقومان بتصنيع 

وبيع منتجات الرشكة والتقنيات الطبية.  هذه الرشائح ِنَسبها املقربة من املبيعات هي:  
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املجموعة القلبية والوعائية

  .)CRDM( التحكم يف مريض اإليقاع القلبي -

- القلب واألوعية الدموية.  

%31

%20

مجموعة العالجات الرتميمية بالتحكم الفسيولوجي

- العمود الفقري والبيولوجية.  

- القولبة العصبية.

- السكري.  

- التقنيات الجراحية.

- أخرى.  

%21

%10

%8

%7

%3

ا  إن إي��راداِت مجموعة القل��ب واألوعية الدموية كانت متامثل��ًة يف 2010 و 2011، أمَّ

مجموعة العالجات الرتميمية زادت إيراداتها ب� 2% يف الفرتة نفس��ها.  ولقد س��جلت الرشكة 

إي��رادات تقرتب من 16 مليار دوالر عام 2011، بزيادة قدرها 1% عن العام الس��ابق.  وإن 

املبيع��ات خ��ارج الواليات املتح��دة وصلت إىل ما يق��رب من 43% من إج��اميل املبيعات، 

 وواصل قس��م البح��ث والتطوير )R&D( يف كونه األولوية األساس��ية مليدترونيك بأكرث من

 350 مرشوع��اً R&D ع��ام 2011 باس��تخدام مواهب أكرث من 9000 ع��امل ومهندس.  كام 

 ُمنح��ت أكرث من 2000 براءة اخرتاع جديدة، وتم تقديم 60 منتجاً جديداً خالل عام 2011.  
وق��د واصل��ت ميدترونيك إنفاق مبال��غ كبرية ع��ىل R&D )حوايل 9.5% م��ن املبيعات(.  

واس��تخدمت ميدترونيك أكرث من 45 ألف ش��خص؛ لخدمة األطباء والرسيريني واملرىض يف 

أكرث من 120 دولًة يف كل أنحاء العامل.  

المصادر:  

Medtronic, Inc.  Form 10-K filed with the Securities and Exchange Commission for 

fiscal year 2011.  Medtronic, Inc.  Form 10-Q filed with the Securities and Exchange 

Commission for fiscal year ended 2011.  Medtronic, Inc.  Annual Report, 2011.  

Medtronic website:  www.Medtronic.com
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:Service Delivery Activities أنشطُة توصيِل الخدمات

متتل��ُك رشكُة ميدتروني��ك نقاَط قوٍة مهمة تخلق قيمًة، ونق��اَط ضعٍف تقلِّل القيمة يف 

توصي��ل الخدمة.  إن العديد من نقاط قوة ميدترونيك مبنيَّة حول س��معة الرشكة الخاصة 

باالبتكار؛ كرشكة هندس��ة حيوية طبية، ولقد صنعت ميدترونيك التاريخ حينام طوَّرت أول 

جهاز تنظيم رضبات قلب خارجي قابل لالرتداء عام 1957، وصنعت أول نظام تنظيم قابل 

للزراع��ة للمدى الطويل عام 1960، ويف عام 1984، اختارت الجمعية الوطنية للمهندس��ني 

املهنيني منظم رضبات القلب القابل لالرتداء باعتباره واحداً من أفضل 10 إنجازات هندسية 

َقت ميدترونيك قامئًة طويلة من ”األوائل“ يف  يف نص��ف القرن املايض.  منذ هذا الوقت، حقَّ

مجال الهندسة الحيوية الطبية.  

إحدى نقاط القوة األخرى يف توصيل الخدمات لدى ميدترونيك هو وجودها يف السوق 

العاملي بأكرث من 45 ألف موظف.  إن الرشكَة ُتَعد رائدًة يف الس��وق بخط إنتاجها املتكامل 

��ز عىل العالجات الطبية املعتم��دة عىل األجهزة يف مج��االت إدارة مرض اإليقاع  ال��ذي يركِّ

القلب��ي، والعمود الفقري والحركة، واألم��راض العصبية، واألوعية الدموية، وجراحة القلب، 

وم��رض الس��كري.  ومنتجات الرشكة مهمة يف عالج كل الح��االت الحادة واألمراض املزمنة.  

وبهذا املعنى؛ فهي تحتل مكانًة جيدة للمستقبل.  

تتعام��ل ميدترونيك مع منتجاٍت تتطلُب موثوقيًة عاليًة ورصداً مس��تمراً؛ ونتيجة لهذا، 

طوَّرت ُنُظَم فعالية؛ للتنبيه املبكر مبش��كالت الجودة املحتملة، ولقد كان املثال هو الرسعة 

التي ُتعِلم الرشكُة بها األطباَء حينام يكون هناك ش��ك يف عيوب أو مش��كالت يف البطاريات 

الخاصة بأجهزة تنظيم رضبات القلب املزروعة.  

إضافًة إىل نقاِط القوة الخاصة بنشاِط الخدمة؛ فإن ميدترونيك متتلُك بعض نقاط الضعف 

الب��ارزة؛ فوجود الرشكة يف كلِّ أنح��اء العامل يجعلها تخضع لعادات ثقافية وقوانني حكومية 

متنوع��ة.  فضاًل ع��ن ذلك؛ فإن وجودها العامل��ي يخلُق تحدياٍت إضافي��ًة أمام التحكم يف 

الجودة واالضطرابات يف التوصيل.  وعالوًة عىل ذلك؛ فإن طبيعة خطوط إنتاج الرشكة، التي 

يتطلب العديد منها إجراءات طبية ش��املة؛ ُمعرَّضة بش��كل خاص لخطر دعاوى املسؤولية 

القانونية للمنتج، ودعاوى حقوق امللكية الفكرية، وحتى يف الواليات املتحدة، تواجه الرشكة 
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صعوبات يف طرح تقنيات جديدة يف السوق يف ضوء عملية املوافقة من FDA؛ إذ إن توزيع 

املنتجات املهندس��ة حيويًّ��ا وطبيًّا معقٌد ومكلف.  إن قرار التأم��ني الذايت، وكذلك التطوير 

الداخيل يق��دم مجموعًة متنوعًة من املخاطر املالية؛ فالتأمني الذايت الكبري عن املس��ؤولية 

القانوني��ة للُمنَت��ج، وكام هو الح��ال يف كلِّ الرشكات القامئة عىل املعرف��ة؛ فإن ميدترونيك 

تتعرض لتحدياٍت مستمرة فيام يتعلق باستخدام حقوق امللكية الفكرية.  

:Support Activities أنشطة الدعم

إن واح��دًة من أعظم نقاط قوة ميدترونيك تكم��ُن يف ثقافِة ريادة األعامل التي قادت 

زين  إىل تأسيس��ها وما زالت مس��تمرًة طوال تاريخها.  وتتطلُب هذه الثقافة موظفني ُمحفَّ

ومبدعني، وهذا يتطلُب تقديم مجموعة متنوعة من املنافع للموظفني؛ تتضمن ُخطة تقاعد 

محددة املنافع، والقدرة عىل املش��اركة يف خطة مدخرات محددة املساهامت، وتأمني طبي 

بعد التقاعد؛ كل هذا للمساعدة عىل االحتفاظ بالخرباء امللتزمني يف الرشكة.  

تب��ذل الرشكة جه��وداً رائدًة؛ لدمج تقني��ات متعددة يف منتجاته��ا، وأحياًنا يتم تطوير 

التقني��ات عىل يد ميدترونيك، وأحياًنا أخرى يتم الحصول عليها من الخارج.  ولقد أصبحت 

منتجاُت ميدترونيك تدمج التقنيات الكمبيوترية واالستشعارية وتقنيات التواصل.  

ص ميدترونيك عادًة 9 إىل 10% من صايف مبيعاتها للبحوث والتطوير، وإضافًة إىل  وُتخصِّ

التطوير الداخيل؛ َسَعت ميدترونيك بقوة إىل االستحواذات الجذابة؛ فقد استحوذت مؤخراً 

ع��ىل ATS Medica مع خربتها يف مجال جراحات القل��ب، و Ardian, Inc.  مع عالجاتها 

عالي��ة التقنية الرتفاع ضغط الدم، وOsteotech، وهي رشكة ذات خربة يف مجال املنتجات 

ٌن وراء معظم  ؛ فإن رأس املال الفكري القوي ُمتضمَّ البيولوجي��ة للطب التجديدي.  ومن َثمَّ

منتجات ميدترونيك األساسية.  

وتعاين الرشكُة من بعض نقاط الضعف يف أنش��طِة الدع��م الخاصة بها، وبالرغم من أنَّ 

االس��تحواذات قيِّمة؛ إال إن هناك مخاطر كبرية حالية ناتجًة عن التصادم الثقايف؛ فمع كون 

أك��رث من 40% من مبيعات الرشكة تأيت من عملياتها العاملية؛ تنش��أ العديُد من التعقيدات 

وبعض املخاطر الناتجة عن التعامل مع عادات ثقافية وقوانني حكومية مختلفة.  
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وعىل الرغم من أن ميدترونيك لها حضوٌر قوي يف الس��وق يف معظم أس��واقها؛ إال إنها 

 Boston Scientific, Johnson & Johnson, :تواجه منافس��ة م��ن رشكات قوي��ة؛ مث��ل

Roche Ltd, Stryker وغريهم.  وأخريًا، تواجه الرشكة ضغطاً متزايداً؛ بس��بب تكتل املزيد 

من مجموعات الرشاء؛ لتقليل التكاليف.  

بعد البحث عرب سلس��لة القيمة الخاصة باملنظمة بدقة، والتأمل يف مواردها وكفاءاتها، 

وقدراته��ا يف تطوير القيمة، ميكن إجراء الخطوة الثانية، وتقييم األهمية التنافس��ية لنقاط 

القوة والضعف املكتش��فة يف الخطوة 1 )انظر: النموذج 4-3(.  يلخص النموذج 4-4 بعض 

نقاط القوة املهمة التي تخلق قيمًة ونقاط الضعف التي تقلِّل القيمة يف رشكة ميدترونيك.  

 Evaluating Competitive تقييم األهمية التنافسية في ميدترونيك

:Relevance at Medtronic
إن تحدي��د نق��اط القوة والضع��ف يف املكونات املتنوعة لسلس��لة القيم��ة يف منظمة 

ميدترونيك؛ ينتج عنه حتاًم يف النهاية قامئٌة مطولٌة باألشياء ”التي نقوم بها جيد جداً واألشياء 

التي ال نقوم بها بش��كل جيدجداً“.  ومع ذلك؛ فلن تكون كل نقاط القوة بالضورة مصدراً 

للَمْيزة التنافسية للمنظمة؛ عىل سبيل املثال: يؤمن التنفيذيون عادًة بأن ”سمعتنا هي أكرب 

أصولن��ا“.  وذلك بالرغم من أنَّ هناك العديد من الرشكات يف صناعة األجهزة الطبية لديهم 

ح  سمعٌة ممتازة )مثل: Boston Scientific و General Electric(، وهكذا؛ فمن غري امُلرجَّ

ل ميزًة تنافس��ية مهمة.  وباملثل؛ فإن نقاط الضعف املحددة   أن الس��معة وحدها سُتش��كِّ

قد ال تكون بالضورة عيباً تنافس��ياً إذا كانت ليس��ت ذات صلة تنافسياً أو كان املنافسون 

كلهم يعانون من نقطة الضعف نفسها؛ )مثل:  نقص عدد املمرضات(.  
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عرض 4-4:  نقاُط القوِة التي تخلق قيمًة، ونقاط الضعف التي تقلِّل القيمة يف رشكة ميدترونيك

نقطة ضعف تقلل القيمةنقطة قوة تخلق قيمةُمكوِّن سلسلة القيمة

قبل  الخدمة،  توصيل 

الخدمة.  

- الُسمعة كرشكة هندسة طبية رائدة.

عام  يف  تأسست  السوق؛  يف  الوجود   -

.1949

- رائدة يف قطاعات سوقية محددة؛ )عىل 

سبيل املثال: زرع أجهزة ضبط رضبات 

القلب(.

- عمليات يف أكرث من 120 بلٍد يف جميع 

أنحاء العامل.  

الثقافية  األعراف  لخطر  التعرُّض   -

املتنوعة، والقيود التنظيمية.

املرتفعة  املقاضاة  ملخاطر  التعرض   -

والعالمات  االخرتاع،  براءات  عىل 

عن  املسؤولية  ودعاوى  التجارية 

املنتجات.

توصيل الخدمة، نقطة 

الخدمة.  

- خط منتج متكامل يركز عىل العالجات 

الطبية القامئة عىل األجهزة.  

وصول  يسهل  املستوى  عالية  مرافق   -

العمالء إليها.  

- رقابة عىل الجودة وتحديات توصيل؛ 

بسبب العمليات يف أنحاء العامل.  

تقنيات جديدة  تقديم  يف  تحديات   -

املناسب؛  الوقت  يف  السوق  يف 

  .FDA بسبب عملية موافقة

طبيًّا  املهندسة  املنتجات  توزيع   -

وحيوًيا مكلف.

بعد  الخدمة،  توصيل 

الخدمة.  

- نظام إخطار مبشكالت الخدمة/ الجودة 

املحتملة.  

الوصول  سهل  البيع  بعد  خدمة  نظام   -

له.  

تفرض  الجارية  القانونية  الدعاوى   -

تهديداً مستمراً عىل الحيوية املالية.  

- يتضمن التأمني الذايت مخاطر مالية 

مهمة.  

- ثقافة رواد أعامل.  أنشطة الدعم، الثقافة.  

مؤسسة  عرب  املجتمع  تجاه  التزام   -

ميدترونيك.  

التصادم  خطر  متثل  االستحواذات   -

الثقايف مع الرشكات املستحوذ عليها.  

 %43 لحوايل  العاملية  العمليات  منو   -

من املبيعات.

- املنافع املحددة، واملساهامت املحددة، 

وتأمني ما بعد التقاعد يشجع املوظفني 

عىل البقاء مع الرشكة.
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نقطة ضعف تقلل القيمةنقطة قوة تخلق قيمةُمكوِّن سلسلة القيمة

عىل  القامئة  الهجومية  إسرتاتيجية   -

التنمية الداخلية واالستحواذ.

ال يوجد ال يوجد أنشطة الدعم، الهيكل.  

املوارد  الدعم،  أنشطة 

اإلسرتاتيجية.  

والعالمات  العديدة،  االخرتاع  براءات   -

التجارية واألسامء التجارية.

التجارية  العالمات  املنافسون/   -

اإلنتاج. خطوط  معظم  يف  القوية 

- رأس املال الفكري القوي الكامن وراء 

املنتجات الرئيسية.  

- جزء من النمو ناتج عن استحواذات 

خطرة.  

العامل  املال  رأس  من  مستوى صحي   -

والسيولة.

- ضغوط تسعري؛ بسبب عدد متزايد 

من املجموعات الرشائية.  

- زيادة مهمة يف االقرتاض القصري املدى.- فريق إدارة ومديرون ذوو خربة.  

من   %10-9 متثل  ثابتة   R&D نفقات   -

صايف املبيعات.  

:Organizational Strengths نقاط القوة المنظمية

يجُب أن متتلك نقاط القوة قيمًة ما، وتكون نادرًة، ومن الصعب تقليدها، ومس��تدامًة 

من أجل خلق ميزة تنافسية؛ إذ إن نقاط القوة املوجودة وهي ال متثل مميزات تنافسية يف 

حدِّ ذاتها؛ فليك تكون ذات صلة تنافس��ياً؛ يجب ضمُّ املوارد والكفاءات املتخصصة بطريقة 

تس��مح لها بأن ُتصبح أصوَل إس��رتاتيجيٍة حقيقية، ينتج عنها تراكم للعوائد االقتصادية أكرب 

مام ميكن تحقيقه بأيِّ استخدام بديل.  

تتحدد األهمية التنافسية؛ من خالل النظرة الحاسمة يف أربعة أسئلة مهمة:  

1- سؤال القيمة:  هل املورد أو الكفاءة أو القدرة ذات قيمة للعمالء؟  

2- سؤال الندرة:  هل املنظمة هي الوحيدة التي متتلك املورد أو الكفاءة أو القدرة أم هل 

ميتلكها كلُّ منافسيها؟  

3- سؤال القابلية للنقل:  هل من السهل أو من الصعب نسخ املورد أو الكفاءة أو القدرة؟  

 4- س��ؤال املحافظة عىل االس��تدامة:  هل ميكن املحافظة عىل اس��تدامة املورد أو الكفاءة 

أو القدرة مع مرور الوقت؟  
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يج��ُب إصدار حكم عىل ما إذا كانت نقطة القوة مرتفعة )H( أو منخفضة )L( القيمة 

يف الس��وق؛ فالقيمة هي س��ؤاٌل حاسٌم ومهٌم؛ ألنه لو مل تكن نقطة القوة متتلك قيمًة عاليًة 

يف الس��وق؛ فال يوجد سبب لطرح األس��ئلة الثالثة األخرى؛ إذ إن نقطة القوة التي ال متتلك 

قيمة؛ فإنها تكون ليست ذات صلة ببساطة باملعنى التنافيس.  

يتطلُب الس��ؤال الث��اين إصدار حكم عىل ما إذا كانت نقطة القوة نادرًة أم ش��ائعًة بني 

املنافس��ني، ولو كانت نقطة القوة نادرة؛ ف��إن إجابة ”نعم“ )Y( مالمئة، ولو كان الكثري من 

املنافس��ني ميتلكونها؛ فإن اإلجابة هي ”ال“ )N(.  إن الندرة النس��بية لنقطة القوة – إضافًة 

لقيمتها – هي مفتاح امليزة التنافس��ية، وحتى نقاط القوة القّيمة بشكل حاسم؛ ولكنها غري 

نادرة بني املنافسني ال تخلق قيمة تنافسية.  

يحاول السؤال الثالث تحديُد ما إذا كان من الصعب )D( أو السهل )E( عىل املنافسني 

الحص��ول عىل نقطة الق��وة أو تقليدها.  إنَّ ندرَة نقطة القوة تصبح أكرَث أهميًة كلام كانت 

إمكاني��ة تقليدها أك��رث صعوبًة.  ولو أنَّ نقطة القوة القّيمة والنادرة من الس��هل تقليدها؛ 

فرمبا تكون أساس��اً للميزة التنافس��ية عىل املدى القصري؛ لكنها لن تكون رهاٌن جيد لتكوين 

ح أن يقلِّد املنافسون أي مورد أو كفاءة أو قدرٍة  اإلسرتاتيجية عىل املدى الطويل؛ إذ من امُلرجَّ

قّيمة ونادرة وسهل تقليدها يف أقرب وقٍت ممكن.  

 أخرياً؛ فإن السؤال الرابع يتضمُن الحكم عىل ما إذا كانت املنظمة ميكنها الحفاظ عىل املورد 

أو الكفاءة أو القدرة أم ال.  إن اإلجابة ب�“نعم“ )Y( أو ”ال“ )N( مطلوبة عن هذا السؤال، 

ولو كان من غري املمكن الحفاظ عىل نقطة القوة؛ فإنها س��توفر عىل األقل ميزًة عىل املدى 

القصري للتفوق عىل املنافس��ني.  إن نقاط القوة تكون مهمًة تنافسياً لو كانت قّيمًة بالنسبة 

للعمالء ونادرًة يف السوق.  إن صعوبة أو سهولة تقليد املنافسني لنقاط القوة وقدرة املنظمة 

د درجة كونها مي��زة عىل املدى القصري أو الطويل.  يقدم النموذج  ع��ىل الحفاظ عليها ُتحدِّ

4-5 خريطة تفكري إس��رتاتيجية لألمزجة املختلفة من األسئلة األربعة املتَعلِّقة بنقاط القوة 

وتداعياتها بالنسبة للقادة اإلسرتاتيجيني.  
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عرض 4-5:  خريطة تفكري إسرتاتيجية للمميزات التنافسية بالنسبة لنقاط القوة بشكٍل عام

هل قيمة 
نقطة القوة 
مرتفعة أم 
منخفضة؟  

)H/L(

هل نقطة 
القوة نادرة؟  

)Y/N(

هل من 
السهل أم 
الصعب 

تقليدها؟  
)E/D(

هل ميكن 
لنقطة القوة 

أن تصبح 
مستدامة؟  

)Y/N(

التداعيات

HNEY نقطة املنافسني  تنافسية. ميتلك معظم  ميزة  ال 
تطويرها  ميكنهم  ميتلكونها  ال  ومن  القوة، 
القوة  نقطة  وألن  بسهولة.  عليها  والحفاظ 
مملوكة عىل نطاق واسع، وميكن الحفاظ عليها؛ 
من  األدىن  الحد  من  تصبح  أن  املرجح  فمن 

املتطلبات للنجاح الطويل املدى.

HNEN ال ميزة تنافسية.  معظم املنافسني لديهم نقطة
من  ولكن  تطويرها،  عليهم  السهل  ومن  القوة 
الصعب تحقيق االستدامة فيها عامًة، ولو كانت 
التي الخدمة  منطقة  يف  الوحيدة  هي   املنظمة 

 ال ميكنها الحفاظ عىل نقطة القوة؛ فإنها ستصبح 
عيباً تنافسياً قصري املدى.

HNDY املنافسني من  العديد  ميتلك  تنافسية.  ميزة  ال 

يجب  لذا  التطوير؛  صعبة  ولكنها  القوة  نقطَة 

عىل  مملوكة  وألنها  عليها،  بالحفاظ  االعتناء 

فمن  االستدامة؛  تحقق  أن  وميكن  واسع  نطاق 

ح أن تصبح من الحد األدىن من املتطلبات  املرجَّ

للنجاح الطويل املدى.

HYEY ال ميزة تنافسية.  ميتلك معظم املنافسني نقطة

القوة ولكن من الصعب تطويرها، وَمْن ميتلكونها 

لن يكونوا قادرين عىل تحقيق االستدامة فيها.  

منطقة  يف  الوحيدة  هي  املنظمة  كانت  ولو 

الخدمة التي ال ميكنها الحفاظ عىل نقطة القوة؛ 

فإنها ستصبح عيباً تنافسياً عىل املدى الطويل.
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هل قيمة 
نقطة القوة 
مرتفعة أم 
منخفضة؟  

)H/L(

هل نقطة 
القوة نادرة؟  

)Y/N(

هل من 
السهل أم 
الصعب 

تقليدها؟  
)E/D(

هل ميكن 
لنقطة القوة 

أن تصبح 
مستدامة؟  

)Y/N(

التداعيات

HYEY القوة نقطة  ألن  املدى؛  قصرية  تنافسية  ميزة 

قّيمة ونادرة؛ لذا سيقوم املنافسون بكل ما هو 

السهل  من  التي  القوة  هذه  لتطوير  رضوري 

تلك  استغالل  املنظمة  عىل  ويجب  تقليدها. 

تبني  أن  يجب  ال  ولكنها  املدى؛  القصرية  امليزة 

من  النوع  هذا  املدى عىل  طويلة  إسرتاتيجيات 

نقاط القوة؛ فمع مرر الوقت، ستصبح من الحدِّ 

األدىن من املتطلبات للنجاح الطويل املدى.

HYEN ميزة قصرية املدة؛ ولكنها ليست مصدراً للميزة

من  القوة  ونقطة  املدى.  الطويلة  التنافسية 

السهل تقليدها؛ ولكنها غري مستدامة.  وال يجب 

املدى  طويلة  إسرتاتيجيات  املنظمة  تبني  أن 

ميكنها  ولكن  القوة؛  نقاط  من  النوع  هذا  عىل 

االستفادة منها عىل املدى القصري.  

HYDY نادرة القوة  هذه  املدى.  طويلة  تنافسية  ميزة 

يف منطقة الخدمة، ومن الصعب عىل املنافسني 

لدى  مستدامًة  تصبح  أن  وميكن  تقليدها، 

املنظمة.  لو أن القيمة عالية جًدا، فرمبا تكون 

تستحق «مراهنة املنظمة« عىل هذه النقطة.

HYDN ميزة تنافسية قصرية املدى؛ ولكنها ليست نقطة قوة

ميكن الحفاظ عليها عىل املدى الطويل.  بالرغم من 

أنها نادرة وصعبة التقليد؛ إال إنها ليست مستدامًة، 

ويجب استغاللها ألطول فرتة ممكنة.  
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ولتوضي��ح كيفية اس��تخدام ه��ذه العملي��ة أكرث؛ س��نقوم بتقييم نقاط الق��وة يف رشكة 
ميدترونيك )املحددة يف الخطوة 1(؛ من حيث عالقتها باألسئلة األربعة )النموذج 4-6(.  ومن 
التقيي��م األويل، يب��دو أن ميدترونيك لديها عدد من نقاط القوة الت��ي قد تكون مهمًة )تلك 
القوة التي لها قيمة عالية يف السوق(؛ وهي:  )1( سمعتها.  )2( حضور قوي يف السوق.  )3( 
الرشكة رائدة يف السوق يف قطاعات األعامل املختارة؛ )عىل سبيل املثال:  أجهزة تنظيم نبضات 
القل��ب(.  )4( عملي��ات يف أكرث من 120 دولة.  )5( خطوط إنتاج متكاملة.  )6( مرافق عالية 
املس��توى والجودة.  )7( نظام إخطار راس��خ بوجود أخطاء يف الخدم��ة.  )8( نظام خدمة ما 
بعد البيع قوي.  )9( ثقافة ريادة األعامل.  )10( االلتزام املجتمعي.  )11( إس��رتاتيجية النمو 
الطموح��ة.  )12( العديد من براءات االخرتاع والعالم��ات التجارية.  )13( رأس املال الفكري 
القوي الكامن وراء املنتجات الرئيسية.  )14( مستوى صحي من رأس املال العامل والسيولة.  

)15( فريق اإلدارة واملديرين من ذوي الخربة.  و)16( إنفاق عىلR & D مبعدل مرتفع.

انظر عىل سبيل املثال: األمزجة املختلفة من نقاط قوة ميدترونيك املدرجة يف النموذج 
4-6؛ إن نقاط القوة العالية القيمة يتم فحصها بالنس��بة لألس��ئلة اإلضافية الثالثة، ونقاط 
مثل رقم )7( نظام إخطار راس��خ بوجود أخط��اء يف الخدمة، ورقم )8( نظام خدمة ما بعد 
البيع قوي، ورقم )10( االلتزام املجتمعي، ورقم )14( مس��توى صحي من رأس املال العامل 
والس��يولة، وهي كلها نقاٌط قّيمة، وليس��ت نادرًة، ومن الس��هل تقليدها، وميكن الحفاظ 
عليها/ اس��تدامتها )HNEY(.  إن نقاط القوة هذه يجب الحفاظ عليها؛ ألنها مملوكًة عىل 
نطاٍق واس��ٍع وه��ي ُتَعد الحد األدىن املطل��وب للنجاح.  لو مل تحاف��ظ ميدترونيك عليهم، 

ستكون يف موقِف ضعف بالنسبة للمنافسني.  

عرض 4-6:  األهمية التنافسية لنقاط قوة رشكة ميدترونيك

نقاط القوة

هل قيمة 
نقطة القوة 
مرتفعة أم 
منخفضة؟  

)H/L(

هل نقطة 
القوة 

نادرة؟  
)Y/N(

هل من 
السهل أم 
الصعب 

تقليدها؟  
)E/D(

هل ميكن 
لنقطة القوة 

أن تصبح 
مستدامة؟  

)Y/N(

HNDYتوصيل الخدمة:  

1HNDY.  سمعتها كرشكة هندسة حيوية طبية.  

2HNDY.  وجود راسخ يف السوق.  
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نقاط القوة

هل قيمة 
نقطة القوة 
مرتفعة أم 
منخفضة؟  

)H/L(

هل نقطة 
القوة 

نادرة؟  
)Y/N(

هل من 
السهل أم 
الصعب 

تقليدها؟  
)E/D(

هل ميكن 
لنقطة القوة 

أن تصبح 
مستدامة؟  

)Y/N(

3HYDY.  رائد سوقي يف قطاعات األعامل املختارة.

4HNDY.  عمليات يف أكرث من 120 دولة.

ومبيعات  تصنيع  يركز عىل  متكامل  إنتاج  5.  خط 

العالجات الطبية املعتمدة عىل األجهزة.
HYDY

6HYEY.  مرافق عالية املستوى مع سهولة وصول للعمالء.  

7HNEY.  نظام إخطار راسخ بوجود أخطاء يف الخدمة.

8HNEY.  نظام خدمة ما بعد البيع قوي.  

الثقافة:

9HYDY.  ثقافة رواد األعامل.  

10HNEY.  التزام تجاه املجتمع عرب مؤسسة ميدترونيك.

التطوير  عىل  قامئة  عدوانية  منو  إسرتاتيجية    .11

الداخيل واالستحوذات.  
HNDY

املوارد اإلسرتاتيجية:  

12.  العديد من براءات االخرتاع، والعالمات التجارية 

واألسامء التجارية.  
HYDY

13HYDY.  رأس مال فكري قوي وراء املنتجات األساسية.  

14HNEY.  مستوى صحي من رأي املال العامل والسيولة.  

15HNEY.  فريق إدارة ومديرون خرباء.  

16HNDY.  إنفاق عىل R&D ب� 9-10% من صايف املبيعات.  

إن اآلراء واالس��تنتاجات املقدمة هنا هي آراء الباحثني، والهدف أن ُتستخَدم كنقاش يف 

الفصل، وليس لتوضيح مامرسات أعامل فعالة أو غري فعالة.  

ال متتلك ميدترونيك أيَّ نقاط قوة قّيمة؛ ولكنها ليس��ت نادرًة )ش��ائعة(، ومن الس��هل 

تقليدها، وال ميكن استدامتها )HNEN(؛ ولكن نقاط القوة مثل رقم )1( السمعة، ورقم )2( 
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الوجود الراس��خ يف الس��وق، ورقم )4( العمليات يف كل أنحاء العامل، ورقم )11( إسرتاتيجية 

النم��و العدوانية، ورقم )15( فريق اإلدارة الخبري، ورقم )16( اإلنفاق عىل R&D مبس��توى 

متسق، هي نقاط قّيمة، ليست نادرة بني املنافسني، من الصعب تقليدها، وميكن أن تصبح 

مس��تدامة بواس��طة ميدترونيك )HNDY(.  يج��ُب الحفاظ عىل نقاط الق��وة هذه؛ ألنها 

يف الغال��ب أصبحت الح��د األدىن من الرشوط املطلوبة للنج��اح الطويل املدى.  ليس لدى 

  .)HNDN( ميدترونيك نقاط قوة نادرة أو من الصعب تقليدها أو ال ميكن استدامتها

إن نقاط قوة مثل رقم )6( مرافق عالية املستوى مع سهولة وصول للعمالء، قّيمة ونادرة 

ومن الس��هل تقليدها، وميكن اس��تدامتها )HYEY(.  قد تكون هذه النقاط مصدراً للميزة 

القصرية املدى، ويجب استغاللها ألطول فرتة ممكنة.  ومع ذلك، ال يجب بناء اإلسرتاتيجيات 

الطويل��ة املدى عىل هذا النوع م��ن القوة، وال متتلك ميدترونيك نق��اط قوة عالية القيمة 

ونادرة ومن الصعب تقليدها، وليست مستدامًة )HYEN(، وال نقاط قوة قّيمة نادرة ومن 

الصعب تقليدها وال ميكن اس��تدامتها )HYDN(.  وأخ��ريًا؛ فإن نقاط القوة العالية القيمة 

م أساس��اً للميزة التنافسية  النادرة والتي من الصعب تقليدها واملس��تدامة )HYDY( تقدِّ

 الطويل��ة املدى ويجب تطويرها ق��در اإلمكان.  ويف حالة ميدتروني��ك، كانت نقاط القوة 

رقم )3( القيادة يف قطاعات أعامل مختارة، ورقم )5( خط إنتاج متكامل يركز عىل العالجات 

الطبي��ة املعتمدة عىل األجهزة، ورق��م )9( ثقافة ريادة األعامل، ورقم )12( براءات االخرتاع 

والعالم��ات التجارية، والنقطة املرتبطة بها رقم )13( رأس املال الفكري القوي الكامن وراء 

املنتجات األساسية؛ متثل مميزات تنافسية مستدامة طويلة املدى.

:Organizational Weaknesses نقاط الضعف المنظمية

إن األهمية اإلس��رتاتيجية لكلِّ نقطة ضعف ميكن تحديدها من خالل طرح أسئلة كتلك 

امُلستخَدمة يف تقييم نقاط القوة.  إن نقاط الضعف هي عيوب تنافسية جدية لو كانت ذات 

قيمة للمرىض واملس��اهمني اآلخرين )H(، وال توجد لدى املنافسني )N(، وال ميكن التخلص 

منها أو تصحيحها بس��هولة )D(، وميكن للمنافس��ني اس��تدامة نقاط قوته��م )Y(.  ويقدم 

النموذج 4-7 خريطة تفكري إس��رتاتيجية ُتدرج اإلجراءات املقرتحة عىل القادة اإلسرتاتيجيني 

فيام يخصُّ األزمة املحتملة لنقاط الضعف.  
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َكَش��َف تقييٌم لسلس��لة القيمة الخاصة برشكة ميدترونيك عن عدٍد من نقاط الضعف 

)النم��وذج 4-8(.  وهذه النقاط هي: )1( الضعف أمام األعراف الثقافية والقوانني املحلية.  

)2( خطر كبري من الدعاوى القضائية عىل براءات االخرتاع والعالمات التجارية، واملس��ؤولية 

 عن املنتجات.  )3( تحديات الجودة والتس��ليم؛ بس��بب العملي��ات يف جميع أنحاء العامل.  

)4( التأخري يف إدخال التقنيات الجديدة إىل الس��وق؛ بس��بب لوائح ال� FDA.  )5( التوزيع 

امُلكلِّ��ف للمنتج��ات الطبية الحيوي��ة.  )6( التهدي��دات القانونية للقوة املالي��ة.  )7( قد 

يك��ون التأمني الذايت غري كاٍف.  )8( مخاطر االس��تحواذات والص��دام الثقايف.  )9( أكرث من 

40 % م��ن املبيعات م��ن العمليات العاملية تنط��وي عىل مخاطر كبرية.  )10( املنافس��ون 

األقوي��اء يف معظم خطوط اإلنتاج.  )11( بعض النمو يكون مدفوعاً باس��تثامرات محفوفة 

 باملخاطر.  )12( هناك ضغوط عىل التسعري من مجموعة متزايدة من املجموعات الرشائية.  

)13( االقرتاض الكبري عىل املدى القصري.

عرض 4-7:  خريطة تفكري إسرتاتيجية للعيوب التنافسية بالنسبة لنقاط الضعف بشكٍل عام

هل قيمة 
نقطة 

الضعف 
مرتفعة أم 
منخفضة؟  

)H/L(

هل نقطة 
الضعف 

شائعة )غري 
نادرة( بني 

املنافسني؟  
)Y/N(

هل من 
السهل أم 
الصعب 

تصحيحها؟  
)E/D(

هل ميكن 
للمنافسني 

تحقيق 
استدامة 

مميزات أخرى؟  
)Y/N(

التداعيات

HYEY

ضعف  نقطة  من  الرغم  عىل  تنافيس.   عيب  ال 
لديهم  اآلخرين  املنافسني  معظم  وأن  املنظمة، 
الضعف  نقطة  إن  إال  املجال؛  هذا  يف  ضعف 
عىل  املنافسون  وسيعمل  تصحيحها،  السهل  من 
يف  املنظمة  فشلت  وإذا  غالًبا.  الضعف  تصحيح 
تحقيق  للمنافسني  الضعف، ميكن  نقطة  تصحيح 
الوقت؛  ومبرور  القصري  املدى  عىل  تنافسية  ميزة 
فمن املرجح أن يصبح تصحيح هذا الضعف رشطاً 

للحد األدىن للنجاح عىل املدى الطويل.
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هل قيمة 
نقطة 

الضعف 
مرتفعة أم 
منخفضة؟  

)H/L(

هل نقطة 
الضعف 

شائعة )غري 
نادرة( بني 

املنافسني؟  
)Y/N(

هل من 
السهل أم 
الصعب 

تصحيحها؟  
)E/D(

هل ميكن 
للمنافسني 

تحقيق 
استدامة 

مميزات أخرى؟  
)Y/N(

التداعيات

HYEN

ضعف  نقطة  من  الرغم  عىل  تنافيس.   عيب  ال 
لديهم  اآلخرين  املنافسني  معظم  وأن  املنظمة، 
الضعف من  إن نقطة  إال  املجال؛  ضعف يف هذا 
السهل تصحيحها، ومن املرجح أن يصححها معظم 
املنافسني.  وبالتايل لن تستطيع أيُّ منظمة اإلبقاء 

عىل ميزة خاصة يف هذا األمر.  

HYDY

ضعف  نقطة  من  الرغم  عىل  تنافيس.   عيب  ال 
لديهم  اآلخرين  املنافسني  معظم  وأن  املنظمة، 
تصحيحها.   الصعب  ومن  املجال،  هذا  يف  ضعف 
ومع ذلك؛ فإن هذا املوقف صعٌب ويجب عالجه؛ 
بحيث يتم ضامن عدم تغلب املنافسني عىل تلك 
صحح  لو  أوالً.  املنظمة  تصححها  وأن  الصعوبة، 
عىل  الحفاظ  وواصلوا  الضعف،  نقطة  املنافسون 
ميزتهم؛ فإن نقطة الضعف هذه ميكن أن تصبح 

عيباً تنافسياً عىل املدى الطويل.  

HYDN

ضعف  نقطة  من  الرغم  عىل  تنافيس.   عيب  ال 
لديهم  اآلخرين  املنافسني  معظم  وأن  املنظمة، 
تصحيحها.   الصعب  ومن  املجال،  هذا  يف  ضعٌف 
بني  مزمنٌة  هذه  الضعف  نقطة  أن  املرجح  ومن 
املنافسني يف منطقة الخدمة؛ حيث إن تصحيحات 

نقطة الضعف متيُل للضمور مع مرور الوقت.  

HNEY

عيب تنافيس قصري املدى. معظم املنافسني ليسوا 
من  ضعف  نقطة  لكنها  املجال؛  هذا  يف  ضعفاء 
التحرُّك  املنظمة  عىل  ويجب  تصحيحها.  السهل 
ومن  الضعف.  من  النوع  هذا  لتصحيح  برسعة؛ 
رشطاً  الضعف  هذا  تصحيح  يصبح  أن  املرجح 

لتحقيق الحد األدىن للنجاح عىل املدى الطويل.
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هل قيمة 
نقطة 

الضعف 
مرتفعة أم 
منخفضة؟  

)H/L(

هل نقطة 
الضعف 

شائعة )غري 
نادرة( بني 

املنافسني؟  
)Y/N(

هل من 
السهل أم 
الصعب 

تصحيحها؟  
)E/D(

هل ميكن 
للمنافسني 

تحقيق 
استدامة 

مميزات أخرى؟  
)Y/N(

التداعيات

HNEN

عيب تنافيس قصري املدى. معظم املنافسني ليسوا 

من  ضعف  نقطة  لكنها  املجال؛  هذا  يف  ضعفاء 

التحرك  املنظمة  عىل  ويجب  تصحيحها.  السهل 

ومن  الضعف.   من  النوع  هذا  لتصحيح  برسعة؛ 

الضعف،  نقطة  املتنافسني  كلُّ  أن يصحح  املرجح 

وبالتايل ال ميكنك االحتفاظ بأيِّ ميزة.  

HNDY

قّيمة،  الضعف  نقطة  إن  خطري.  تنافيس  عيب 

وهي ليست لدى معظم املنافسني، ومن الصعب 

عىل املنظمة تصحيحها، وميكن للمنافسني الحفاظ 

عىل مميزاتهم.  لو أن نقطة الضعف عالية القيمة 

جداً؛ فقد تصبح مصدر تهديد لبقاء املنظمة.  

HNDN

عيب تنافيس قصري املدى. إن نقطة الضعف قّيمة، 

وهي ليست لدى معظم املنافسني، ومن الصعب 

عىل املنظمة تصحيحها؛ ولكن املنافسني ال ميكنهم 

املنطقة  الحفاظ عىل ميزتهم. وحتى تصبح هذه 

نقطة ضعف لكل املنافسني يف منطقة الخدمة، أو 

تصحح املنظمة نقطة الضعف، ستستمر يف كونها 

عيباً خطرياً.  

منا يف العرض 4-8؛ فإن رشكة ميدترونيك متتلُك نقاط ضعف إس��رتاتيجية مهمة  ك��ام قدَّ

)HNDY( ميك��ن أن متثِّل عيباً تنافس��ياً عىل املدى الطوي��ل، وهي نقطة الضعف رقم 6 – 

الدعاوى القضائية املس��تمرة.  إن نقطة الضعف هذه قّيمة بالنس��بة للعمالء، وهي ليست 

لدى معظم املنافس��ني كذلك، ومن الصعب تصحيحها، واملنافسون الذين ليس لديهم نقطة 

الضعف هذه ميكنهم الحفاظ عىل مميزاتهم.  وتتطلب نقطة الضعف هذه انتباهاً كبرياً.  
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تواجه الرشكُة بعَض نقاط الضعف التي ال ُتَعد عيوباً تنافسيًة؛ ولكنها خطرية مبعنى أنه 

يجب اتخ��اذ اإلجراءات الالزمة؛ لضامن عدم تغلب املنافس��ني عىل نقاط ضعفهم الخاصة 

يف هذه املجاالت، وتحويلهم إىل نقاط قوة ميكنهم تحقيق االس��تدامة فيها )HYDY(. وإن 

 نق��اط الضعف هذه هي رق��م 1- الضعف أمام األعراف الثقافي��ة والقوانني املحلية، ورقم

 2- خطر كبري من الدعاوى القضائية عىل براءات االخرتاع والعالمات التجارية، واملس��ؤولية 

عن املنتجات، ورقم 7- خطر التأمني عىل النفس.

عرض 4-8:  األهمية التنافسية لنقاط ضعف رشكة ميدترونيك

نقاط الضعف

هل قيمة 
نقطة 

الضعف 
مرتفعة أم 
منخفضة؟  

)H/L(

هل نقطة 
الضعف 

شائعة )غري 
نادرة( بني 

املنافسني؟  
)Y/N(

هل من 
السهل أم 
الصعب 

تصحيحها؟  
)E/D(

هل ميكن 
للمنافسني 

تحقيق 
استدامة 

مميزات أخرى؟  
)Y/N(

توصيل الخدمة:

1HYDY.  الضعف أمام األعراف الثقافية والقوانني املحلية.

براءات  عىل  القضائية  الدعاوى  من  كبري  خطر    .2

االخرتاع والعالمات التجارية، واملسؤولية عن املنتجات.
HYDY

العمليات  3.  تحديات الجودة والتسليم؛ بسبب 

يف جميع أنحاء العامل.
HYDN

4.  التأخري يف إدخال التقنيات الجديدة إىل السوق؛ 

.FDA �بسبب لوائح ال
HYDN

5HYDN.  التوزيع املكلِّف للمنتجات الطبية الحيوية.

6HNDY.  التهديدات القانونية للقوة املالية.

7HYDY.  قد يكون التأمني الذايت غري كاٍف.

الثقافة:

8HYDN.  مخاطر االستحواذات والصدام الثقايف.

9.  االلتزام الكبري بالعمليات العاملية )ثلث صايف 

املبيعات( يتضمن مخاطرًة كبريًة.  
HYDN
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نقاط الضعف

هل قيمة 
نقطة 

الضعف 
مرتفعة أم 
منخفضة؟  

)H/L(

هل نقطة 
الضعف 

شائعة )غري 
نادرة( بني 

املنافسني؟  
)Y/N(

هل من 
السهل أم 
الصعب 

تصحيحها؟  
)E/D(

هل ميكن 
للمنافسني 

تحقيق 
استدامة 

مميزات أخرى؟  
)Y/N(

املوارد اإلسرتاتيجية:

10HYDN.  املنافسون األقوياء يف معظم خطوط اإلنتاج.

باستحواذات  مدفوعاً  يكون  النمو  بعض   .11

محفوفة باملخاطر.
HYDN

مجموعة  من  التسعري  عىل  ضغوط  هناك   .12

متزايدة من املجموعات الرشائية.
HYDN

13HNEN.  االقرتاض الكبري عىل املدى القصري.

إن معظم نقاط ضعف ميدترونيك )HYDN( ليست عيوباً تنافسيًة.  إن نقاط الضعف 

 ش��ائعٌة يف الصناع��ة، وال ميكن للمنافس��ني اس��تدامة أي ميزة، ونق��اط الضعف هذه هي 

رق��م 3- تحديات الج��ودة والتوصيل من العملي��ات العاملية، ورق��م 4- التأخري يف إدخال 

التقنيات الجديدة إىل الس��وق؛ بسبب لوائح ال� FDA، ورقم 5- التوزيع املكلِّف للمنتجات 

الطبي��ة الحيوية، ورقم 8- مخاطر االس��تحواذات والصدام الثقايف، ورق��م 9- االلتزام الكبري 

بالعمليات العاملية، ورقم 10- املنافسون األقوياء يف معظم خطوط اإلنتاج، ورقم 11- بعض 

النمو يكون مدفوعاً باستحواذات محفوفة باملخاطر، ورقم 12- هناك ضغوط عىل التسعري 

َح��ت ميدترونيك هذه العيوب  م��ن املجموعة املتزاي��دة من املجموعات الرشائية.  لو صحَّ

قت استدامتها؛ ميكن أن تخلق من هذا ميزًة تنافسيًة طويلة املدى.   وحقَّ

ال يب��دو أن ميدتروني��ك لديها عيٌب طوي��ل املدى يف املجاالت التي تك��ون فيها نقطة 

الضع��ف عالي��ة القيمة، أو ن��ادرة بني املنافس��ني، أو من الصعب عىل الرشك��ة تصحيحها، 

أو ال ميك��ن تحقي��ق اس��تدامتها )HNDN(.  ل��و امتلك��ت ميدتروني��ك ه��ذا النوع من 

 نقاط الضعف؛ فس��يصبح عيباً تنافس��ياً؛ حتى تس��تطيع الرشكة تصحيح املش��كلة الصعبة

 أو التخلص من قدرة املنافسني عىل الحفاظ عىل تلك امليزة.  باملثل، ال يوجد نقاط ضعف 
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واضح��ة ترتب��ُط فيها نقطة الضعف مع يشء عايل القيمة، وش��ائع بني املنافس��ني، وس��هل 

التصحيح، وميكن أن يصبح مس��تداماً )HYEY(.  واألمر نفسه صحيح فيام يتعلق باملناطق 

 التي ترتبُط فيها نقطة الضعف مع أمٍر ذي قيمة وش��ائع بني املنافس��ني، وس��هل تصحيحه، 

 وال ميك��ن أن يصب��ح مس��تداماً )HYEN(.  ال تق��دم أيُّ من هذه املج��االت عيوباً طويلة

 أو قصرية املدى.  إضافًة إىل ذلك؛ فإن ميدترونيك لديها نقطة ضعف )رقم 13( ترتبط مع 

يشء قيِّم ونادر بني املنافسني، ومن السهل تصحيحه وال ميكن أن يصبح مستداماً )HNEN(؛ 

ولكن ليس لديها نقطة ضعف قّيمة ونادرة بني املنافس��ني، ومن الس��هل تصحيحها وميكن 

أن تصبح مس��تدامًة )HNEY(.  وبالرغم من أن نقاط الضعف هذه لن متثل عيوباً قصرية 

أو طويلة املدى؛ إال إن حقيقة كونها نادرًة بني املنافس��ني؛ ستكون سبباً لالهتامم؛ حيث إن 

املنافسني لن يكون لديهم نفس نقاط الضعف.  

:Focusing on Competitive Advantage  التركيز على الميزة التنافسية

ح يف النموذج 4-3؛ فإن الخطوة النهائية يف اس��تغالل امليزة التنافس��ية؛  ك��ام ه��و ُموضَّ

ه��ي تحديد كيف ميكن ل��كل نقطة قوة ونقطة ضعف مهمة تنافس��ياً أن تؤثر عىل قدرة 

املنظمة عىل املنافس��ة يف الس��وق؟  إنَّ نقاط القوة املهمة تنافس��ياً هي تلك التي تحمل 

قيمة يف السوق، والنادرة، والتي من الصعب تقليدها، والتي ميكن أن تصبح مستدامًة.  أما 

نقاط الضعف املهمة تنافس��ياً؛ فهي تلك املرتبطة باملناطق ذات القيمة يف السوق، وليست 

شائعًة بني املنافسني، ومن الصعب عىل املنظامت تصحيحها، وتقدم مميزات ميكن أن تصبح 

مس��تدامة بواس��طة اآلخرين.  ويقدم النموذج 4-9 كاًل من نقاط قوة وضعف ميدترونيك 

 HNDYلنقاط القوة و HYDY املهم��ة تنافس��ياً التي تم تحديدها )تلك التي ُتظِهر من��ط

لنق��اط الضعف يف الن��امذج 4-6 و 4-8(، وتتكهن فيام إذا كانت ميدترونيك متتلك إمكانية 

متييز نفسها عن منافسيها أو تقديم ميزة خاصة بالتكلفة مقارنًة مبنافسيها أم ال.  

الحظ أنَّ التقييَم يش��ري إىل أن قيادة ميدترونيك اإلس��رتاتيجية متل��ك القدرة عىل متييز 

املنظمة وخدماتها من خالل اتس��اع خط خدماتها وج��ودة صورتها املدعومة برتكيزها عىل 

العالج��ات الطبية املعتمدة عىل األجهزة.  بصيغة أخ��رى، متتلُك املنظمة القدرة عىل خلق 

ص��ورة قيمة مضافة يف عقول املرىض أصحاب املصال��ح اآلخرين؛ لكن يجب عىل القادة أن 
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يكونوا حذرين؛ ألن املنافس��ني ميتلكون ميزًة يف أنهم ميتلكون خدمات أقل يف خط الخدمة 

الخاص بهم، وقد يكونون قادرين عىل الحفاظ عىل جودة متسقة مع تركيز أضيق.  

عرض 4-9:  التداعيات اإلسرتاتيجية لنقاط قوة وضعف ميدترونيك املهمة تنافسياً

التداعيات اإلسرتاتيجيةنقطة القوة أو الضعف املهمة تنافسياً

نقاط القوة: 

املنافسني قائد سوق يف قطاعات أعامل معينة.   عىل  ميزًة  تحقَق  أن  الحجم  لوفورات   ميكن 
ذوي الحصص السوقية األقل.  

العالجات  عىل  يركز  متكامٍل  إنتاٍج  خط 

الطبية املعتمدة عىل األجهزة.

بالرغم من أن املنافسني أقوياء، ولديهم خطوط إنتاج شاملة؛ 

إال إن ميدترونيك يبدو أنها تركِّز أكرث عىل تصنيع وبيع خط 

متكامل من العالجات الطبية القامئة عىل األجهزة.  

خا سمعة الرشكة يف االبتكار.  ثقافة ريادة األعامل. التاريخ واألداء رسَّ

عدٌد كبري من براءات االخرتاع والعالمات 

التجارية واألسامء التجارية.  

الحامية القانونية للمنتجات وأسامء املنتجات؛ ميكن أن متثل 

جانَب متيُّز مهم.

األمر نفسه ينطبق عىل براءات االخرتاع والعالمات التجارية.  رأس مال فكري قوي وراء املنتجات األساسية.

نقاط الضعف:

دعاوى قضائية مستمرة قد متثِّل تهديداً 

للقوة املالية للرشكة.  

تسويات ضد الرشكة ميكن أن ينتج عنها عواقب مالية خطرية.  

م التحليُل الدقي��ق للبيئة الداخلية فهاًم أفضل ملا يجب عىل القادة اإلس��رتاتيجيني  يق��دِّ

تركيز جهودهم عليه للمنافسة بفعالية، وأين يجب أن يأخذوا الَحَذر؛ لتجنب الضعف أمام 

املنافسني.  ليس من املمكن أن متثِّل الرشكة كلَّ يشء لكل شخص؛ بل يجب أن تركز جهودها 

عىل ما تقوم به بأفضل شكل.  

:A Final Challenge ي األخير التَحدِّ

إن التخصيَص األسايس للموارد والكفاءات والقدرات يف مؤسسة الرعاية الصحية، والطريقة 

ال.   التي يتم توزيعها بها هي من العوامل الحاسمة لقدرة املنظامت عىل املنافسة بشكٍل فعَّ

وقد طوَّرت ميدترونيك بش��كٍل إس��رتاتيجي مكانها يف قيادة الس��وق يف قطاعات مختارة؛ 
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مث��ل:  أجهزة تنظيم رضبات القلب، وقد طوَّرت بعناي��ة خط إنتاج متكامل؛ لتصنيع وبيع 

العالج��ات الطبية املعتمدة عىل األجهزة، وحافظت عىل ثقافة ريادة األعامل؛ والتي تتجىل 

برأس املال الفك��ري وبراءات االخرتاع والعالمات التجارية يف مجاالت املنتجات الرئيس��ية.  

 ومع ذل��ك؛ يجب عىل املنظمة أن تظلَّ اس��تباقيًة أمام الفرص الجدي��دة واملثرية للتحدي؛ 

 Boston فل��و أرادت أن تبق��ى يف املنافس��ة، فأمامها بالتأكيد منافس��ون أقوياء ك��رشكات

Scientific وJohnson & Johnson وغريه��م.  إن الرِّض��ا عن النف��س يف صناعة األجهزة 

الطبية هو أمٌر قاتل، والس��مة األساس��ية يف التفكري اإلس��رتاتيجي هي قبول ”اإللهام الذي 

يخل��ق، عرب التصميم، هّوًة بني الطموحات وامل��وارد“.  هناك املزيد من الجدل كذلك حول 

قضية أن اتساع الهوة وتشجيع التمدد ”هو أهم مهمة عىل اإلطالق تواجه اإلدارة العليا“.  

د ”Stretch“ م��ن خالل رَْفع امل��وارد أو تحقيق أكرب ق��دٍر ممكن من  ويتحق��ق التَم��دُّ

املنتجات والخدمات بش��كل منهجي من املوارد املتاحة.  يس��مح التمدد ملنظامت الرعاية 

الصحية األصغ��ر حجاًم، واألقل ثراًء بامل��وارد والكفاءات والقدرات بالتنافس مع ش��بكات 

الصحة اإلقليمية والوطنية الكبرية والقوية ومنظامت الرعاية املدارة.  ُينَظر للرفع عادًة عىل 

ين؛ ولكن ميكن رفع موارد أخرى أيضاً.   أنه الرفع املايل من خالل الدَّ

ميك��ن تحقي��ُق الرَّفع عرب تركي��ز وتراكم وإكامل وحفظ واس��رتداد امل��وارد.  إن املوارد 

ه بفعالية أكرث تجاه األهداف اإلس��رتاتيجية عندما تكون مركزًة.   والكف��اءات والقدرات توجَّ

كام أن تحديد أولويات األهداف والرتكيز عىل عدٍد قليل نس��بياً من األش��ياء يف وقت واحد 

يساعد عىل تركيز املوارد املحدودة، وال يتطلب الرتكيُز الناجح للموارد والكفاءات والقدرات 

الرتكيَز فقط عىل عدد قليل نسبياً من األمور، ولكن الرتكيز أيضاً عىل األشياء الصحيحة؛ أي:  

األنش��طة التي تحقق األثر األكرب عىل القيمة التي يدركها املرىض؛ إذ إن املمرضني وموظفي 

االستقبال واملعالجني، وموظفي الصيانة، وغريهم يتواصلون مع املرىض ويالحظون الحقائق 

التنظيمي��ة بطرق مختلفة عن األطب��اء واملديرين التنفيذيني، وموظف��ي اإلدارة؛ فمخزون 

الخ��ربة املرتاكم لدى األفراد ذوي التواصل املكثَّف مع املرىض هي موارد تنافس��ية قّيمة إذا 

تم التعويض عنها واستخراجها بشكٍل صحيح.

ميك��ُن الجمُع بني امل��وارد التكميلية والكفاءات والقدرات؛ لَخْل��ق تضافر أو قيمة ذات 
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مستوى أعىل.  ويف سلسلة القيمة، ستوفر أنشطة الربط فرصاً متفردًة؛ لدمج وظائف؛ مثل:  

توصي��ل الخدمة، والثقافة املنظمية، واملوارد اإلس��رتاتيجية.  بصيغة أخ��رى؛ فهناك تداخٌل 

إبداعي بني األنواع املختلفة من املهارات التي تساعد يف خلق ميزة تنافسية.  

كلام اس��ُتخِدم مورٌد أو قدرة أو قدرة أكرث؛ زادت إمكانية الرفع.  إن القدرَة عىل تحويل 

املعرف��ة برسعة من توصيل خدم��ة إىل أخرى يحافُظ عىل موارد تطوير الخدمة، ويقلل من 

منحن��ى التعلُّ��م يف تقديم وإتقان توصي��ل الخدمة.  إن حفظ واس��رتداد املوارد من خالل 

تقيي��د تعرُّضها للمخاطر غري الضورية؛ هو أس��اس لحفظ امل��وارد املحدودة.  ويجب عىل 

املنافس الطموح يف سوق الرعاية الصحية أن يفكر بحرٍص قبل مهاجمة الالعب املهيمن يف 

أكرب نقاط قوة املنافس��ني؛ فاملنافسة مبارشًة مع منافس قوي رمبا تعرِّض املوارد والكفاءات 

ي منافٍس أكرب  والق��درات املحدودة إىل مخاطر مفرطة؛ وس��تكوُن غري ناجحة ع��ادًة؛ فتَحدِّ

يتطلب اإلبداع واالبتكار.  

إن ترسي��ع النجاح يتمثُل يف زيادة ُمضاِعف املوارد؛ من خالل تقليل الوقت بني اإلنفاق 

م��ن املوارد واس��رتدادها من خالل توليد الدخل - هو وس��يلة مهمة لرف��ع املوارد؛ كام أن 

تخفيض فرتة االسرتداد يف التحسينات التكنولوجية يف مؤسسات الرعاية الصحية ميثل تحدياً 

كبرياً أمام اس��رتداد املوارد؛ فمن ناحيٍة، يعتمُد تقديم الخدم��اِت ذات الجودة العالية عىل 

التكنولوجي��ا الفائقة الجودة، وم��ن ناحيٍة أخرى؛ فإن هذا النوع م��ن التكنولوجيا مكلٌف 

وعادًة ما يكون له حياة اقتصادية قصرية نسبياً.  إن التخطيط الدقيق مطلوٌب هنا؛ لضامن 

أن يتم تقييم املردود وتحقيق تسارعه بكل وسيلة ممكنة.

وم��ن املثري لالهتامم، وك��ام هو موضح يف املنظور 5-4؛ أنه حتى يف مؤسس��ات القطاع 

ل املخاطر املعقولة،  العام، ُيَعد جزء كبري من رفع املوارد هو مسألة موقف واالستعداد لتحمُّ

وفعل األش��ياء بطرٍق جدي��دة ومبتكرة، والتعلُّم من تجارب اآلخرين، والس��عي عموماً إىل 

��ز يف جميع جوان��ب األداء التنظيمي.  ويف الواقع، الَح��َظ Hamel & Prahalad أن  التميُّ

العوام��ل اإلس��رتاتيجية، وكذل��ك العوامل الس��لوكية التقليدية قد ت��ؤدي إىل تحقيق ميزٍة 

تنافس��ية؛ إذ إن ”الِف��رَق املتع��ددة الوظائف، م��ع الرتكيز عىل عدد قليل م��ن الكفاءات 

 األساس��ية، والتحالفات اإلس��رتاتيجية، وبرام��ج إرشاك املوظفني، والتوافق، ه��ي كلها جزٌء 
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ال يتجزأ من التمدد“.  ويف النهاية؛ إن تحديد امليزة التنافس��ية يتطلُب تحقيَق التكامل بني 

ما يعرفه الخرباء اإلسرتاتيجيون يف الرعاية الصحية حول البيئة الخارجية، وبني الفهم الدقيق 

لنقاط القوة والضعف للمهمة تنافسياً.

منظور 5-4:

بناء ثقافة ريادة أعمال في الصحة العامة:

يعرتُف معظم املراقبني املطلعني بأنَّ الس��بب الرئييس لكون مؤسس��ات الرعاية الصحية 

يف القطاع الخاص أكرث كفاءًة وغالباً ما تكون أكرث فعاليًة يف تحقيق أهدافها من مؤسس��ات 

القطاع العام؛ هو نتيجة لثقافة املنظامت املعنية؛ فمنظامت القطاع الخاص بارعٌة بش��كٍل 

خاص يف الترصف برسعٍة وبش��كل خالق؛ لبناء واس��تدامة املشاريع والربامج امُلِدرَّة للدخل، 

أما مؤسس��ات القطاع العام؛ فعىل النقيض من ذلك؛ إذ إنها يف كثري من األحيان تكون أكرث 

حذراً وتستجيُب ببطء للفرص.

ويف كث��رٍي من األحيان، يكون الحذر نتيجًة لقل��ٍق له ما يربره حول إدارة األموال العامة؛ 

فعندم��ا تصب��ُح األموال العام��ة أكرَث ندرة يف الوقت الذي تس��تمر االحتياج��ات العامة يف 

د؛ فإن مديري الصحة العامة يقلقون عىل نحٍو متزايٍد بش��أن البحث عن مصادر غري  التم��دُّ

تقليدية لألموال.  ومن املتوقع أن تس��هم الربامج الجدي��دة مبصادر إيرادات جديدة تدعم 

؛ فالحصول عىل التمويل غري التقليدي  وتحقق استدامة مبادرات الربامج الجديدة.  ومن َثمَّ

والحفاظ عىل مصادر الدخل سيتطلُب ثقافًة تنظيميًة جديدة.

  W. إنَّ مركز الس��يطرة عىل األمراض املعدية، وإدارة خدمات املوارد الصحية، ومؤسسة

K.  Kellogg، ومؤسس��ة Robert Wood Johnson دخل��وا جميع��اً يف تجرب��ة مع كلية 

الصحة العام��ة وكلية Kenan-Flagler لألعامل يف جامعة نورث كارولينا يف تش��ابل هيل، 

وأسس��وا أكادميي��ة اإلدارة للصحة العام��ة.  وكان أحد أهداف األكادميية هو املس��اعدة يف 

تطوي��ر رجال أعامل مدنيني ميكنهم تحس��ني كفاءة وفعالية منظ��امت الصحة العامة.  ويف 

س��ياق الصحة العامة، كانت ريادة األعامل املدنية هي القدرة عىل الجمع بني املهارات، مبا 

يف ذلك تقييم االحتياجات، وَحْشد املوارد البرشية وغريها، وبناء تحالفات إسرتاتيجية، وذلك 
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باس��تخدام عمليات التخطي��ط القائم عىل األدلة والرباهني، وج��ذب األموال؛ لبدء األعامل 

الجديدة، وتحديد مصادر اإليراد، والتخطيط ملرحلة االستدامة بعد املنح.

؛ ألن منظامت الصحة العامة تعتمد  إنَّ هدَف ريادة األع��امل املدنية يف األكادميية مهمٌّ

ع��ادًة ع��ىل متويل الدول��ة أو املِنح، ومل تطور ثقاف��ة أعامل بعد، ونادرًا م��ا يتم توجيه أّي 

اعتبارات إىل بناء مصادر دخل ميكن أن ُتبِقي الربامج مس��تمرًة بعد إنفاق أموال املنح.  إن 

ج��زًءا ال يتجزأ من مرشوع فري��ق أكادميية إدارة الصحة العامة هو خطة عمل تحتوي عىل 

عنرص ُمدرٍّ للدخل.  وتهدف ُخطة العمل إىل تناول القضايا الصحيَّة الحقيقية يف املجتمعات، 

وتس��تخدم ِفرَق األكادميية الُخطط؛ لجذب أموال الرشكات الناشئة وتطبيق برامج جديدة.  

ويتتبع املقّيمون اإليرادات املعززة كمقياس للنجاح.  إن الس��ؤال الحاسم عند تقييم نجاح 

خط��ة العم��ل هو “ما مقدار املال ال��ذي حققته خطط األعامل املطبق��ة محليًّا من املِنح 

والعقود والرسوم؟” 

إن املثاَل الجيَد عىل خطة العمل الناجحة؛ هو فريق من مقاطعة دير يف نورث كارولينا.  

ر الفري��ق خطة عمل؛ لتوفري رعاية األس��نان لألطفال يف س��ن املدرس��ة الذين يتلقون  ط��وَّ

خدمات قليلة، وتمَّ هذا باس��تخدام وحدٍة متنقلة ميكن أن تخدَم مريضني يف الوقت نفسه.  

وتوقع��ت الخطة تحقيَق نقط��ة التعادل للعيادة املتنقلة عىل أس��اس عوامل؛ مثل:  مزيج 

  Kate B. مت الخطة إىل صندوق األعامل الخريية الدافع��ني، ومزيج الحاالت، والقدرة.  وُقدِّ

م الجزء األغلب من متويل العمل الناش��ئ، والذي بلغ 277 ألف دوالر  Reynold والذي قدَّ

ت إيرادات الربنامج التكلفة املستمرة للموظفني واإلمدادات للمعدات  لرشاء ش��احنة.  غطَّ

واملوظفني.  

 خالل الس��نوات الث��الث األوىل من برنامج أكادميي��ة اإلدارة، أنفق��ت األكادميية حوايل

َقت خطط األعامل التي ُطبِّقت يف نفس الفرتة أكرث من   2 مليون دوالر عىل التدريب.  وحقَّ

 6 مليون دوالر من أموال األعامل الناش��ئة واإليرادات. كام أش��ارت املقابالت مع املشاركني 

بعد إكامل الربنامج أن العديد منهم أصبحوا أكرث ريادًة يف اتجاههم للصحة العامة، وأصبحت 

ريادة األعامل املدنية جزًءا مهاًم من إدارة الصحة العامة.  
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:Managing Strategic Momentum إدارة قوة الدفع اإلستراتيجي

يجُب الحفاظ عىل قوة الدفع اإلس��رتاتيجية؛ لتحقيق ميزة تنافسية مستدامة، وبعد بدء 

اإلس��رتاتيجية، يجُب تقييم البيئة الداخلية باستمرار؛ للبقاء عىل اطالع بأحدث املستجدات 

بشأن نقاط القوة والضعف التنافسية يف املنظامت.  إنَّ الحفاظ عىل ميزة تنافسية هو أمٌر 

صعٌب يف الس��وق املتقلِّب، وما ميكن أن يكون ميزًة تنافسية اليوم رمبا لن يكون ميزًة غداً. 
 

 إن التقيي��م الدقيق لنقاط القوة والضعف بالنس��بة لألس��ئلة األربعة الحاس��مة تس��مح 

لإلس��رتاتيجي بالرتكي��ز عىل جوانب قليلة نس��بيًّا من سلس��لة القيمة متتل��ك إمكانية بناء 

 واس��تدامة امليزة التنافس��ية.  مع ذل��ك، يجُب توجيه عناية بالغة؛ لض��امن أن نقاط القوة
 أو الضعف الجديدة والناشئة ُدرَست بشكل كاٍف يف التقييم املستمر للبيئة الداخلية.  

م��ة يف النم��وذج 4-10 تق��دم تقيياًم مس��تمراً لفعالي��ة تقييم البيئة  إن األس��ئلة امُلقدَّ

الداخلي��ة.  ويتطلب ضامن املالءمة اإلس��رتاتيجية املناس��بة أن يتم قي��اس وتقييم البيئات 

الداخلية والخارجية كذلك باستمرار.  

عرض 4-10:  أسئلٌة لتقييم االفرتاضات اإلسرتاتيجية الداخلية

1- هل تمَّ تحديد نقاط القوة والضعف بشكٍل صحيح؟  

2- هل هناك أساٌس واضح ميكن التنافس عىل أساسه؟  

3- هل تستغل اإلسرتاتيجية نقاَط القوة، وتتجنب نقاط الضعف األساسية للمنظمة؟  

4- هل امليزة التنافسية مرتبطة بعوامل النجاح الحاسمة يف منطقة الخدمة؟  

5- هل قمنا بحامية املميزات التنافسية الطويلة والقصرية األمد؟  

6- هل قام املنافسون بحركات إسرتاتيجية أضعفت من مميزاتنا التنافسية؟  

7- هل نصنع ميزات تنافسية جديدة؟  
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دروٌس لمديِري الرعاية الصحية:

 تقُع امليزة التنافس��ية داخل املنظمة؛ سواء كانت مستشفى أو مكتب أطباء أو منظمة 

رعاي��ة صحية، ويتطلُب فهم امليزة التنافس��ية تحلي��اًل دقيقاً لبيئة املنظم��ة الداخلية عرب 

سلس��لِة القيمة الخاصة باملنظمة، وتوفر سلس��لة القيمة إطاَر تحلي��ٍل؛ لتحديد املناطق يف 

منظمة الرعاية الصحية التي ميكن إضافة قيمة فيها والرتكيز عليها، وتنقسم سلسلة القيمة 

إىل عنرصين رئيس��يني هام:  تقديم الخدمات الصحية، وأنش��طة الدعم.  ويش��مُل تقديم 

الخدمات أنشطَة ما قبل الخدمة، وأنشطَة تقديم الخدمة، وأنشطة ما بعد الخدمة، وتشمل 

أنشطة الدعم: الثقافة التنظيمية، والهيكل التنظيمي، واملوارد اإلسرتاتيجية.

م��ن خالل التحقيق يف جميع النُُّظم والنظم الفرعية يف سلس��لة القيمة، وتقييم املوارد 

والكف��اءات والقدرات؛ يصبح املفكرون اإلس��رتاتيجيون أكرث ق��درًة عىل تحديد نقاط القوة 

والضع��ف املحتملة، ويتم تقييم نقاط القوة والضعف من حيث قيمتها، وندرتها، وقابليتها 

للتقليد، واالس��تدامة؛ لتحديد املهمة التنافس��ية منها.  وإن نقاط الق��وة والضعف املهمة 

تنافسياً توفر أسساً لوضع اإلسرتاتيجيات واملزايا التنافسية.

إن فهَم امليزة التنافسية مهمٌّ إلسرتاتيجيي الرعاية الصحية؛ ولكنه عادًة ما يكون مطلوٌب 

ما هو أكرث من هذا من املنظامت الناجحة.  ويجُب عىل منظامت الرعاية الصحية الناجحة 

أن ترصَّ دامئًا عىل مدِّ مواردها وكفاءاتها وقدراتها إىل أقىص حدٍّ إذا أرادت أن تبحث بشكٍل 

خالق عن فرص جديدة؛ إذ إن تحقيق استدامة ميزة تنافسية يتطلب فهَم القادة ملتطلبات 

بيئة منظامت الرعاية الصحية الناجحة، واكتش��اف نقاط قوة مهمة تنافسياً؛ لتحقيق أقىص 

فائدة للمنظامت، والقضاء عىل أو التقليل من اآلثار السلبية لنقاط الضعف املهمة تنافسياً، 

ي( تتطلب دفع األصول اإلس��رتاتيجية إىل أقىص حدٍّ  وتأس��يس طموحات عالية )منها التحدِّ

بشكٍل مستمر.  ويبحث الفصل الخامس تطوير اإلسرتاتيجيات االتجاهية.  

من رف مكتبة مدير الرعاية الصحية:
Jay B.  Barney and Delwyn N.  Clark, Resource-Based Theory:  Creating and 

Sustaining Competitive Advantage )New York:  Oxford University Press, 2007(.
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تفس��ريان أساس��يان يف اإلدارة اإلس��رتاتيجية حول:  ملاذا بعض املنظامت أكرث قدرًة عىل 
التف��وق عىل غريها يف صناعاتها )تتمتُع مبيزٍة تنافس��ية مس��تدامة(؟  التفس��ري األول أيَّده 
Porter، وهو قائٌم بش��كٍل كبري عىل اقتصاديات املنظم��ة الصناعية؛ ويقرتح هذا الرأي أن 
وقية للمنظامت وقدرتها عىل فرض أسعار أعىل من مستويات  هذا يرجع إىل تأثري القوة السُّ
السوق تؤدي إىل ميزة تنافسية.  وحينام تكون العوائق أمام الدخول مرتفعًة؛ فإن املنظامت 

ذات القوة السوقية ميكن أن تتفوق عىل منافسيها باستمرار.  

يقرتح التفس��ري الث��اين:  أن املنظامت األك��رث فعاليًة وكفاءًة ميكن أن تتفوق باس��تمرار 
ا بالنس��بة للمنظامت األقل فعاليًة وكفاءًة أن تحايك  عىل منافس��يها، لو كان من املكلِّف جدًّ
املنظامت األعىل فعاليًة وكفاءًة.  وإنَّ هذين التفس��ريين ليسا حرصيني أو مانعني لبعضهام؛ 
وقية ميكُن أن ُتطّبق يف بعض املواقف، وما أصبح معروفاً كنظرية قامئة عىل  إذ إن القوة السُّ

املورد قد ينطبُق عىل مواقف أخرى. 

ر مصطلُح ”مورد“؛ بحيث ال يش��مل اإلنتاج واملرافق  يف النظريِة القامئِة عىل املورد، تطوَّ
املادي��ة، ورأس امل��ال، والبرش، وامل��وارد املعلوماتية فقط؛ ولكن ليش��مل كذلك املوارد غري 
املرئية؛ مث��ل: الكفاءة املهنية، وقدرات املنظمة، والثقاف��ة املنظمية.  وكام تناقش النظرية 
القامئة عىل املورد؛ فإنه يف أحياٍن ما متتلك منظمٌة أو أكرث ميزًة تنافسية بسبب املوارد التي 
ميتلكونها أو الطريقة التي يعرضون ويديرون بها مواردهم.  إن امليزة التنافس��ية قد تكون 
مؤقتة أو مس��تدامة، وهذا يعتمد عىل ما إذا كان املنافسون قادرين عىل تكرار )استنساخ( 

املوارد املنتجة للميزة التنافسية أم ال.  

لناه بش��كٍل طفيف  ر املؤلف��ون إط��ار VRIO للتحلي��ل التنافيس، وق��د عدَّ وق��د طوَّ
واس��تخدمناه يف هذا الفصل.  ويعربِّ إطاُر VRIO عن أربعة معايري أساسية للتحليل القائم 
 عىل املورد؛ بناًء عىل سلسلٍة من األسئلة.  وهذه هي القيمُة والندرة وقابلية التقليد والتنظيم.  

وقد استبدلنا االستدامة بالتنظيم.  

ر النظري��ة القامئة عىل املوارد،  م Barney & Clark نظرًة عامًة ش��املًة عىل تطوُّ وق��دَّ
عر يف االقتصاد الجزيئ الكالسييك.  ويقدم الجزء الثاين من  وركزوا بشكٍل كبرٍي عىل نظرية السِّ
الكتاب تفاصيل حول مجموعة متنوعة من املوارد التي أدت إىل ميزة تنافس��ية مس��تدامة.  

وهذه املصادر املحتملة للميزة التنافسية هي:  
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الثقافة Culture:  إن ثقافة املنظمة ميكُن أن تكون مصدراً للميزة التنافسية املستدامة 

ل��و كانت قّيمًة، ونادرًة، وال ميكن تقليدها بس��هولة؛ ولكن م��ن الصعب الحفاظ عىل ميزٍة 

تنافسية قامئٍة عىل الثقافة؛ ألنه لو استطاعت منظمٌة واحدٌة تغيري ثقافتها لتقديم أداء مايل 

ح أن يغريوا ثقافتهم كذلك، ويحيدوا عن تلك امليزة؛ لذلك  متفوق؛ فإن املنافس��ني من املرجَّ

فإن منظامت قليلة فقط ذات ثقافات شديدة القيمة والتفرُّد ميكن أن تتمتع مبيزة تنافسية 

يف بيئات معينة )الفصل الرابع(.  

الثق��ة Trust:  تبنَّ��ى املؤلف��ون تعريَف الثقة الذي ينصُّ ع��ىل أن:  ”الثقة:  هي الوثوق 

املتب��ادل بأنه ال طرف يف أيِّ تبادل سيس��تغل نقاط ضعف اآلخ��ر“.  وقد َتمَّ فحُص مجموعة 

متنوعة من عالقات الثقة )مثال:  قوية، ضعيفة(؛ ولكن اسُتنِتج يف النهاية أن استحقاق الثقة 

بني الرشكاء سيتفاوت، وأنَّ امليزة التنافسية ميكن أن تتواجد يف هذا التباين )الفصل الخامس(.  

امل��وارد البرشي��ة Human Resources:  تخلق املنظامت قيمًة ثم ميزًة تنافس��يًة يف 

ا من خالل تقلي��ل تكاليف املنتجات/ الخدمات، أو متيي��ز املنتجات/ الخدمات  النهاي��ة؛ إمَّ

بطريقة تسمح لها بفرض سعٍر أعىل.  ولقد استنتج الباحثون أنَّ املنظامت يجب أن تسعى 

إىل تعيني موظفني بارعني ومحفزين لتقديم منتجات/ خدمات عالية القيمة، وإدارة الثقافة؛ 

لتشجيع العمل الجامعي والثقة )الفصل السادس(.  

موارد املعلومات Information resources:  أصبحت املنظامت تعتمُد بشكٍل متزايد 

عىل موارد املعلومات؛ لتسهيل معظم العمليات األساسية.  وبعد فحص سلسلٍة من صفات 

تكنولوجيا املعلومات، اس��تنتج الباحثون أنَّ املصدر الوحيد املحتمل للَمْيزة التنافس��ية من 

م��وارد املعلومات؛ هي املهارات اإلدارية ملن يديرون تلك املص��ادر؛ وهذه املهارات تتوزع 

وق )الفصل السابع(.   بشكٍل متاميٍز عادًة بني املنظامت يف نفس السُّ

وآخر قسٍم رئييس من الكتاب ينتقل من الرتكيز عىل املوارد والقدرات الداخلية للمنظمة 

إىل موارد وقدرات الرشكات األخرى، و”القرارات الحدية“ التي يتخذها املديرون فيام يخصُّ 

الرشكاء يف التبادالت.  قد تسعى املنظمة أحياًنا إىل تحقيق ميزة تنافسية من خالل الدخول 

يف تحالف��ات تنافس��ية، أو التكامل الرأيس، أو التنويع، وتفعل ه��ذا من خالل االندماجات 

واالستحواذات.  وسنناقش كلَّ موضوع من هؤالء بالتفصيل الحقاً.  
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وامُلالَحظ أن الجزء األخري من الكتاب يتعامُل مع مس��تقبل البحوث والنظرية املرتبطني 

بالرأي القائم عىل املورد حول امليزة التنافس��ية.  وميثل هذا الكتاب عماًل حاس��اًم للمهتمني 

بتعلُّم املزيد عن الطرق املحتملة لبناء امليزة التنافسية، والحفاظ عىل استدامتها.  

المراجع:  

ay B.  Barney and Delwyn N.  Clark, Resource-Based Theory:  Creating ami 

Sustaining Competitive Advantage )New York:  Oxford University Press, 2007(.

المصطلحات والمفاهيم األساسية في اإلدارة اإلستراتيجية:
After-Serviceما بعد الخدمة  

Capabilityقدرة

Competencyكفاءة

Competitive Advantageامليزة التنافسية
Competitively Relevant Strengthنقطة القوة املهمة تنافسياً

Competitively Relevant Weaknessنقطة الضعف املهمة تنافسياً

Point-of-Serviceنقطة الخدمة/ نقطة تقديم الخدمة  

Pre-Serviceما قبل الخدمة

Resource-Based Viewالرأي القائم عىل املورد

Resourcesاملوارد  

Service Deliveryتوصيل الخدمة  

Strategic Capabilityالقدرة اإلسرتاتيجية  

Strengthنقطة القوة

Stretchالتمدد

Support Activitiesأنشطة الدعم 

Sustained Competitive Advantageامليزة التنافسية املستدامة

Valueالقيمة

Value Chain Weaknessنقطة ضعف سلسلة القيمة  
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أسئلة للمناقشة في الفصل:
1- لق��د ِقي��ل:  إن قواعد النج��اح مكتوبٌة خارج املنظمة؛ ولكن امليزة التنافس��ية يجُب أن 

تتواجد داخل املنظمة.  ارشح هذه العبارة.  

2- ملاذا ُيعد خلُق القيمة مفهوماً مهاًم بالنسبة ملنظامت الرعاية الصحية؟  هل َخْلُق القيمة 
أكرث أم أقل أهمية يف الرعاية الصحية عنه يف الصناعات األخرى؟  

3- أيٌّ ِم��ن األنش��طة، أو توصيل الخدم��ة أو الدعم، يكون أكرَث أهميًة يف سلس��لة القيمة 
املنظمية؟  ارشح إجابتك.  

4- ملاذا تتسُق سلسلة القيمة مع مفاهيم النظم التي ناقشناها يف الفصل األول؟  وملاذا ُيَعد 
نهُج النظم للتحليل البيئي الداخيل أمراً مهاًم؟  

5- مل��اذا ُتَعد مفاهيم نقاط القوة والضعف املهمة تنافس��ياً مهمًة جداً بالنس��بة للتحليل 
البيئي الداخيل؟  

م أمثلًة عىل كلِّ نوٍع من  6- م��ا الفارق بني نقط��ة القوة والضعف املوضوعية والذاتية؟  قدِّ
نقاط القوة والضعف يف منظمة الرعاية الصحية.  

7- ناق��ش الرأي القائم عىل املورد حول امليزة التنافس��ية، ومل��اذا من املهم فهم االختالفات 
التنظيمية من أجل استخدام هذا النهج؟  

8- عرِّف بإيجاز ما معنى امليزة التنافسية؟  وهل امليزة التنافسية وامليزة التنافسية املستدامة 
هام مفهومان متطابقان؟  ملاذا أو ملاذا ال؟  

9- م��ا االختالف��ات بني الكف��اءات والق��درات؟  وكيف ترتب��ُط القدرات م��ع كلٍّ من املوارد 
والكفاءات؟  

10- ملاذا ُيَشار إىل القدرات بالكفاءات املعامرية؟  هل ستدرس إدارة قدرة أم كفاءة؟  ارشح 
إجابتك.  

11- عند البحث عن ميزة تنافسية؛ أي من خواص ِنَقاط القوة أو الضعف )القيمة، الندرة، 
قابلية التقليد، االستدامة( هي األكرث أهمية يف منظامت الرعاية الصحية؟  ناقش إجابتك.  

12- ما بعض نقاط القوة والضعف غري املهمة تنافس��ياً، والتي تستحُق اهتامَم إسرتاتيجيي 
م مثاالً عىل كل نقطة ضعف وقوة ليس��ت مهمًة تنافس��ياً؛ ولكنها  الرعاية الصحية؟  قدِّ

تستحق االنتباه.  

13- ملاذا ُيَعد رفع املوارد مفهوماً مهاًم يف التحليل البيئي الداخيل؟
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س��الة الجيد؛ بمعنى أنه  »يحبُّ الرؤس��اُء التنفيذيون ومجالس اإلدارة بيان الرِّ

بعد انتهاء ألم ومعاناة كتابتها؛ ال ُبدَّ أن يجد أنَّ بياَن الرس��الة لحظٌة حاس��مٌة 

وشيٌء ُتريه لوالدتك بفخر«.

ماري جرايسون
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حدث تمهيدي:

السعي بال هوادة وراء رؤية:

Brooks- رسمياً عىل رشكة Rite Aid يف 4 مايو 2007، ُعِقَدت صفقة واستحوذت رشكة

Eckerd.  وقد ُعِقد اجتامع اإلدارة العليا الس��نوي مع Rite Aid يف س��بتمرب 2006، وكانت 

اإلثارة الناتجة عن استحواذ Rite Aid املقرتح عىل Brooks-Eckerd تتزايد، ويتزايد معها 

الش��عوُر بعدم األمان بني بعض الرشكاء يف Brooks-Eckerd.  إنَّ هذا االس��تحواذ أدى إىل 

 Rite Aid خلق رائد يف الصناعة بإيرادات مدمجة وصلت إىل 27 مليار دوالر، وجعل رشكة

 Mary أكرب سلس��لة دوائية يف الساحل الرشقي.  وقد حثَّت املديرة التنفيذية ماري سامونز

Sammons )التي أصبحت رئيس��ة مجل��س اإلدارة اآلن( موظفي ورشكاء Rite Aids عىل 

َجْع��ل الرشكة “أكرب وأفضل وأرسع ذوًقا”؛ لكن اآلخرين مل يكونوا متفائلني بالَقْدر نفس��ه، 

روا من أن نجاح االندماج لن يكون مالياً وحسب.   وحذَّ

 قالت “س��امونز” يف اجتامع مدي��ري Brooks-Eckerd عام 2007:  “أنا أش��عر بأنني 

محظوظة جًدا؛ ألنني أس��تطيع مش��اركة رؤية Rite Aid معكم، وكيف ميكننا تحويل تلك 

الرؤي��ة إىل واقع؟  إن قوة الدفع معنا نابعٌة من ش��خوصنا”.  وق��د كان الهدف هو إغالق 

الفجوة بني Rite Aid ومنافس��يها املحليني، وهم CVS و Walgreens، وجعل الرشكة هي 

اختيار املس��تهلك األول والوحيد، وذلك حينام يتعلُق األمر بالصحة والرفاهية؛ لكن بالرغم 

ِلعني حذروا Rite Aid من أن “الكالم سهل؛ ولكن التنفيذ  من قيمة الهدف؛ إال أن بعض املطَّ

هو ما يحقق النتائج.  إن الرؤية ُتَعد ال يشء بدون تنفيذ”.  ويف النهاية، يعتمُد النجاح عىل 

الرشكاء واملس��اعدين.  وقد وافقت سامونز عىل هذا، وقالت: “رؤية عظيمة بدون أشخاص 

عظامء ببساطة ال تهم”.  

إنَّ االس��تحواذ عىل Brooks-Eckerd كان نقطة تحول يف تاريخ Rite Aid؛ ففي وقت 

االس��تحواذ، كانت الرشكة تدير حوايل 5000 متجر يف 31 واليًة إضافة إىل مقاطعة كولومبيا، 

وبالرغم من أن منو املبيعات يف صناعة األدوية قد تباطأ بنس��بة كبرية يف الس��نوات األخرية؛ 

إال إن Rite Aid حافظ��ت عىل موقعها التنافيس، وتدير حالياً 4700 متجر مع زيادة كبرية 

يف عملياتها يف الس��احل الغريب.  ويأيت ما يقرب م��ن 68% من إيراداتها حالياً من الوصفات 
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الطبي��ة، مع ك��ون 32% أخرى تأيت من “منتجات الواجهة األمامية”؛ مثل:  األدوية التي ُتباع 

ي هو االستمرار  دون وصفات، وأدوات التجميل، وأجهزة الصحة والجامل... إلخ.  كان التَحدِّ

يف كس��ب القب��ول لرؤي��ة Rite Aid وتحويلها إىل املنظمة الجديدة واألك��رب.  ووفقاً ملاري 

“س��امونز”:  “لقد توقف العمل عن كونه رضورياً للبقاء منذ فرتة طويلة، وبدأ يصبح حول 

النمو؛ نحن يف أفضل وضع مايل وصلنا إليه عىل اإلطالق”.  وصحيٌح أن نجاح أو فشل املزيج 

لن يكون مجرد أرقام - س��واء مالية أو أرقام منو - ألن مفتاح النجاح وفًقا ل� “س��امونز” هو 

األعامل اليومية التي تجعل األرقام تظهر للحياة،  “رشكتنا قوية بقدر ما نجعلها نحن قوية”

وتحتلRite Aid الجديدة املركز الثالث يف أعامل الصحة وبيع األدوية بالتجزئة؛ والعامل 

 الحاس��م يف اس��تمرارها، هو قدرتها عىل دم��ج الثقافات املوجودة وبناء رؤية مس��تقبلية يف

 عامل 2003، كانت Rite Aid تعمل بجد؛ لتمييز نفس��ها عن املنافسني.  وكان تحالف الرشكة 

م لها  اإلس��رتاتيجي مع GNC، وهي بائع تجزئة رائد للمكمالت املعدنية والفيتامينات، قد قدَّ

أك��رب فرص املبيعات املبارشة.  وأيضاً يف ع��ام 2003، طرحت Rite Aid برنامج الوالء امُلعتَمد 

م الربنامج منافَع لحاميل البطاقة بناًء عىل النقاط  عىل بطاقة “Wellness+” الخاصة بها، ويقدِّ

التي جمعوها من مش��رتيات الوصفات الطبي��ة ومنتجات البيع املبارش.  وميثل حاملو بطاقة 

Wellness+ حالًيا حوايل 67% من املبيعات املبارشة و58% من مبيعات الوصفات الطبية.  

إن مهمة Rite Aid واضحة:  

“أن نك��وِّن سلس��لة ناجحة م��ن الصيدليات الصديقة للمش��رتي يف األحياء الس��كنية.  

وس��يعمل موظفونا املطلع��ون واملهتمون معاً عىل تقديم تجرب��ة دوائية متفوقة، وتقديم 

منتجات وخدمات يومية تساعد زبائننا عىل عيش حياة أكرث صحًة وسعادًة”.  

 يف عام 2003، واصلت Rite Aid مواجهَة التحديات الخاصة بضامن نجاح االس��تحواذ. 

 ولقد أشار الخرباء أن استحواذها عىل Brooks-Eckerd عام 2007 قد أضعف الرشكة؛ حيث 

ْين جزءاً كبرياً من الخسارة التي بلغت 2.9 مليار دوالر يف العام املايل 2009.  ولكن  مثَّل الدَّ

 خسائر الربع األول من عام 2012 ظلَّت عند مستوى 28 مليون دوالر رغم أن التوقعات تشري إىل 

أن الرشكة تتوقع زيادة 1% يف املبيعات عام 2013.  تواصل Rite Aid املعاناة؛ ولكنها أْبَلت 
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بالًء حسًنا يف الحفاظ عىل موقعها يف السوق خالل ظروف شديدة الصعوبة.  وهي يف وضع 

جيد؛ ملواجهة التحديات املستقبلية التي تواجهها هي وصناعة األدوية بشكٍل عام.  

المصدر:  

 SEC Form Michael Johnson ،2011 لعام ،K-10 التقرير السنوي ،Rite Aid موقع

Antoinette Alexander &، “اجتامعات Rite Aid وBrooks-Eckerd تضُع رؤيًة وروحاً 

للمستقبل”، أخبار الصيدليات 28، رقم 12 )25 سبتمرب 2006(، صفحات 3-1.

أهداف التعلم:  

بعد إكامل هذا الفصل ستكون قادراً عىل:  

1- فهم األدوار والعالقات بني الرس��الة املنظمية، والرؤية، والقيم، واألهداف اإلس��رتاتيجية، 

وملاذا ُيطلق عليها إسرتاتيجيات اتجاهية؟  

2- إدراك الخصائص واملكونات املهمة للرسالة املنظمية، والقدرة عىل كتابة بيان رسالة.  

3- إدراك الخصائص واملكونات املهمة للرؤية، والقدرة عىل كتابة بيان رؤية ُمنظِمي.  

4- إدراك الخصائص واملكونات املهمة، والقدرة عىل كتابة بيان قيم.  

5- إدراك الخصائص واملكونات املهمة، والقدرة عىل كتابة أهداف إسرتاتيجية.  

6- تحديد عوامل النجاح الحاسمة يف فئة الخدمة.  

7- تطوير مجموعة من األهداف اإلس��رتاتيجية التي تسهم يف الرسالة، وتدفع املنظمة تجاه 

تحقيق رؤيتها، وتتسق مع قيم املنظمة.  

8- إدراك القضايا املهمة يف حوكمة إدارة منظامت الرعاية الصحية، ودور مجالس اإلدارة يف 

الحفاظ عىل اتجاه ُصنع السياسة.  

 :Directional Strategies اإلستراتيجيات االتجاهية

 إن الرسالة، والرؤية، والقيم، واألهداف اإلسرتاتيجية ُيطَلق عليها اإلسرتاتيجيات االتجاهية؛ 

ه اإلسرتاتيجيني عند اتخاذهم للقرارات املنظمية املهمة.  وتحاول »الرسالة« التقاَط  ألنها توجِّ
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الغرض أو التميُّز للمنظمة أو مربر وجودها.  وتخلق »الرؤية« صورًة عقليًة ملا يريد القادة 

م��ن املنظمة أن تحقق��ه حينام تنجز مهمتها أو تحقق هدفه��ا.  إنَّ »الرؤية« هي ما تأمل 

املنظم��ة أن تحققه يف املس��تقبل.  أما »القيم«؛ فهي املبادئ الت��ي يحملها أعضاء املنظمة 

ويعت��زون بها.  وهذه املب��ادئ التوجيهية التي لن يتهاون فيها املديرون واملوظفون يف أثناء 

قيامهم بتحقيق الرسالة والسعي إىل تحقيق الرؤية واألهداف اإلسرتاتيجية.  

إن األهداف اإلس��رتاتيجية هي تلك النتائج النهائية الش��املة التي تسعى املنظمة إليها؛ 

إلنجاز رسالتها وتحقيق رؤيتها ورسالتها.  ولسوء الحظ؛ نادراً ما يكون هناك اختالٌف واضٌح 

ب��ني املفاهيم واملصطلحات امُلس��تخَدمة يف تل��ك البيانات؛ خاصًة بيانات الرس��الة والرؤية 

والقيم؛ حيث تكش��ف دراسات البيانات الفعلية أنه بالرغم من أن البيانات مصنفة بشكٍل 

واض��ح؛ إال إنَّ هناك مجموعًة واس��عًة من املصطلحات التي ُتس��تخَدم للتعبري عن األفكار 

املتضمنة فيها.  

 :Organizational Purpose and Mission سالة الغرُض الُمنظِمي والرِّ

ذكر Chester Barnard يف “وظائف املوظفني التنفيذيني” أنَّ هناك ثالثة أش��ياء فقط 

مطلوبة إلقامة منظمة:  )1( التواصل، )2( الرغبة يف الخدمة، )3( الهدف املشرتك، )ملزيد من 

التفاصيل انظر:  “رف كتب مدير الرعاية الصحية” يف نهاية هذا الفصل(.  ووفًقا ل� “برنارد”؛ 

ف��إن غرس فكرة “اإلميان بالوجود الحقيقي للغرض املش��رتك ه��و وظيفة الرئيس التنفيذي 

األساس��ية”.  إنَّ الغرض من ضمن أش��ياء أخرى، يس��اعد املديرين عىل َفْهم البيئة، وحينام 

يك��ون غ��رض املنظمة مفهوماً بوضوح؛ ف��إن تعقيد البيئة ميكن تقليل��ه وتنظيمه بطريقة 

 ميك��ن تحليلها يف ض��وء األهداف التي ترغ��ُب املنظمة يف تحقيقه��ا؛ إذ إن البيئة املعقدة
 مل تعد “مجرد كتلة من األشياء، وكبيان للغرض؛ فإن الرسالة تلعُب دوراً مهاًم يف تركيز انتباه 

اإلس��رتاتيجيني عىل الجوانب ذات الصلة من البيئة؛ كمثال:  لو أن املدير التنفيذي ملنش��أة 

رعاي��ة طويلة األم��د درس بالتزامن كلَّ االضطرابات يف بيئة املنظمة؛ س��تبدو البيئة مربكة 

ال كل التغيريات التي تحدث يف مجال  وفوضوية؛ فال ميكن أليِّ ش��خص أن يتتبع بشكل فعَّ

 التكنولوجي��ا الحيوية، والقي��م الثقافية والخصائص الدميوغرافية والسياس��ات.  ومع ذلك، 



اإلسرتاتيجيات االتجاهية

281اإلدارة اإلسرتاتيجية يف منظامت الرعاية الصحية

ل��و ركز املدير التنفي��ذي فقط عىل جوانب البيئة املرتبطة مبهم��ة منظمة الرعاية الطويلة 

املدى؛ ستصبح املهمة أكرث سهولة.

إن الغرَض املش��رتك )الرسالة( الذي أشار له “برنارد” هو سبب تواجد املنظامت؛ فبعض 

��س؛ لتقديم الرعاية الصحية  املنظامت تتواجد؛ لتحقيق األرباح مُلالكها، والبعض اآلخر يؤسَّ

 للمرىض املحتاج��ني، وأخرى بدأت لتقديم الخدمات الصحي��ة بطريقة مالمئة قدر اإلمكان

 أو توفري الرعاية املطلوبة ملجموعة من األفراد الذين ينتمون لخطة الرعاية نفسها.  

:Mission:  A Statement of Distinctiveness الرسالة:  بيان تميُّز

 يف التسلس��ل الهرمي لأله��داف )النتائج النهائية، وخطط املنظم��ة لتحقيقها(، تلتقط 

 الرس��الة الش��خصية املميزة للمنظمة.  وبالرغم من أن الرسالة املدروسة جيداً تكون عامًة؛

 إال إنها ملموسة أكرث من الرؤية؛ فالرسالة املنظمية ال ُتَعد تعبرياً عن األمل؛ بل عىل النقيض، 

ه��ي محاولة؛ اللتقاط جوهر الهدف املنظمي وااللتزام ب��ه خطيًّا؛ كمثال عىل ذلك:  رشكة 

DaVita، وه��ي من ضمن ال��رشكات يف قامئة Fortune 500، وهي رشك��ة رائدة يف رعاية 

الُكىَل، ويف بيان الرس��الة الخاص بها، تقول DaVita:  إن الرشكة ملتزمة ب� “أن تكون ُمقدَم 

خدم��ات، ورشيكاً، وصاحَب عمٍل مخت��ار”.  ويف هذه الحالة؛ اختارت DaVita التأكيد بأن 

طريق��ة قيامها باألعامل بدالً من الرتكيز عىل الخدم��ات التي تقدمها؛ حيث تحاول الرشكة 

أن متيز نفس��ها عن رشكات رعاية الُكىَل األخرى من خالل الرتكيز عىل نواتج الجودة، وبناء 

مجتمع متنوع كم��زود للخدمات، والرشاكة مع املنظامت األخ��رى، وأن تكوَن مكاَن عمٍل 

مريح ألكرث من 37 ألف من “أعضاء الفريق” كام تسميهم.

عرض 5-1:  بيان رسالة مركز رسطان M.  D.  Anderson التابع لجامعة تكساس

إنَّ رسالة مركز رسطان M.  D.  Anderson التابع لجامعة تكساس؛ هي القضاء عىل الرسطان يف 

والية تكساس، واألمة والعامل من خالل برامج متكاملة ومتميزة يف رعاية املرىض والبحوث والتعليم 

واملهنيني،  واملتدربني،  العليا  والدراسات  الجامعية  املرحلة  طالب  تعليم  خالل  ومن  منه،  والوقاية 

املوظفني والعامة.
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ُتعرّف الرس��الة املنظمية بشكٍل موس��ع، وبيان لغرض مستمر هدفاً مييز منظمة الرعاية 

د نطاق عملياتها من حيث النوع والخدمة  الصحية عن املنظامت األخرى املامثلة لها، وُيحدِّ

والس��وق )التنافيس(؛ كمثال:  بيان رس��الة مركز رسطان “أندرس��ون” يف جامعة تكساس يف 

النموذج 5-1 مييز املركز عن منظامت الرعاية الصحية األخرى يف منطقة الخدمة من خالل 

د )الرسطان(، والتزامه بالجمع بني رعاية  عالقته مع جامعة تكساس، وتركيزه عىل مرض ُمحدَّ

املرىض والبحث والتعليم والوقاية ونيته يف تحقيق هذا عرب تعليم الطلبة الجامعيني وكذلك 

 M.  D.  Anderson الخريجني.  ويس��تخدم املركُز شعاراً فعاالً يف موقعه؛ يقول:  إنه مركز

د عىل التزامه  للرسط��ان م��ع وضع خٍط أحمر بلون ال��دم عىل كلمة رسطان؛ ومن ث��م يؤكِّ

بالقضاء عىل الرسطان.  وبالرغم من أن بيانات الرس��الة قوية نسبيًّا؛ إال إنها يجُب أن تكون 

مرنًة يف ضوء الظروف املتغرية.  إن التغريات التي تواجه الطب األكادميي ستستمرُّ يف فرض 

ضغ��وط عىل املراكز املتخصصة املتميزة؛ مثل:  مركز أندرس��ون؛ بس��بب التكاليف الهائلة 

املتضمنة يف دمج رعاية املرىض مع التعليم والبحث، وزيادة تردد دافعي التكاليف يف سداد 

التكاليف التعليمية.  

إن بيانات الرسالة قد ال تكون أحياناً “املستندات الحية” الحقيقية القادرة عىل تشجيع 

األداء املرتفع؛ حيث تؤكد دراس��ات بيانات الرس��الة أن اإلمكانية الكاملة لهذه اإلسرتاتيجية 

االتجاهي��ة نادراً ما تتحق��ق، وعادًة ما تبدو بيانات الرس��الة ملتزمًة باإلش��ارة ملجموعات 

دة من أصحاب املصالح؛ مثل:  املرىض أو مجتمعات محددة بسبب الضغوط املؤسسية،  ُمحدَّ

 ، واإلش��ارة إىل مشكالت اجتامعية ُملحة؛ بس��بب قرارات السياسة داخل املنظمة.  ومن َثمَّ

الة وتقدم الخدمة  يجب تصميم اإلس��رتاتيجيات؛ للمساهمة يف إنجاز الرسالة؛ ليك تكون فعَّ

والدعم املطلوبني.  

وج��دت إحدى الدراس��ات من بيانات رس��الة مستش��فى، أن ما يقرب م��ن 85% من 

املستجيبني كان لديهم بيانات رسالة؛ ولكنَّ بعضاً من التنفيذيني الذين أكملوا املسح مل يروا 

أنَّ هناك مستًوى مرتفعاً من االلتزام بالبيان من ِقَبل املوظفني، أو أن هناك إجراءات محددة 

تأثرت كثرياً بالرسالة.  كام أشارت دراسة أخرى عىل أقسام وزارة الصحة العامة عىل مستوى 

الواليات؛ أن أكرث من 90% منهم لديهم بيانات رس��الة رسمية مكتوبة، وبالرغم من مواجهة 



اإلسرتاتيجيات االتجاهية

283اإلدارة اإلسرتاتيجية يف منظامت الرعاية الصحية

بيانات رسائل رسمية؛ إال إن هناك كامًّ كبرياً من االرتباك املوجود فيام يخصُّ قيمتها وتأثريها 

عىل السلوك داخل املنظامت.  إن هذا االرتباك يسٌء جداً لألسف؛ ألن بيان الرسالة هو جزٌء 

مهمٌّ جداً من وضع الهدف اإلس��رتاتيجي. إنه الهدف الفائق الذي يصمُد أمام اختبار الزمن، 

ويس��اعُد اإلدارَة العليا يف اإلبحار عرب فرتات االضط��راب والتغيري بصيغة أخرى، هو “الوتد 

م مرس��اًة قويًة للتخطيط اإلس��رتاتيجي.  ومع ذل��ك؛ فإنه يجب التأكيد  الثاب��ت” الذي يقدِّ

عىل أن بيانات الرس��الة، حتى يف أفضل أحوالها؛ ال ميكن أبًدا أن تحل محل اإلس��رتاتيجيات 

لة بحرص واهتامم.  عالوًة عىل ذلك؛ فإن الحس بالرسالة  املدروس��ة جيداً واملصاغة وامُلَشكَّ

لي��س ضامًنا للنجاح؛ فكام هو موض��ح يف “املنظور 5-1”، بيان الرس��الة الجيد ليس كافياً؛ 

د من أنها ال زالت ذات  بل يجب عىل املنظمة االلتزام بالرس��الة ومراجعتها بانتظ��ام؛ للتأكُّ

صل��ة يف األوق��ات املتغرية، وحينام تكون الرس��الة مصاغًة بحرص؛ ف��إن تحقيقها يؤثِّر عىل 

مجموعة متنوعة من الحاالت النفس��ية املرتبطة بتحفيز املوظف )مثال:  مشاركة املوظف، 

والتعريف املنظمي... إلخ(.  كام اقرُتح كذلك أن “القادة األس��طوريني” الذين يس��تخدمون 

رس��الة املنظمة؛ لرتسيخ س��لوكياتهم قد يكونون مفيدين جداً يف بناء ثقافات قوية ميكن أن 

تؤدي إىل تحقيق ميزة تنافسية.  

ر بيان الرسالة املديرين يف منظامت الرعاية الصحية بطرح أسئلة عىل أنفسهم، وعىل  ُيذكِّ

زمالئهم؛ إذ من املهم أن تسأل األفراد يف املنظمة األسئلة التالية؛ حيث إن اإلجابات ستعكس 

بشكٍل جذري أداء املنظمة، وتشمل تلك األسئلة:  

1- هل هناك يشٌء يجب علينا فعله؛ ولكننا ال نفعله اآلن؟  

 إنَّ مرك��زاً طبياً إلعادة التأهيل، بعد مراجعة البيئة ودراس��ة أمن��اط اإلحالة الخاصة به؛ 

قد يقرر أنه يجُب أن يدخل مرشوعاً مش��رتكاً مع مجموعة من الجراحني؛ لتقديم خدمات 

جراحة للمرىض الخارجيني.  ويقع املركز الطبي إلعادة التأهيل يف مبنى مهني مجاور ملستشفى 

رعاية مركزة، وكان ببس��اطة يحيُل املرىض الذين يحتاجون إىل جراحة إىل املستش��فى.  مع 

ذلك، اقرتحت سياسات رشكة التأمني وتفضيالت املرىض؛ أن أغلبية الجراحات ميكن إجراؤها 

يف عيادات املرىض الخارجيني.  



الفصل الخامس

اإلدارة اإلسرتاتيجية يف منظامت الرعاية الصحية 284

2- هل نقوُم بأشياء اآلن ال يجب أن نقوم بها؟

أجرى املركُز الطبي إلعادة التأهيل تحلياًل ش��اماًل اس��تنتج بعده أنه يجب أن يتخىلَّ عن 

أع��امل مع��دات إعادة التأهيل الخاصة ب��ه، ويتعاقد مع ُمورِّدين مع��دات طبية ورياضية 

للخدمات املطلوبة.  

3- هل نقوم بأشياء اآلن يجب أن نقوم بها؛ ولكن بطريقة مختلفة؟  

طل��َب املركُز الطبي إلع��ادة التأهيل عىل م��رِّ تاريخه من املرىض القدوم إىل املنش��أة؛ 

للحصول عىل الخدمات.  وبالنسبة للعديد من املرىض؛ خاصًة املصابني بإصابات خطرية، كان 

االنتقال إىل املنش��أة أمراً صعباً وأحياًنا مستحياًل؛ ولكن مؤخراً، اشرتى املركز شاحنًة متنقلًة 

ذات مرفق تشخيص وعالج مجهز بالكامل ميكنها نقل الخدمات إىل املدارس الثانوية املحلية 

واملواقع الصناعية.  

ويجُب عىل املنظمة أن تقيِّم بحرص القرارات اإلس��رتاتيجية، واستخدام بيان رسالتها يف 

هذا.  وحينام تأيت فرٌص جديدٌة، ميكن استخدام األسئلة الثالثة؛ لتقرير ما إذا كانت الفرصة 

الجديدة متسقًة مع متيُّز املنظمة الجوهري أم ال.  عالوًة عىل ذلك؛ فإن هذه األسئلة الثالثة 

هي دفاعات مهمة ضد االنحراف عن الرس��الة، وال��ذي ُيغِري العديد من منظامت الرعاية 

ح بها؛ وكمثال عىل ذلك:   الصحية بالدخول يف أعامل، وبرامج ال تتس��ق مع رس��التهم امُلرصَّ

م توجيهاً لقادتها اإلس��رتاتيجيني  بيان رس��الة »Express Scripts« )انظر:  العرض 5-2( يقدِّ

وال� 13000 موظف فيها؛ لتقرير ما إذا كان يجُب الس��عي وراء الفرص الجديدة أم ال.  إن 

الفرص يجُب أن تتضمن خدماٍت أو عمليات تجعل العقاقري املوصوفة بواسطة طبيب أكرث 

أمًنا وأقل مثناً بالنس��بة ألعضاء الخطط الصحية؛ بهذه الطريقة تصبح الفرصة متس��قًة مع 

الرس��الة.  إنَّ االلتزام بالرس��الة َجَعل الرشكة تصبح رائدًة يف الصناعة؛ للوصول إىل أقل صايف 

تكاليف؛ لتقديم صحة وقيمة أفضل عىل مستوى العميل.  كام تالحظ الرشكة وتشري إىل أن 

ل إنتاجها من األدوية الجينية املوصوفة يقود الصناعة. معدَّ
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منظور 1-5:

؟ هل بيانات الرسالة تهمُّ

إن عرَض بيانات الرس��الة بش��كٍل ب��ارز يف املصاعد، وعىل بطاق��ات تعريف املوظفني، 

وبطاقات األعامل؛ ليست كافيًة لضامن فهم الرسالة بشكٍل كاٍف.  ويتساءل بعُض املديرين:  

ملاذا تضيِّع املنظامت الكثري جداً من الوقت يف الحديث عن بيانات الرسالة؛ بينام ال يأخذونها 

بجدية يف الحقيقة؟  

هل تخطط املنظامُت مس��تقبلها بالفعل بناًء عىل الرس��الة )اإلسرتاتيجية التوجيهية( أم 

ة حولها؟   هي تستجيب ببساطة للظروف املتغريِّ

ال ش��ك أنَّ بعَض بيانات الرسالة ليس��ت جيدًة جداً، وقد تبدو ملن يقرأها جيدة، ورمبا 

يكون صاغها مستشاٌر قديٌر أو رشكُة عالقات عامة؛ ولكن إذا مل تكن تتحدث بلغة املوظفني 

وأصح��اب املصالح؛ فل��ن يكون لها أيُّ تأثري عىل الس��لوك أو األداء.  ويجُب عىل املنظامت 

التفكري بجدية يف مس��تقبل الصناعة ودورهم املتفرِّد يف اس��تغالل الفرص الناتجة عن تغريُّ 

، يجب وضع هذا العامل املتميِّز يف بيان الرسالة.   الظروف.  وِمن َثمَّ

وتعاين بياناُت الرسالة أحياناً من القضايا التالية:  

- ُتكَتب بيانات الرسالة فقط؛ ألجل قيمتها يف العالقات العامة.  

- َتِصف بيانات الرسالة غرَض كلِّ املنظامت يف فئة الخدمة.  

- رمبا يكون الوقت امُلستغرَق يف صياغة بيانات الرسالة أكرب من الوقت امُلستغرَق لتطبيقها.  

ل��و أردنا أْن تكون بيانات الرس��الة مفيدًة؛ فيجب أن تنصَّ ع��ىل غرِض املنظمة، وتقدم 

منطقاً جيداً ملا يجعل املنظمة مختلفًة، وما الذي تكرِّس نفس��ها لتحقيقه. ويجب عىل بيان 

؛  الرس��الة مس��اعدة املنظمة يف الرتكيز عىل تفرُّدها؛ إذ إنَّ كتابة بيان الرس��الة هو أمٌر مهمٌّ

ولكن تطبيقه أكرث أهميًة، وأيًّا كان مضمون بيان الرس��الة؛ فيجب أن يكون موثوقاً وواقعياً 

وقاباًل للتحقيق، ويساعد يف متييز املنظمة عن كلِّ منافسيها.  
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المصادر:

  “هل بيانات الرس��الة تهم؟  مراجعة ألهمية بيان الرس��الة واألك��رث أهميًة االلتزام به” 

 ل��� Greg Kitzmiller، مجل��ة “Nutraceuticab World 6”، رق��م 10 )أكتوب��ر 2003(، 

ص� 33.  و“Tracy Turner؛ يقول الخبري:  تستفيد الرشكات من تعريف أهدافها والترصف 

 13( ”Ridder Tribune, Business News يف  ،Tracy Turner“ ���وفًق��ا لها ألهداف��ه” ل

مايو 2007(. 

Express Scripts عرض 5-2:  بيان رسالة رشكة

رشكة Express Script تجعُل اس��تخدام العقاقري املوصوفة طبي��اً أكرث أمناً، وأرخص مثناً لعرشات 

املاليني من املستهلكني عرب عمل آالف املوظفني، والحكومة، والنقابات، والخطط الصحية.  

:Mission Statement Characteristics خصائُص بياِن الرسالة

  St.“ يوض��ُح بي��اُن الرس��الة الخ��اص برشكة “س��انت ج��ود” للمس��تلزمات الطبي��ة

 JudeMedical” يف س��انت ب��ول بوالية مينيس��وتا )النموذج:  5-3(؛ بعض��اً من الخصائص

ال.  ُتنِتج س��انت جود للمس��تلزمات الطبية أجهزَة تنظيم رضبات   ل� “بيان الرس��الة” الفعَّ

القلب التي ُتزَرع يف الجس��م، وأجهزة العالج بإع��ادة مزامنة نبضات القلب، وأجهزة ضبط 

نبض��ات القل��ب، وتحفيز الَحْبل الش��ويك، وأجهزة تحفيز األمل العمي��ق، وغريها.  إن قوائم 

املنتجات مذكورة بوضوح وعناية يف بيان الرسالة؛ بحيث ميكن لألفراد املهتمني أن يروا عىل 

 Medtronic الفور أن سانت جود للمستلزمات الطبية تتنافُس مع رشكات؛ مثل مدترونيك

يف خط��وط إنتاج معينة؛ إضافًة إىل ذلك، تحاول س��انت جود للمس��تلزمات الطبية تقليل 

املخاط��ر، وزي��ادة الرقابة من خالل التعاون م��ع األطباء عىل تصمي��م املنتجات، والبحث 

عن حلول أبس��ط للمش��كالت املعقدة، وتصميم املنتجات التي تساعُد عىل تقليل املخاطر 

اإلجرائي��ة، وتوس��يع التعليم والتدريب عىل املنتج، وتطوير الخ��ربات لدى جميع املوظفني 

بشكٍل يساعدهم عىل إنجاز الرسالة.  

الة، وهي: هناك أربع خصائص مهمة لبيانات الرسالة الفعَّ

1- إن الرس��ائَل هي بيانات تعريف بالغرض العام للمنظمة ُتَصاغ بشكٍل فضفاض، وبيانات 
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الرسالة امُلصاَغة جيداً ُتكَتب وُتوصل ملَن يشاركون يف أداء عمل املنظمة.  وهذه البيانات 

دة.  ويوضح بيان رسالة »سانت جود« للمستلزمات  عامًة؛ ولكنها يف الوقت نفسه ُمحدَّ

ز عىل منتجات وتقنيات طبية محددة؛ ولكنه يوضح يف الوقت ذاته  الطبية أن الرشكة تركِّ

عدداً من الطرق التي ميكن تحقيق الرسالة بها؛ مبعنى أن بيانات الرسالة يجُب أن تكون 

ع ألنشطة جديدة كلام أمكن؛ ولكنها يف الوقت  عامًة مبا يكفي للسامح باالبتكار والتوسُّ

نفسه يجُب أن تكون ضيقًة مبا يكفي لتقديم اتجاه محدد.  

2- بيانات الرس��الة دامئة؛ ألن غرض املنظمة ال يتغري عادًة، وبالتايل ال تتغري رسالتها، ويجُب 

أن يكون مس��تدمياً.  ويلتزم الناس باألفكار واألسباب التي تظل مستقرًة نسبياً مع مرور 

الوقت.  

3- يجب عىل بيانات الرسالة التأكيد عىل تفرُّد املنظمة؛ فهي متيِّز املنظمة عن كل املنظامت 

األخرى من نفس النوع.  وكام رأينا يف مثال سانت جود للمستلزمات الطبية؛ فإن التفرُّد 

امله��م فيها هو الرتكيز عىل التقنيات الطبية املختارة، وزيادة تحكم َمْن يعالجون مرىض 

القلب واألعصاب واألمل املزمن.  

عرض 5-3:  بيان رسالة سانت جود للمستلزمات الطبية

م مزي��داً من التحكم ملَْن يعالجون مرىض  إن رس��التنا ه��ي تطوير التكنولوجيا والخدمات الطبية التي تقدِّ

القلب واألمراض العصبية واألمل املزمن يف جميع أنحاء العامل.  ونحن نفعل ذلك؛ ألننا حريصون عىل تطوير 

مامرسة الطب عن طريق الحدِّ من املخاطر كلام أمكن، واإلسهام يف تحقيق نتائج ناجحة لكلِّ مريض.

د نطاق العمليات؛ من حيث الخدمة والسوق، وكذلك  4- يجُب عىل “بيان الرسالة” أن يحدِّ

د ما املجال الذي تعم��ل فيه املنظمة )الرعاي��ة الصحية(، وَمْن هم  م��ن امله��م أن يحدِّ

دت التزامها  أصحاب العمل الرئيس��يني.  الِحظ أنَّ س��انت جود للمستلزمات الطبية حدَّ

تجاه األطباء الذين يستخدمون منتجاتها.  

بالرغم من أن الرس��الة دامئة؛ إال أن هذا ال يعني أن الرس��الة لن تتغري أبداً؛ فالتقنيات 

الجدي��دة واالتجاه��ات الدميوغرافية املتغرية قد تكون من ِضمن أس��باب إع��ادة التفكري 

يف رس��الة املنظم��ة؛ فعىل س��بيل املثال:  هناك عدد من املستش��فيات أدرج��ت رغبتها يف 

أن تك��ون »مزوداً مس��تقاًل للرعاي��ة الصحية« يف بيان رس��التها، ويف بيئ��ة الرعاية الصحية 
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بالرعاي��ة املتحك��م فيها يف ع��امل اليوم، ق��د يحتاج هذا الجان��ب من الرس��الة للمراجعة؛ 

 فف��ي بعض األس��واق، ق��د يصبح التحالف م��ع منظامت الرعاي��ة امل��دارة رضورًة للبقاء، 

وال يجب أن يقف بياُن الرسالة عائقاً أمام هذا.  

ح هذه الخصائص السامت الجوهرية لبيانات الرسالة املصاغة واملوَصَلة جيداً، وهي  توضِّ

تح��دد األفكار املثالية التي تس��تحق، والتي يحاول دامئاً القادة اإلس��رتاتيجيون تحقيقها يف 

م الرسالة توجيهاً؛ كام أن بيانات الرسالة ليس من السهل  مؤسس��ات الرعاية الصحية، وتقدِّ

كتابتها، ولكن لُحْسن الحظ، هناك اتفاٌق عام عىل ما يجب أن تتضمنه.  

:Mission Statement Components مكوناُت بياِن الرسالة

 ال توج��د طريق��ة واح��دة لتطوي��ر وكتاب��ة بيانات الرس��الة، وتش��رُي الدراس��ات إىل
 أن مستش��فيات كندية غري هادفة للربح؛ إال أنها تؤكد عىل مجموعة متنوعة من العوامل 

يف بيانات الرس��الة الخاصة بهم.  ويجب عىل بيانات الرسالة - لتعريف التميز يف املنظمة - 

أن ُتس��لِّط الضوء عىل األشياء التي ُتش��ّكل التفرُّد، وبعض املكونات األكرث أهمية يف الرسالة 

يتم مناقشتها وتوضيحها باستخدام بيانات الرسالة الخاصة مبجموعة متنوعة من مؤسسات 

الرعاية الصحية.  

1- تستهدف بيانات الرسالة العمالء واألسواق، وعادًة ما تقدم بيانات الرسالة أدلًة عىل نوع 

العمالء أو املرىض الذين تسعى املنظمة إىل خدمتهم، واألسواق التي تريد التنافس فيها؛ 

كمثال:  ينصُّ بيان الرس��الة الخاصة بعيادة »Little Clinic« عىل أنها “س��تقدم الرعاية 

األك��رث مالءمًة ورسع��ة يف مجال الرعاية الصحية غري املكلِّفة – وغ��ري الطارئة – للعائلة 

بأكملها”؛ لتحقيق هذه الغاية، تشخص العيادة وتعالج األمراض البسيطة للمرىض الذين 

تصل أعامرهم ل�� 18 ش��هراً فأكرث )24 شهراً يف كنتايك(، ممرضات مامرسات أو مساعدو 

أطباء معتمدون يف مواقعها ال�80 يف متاجر Kroger و Fry و King Sooper يف أوهايو 

وكنتايك وتينييس وأريزونا وجورجيا وكولورادو.  يقدم النموذج 5-4 بيان رسالة مستشفى 

س��انت جود البحثي لألطفال.  وينصُّ بيان الرسالة هذا بوضوح عىل املرىض املستهدفني 

الذين تخدمهم منظمة الرعاية الصحية الراقية هذه.  
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ح بيانات الرس��الة الخدمات األساس��ية املقدمة أو املنتجات التي تطرحها املنظمة.   2- ُتوضِّ

وقد تسلط منظمة الرعاية الصحية املتخصصة الضوء عىل الخدمات املميزة التي تقدمها 

يف بيان رس��التها.  إن بيان رس��الة Alcon يرضب مثاًل عىل بي��اٍن مبني حول الخدمات 

مة؛ لتعزيز مس��توى املعيشة من خالل مس��اعدة الناس عىل  األساس��ية املبتكرة امُلصمَّ

الرؤية بشكٍل أفضل، عىل أمل أن يقضوا عىل العمى نهائًيا يوماً ما )انظر:  العرض 5-5(.  

عرض 5-4:  بيان رسالة مستشفى سانت جود لبحوث األطفال

St.  Jude for Children›s research Hospital

إن رس��الة مستشفى »سانت جود« البحثي لألطفال:  هي تطوير عالجات، ووسائل وقاية ألمراض األطفال 

الكارثي��ة، وه��ذا من خالل البحث والعالج؛ كذلك فإننا نلتزم برؤية مؤسس��نا »داين توماس« بأنه لن يتم 

حرمان أيِّ طفل من العالج؛ بسبب الِعرق أو الدين أو قدرة العائلة عىل دفع مثن العالج.  

املصدر:  مستشفى سانت جود البحثي لألطفال.  

Alcon عرض 5-5:  بيان رسالة

ن من مستوى املعيشة، ومساعدة الناس عىل الرؤية بشكٍل أفضل.  وباعتبارنا  تقديم منتجات مبتكرة تحسِّ

رائداً عاملياً يف طب العيون؛ فإن هذه الرسالة تعني أننا سنكافح؛ لتحقيق إسهامات مهمة يف الرصاع؛ ملنع 

الَعَمى والقضاء عليه يوماً ما.  

Alcon  :املصدر

Aurora Health Care عرض 5-6:  بيان رسالة

إنَّ رسالة Aurora Health Care كنظاِم رعاية صحية غري هادف للربح يف ويسكونسني، هي تعزيز الصحة 

والوقاية من املرض، وتقديم تش��خيص وعالج عايل املس��توى، وتلبية االحتياجات الفردية والعائلية للناس 

بأفضل ما ميكننا.  

.Aurora Health Care  :املصدر

د بيانات الرس��الة املنطقة الجغرافية التي تنوي املنظمة تركيز عملها فيها.  وُيدَرج  3- ُتحدِّ

هذا العنرص دامئًا حينام يكون هناك جانٌب محيل أو إقليمي يف توصيل خدمة املنظمة؛ 

كمثال: Aurora Health System تذكر بش��كل محدد يف بيان رسالتها؛ أنها نظام رعاية 

صحية غري هادف للربح يف “ويسكونسن” )انظر:  النموذج 6-5(.  
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د بيانات الرس��الة فلس��فة املنظمة، وعادًة ما تتضمن رس��الة املنظمة بيانات حول  4- ُتحدِّ

املعتق��دات والقيم، والطموحات، واألولويات املتف��ردة الخاصة بها.  وُتدَرج املعتقدات 

والقيم عادًة يف بيانات رس��الة املنشآت الصحية التي ُتدار بواسطة طوائف دينية؛ وعىل 

سبيل املثال:  يوضح بيان رسالة Resurrection Health Care يف النموذج 5-7 الفلسفة 

القامئة عىل اإلميان ملنظمة الرعاية الصحية هذه.  

5- تش��مل بيانات الرسالة التأكيد عىل الصورة الذاتية املفضلة للمنظمة؛ حيث إن الطريقة 

ل عنرَص تفرٍد يجب إدراجه  التي تنظر بها منظمة الرعاية الصحية لنفسها ميكن أن ُتشكِّ

يف الرس��الة.  إن بي��ان رس��الة “Unitedhealth Group” يؤكد ع��ىل رغبة املنظمة يف 

مس��اعدة الناس عىل عيش حياة أكرث سعادًة، واتخاذ قرارات رعاية صحية أفضل )انظر:  

النموذج 8-5(.  

:Resurrection Health Care عرض 5-7:  بيان رسالة

إخالًصا ألرواح رعاتنا؛ تتواجد Resurrection Health Care لتش��هد عىل حب الرب الدائم لنا من خالل 

زون بتقدير واحرتام حياة َمْن نخدمهم، ونحن  تقدي��م الرعاية الرحيمة التي تركز عىل العائلة.  نحن ُمحفَّ

ننا جميًعا من تسخري مواردنا البرشية واملالية؛  ملتزمون بتحسني صحة ورفاهية مجتمعنا.  ونروِّج ملناخ مُيكِّ

لنخدم بشكل فّعال.  

Resurrection Health Care  :املصدر

UnitedHealth Group عرض 5-8:  بيان رسالة

إن رسالتنا هي مساعدة الناس عىل عيش حياة سعيدة، ودورنا هو تقديم رعاية صحيحة ناجحة للجميع.  

- نحن نس��عى إىل تعزيز أداء النظام الصحي، وتحس��ني الصحة اإلجاملية والرفاهية مبعناها الكيل بني َمن 

نخدمهم ومجتمعاتهم.  

- نح��ن نعم��ل مع خرباء الرعاية الصحية والرشكاء اآلخرين؛ لتوس��يع وصولن��ا إىل الرعاية الصحية العالية 

الجودة؛ بحيث يتلقى الناُس الرعاية التي يحتاجونها بسعٍر مناسب.  

- نح��ن ندعُم عالقة الطبي��ب/ املريض مع التوجيه املعلومايت واألدوات الت��ي يحتاجونها؛ التخاذ خيارات 

وقرارات الصحة الشخصية.  
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د بيان الرسالة الصورة العامة املرغوبة للمنظمة،  6- املصدر  UnitedHealth Group:  ُيحدِّ

ن “مواطناً  وُتربز هذه الصورة نفس��ها عادًة يف البيانات يف شكل رغبة املنظمة يف أن تكوِّ

جي��داً” أو رائ��داً يف املجتمعات التي توج��د بها عملياتها، أو أي اهت��امم مامثل؛ ولكن 

املنظ��امت رمبا يكون لديها نهٌج أو تركيٌز متف��رٌد ترغب يف توصيله إىل العامة.  ويوضح 

بيان رس��الة رشكة Universal Health Services الت��زام املنظمة تجاه أصحاب العمل 

املتعددين )انظر:  النموذج 9-5(.  

ال ميكن وال يجب إدراج كل خصائص املنظمة يف بيان الرسالة، وسيشمل أيُّ بيان محدد 

عىل األرجح واحدًة أو أكرث من تلك الخصائص؛ ولكن نادراً ما س��يحتوي عليها كلها.  يجب 

ر أيًّا من تلك الخصائص، أو الخصائص األخرى، تربز متيُّزها، وتؤكد عليها  عىل املنظمة أن تقرِّ

يف بيان رس��التها.  ومن املثري لالهتامم أنَّ بعض الدراس��ات َوَجَدت أن املنظامت ذات األداء 

املرتفع لديها بيانات رس��الة ذات ش��مولية أكرث.  عالوًة عىل ذلك، يبدو أن مكونات؛ مثل:  

الفلسفة املنظمية، أو مفهوم الذات، أو الصورة العامة املرغوبة كانت مرتبطًة بشكٍل خاص 

مع املنظامت األعىل أداًء يف العينة التي متت دراستها.  

Universal Health Services عرض 5-9:  بيان رسالة رشكة

لها األطباء ملرضاهم،  رسالتنا تقديم خدمات رعاية صحية فائقة يويص بها املرىض للعائالت واألصدقاء، ويفضِّ

ويختارها املشرتون لعمالئهم، ويسعى إليها املستثمرون لعوائدها الطويلة املدى.  

Universal Health Services  :املصدر

:Building Mission Statement سالة بناء بيان الرِّ

يجب أن يكون هناك قائٌد يبدأ املناقش��ة الخاصة بالحاج��ة؛ ملراجعة أو إعادة مراجعة 

رسالة املنظمة؛ لتوضيح الغرض العام للمنظمة، وهذا مطلٌب مهم؛ ليصبح بياُن الرسالة بياناً 

ناجحاً؛ يس��اعُد هذا البيان كل املوظفني عىل تركي��ز جهودهم عىل األولويات األكرث أهميًة؛ 

كمث��ال ع��ىل ذلك:  إح��دى العمليات التي أثبتت نجاح��اً يف بناء بيان الرس��الة هي التقاء 

مجموعة من املوظفني املهتمني )اإلداريني وغري اإلداريني(؛ لبدء مهمة تطوير بيان الرس��الة 

أو مراجعته.  ويجب عىل املجموعة أن تتكون من أفراد يفهمون القضايا التي تواجه صناعة 

الرعاية الصحية، وكذلك نقاط قوة وضعف املنظمة.  
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قبل كتابة بيان الرس��الة فعلياً؛ يجب عقُد سلس��لة من االجتامعية؛ لضامن وجود رغبة 

م��ي.  ومبجرد التأكد  يف عم��ل بي��ان مفهوم جيًدا، وتوصيله عىل نطاق واس��ع للتميُّز امُلنظَّ

من االلتزام س��يتم عمل تقييامت مبا يجعل املنظمة ناجحًة من منظور املوظفني وأصحاب 

املصال��ح اآلخرين.  عالوًة عىل ذلك، يجب دراس��ة ماذا س��تكون تص��ورات النجاح هذه يف 

املستقبل؟  

بعد إعطاء املجموعة وقتاً للتفكري يف املنظمة، ومتيُّزها يف بيئتها، واملستقبل الذي ُيحَتمل 

أن تواجهه؛ ستلتقي املجموعة يف اجتامع مراجعة، وسيكون من املفيد إخراج املشاركني من 

املكتب وإطفاء هواتفهم وأجهزة اس��تدعائهم؛ ليك يس��تطيعوا الرتكيز عىل رس��الة املنظمة 

حقاً، ولتحفيز التفكري اإلسرتاتيجي، سُيطَلب من كل شخص التفكري يف مكونات بيان الرسالة 

امُلدرَج��ة يف النم��وذج 5-10.  ونظرًا؛ ألننا ندرك أن بعض األفراد رمبا مل يكونوا ش��اركوا من 

قبل يف كتابة بيان رسالة؛ قمنا بتطوير هذا النموذج؛ لتشجيع الفكر دون إدخال الكثري من 

الهيكلي��ة يف العملية.  ويجب أن ُيطَلب من أعضاء املجموعة تقديم كلامٍت داللية مرتبطة 

بكل مك��ون من املكونات، ويجب تس��جيل تلك الكلامت الدالة، واس��تخدامها يف النهاية؛ 

كامدة خام ل� “بيان الرس��الة”.  وتشجيع املشاركني عىل تقديم كلامت دالة عرب سلسلٍة من 

عبارات “امأل الفراغات” املدرجة تحت كلِّ ُمكون من مكونات “بيان الرسالة”.  

دة ل� “بيان الرسالة” بعد إجراء املناقش��ات وضبط اللغة امُلستخَدمة.   ميكُن عمل ُمس��وَّ

دة؛ حتى يت��مَّ الوصوُل إىل إجامع عىل  ويج��ب عىل املجموعة تنقيُح، وإعادة كتابة امُلس��وَّ

صياغ��ة ومعنى بيان الرس��الة.  ومبج��رد أن ترىض املجموعة عن البي��ان، يجب توزيعه بني 

األفراد املهمني؛ للحصول عىل آرائهم ثم دعمهم للرس��الة يف النهاية.  عالوًة عىل ذلك، وكام 

هو موضح يف املنظور 5-2، يجب إعادة فحص الرسالة باستمرار؛ لضامن أن تظل ذات صلة 

بالنسبة للمنظمة.  

القيادة العليا: ضرورة لتطوير الرسالة:  

يجُب عىل املوظفني امتالُك إحس��اس بامللكي��ة وااللتزام مبهمة املنظمة؛ ليك يصبح بياُن 

الرس��الة وثيقًة حيًة.  ولهذا الس��بب، يجب أن يشارك املوظفون يف تطوير وتوصيل الرسالة، 
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ولك��ن يجُب أن تكون القيادة العليا ملتزمًة كذلك لو أردنا للعملية أن تبدأ فعلًيا؛ إذ يجب 

 ع��ىل اإلدارة العليا أن تظل مش��اركًة يف عملية تطوير الرس��الة؛ ولك��ن دون هيمنٍة عليها.  

إن غرف مجلس اإلدارة وأجنحة املديرين التنفيذيني ميكن أن تكون األماكن التي تنبع منها 

األفكار العظيمة لتطوير الرس��الة؛ ولكن يجب أن يش��ارَك يف هذا الناس من كلِّ املستويات 

إذا أردنا الحصول عىل ضامن االلتزام بها باملعنى.  

عرض 5-10:  خريطة التفكري اإلسرتاتيجي لكتابة بيان الرسالة

نامُلكوِّن الكلامت الدالة التي تعكُس امُلكوِّ

1- املستهلكون والعمالء املستهدفون:  

 “األفراد واملجموعات الذين نحاول خدمتهم هم ...” 

ال تقترص عىل األشخاص الواضحني فقط.  

2- الخدمات األساسية املقدمة:  

م لعمالئنا؛  دة أو نطاق الخدمات التي سُتقدَّ “الخدمات امُلحدَّ

هي ...” 

3- النطاق الجغرايف للخدمات املقدمة:

م فيها خدماتنا للعمالء؛ هي ...” “الحدود الجغرافية التي سنقدِّ

4- قيم محددة:  

ل متيُّزنا يف تقديم الخدمات للعمالء  “القيم الدقيقة التي تشكِّ

هي ...”

5- الفلسفة الرصيحة:  

“الفلسفة الرصيحة التي تجعلنا متميزين يف منطقة خدماتنا 

هي ...”

6- الجوانب املهمة األخرى للتميُّز:  

“أي عوامل أخرى تجعلنا متفردين بني منافسينا هي ..” 

إن تطوير بيان الرس��الة هو مهمٌة مثريٌة للتحقيق، وعادًة ما يتم بذل محاوالت؛ لصياغة 

بيانات “واضحة جداً” للقيود البيئية والتنافسية وغريها؛ كمثال:  ليس هناك قيمة كبرية يف 

ذكر أن منظمة رعاية صحية تكرِّس نفس��ها؛ لتصبح مواطناً جيداً يف املجتمع، وتدفع أجوراً 

مامثل��ًة لتلك التي تقدمها املنظامت األخرى يف املنطق��ة.  ويف الحقيقة يجُب عىل املنظمة 
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أن تك��ون مواطن��اً جيداً.  ولو كانت تريد الحصول عىل موظف��ني؛ فيجب أن تكون أجورها 

ومنافعها تنافسيًة.  

يج��ب عدم التقليل من ش��أن دور الرئي��س التنفيذي يف صياغة الرس��الة؛ فتطوير بيان 

الرسالة ليس باألمر الذي ميكن تفويضه إىل طاقم التخطيط؛ إذ إن الرئيس التنفيذي، واألفراد 

املهمني اآلخرين الذين س��يلعبون دوراً محورياً يف تحقيق الرس��الة يجب أن يكون لهم رأي 

يف الوثيقة.  

بالرغم من أنَّ العملية تبدو بسيطًة؛ إال إن العمل الفعيل املتضمن يف كتابة بيان الرسالة 

دات” قبل إكامل  يس��تغرُق الكثري من الوقت، وهو عمٌل معقٌد، وهناك الكثري من “امُلس��وَّ

النسخة النهائية من الوثيقة.  إن خريطة التفكري اإلسرتاتيجي )النموذج 5 -10( أداة مساعدة 

التفكري بش��أن العمالء والخدمات والنطاق؛ ولكن تطوير وتوصيل بيان رسالة مصاغاً جيداً؛ 

يتطلُب اس��تخدام بوصلة )قيادة( أيًض��ا، وبالرغم من أن تطوير بيان الرس��الة ليس باألمر 

السهل؛ إال إنه رضوري؛ إذ يجب أن تكون الرسالة ذات صلة باملستقبل وليس الحارض فقط.  

منظور 2-5:

 :Redefining the Organizations Purpose إعادُة تعريِف غرِض المنظمة

إن التهدي��دات ميك��ن أن تخلق فرص��اً أحياًنا، وأحياًنا كل��ام زاد التهديد زادت الفرصة، 

 ويؤم��ن بعُض الن��اس أن الفضائح بالرغم من كونها ُتَعد تهديداً لنظام املؤسس��ة التنافيس؛

 إال أنها تخلق فرصًة إلعادة تقييم إعادة تعريف غرض املنظمة بحرص.  وأنه ميكن الحصول 

عىل ميزٍة تنافس��ية مهمة ملن أعادوا تعريَف أنفس��هم وأصبحوا أكرث اس��تجابًة للبيئة.  إن 

إص��الح الذات من ش��به املؤكد أن ُيحِدث تغيرياً عميقاً أكرث م��ام تحدثه املفروضة خارجيًّا.  

وتتكون أجندة اإلصالح الذايت من خمسة إجراءات مهمة:  

ح للغرض والقيم:   1- طور إجامع عىل البيان امُلنقَّ

إن مصطلحات؛ مثل:  “تحقيق الربح” و“خلق قيمة للمس��اهم” ال تعكس واقع بيئاِت 

الي��وم؛ إذ إنه��ا موجهٌة لتحقيق الرب��ح، وغرضها العام هو اجتامع��ي.  إن الرشكات ربحية 
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ه يف مجال الرعاية الصحية أو أيِّ مجاٍل آخر تتواجد بناًء عىل تقدير املجتمع، ويجُب  التوجُّ

أن تخدم احتياجات املجتمع.

بح:   2- وضوح الدور الحقيقي للرِّ

ق املنظامت أرباحاً )أْي:  إيرادات تزيد عن النفقات(.  ولو مل تحقق ربحاً؛  يجُب أن تحقِّ

س��ينتهي وجودها )عىل املدى الطويل(.  إن الربح هو وسيلٌة وحافٌز ومقياٌس لألداء.  عالوًة 

م مكافأًة  ع��ىل ذلك؛ فإن الربح هو حافز مهم للحركة واالبتكار بني رواد األعامل.  وهو يقدِّ

عىل املخاطرة التي ُتَعد رضوريًة للنجاح.  

3- إبراز وتوصيل الفوارق بني الغرض والقيم والسلوكيات القدمية والجديدة:  

مبج��رد َوْضع مهمة وقي��م جديدة؛ فإنها تتطلُب التش��جيع والتأكيد عىل أهمية التغيري 

يف القيمة.  ويجُب عىل القادة اإلس��رتاتيجيني أن يس��تغلوا كلَّ فرصٍة للرشح، وعند الرضورة 

للدفاع أيًضا، عن أهمية التغيريات يف الثقافة والقيمة.

4- كن قدوًة، وشخصيًة قويًة:  

إن الثقافة ت��وازُن اهتاممات املوظفني والعمالء واملجتم��ع، وأصحاب املصالح اآلخرين 

د القادة بالقول والفعل صفات الثقافة الجديدة.   املعنيني، وهي تتطلُب كذلك أن ُيجسِّ

5- راِجع نظام القياس واملكافأة لدى اإلدارة:

لو ُعرِف إذا كان الغرض العام معروفاً تقريباً وبش��كل واس��ع مسؤول؛ فيتوجب تنقيح 

ُز عىل األداء االقتصادي، وكذلك  املقاييس واستعاملها.  إنَّ نهَج الحد األدىن الثاليث – الذي يركِّ

عىل النواتج االجتامعية والبيئية – هو خطوٌة يف االتجاه الصحيح.  

��س إح��دى الرشكات الدوائي��ة العمالقة: “نحن  لق��د قال George Merck، وهو مؤسِّ

نحاول أال ننىس أبداً أن الدواء هو للناس وليس للربح.  األرباح تأيت يف املرتبة الثانية، يجب 

أن نتذكر أنها تأيت دامئاً، وكلام تذكرنا هذا أكرث كلام أصبحت األرباح أكرث.” 

المصدر:  

Ian Wilson, ”The Agenda for Redefining Corporate Purpose:  Five Key Executive 
Actions,’’’Strategy’ &Leadership 32, no.  1 )2004(, pp.  21-27
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:Vision Hope for the Future الرؤيُة أمٌل للمستقبل

يتم تطور الرس��الة من احتياجات كلِّ أصح��اب املصالح، وهم املجموعات الذين لديهم 

ا الرؤية؛ فهي تعبري عن األم��ل، هي وصٌف للمنظمة  مصال��ح يف نجاح وبقاء املنظم��ة.  أمَّ

 حينام تحقق غرضها.  وتش��مل الرؤية ُصْنع صور ُملحة للمس��تقبل، ورس��م صورة ملا ميكن 
أن يصب��ح علي��ه، واألهم من ذلك، هي رس��ٌم ملا يري��د القائد أن تكون علي��ه املنظمة يف 

املستقبل.  

الة أرب��ع صفات مهمة وهي:  املثالية، والتفرد، والتوجه املس��تقبيل،  متتل��ك الرؤى الفعَّ

والصورة اإلرش��ادية )أيقونة(.  ت��دور الرؤى حول املثاليات واملعايري والحاالت املس��تقبلية 

املرغوب��ة، ويش��جع الرتكيز عىل املثالي��ات كلَّ َمن يف املنظمة ع��ىل التفكري يف االحتامالت؛ 

فالرؤية ديناميكية وتعاونية، وهي عملية إبراز ملا يريد أعضاء املنظمة ُصنَعه.  ُتوِصل الرؤية 

م��ا ميكن أن تصب��ح عليه املنظمة لو عمل الجميع باجتهاد؛ لتحقي��ق إمكانياتهم.  وتحتاج 

الة هي بيانات عن  منظامُت الرعاية الصحية قادًة يتطلعون إىل املس��تقبل؛ ألن الرؤى الفعَّ

م بوصلًة تشرُي لالتجاه الذي تريد قيادة املنظمة أن توجهها إليها.  وأخرياً،  الوجهة.  وهي ُتقدِّ

الرؤى مبنيٌة عىل صور املس��تقبل؛ فحينام ُيطَلب من الن��اس وصف مكان أو يشء مرغوب 

زون عىل النواتج امللموس��ة؛ إذ تحفز  في��ه، يفعلون هذا دامئ��اً كوصٍف لصور، ونادرًا ما يركِّ

الصور الناس عىل السعي وراء ما يبدو مستحياًل.  

أصول الرؤية:

يكتسُب قادُة الرعاية الصحية الرؤية من خالل تقديرهم لتاريخ املنظمة، وإدراك الفرص 

املوجودة يف البيئة، وفهم قدرة املنظمة اإلسرتاتيجية عىل استغالل تلك الفرص.  وتعمل كلُّ 

تلك العوامل مًعا؛ لتكوين أمل الرشكة يف املستقبل.  

تاريخ الرؤية:

ن تاري��خ املنظمة من مجموع��ٍة متنوعٍة من األحداث واألنش��طة التي تؤثِّر عىل  يتك��وَّ

تطور الرؤية؛ فعىل سبيل املثال:  قد تكون فلسفة مؤسس املنظمة مهمًة؛ كمثال عىل هذا:  
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عيادة مايو Mayo Clinic يف روتشس��رت بوالية مينيسوتا؛ هي منظمٌة ذات تاريخ/ وتقاليد 

ثرية.  وتروي قصص األطفال لألجيال املتتالية:  كيف جعل إعصار مدمر يف روتشس��رت ذات 

ليلة “راهبات س��انت فرانسيس” يس��اعدن دكتور مايو األكرب يف االعتناء بضحايا العاصفة؟ 

م موقع عيادة مايو القصة  ع ابناه “ويل وتشاريل” عىل اتباع خطوات أبيهم.  ُيقدِّ وقد تَش��جَّ

كذلك بطريقة شائقة وعاطفية.  والنتيجة منشأة بحث وتعليم ورعاية مرىض مشهورة عاملياً 

��ع ملا يتجاوز كل حدود مينيس��وتا.  وأيُّ شخٍص يرغب يف النجاح يف  تواصل االزدهار والتوسُّ

عي��ادة مايو وفهم رؤيتها املتفردة يجب أن يكون عىل علم مبؤسس��يها وماضيها.  إن تاريخ 

املنظمة جزٌء ال يتجزأ يف تكوين صورتها ورؤيتها أو أملها فيام تستطيع أن تصبح عليه.  

الرؤية والبيئة:

دات املهم��ة األخرى لرؤية املنظم��ة، هو رأي القائ��د يف البيئة؛ فقد عانت  أح��د امُلحدِّ

بعُض املنظامت من تجارب س��لبية مع القوى البيئية؛ مث��ل:  الحكومة، وينظُر العديد من 

األطباء ومديري الرعاية الصحية الخاصة ملحاوالت الحكومة لتحديد األسعار وتنظيم الجودة 

وغريها من األمور؛ عىل أنها تدخالت غري رضورية وال مربر لها يف مؤسس��ة خاصة.  وحينام 

ل الرؤية وفًقا لذل��ك.  إن تقويض  يت��م تبنِّ��ي هذا الرأي، يظه��ر الخصوم يف البيئة، وُتع��دَّ

الرؤي��ة وعدم إنجازها ُيلَقى باللوم فيه عىل قوى خارجي��ة، وأحياناً تؤدي التجارب املاضية 

للمنظامت والطبيعة التي ال ميكن السيطرة عليها للقوى البيئية؛ لدفع املديرين إما للمبالغة 

يف ردِّ الفعل أو التقليل من رد الفعل املطلوب.  

يج��ُب أن تحم��ُل الرؤيُة عالقًة واضح��ًة مع نظام أكرب؛ حيث يجب أن تكون حساس��ة 

ح يف  للتغي��ريات التي تج��ري يف البيئات العامة وبيئ��ات الرعاية الصحية.  وك��ام هو ُموضَّ

املنظور 5-3؛ فإن االتجاهات املس��تقبلية للنظم الصحية هي اعتبارات أساس��ية يف صياغة 

رؤية اإلسرتاتيجي للرعاية الصحية.  

الرؤية والقدرة الداخلية:  

 ترتبُط رؤيُة القائد مع نقاِط القوة والضعف يف املنظمة، ويوضح مبدأ Senge التكاميل 

للتوت��ر اإلبداعي التحدي الخ��اص بالتوفيق بني الرؤية والقدرة الداخلي��ة.  ويدخل التوتر 
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نوه يف املس��تقبل )رؤية(،  اإلبداع��ي يف اللعبة حينام يط��ور القادة رؤيًة ملا يريدون أن ُيكوِّ

د بش��كٍل كبري بقدرة املنظمة  ويقولون الحقيقة عن وضعهم اآلن؛ إذ إن الواقع الحايل يتَحدَّ

الداخلية الحالية، وكيف ترتبط هذه القدرة مع طموحاتها.  

تتعام��ُل املنظامُت مع التوتر اإلبداع��ي بطرق مختلفة؛ فلو كان��ت املنظمة ناجحًة يف 

املايض؛ فرمبا تكون عدوانية بش��أِن املس��تقبل وترفع طموحاتها الحالية يف س��عيها لتحقيق 

الرؤية؛ أما لو كانت مرَّت بإخفاق يف املايض، أو بنجاح محدود أو كان لديها فلس��فٌة حذرٌة 

وحسب؛ فقد تختاُر اإلدارة مراجعة وتقليل الرؤية؛ لجعلها أكرث توافقاً مع واقعها الحايل.  

ميتلُك القادُة رؤى، وتكس��ب املنظمة أو تخرس ميزتها التنافس��ية بناًء عىل كيفية تالؤم 

تل��ك الرؤية مع البيئة وقدرة املنظمة اإلس��رتاتيجية عىل اس��تغالل الفرص.  ومع ذلك؛ فإن 

وري أن نفحَص بش��كٍل دقيق   تطوي��ر الرؤية هو “عمل فوضوي”؛ ولهذا الس��بب من الرضَّ

ا.   ما الذي تعنيه الرؤية املنظمية حقًّ

 Health Care Strategists عاية الصحية كمستكشفين إستراتيجيو الرِّ

:as Pathfinders

 ُيَش��ار إىل عمليِة بناء رؤية املنظمة عادًة ب� “االستكش��اف”، وحينام يعمُل قائد منظمة 

رعاية صحية كمستكش��ف؛ فإن الرتكيز ينَصبُّ عىل املدى الطويل؛ إذ إن مهمة املستكشف 

هي تقديُم رؤية، وإيجاد ُطُرق يجب عىل املنظمة الس��عي فيها، وتقديم مس��ار واضح ملَن 

يتبعوه.  وكام أشار Senge؛ فإن املستكشفني لديهم القدرة عىل َخْلق طاقة طبيعية؛ لتغيري 

الواقع من خالل “حمل صورة ملا ميكن أن يكون مهامًّ للناس يف املستقبل أكرث مام هو مهم 

اآلن”.  
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منظور 3-5:

لو أردَت أن تكوَن صاحَب رؤية؛ فُكْن حساساً لالتجاهات السائدة:

ع مستقبل  يتطلب تكوين رؤيٍة أن تكون حساساً لالتجاهات السائدة.  مع ذلك؛ فإنَّ توقُّ

ات التي  الرعاي��ة الصحية هو أمٌر محف��وٌف باملخاطر.  وُمدَرج أدناه االتجاه��ات أو التغريُّ

َعَه��ا خرباء الرعاي��ة الصحية الذين تواصلت معهم “ش��بكات املستش��فيات والصحة”.   توقَّ

ر هؤالء الخرباء مس��تقبَل الرعاية الصحية بُنُظم أكرب ومتكاملة أكرث، ورعاية أكرث تركيزاً  يتصوَّ

عىل املريض، وتكوين عالقات جديدة بني املستشفيات واألطباء، وتحول العديد من منشآت 

املرىض الداخليني إىل إعدادات للمرىض الخارجيني أو منشآت منزلية.  

متويل املس��تقبل:  إنَّ تكلفة التحس��ينات التقنية واإلجرائية لن تك��ون رخيصًة، ولكن 

االس��تثامرات ستس��تحق التكلفة.  وإن تأثري التقنيات املحتمل��ة عالية القيمة عىل تكاليف 

التش��غيل، وطاقة التوظيف، والعالقات مع األطباء، ومتطلبات التحتية والجودة والسالمة، 

واألمان؛ ستتجاوز كثرياً تكلفة االستثامرات الرأساملية.  

ح أن تكون املنظامت األكرب حجاًم قادرًة عىل التكيُّف  ُنُظم أقل، وأكرب وأفضل:  من امُلرجَّ

بش��كٍل أفضل مع املتطلبات املس��تقبلية؛ بس��بب قاعدة مواردها؛ أما النظم األصغر؛ فمن 

ل املقرضون  ��ح أن تج��َد صعوبًة أكرب يف ج��ذب رأس املال املطلوب، ومن َثّم، س��ُيفضِّ امُلرجَّ

واملستثمرون املنظامت األكرب ذات امليزانيات العمومية األقوى.  عالوًة عىل ذلك؛ فإن هذه 

النظم األكرب ميكن أن تقوَم بعمٍل أفضل يف إصالح نظام التوصيل امُلجزَّأ حالياً.  

ات التكنولوجية،  العالق��ات بني املستش��فى والطبيب:  إن اتجاهات التعوي��ض، والتغريُّ

واألطب��اء رواد األع��امل ُيحدثون تغيرياٍت يف العالقات بني املستش��فى والطبيب، وميكن أن 

دة هي مدى قيام األطباء  ل تهديداً تنافسياً للمستشفيات؛ إذ إن إحدى التحديات امُلحدَّ تشكِّ

مة يف املستشفى،  بإنشاء عيادات كبرية مستقلة عن املستشفيات واستنساخ الخدمات امُلقدَّ

ويرى بعض الخرباء أن منافس��ة الطبيب عىل خدمات امل��رىض الخارجيني مُتثِّل تهديداً أكرب 

إلنشاء املستشفيات املتخصصة.  

ه اهتامم��ًا أكرث إىل احتياجات  الرتكي��ز عىل املري��ض:  إنَّ منظامِت الرعاية الصحية توجِّ
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امل��رىض وعائالته��م وخاصًة كبار الس��ن؛ إذ إن هذا القطاع من الس��كان أصبح أكرث أهميًة 

م��ع وصول أوائل طفرة عن مواليد الطفرة األمريكيني )مواليد فرتة الحرب العاملية الثانية(، 

وهناك حالياً ما يقرب من 78 مليون فرد من مواليد تلك الفرتة.  

التكلفة والتعاون:  وفقاً ملراكز خدمات كبار السن والفقراء Medicare and Medicaid؛ 

فإن تكلفة التأمني الصحي س��تزيُد حوايل 6.4% س��نويًّا عىل مدار الِعْقد القادم.  وس��يظل 

“احت��واء التكلفة” عىل قمة القامئة للسياس��يني وُصنَّاع السياس��ة.  ك��ام أنه من املتوقع أن 

ن  الضغوط من مواليد فرتة طفرة املواليد، واس��تمرار زيادة التكلفة، وزيادة أعداد غري املؤمَّ

عليهم من املؤكد أن يصبحوا جزءاً من مستقبل الرعاية الصحية.  

م��ا عالقة كلِّ ه��ذا بالرؤية؟  يجب عىل الرُّؤى أن تضع يف حس��بانها واقع بيئة الرعاية 

الصحية وتطورها، وبغضِّ النظر عن نوع منظمة الرعاية الصحية، يجب عىل القادة تكوين 

رؤيتهم بناًء عىل مستقبل الرعاية الصحية املرجح.  

املص�در:

 Dave Carpenter، “رؤية حول مستقبِل الرعاية الصحية:  ُنُظم أكرب، وأكرث تركيزاً عىل 

 .S4-S7 .املرىض؟”، شبكات املستشفيات والصحة 81، رقم 5 )مايو 2007(، ص

 إنَّ القادة اإلس��رتاتيجيني هم املفتاح لتأس��يس رؤية للمنظمة؛ حيث تسرتش��د املنظمة 

الت��ي تقودها رؤيٌة ما بفلس��فٍة يلتزم بها الق��ادة؛ ولكنها مل تصبح واضح��ًة َبعُد يف الحياة 

اليومية للمنظمة؛ ويأمل النهُج الذي تقوده رؤية ملس��تويات أعىل من األداء - مس��تويات 

ملهم��ة - حتى عىل الرغم من أنها ال ميكن أن تتحقَق بعُد، والدور األس��ايس لإلدارة يف ظل 

هذا النهج هو توضيُح األهداف واألولويات وضامن فهم وقبول املوظفني لها، ويصبح األفراد 

د من مش��هٍد واضٍح بني الرؤية، وأهداف األداء،  أكرَث مش��اركًة يف املنظمة حينام يرون التأكُّ

واملساهامت الشخصية يف غرض املنظمة.  

م��ع ذل��ك؛ فإن دور القائد اإلس��رتاتيجي هو أك��رب من مجرد االستكش��اف؛ كام الحظه 

Bernard؛ إذ إن املديرين التنفيذيني مس��ؤولون عن غرس الهدف يف كل موظف؛ بل يجب 

عىل القائد أن يكون “حارس الرؤية” – املش��جع الذي يتمس��ك بالرؤية؛ حتى حينام يفقد 
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اآلخرون األمَل.  يريد املوظفون تصديق أنهم يفعلون ش��يئاً مهاًم، وال يشء سيقنع املوظفني 

 بأهمي��ة وظائفهم أكرث من القائد ال��ذي ُيبِقي الرؤية امللهمة أم��ام أعينهم )خاصًة حينام 

ال تسري األمور بشكٍل جيد(.

��ز القيادة اإلس��رتاتيجية يف الع��ادة عىل اإلدارة العلي��ا، وخاصًة الرئي��س التنفيذي   ُتركِّ

األعىل “CEO”؛ حيث ُيَعد هذا الفرد هو الشخص األكرث مسؤوليًة عن مسح البيئة والتأثري 

عليه��ا، وتطوير إس��رتاتيجيات تكيفية، وإدارة األنصار الرئيس��يني.  ولس��وء الحظ، الرتكيز 

الحرصي عىل دور CEO يف القيادة اإلسرتاتيجية كان يعني ضمنيًّا أنَّ اإلدارة الوسطى كانت 

ُتس��ِهم بالقليل فقط )لو أس��همت عىل اإلطالق( يف تحديد االتجاه اإلس��رتاتيجي للمنظمة.  

وهناك إقراٌر بأن املس��ؤولية األساسية لإلدارة الوسطى هي تطبيُق اإلسرتاتيجية؛ ولكن بعض 

االتجاهات اإلس��رتاتيجية املعينة تحتاج إىل مش��اركة اإلدارة الوس��طى؛ املثال عىل ذلك هو 

األهمية املتزايدة للجودة كهدف إس��رتاتيجي، ودور اإلدارة الوس��طى يف إبقاء هذا الهدف 

أمام أعني املوظفني؛ فقد أصبحت الجودة قيمًة مهمًة يجب أن يلتزم املوظفون بها عىل كل 

املستويات، وتحتلُّ اإلدارة الوسطى أفضل موضع؛ لتشجيع وتعزيز هذا االلتزام.  

أحُد املجاالت األخرى املهمة التي يجُب عىل اإلدارة الوس��طى املش��اركة فيها هي إعادة 

تعريف الرؤية املنظمية.  إن اإلسرتاتيجيات الكربى والرؤى املستقبلية مهمٌة بالنسبة ملنظامت 

الرعاي��ة الصحية، ولو أردن��ا أن تصبح الرؤيُة مهمًة للممرض��ات والصيادلة وفنيي املعامل 

الطبية، وغريهم؛ يجب عىل مديري الوسطى والخط األول أن يكونوا يف صدارة املساعدة يف 

إعادة تعريف الرؤية املنظمية يف النواحي املهمة لألقسام ومجموعات العمل.  وأخريًا؛ وفيام 

يخصُّ املش��اركة يف البناء وااللتزام بالخدمة والجودة، ُيَعد مديرو اإلدارة الوس��طى يف أفضل 

َوْضع ملخاطبة الحوافز االجتامعية واالقتصادية املهمة ملوظفي الرعاية الصحية.  

:Characteristics of Effective Vision الة خصائص الرؤية الفعَّ

إذا كان��ت الرؤية قامئًة ع��ىل األمل؛ فإنها يف الواقع لقطٌة تصوري��ة يرغب قادة الرعاية 

الصحي��ة يف ُصْنعها.  لقد قيل:  إنه ليك تكون رؤية املنظمة ناجحًة، يجب أن تكون واضحًة 

ومرتابطًة ومتسقًة، ومتتلك قوًة تواصلية، وأن تكون مرنًة.  
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 إن الرؤي��َة الواضحة بس��يطٌة، ويجب أن تكون القوى الدافع��ة للرؤية هي لتوجيهات 

والتزامات أساس��ية، وليست تحلياًل معقداً يستعيص فهمه عىل أغلب املوظفني؛ بينام تصبح 

الرؤية متامس��كًة حين��ام “تتالءم” مع البيان��ات األخرى؛ مبا يف ذلك “بيان الرس��الة املهمة 

والقيم”.  وتكون متس��قًة حينام تنعكس يف س��لوك ُصْنع القرار يف املنظمة.  وتكون الرؤية 

“تواصلي��ة” حينام تكون مش��رتكًة، ويؤمن الناس بأهمية التعاون يف َخْلق املس��تقبل الذي 

يرغ��ب فيه املديرون واملوظفون وأصح��اب املصالح اآلخرون.  أخرياً؛ ليك تكون الرؤية ذات 

معن��ى، يجب أن تكون مرنًة.  إن املس��تقبل - بتعريفه - غري أكي��د، وبناًء عىل ذلك؛ يجب 

ر القدرات  الة أن تظل منفتحًة للتغيري مع تغريُّ صورة املس��تقبل، ومع تطوُّ عىل الرؤية الفعَّ

اإلسرتاتيجية للمنظمة مع مرور الزمن.  

ل السعي للتميُّز املنظمي   وفًقا ل� Tom Peters؛ فليك تخطط املس��تقبل بفعالية، وُتسهِّ

والفردي؛ يجُب أن متتلك الرؤى خصائص معينة:  

1- يجب أن تكون الرؤى ملهمًة، وليست مجرد أهداف كمية يجب تحقيقها يف فرتة تقييم 

األداء التالي��ة.  يف الحقيقة، ن��ادراً ما ُتَصاغ الرؤى مبصطلحات كمي��ة.  إنَّ الرؤى ثوريٌة 

بطبيعتها من حيث تأثريها املحتمل عىل الس��لوك.  ورؤية »Tenet Healthcare« عىل 

س��بيل املثال تذكر رؤية س��امية؛ مثل:  “إعادة تعريف نظام توصيل الرعاية الصحية”.  

في Tenet ورشكائها )النموذج 11-5(.   وهي تخاطُب كذلك عواطف موظَّ

��ز؛ إذ ال يجب  2- يج��ُب أن تك��ون الرؤى واضح��ًة، ومثريًة للتح��دي وتتمحور حول التميُّ

 أن يك��ون هناك أيُّ ش��ك يف ذهن املدير بش��أن أهمية الرؤية.  ل��و كان لدى “حارس 

 الرؤية” أيُّ ش��كوك؛ فس��يكون لدى املرؤوس��ني ش��كوك أكرب.  إن بي��ان الرؤية الخاص 

م كامًّ كبرياً من “األش��ياء املحددة” يف توجيهه  ب� Princeton Healthcare System يقدِّ

لُصنَّاع القرار التنفيذيني.  ويجعل من الواضح متاماً أن برينس��تون للرعاية الصحية هي 

نظاٌم متكامٌل؛ ليس فقط لالس��تجابة الحتياجات الس��كان؛ ولكنه يقدم كذلك قيادة يف 

ع تلك االحتياجات )انظر:  العرض 12-5(.   توقُّ

3- يجُب أن تكون الرؤى منطقيًة يف املجتمع املعنيِّ بها، وأن تكون مرنًة، وأن تصمد أمام اختبار 

الزمن؛ فلو كانت الرؤية غري ذات معنى من الناحية العملية؛ فلن ُتلهم باألداء العايل.  
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يها باس��تمرار وتغيريها عند الرضورة؛  4- يج��ب أن تكون الرؤى مس��تقرًة؛ ولك��ن يتم تَحدِّ

عىل س��بيل املثال:  يوضح بيان رؤي��ة Hebrew Health Care الطريقة التي ميكن بها 

صياغُة الرؤية؛ من أجل توفري الرتكيز؛ ولكنها تظل واس��عًة مبا يكفي للس��امح بالتعامل 

مع الظروف )النموذج 5-13(.  إن التطورات املستقبلية يف الرعاية الصحية ميكن التالؤم 

معها بسهولة؛ من خالل إجراء تغيريات بسيطة يف بيان الرؤية.  

.Tenet Healthcare عرض 5-11:  رؤية

س��تميِّز Tenet نفس��ها كقائٍد يف إعادة تعريف توصيل الرعاية الصحية، وس��تصبح معروفًة بش��غف 

موظفيها ورشكائها يف توفري الجودة والرعاية املبتكرة للمريض الذين تخدمهم يف كلِّ مجتمع.  

Tenet Healthcare  :املصدر

  .Princeton Healthcare System عرض 5-12:  بيان رؤية

إنَّ Princeton Healthcare System ه��و نظ��ام رعاي��ة صحي��ة أس��ايس متكامل يكاف��ح؛ ليتوقع 

ويستجيب لالحتياجات الخاصة باملقيمني يف نيوجرييس وخارجها، وتقديم رعاية رسيرية ممتازة.  وهو 

معروٌف بالتزامه بتعزيز صحة مجتمعه، وتقديم خدمة فائقة ملرضاه، وتقديم قيمة مذهلة، واحتضان 

ي وطبي رائع، ودعم طاقم موظفني وطاقم طبي ذي خربة،  االبت��كارات الرسيرية، وتقديم تعليم ِصحِّ

وواسع االطالع.  

Princeton Healthcare System  :املصدر

.Hebrew Health Care عرض5-13:  بيان رؤية

َم املختار يف كل برامجنا وخدماتنا.   نسعى لنكون املقدِّ

س��نتعاون مع املؤسس��ات التعليمية والطبية واملزوِّدين اآلخرين ذوي األهداف والفلسفات املشابهة؛ 

لتأسيس مركز يكون منوذجاً للتميُّز.

م لخدمات عالية الجودة.   سنسعى إىل اإلدراك والتميز؛ كنظام متقدِّ

سنسعى وراء وسائل مبدعة؛ لتعزيز الصحة املالية للمنظمة؛ حتى نتمكن من تحقيق رسالتنا.  

.Hebrew Health Care  :املصدر

5- إن ال��رؤى هي منارات وضوابط حينام يبدو كلُّ يشء آخر مظلاًم، والرؤية مهمة لتزويد 

األش��خاص املهتمني بِحس باالتجاه.  ويوجه بي��ان الرؤية املصاغ جيًدا اتخاذ القرار؛ ألنه 

م اإللهام للنجاح يف املس��تقبل.  ومنذ أكرث من ثالثِة أرباع قرن مىض؛ كان مؤسس��و  يقدِّ
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عي��ادة كليفالن��د Cleveland Clinic Foundation يس��تعدون إىل تطوير مؤسس��ة 
يتمكن فيها األخصائي��ون املختلفون من التفكري والعمل كوحدة واحدة.  إن هذا ميكن 

أن يتحقق فقط حينام يفهم الجميع الرؤية ويقبلون رشعية االتجاه الذي تقدمه.  

��ن ال��رؤى املوظف��ني )أعضاء املنظم��ة نفس��ها( أوالً، وبعد ذلك العم��الء واملرىض  6- مُتكِّ
 أو اآلخري��ن ممن يتم خدمتهم؛ وألن الرؤى تدوُر حول اإللهام والتميز؛ فمن الحاس��م 
إدراك أن املوظف��ني ه��م الذين يجُب إلهامهم أوالً.  يج��ُب أن ُيلَهم املوظفون لتحقيق 
��ز، وترتك��ب العديد م��ن منظامت الرعاي��ة الصحية خطأ عن��د تكريس مواردها  التميُّ
مة؛ لتعزيز تصور املرىض املحتملني عن املنظمة؛  لربامج الرتويج الس��ابقة للخدمة امُلصمَّ
حي��ث يصل املرىض وُيس��تقَبلون بالقصور نفس��ه يف الخدمة الذي عان��وا منه قبل بدء 
 Optima - الحمل��ة اإلعالنية.  إنَّ بيان خدم��ة “أوبتيام لخدمات تأمني الرعاية الصحية
Healthcare Insurance Services” بس��يٌط ومح��دد.  وهو يذك��ر أن رؤيتنا:  “هي 
إحداث فارٍق إيجايب يف الرعاية الصحية”.  وميكن لبيان الرؤية البس��يط هذا أن ُيوِصل 
إىل املوظفني أهمية إحداث فارق إيجايب فرديًّا؛ لو كانت املنظمة تريد تحقيق رؤيتها يف 

إحداث فارق إيجايب يف الرعاية الصحية.  

ه؛ وبالرغم  7- ُتَعد الرؤية هي املنظمة للمس��تقبل بينام متنح املايض التقدير الذي يس��تحقُّ
م��ن أن الرؤي��ة هي أمل املنظمة يف املس��تقبل؛ إال إن��ه من املهم دامئ��اً اإلقرار بتاريخ 
التمي��ز والخدم��ة وترشيفه؛ كمث��ال:  ُيقر مرك��ز M.  D.  Anderson للرسطان التابع 
لجامعة تكس��اس بالتزامه بُصنع التاريخ باس��تخدام التالعب بالكلامت:  “سنكون مركز 
رسط��ان رائداً يف العامل، قامئاً عىل متيُّز موظفينا، ورعاية مرضانا املوجهة بالبحث والعلم، 
طان[”، وال يصنع املركز التاريخ فقط من خالل التزامه املس��تمر  نحن ]نصنُع تاريخ الرسَّ
ببح��وث الرسط��ان؛ ولكن املركز يتوقع كذلك أن يقيض ع��ىل الرسطان.  فهذا مثاٌل عىل 

الرؤية الطموحة التي ستغريِّ وجه صناعٍة بأكملها.  

8- تظه��ُر ال��رؤى للحي��اة يف التفاصيل، ولي��س يف التعميامت الواس��عة.  إن إنجاز الرؤية؛ 
س��يؤدي يف النهاية إىل نتائج ملموسة؛ س��واء يف الرعاية الصحية أو األعامل أو الحكومة 
أو التعلي��م؛ وبالرغم من أن الرؤى مس��تقبليٌة وقامئٌة عىل األم��ل؛ إال أنها تتطلب قادًة 
إس��رتاتيجيني ميكنهم إبراُز الرؤيِة وترجمتها إىل مصطلح��ات يفهمها ويقبلها كلُّ َمْن يف 

املنظمة.  ويجُب تقديم تفاصيل بكلامت تفهمها األطراف املعنية.  
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ت��مَّ توجيه املزيد واملزيد من االهتامم لبيانات الرؤية املكتوبة؛ إذ إن بيانات الرؤية من 

الصعب كتابتها؛ ألنها تتطلُب بصريًة عن املس��تقبل؛ ولكن هناك بعض املس��اعدات املفيدة 

التي ميكُن أن تساعد املديرين يف التفكري بشأِن رؤيتهم، واالتجاه الذي يرغبونه يف املستقبل.  

م النموذج 5-14 خريطة تفكري إس��رتاتيجي؛ للمس��اعدة يف تطوير بيان رؤية، وتقديم  وُيقدِّ

سلس��لة من األسئلة املفيدة يف التفكري بشأن بيان الرؤية.  وميكن استخدام فرتات التخطيط 

ال��ة؛ للحصول عىل رؤى بصرية حول طريقة تفك��ري أصحاب مصالح املنظمة  كمنتدي��اٍت فعَّ

بخصوص آمالهم للمستقبل.  

عرض 5-14:  خريطة التفكري اإلسرتاتيجي لكتابة بيان رؤية

نامُلكوِّن الكلامت الدالة التي تعكس امُلكوِّ

1- أمل واضح للمستقبل.  

“هل سار كل يشء كام نريده أن يسري، وكيف ستبدو منظمتنا 

بعد خمس سنوات من اآلن، وكيف سنصبح أفضل مام نحن 

عليه اليوم؟  

، ويتمحور حول التميز.   2- ذو تحدٍّ

وامُلالك(  واملوظفون،  )املرىض،  املساهمون:  يصُف  “حينام 

منظمتنا؛ فام املصطلحات التي نريدهم أن يستخدموها؟

3- ملهٌم وعاطفي.  

إليها  نصل  أن  ميكن  التي  املنظمة  نوع  يف  نفكر   “حينام 

التي  املصطلحات  فام  جميعاً؛  لدينا  ما  بأفضل  ساهمنا  لو 

سنصُف بها مساهامتنا الجامعية؟  

4- متكنُي املوظفني أواًل.  

كيف ميكننا التأكد من أن املوظفني يفهمون الرؤية ويلتزمون 

بها؟  وما الذي يجب عمله؛ لجعل الجميع يقتنعون؟  

5- ال ُينىس ويقدم توجيهاً.  

كلِّ  تذكر  لضامن  إدراجها؛  ينبغي  التي  الكلامت  أنواع  “ما 

أصحاب املصالح يف املنظمة الرؤية، وترصفهم وفقاً لها؟” 
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  A Cautionary Note: ملحوظة تحذيرية:  مش��كلة الجدة/ الحداث��ة

:The Problem of Newness
إنَّ القادة اإلس��رتاتيجيني هم م��ن أهم العنارص يف املنظمة امُلدارة إس��رتاتيجيًّا.  ويقدم 

الق��ادُة أصحاب الرؤية أعظ��َم خدماتهم من خالل َجْعل املنظمة مرنًة وقادرًة عىل الدخول 

ألس��واق جديدة، واالنفصال عن األسواق القدمية، وتجربة األفكار الجديدة؛ إضافًة إىل ذلك، 

من خالل الدخول يف س��وق جديد أوالً، ميكن للمنظامت تحقيق “مميزات س��معة مختارة 

Specail”؛ حيث تس��عى املنظامت الرائدة إىل الحصول عىل مميزات امُلجرِّب األول، وميكن 

تحقيُق س��معة خاصة بالريادة وَوْضع قوي يف الس��وق بس��هولة أكرث؛ حينام ال يكون هناك 

سوى القليل من املنافسني أو ال منافسني.  أحياًنا يكون من املكلِّف )نقدياً وعاطفياً( بالنسبة 

للعمالء واملرىض االنتقال إىل مزوِّدي خدمة آخرين مبجرد تحقيق اإلخالص والثقة املتبادلني.  

ر يف األسواق – له  مع ذلك؛ فإنَّ تغيرَي صاحب الرؤية – عند توجيهه تجاه الدخول املبكِّ

س��لبياته.  ولقد ُأش��ري إىل هذا ب� “املجربون”؛ إذ يتحمل املبتكرون ع��ادًة تكاليف الريادة، 

ويرتك��ب الرواد أخط��اًء يتعلم منها اآلخ��رون ويصححونها يف النهاي��ة.  ويواجه امُلجربون 

األوائ��ل ع��دم يقني أك��رب؛ ألن الطلب عىل الخدم��ة مل يثبت بع��د.  إن احتياجات املريض 

والعميل ميكن أن تتغري؛ خاصًة حينام يتطلب تلبيتها اس��تثامرات تقنية كبرية، وُرمبا ينتهي 

الح��ال باملجربني األوائل يف النهاية مُبِعدات غالية وطلٍب قليل.  وِمن َثم؛ من املهم أن مُيَزج 

الطل��ب عىل اإلدارة ذات الرؤية مع املعرفة الواقعية بالس��وق، والعمالء، والعوامل األخرى 

التي ستؤثِّر عىل املنظمة.  وعادًة ما تذهب املكافآت للمجرِّب األول؛ ولكن املخاطر أكرب.  

د البح��وث بعضاً من املخاطر التي يواجهها املجرِّب األول، وتؤكد الدراس��ات عىل  وتؤكِّ

الرشكات التي كانت األوىل يف أسواقها، ُتستثَنى عادًة الرشكات التي فشلت، وترتكز عىل التي 

بقيت فقط وازدهرت، ويف النهاية هيمنت عىل أسواقها.  

 وميكن املجادلة أن نادراً ما يستمر رواد السوق كقادٍة يف السوق؛ فقيادة السوق لديها 

ر للسوق يف السوق؛ بينام لها عالقٌة كربى مع اإلرادة  القليل من العالقة بدخول املنظمة املَبكِّ

والرؤي��ة؛ إذ إن القادة املؤثرين يبدو أن لديهم الرؤى املهمة واإلرادة؛ لتحقيق تلك الرؤى، 
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وهؤالء القادة املؤثرون مثابرون يف س��عيهم؛ لتحقيق رؤاهم، وهم أيضاً مبدعون وملتزمون 

ماليًّا بالرؤية، ويعرفون كيف يرفعون أحواَل املنظمة.

:Values as Guiding Principles الِقَيم كمبادئ توجيهية

إن القيَم هي املبادئ األساسية التي تؤِمُن بها املنظامت والناس، إىل جانب الرسالة، وهي 

ل الثقافة املنظمية؛ بناًء عىل ذلك، ترتبُط معظم مناقش��ات القيم املنظمية عادًة مع  ُتش��كِّ

الس��لوك األخالقي وُصْنع القرار املس��ؤول اجتامعياً.  وقيم املسؤولية األخالقية واالجتامعية 

الش��ديدة األهمية؛ ليس فقط ملستش��فى واحدة، أو HMO أو منشأة رعاية طويلة املدى؛ 

ولكن لكل املواطنني.  ومع ذلك، هناك قيٌم أخرى قد تكون محددًة مبنش��أة وتصف سلوك 

أعضائها يف املايض أو الس��لوك الذي يطمح إليه األعضاء جامعياً؛ عىل س��بيل املثال:  إدارة 

الجودة الش��املة أو التحسني املستمر هي قيمٌة، وكذلك الرُّوح الريادية، والعمل الجامعي، 

واالبت��كار، وهكذا.  ومن امُلهمِّ أن يفهم املديرون واملوظفون وأصحاب املصالح الرئيس��يون 

القي��م التي تتوقعها املنظمة، ومن املهم كذلك – ك��ام يوضح املنظور 5-4، أن تكون القيم 

أك��رَث من مجرد بيانات عالقات عامة؛ »فال��كالم األجوف« ليس كاٍف، »والفعل« هو ما يهم 

حينام يتعلق األمر بالقيم.  

منظور 4-5:

بيانات القيمة المنظمية:

إنَّ األخالق والقيم هي جوانب أساس��ية يف ثقافة مؤسس��ات الرعاي��ة الصحية، ومتتلُك 

املنظ��امت املدفوعة أخالقياً رس��الًة ورؤيًة مش��رتكًة، وقياًم أساس��يًة قوي��ًة يف ثقافتها.  إن 

منظامت الرعاية الصحية شديدُة التعقيد، ومن املستحيل توفري سياساٍت ومبادئ توجيهية؛ 

؛ ميكن للقيم األساس��ية للمنظامت  لتوجيه جميع الس��لوكيات الرسيرية واإلدارية.  ومن َثمَّ

 أن تضب��ط معايري الس��لوك التي ُتَعد مهمًة.  مع ذلك، ولس��وء الحظ، وبالرغم من أهمية 

الرس��الة والرؤية والقيم؛ إال إنها مح��ل اهتامٍم أقل من معظم الق��ادة مقارنًة مبوضوعات 

أخرى؛ مثل:  اإلسرتاتيجية، والعمليات، والهيكل.
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ذ املنظمة أنشطتها؛ لتحقيق رسالتها ورؤيتها، وكثرياً  الة؛ كيف ستنفِّ ح بيانات القيم الفعَّ  وتوضِّ

د عىل االحرتام والنزاهة والثقة، والرعاية،  ما تعكس بياناُت القيمة األخالقيات املشرتكة، وتؤكِّ

والتميُّز.  ومتثل هذه البيانات املبادئ األساس��ية يف ثقافة املنظامت، ويجب أن يكون جميع 

املوظف��ني عىل ِعْل��ٍم، وقبول بقيم املنظم��ة وقادرين عىل تضمينها يف عملي��ة ُصنع القرار 

والس��لوك.  إن بيانات القيمة مفيدٌة بش��كٍل خاص عندما يكون عىل املنظمة املفاضلة بني 

األهداف؛ مثل:  األرباح أو الجودة.  وقيم املنظامت هي التي توجه هذا االختيار.

الة؛ إال إنه يف بعض  بالرغم من أن بعَض املنظامت تتطور وتعيش وفقاً لبيانات القيمة الفعَّ

املنظ��امت األخرى، ُيَص��اغ البيان بدقة وحرفية؛ ولكن��ه يوضع جانباً ويتم تجاهله.  إن أس��وأ 

البيانات هي تلك التي تتعارُض بشكل واضح مع مامرسات وسلوكيات املنظامت.  وُتقوِّض هذه 

خرية، وتؤدي أحياناً إىل قبول املامرسات غري األخالقية. البيانات معنويات املوظفني، وتولِّد السُّ

ينبغ��ي مراجع��ُة بيانات القيمة بش��كٍل منتظ��م؛ مثلها مثل الوثائ��ق األخرى، وضامن 

دمجها بنجاٍح يف األنشطة اليومية للمنظمة.  إن الهدف من املراجعة ليس تغيرياً أو تعديَل 

ق بقيم الرشكة، وُتجَرى املراجعات األكرث فعاليًة عىل   البي��ان؛ ولكن ضامن وجود بياٍن متعمِّ

ي��د مجموعات عمل من األفراد الذين يعملون يف املنظمة.  وال تضمن املش��اركة يف عملية 

املراجعة وجود إرش��ادات مناس��بة للس��لوك فقط؛ ولكنها تحقق كذلك فهاًم أفضل لألفراد 

ع عىل تَبنِّي القيم.   وبالتايل تشجِّ

بالطريقة نفس��ها؛ يج��ُب عىل اإلدارة العليا تَبنِّي القيم واملش��اركة يف عملية مراجعتها، 

ويجُب أن يكون بياُن الِقَيم هو وثيقٌة حيٌة ُيَشار إليها كمرجٍع عادًة.  إن الجانب التعليمي 

من املراجعة هو أكرُث من مجرَّد توزيع نس��خ من القيم الجوهرية.  ويجب عىل األفراد عىل 

حوا كيف يقومون بتطبيقها يف السلوكيات  كلِّ املس��تويات أن يدعموا مناقش��ة القيم ويوضِّ

والقرارات يف املنظمة.  

املص��در:  William A.  Nelson & Paul B.  Gardent “بيان��ات القي��م التنظيمية”، 

“تنفيذيو الرعاية الصحية” 26، رقم 2 )2011(، ص 59-56. 

ر  إنَّ القيم األساس��ية، واملعتقدات، والفلسفة تبدو واضحًة خالل املراحل األوىل من تطوُّ

املنظم��ة؛ ولكنه��ا تصبح أق��لَّ وضوًحا مع نض��وج املنظمة؛ لذلك فإن بيان��ات؛ مثل:  بيان 
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“Universal Health Service” تحثُّ عىل القيم املهمة؛ مثل:  التميُّز يف الخدمة، والتحسني 

املستمر، وتطوير املوظفني، واملعالجة األخالقية والعادلة، والعمل الجامعي، وابتكار الخدمة.  

بينام أن بيان قيمها )املبادئ( يوضح رصاحًة الكيفية التي تعتزم املنظمة أن ُتس���ريِّ أعاملها 

عربها )انظر:  العرض 15-5(.

 American Dental“ ���ح الع��رض 5-16 مجموع��َة القيم الب��ارزة واملتطورة ل�� ويوضِّ

Partners” )مزوِّد لخدمات األسنان املتعددة التخصصات(؛ وتركز هذه القيم عىل ما تؤمن 

املنظمة أنه مس��ؤولياتها األساس��ية تجاه الناس واملجتمعات واملساهمني وغريهم، ويحتوي 

بي��اُن القيم عىل إش��ارات ملثاليات؛ مثل:  الص��دق، واالحرتام، والنزاه��ة والكرامة والتميز.  

وميكن أليِّ ش��خص يقرأ هذه املجموعة من املب��ادئ املوجهة أن يفهم القوى املحفزة التي 

ُيْسبغها بياُن قيٍم كهذا عىل املوظفني، والراحة التي يوفِّرها للعمالء.  

Universal Health Services عرض 5-15:  بياُن مبادئ رشكة

متيُّز الخدمة:

الة واحرتافية، ويف الوقت الصحيح لعمالئنا.   • تقديم خدمات كفؤة وفعَّ

التحسنُي املستمر بشكل قابل للقياس:  

تحديد االحتياجات األساسية، وتقييم مدى قدرتنا عىل تلبية تلك االحتياجات.   •

م. • تحسني الخدمات باستمرار وقياس التقدُّ

تطوير املوظف:

تعيني أشخاص موهوبني ومحّفزين. •

زيادة املهارات؛ من خالل التدريب والتطوير. •

• .UHS ر فرص للنمو بداخل توفُّ

معاملة أخالقية وعادلة للجميع:

نحن ملتزموَن بالعدل والثقة مع مرضانا، ومع األطباء، واملشرتين لخدماتنا، واملوظفني.   •

العمل الجامعي:

ن باستمرار.   • العمُل معاً عىل توفري خدمة عمالء تتحسَّ

يتفوق َنْهج فريقنا عىل املنظمة ذات األقسام التقليدية ويخلق تركيزاً حقيقياً عىل العميل.   •

يشارُك الناس عىل كلِّ مستويات املنظمة يف ُصْنع القرار وتحسينات العملية.   •
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التعاطف: 

م رعايًة وراحًة ملَْن يحتاجها من الناس.   • ال تنَس أبداً حقيقة أننا نقدِّ

ى املرىض والعائالت الذين يعتمدون علينا معالجًة محرتمًة وكرميًة يف كلِّ األوقات.   • يتلقَّ

االبتكار يف تقديم الخدمة: 

االستثامر يف تطوير طرق جديدة وأفضل؛ لتقديم خدماتنا.   •

Universal Health Services  :املصدر

  American Dental Partners �عرض 5 - 16:  القيم األساسية ل

ر أساساً ُبِنَيت عليه رشكتنا American Dental Partners، ومتثِّل  نحن نؤمُن بخمِس ِقَيم أساسية توفِّ

هذه القيم الطريقة التي ننوي القيام باألعامل بها، ونحاول الحفاظ عليها ُطوال الوقت.  

أخالقية:  وعد بإجراء األعامل بطريقة منصفة، وصادقة وبأعىل قدٍر من النزاهة.  

العالقة:  َضْع الناس أوالً، التزم مبعاملة كلِّ الناس باحرتام ولياقة إنسانية.  

املسؤولية االجتامعية:  التزم بالترصُّف بطريقة مسؤولة، وباحرتام تامٍّ لعائالتنا، ومجتمعاتنا، وبيئاتنا.  

املصالح  وأصحاب  مرضانا،  مصلحة  لتحقيق  مالياً؛  بطريقة حذرة  بالترصُّف  التزام  املالية:  املسؤولية 

والكيانات التابعة، واملوظفني.  

ز:  االلتزام بتحقيق أفضل النتائج يف كلِّ ما نفعله.   التميُّ

 American Dental Partners  :املصدر

 Becton, Dickinson & Company �عرض 5-17:  القيم األساسية ل

نعامل بعضنا باحرتام.  

نفعل ما هو صحيح.  

ن دامئاً.   نسعى إىل التحسُّ

نقبل املسؤولية الشخصية.  

Becton, Dickinson & Company  :املصدر

 American Dental ليس��ت كلُّ بيان��ات القيم أو املب��ادئ التوجيهية مفصل��ًة مثل بي��ان

Partners، م��ع ذلك؛ فإنها يجُب أن تك��وَن محكمة اإلعداد؛ إذ إن بيانات القيم ميكن أن تكون 

دة املتوقعة منهم؛ كأعضاء يف املنظمة.  وهذا  مفيدًة يف التوضيح للموظفني املعايري السلوكية امُلحدَّ
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ق بفعالية يف ِقَيم Becton, Dickinson, & Company، وهي رشكة تكنولوجيا  التوضي��ح يتحقَّ

حية، وباحثي علوم الحياة، واملعام��ل الرسيرية، والجمهور  طبية تخدُم مؤسس��ات الرعاي��ة الصِّ

ز هذا البيان الخاص بالقيم الجوهرية، وبش��كٍل خاص  الع��ام مبكاتب يف أكرث من 50 دولة؛ ويركِّ

عىل كيفية ترصُّف األعضاء املنظميني وكيفية تنفيذهم ألعامل الرشكة )انظر:  العرض 17-5(.  

ق  إن بيانات الرس��الة والرؤية والقيم، هي أدواٌت ل� “نصب��ح أفضل فيام نفعله”، ونحقِّ

الفائدة من أيٍّ من هذه البيانات من خالل تَبنِّي املوظفني الحقيقي لها، وأفعالهم من ِقَبل 

أصحاب املصالح.  إن الرسالة والرؤية والقيم هي مجرد متارين، وهي ليست ذات جدوى إذا 

مل تصب��ح حقيقيًة من خ��الل االلتزام والتنفيذ.  إنَّ الهدف هو تحفيُز وتوجيه كل املوظفني؛ 

إداريني وغري إداريني، وتوفري رعاية عالية الجودة، واالستجابة للعمالء الداخليني والخارجيني؛ 

لتمييز املنظم��ة عن املنظامت األخرى يف نظر أصحاب املصالح، وإعالم الجميع أن املنظمة 

تدافع عن يشٍء مهم.  

م تركيزاً وم��ؤرشاٍت لألهداف  إنَّ القي��م واملعتقدات هي إس��رتاتيجيات توجيهي��ة تقدِّ

م وسائل لتحديد األساسيات  اإلسرتاتيجية؛ إضافًة إىل ذلك؛ فإن اإلسرتاتيجيات االتجاهية تقدِّ

ق أقىص فعاليًة؛  الجوهرية التي يجُب تحقيقها لو أرادت املنظمة أن تكون فعالًة؛ ويك تحقِّ

فإن��ه يجب ع��ىل بيان قيم املنظمة التق��اط املبادئ التوجيهية التي م��ن املتوقع أن يعمل 

ق رسالة املنظمة.   الطاقم وفقاً لها يف الوقت الذي يحقِّ

 From م��ن الرس��الة والرؤي��ة والِقي��م إلى األه��داف اإلس��تراتيجية

:Mission, Vision, and Values to Strategic Goal
مبجرد أن يتأكَد القادُة اإلسرتاتيجيون أن الرِّسالة تم صياغتها جيداً، وتمَّ فهمها وتوصيلها، 

م  ُق أكرب تقدُّ وتم التعبري عنهم كتابًة؛ يصبحون قادرين عىل الرتكيز عىل األنشطة التي ستحقِّ

تجاه تحقيق الرس��الة ودفع املنظمة تجاه تحقيق رؤيتها وأهدافها اإلسرتاتيجية.  إن بيانات 

ز وضُع  الرس��الة املكتوبة جيداً هي نقطة البدء لوضع األهداف اإلسرتاتيجية؛ ويجب أن ُيركِّ

 Steven Hillestad &Eric األهداف عىل املناطق الحاس��مة إلكامل الرس��الة، وق��د أوىص

Berkowitz باألس��ئلة التالية عند محاولة ضامن أن بيانات الرسالة واألهداف اإلسرتاتيجية 

متسقني معاً:  
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م مرون��ًة؛ لعمل التغيريات  هاً واس��عاً مبا يكف��ي، وُتقدِّ 1- هل تعكس رس��الة املنظمة توجُّ
املطلوبة؟  

2- هل كلُّ املكونات املهمة لديها فرصة؛ لتقديم مداخالت أو التعليق عىل الرِّسالة؟  

3- هل تعمل املنظمة عىل س��يناريوهات عمليات بديلة؛ لرؤية الكيفية التي ميكن تطبيق 
املهمة بها؟  

دة مبا يكفي لتقديم توجيه  4- هل تس��هُم الرس��الة يف تكوين مجموعة من األهداف امُلحدَّ
للمنظمة؛ ولكنها واسعة مبا يكفي؛ لتقديم املرونة املطلوبة]2[؟  

م عوامل النجاح الحاس��مة أساس��اً لوض��ع الهدف اإلس��رتاتيجي.  وتصبُح األهداف  تقدِّ
اإلسرتاتيجية بدورها مرساًة لألهداف الثانوية وُخطط العمل.  

 Critical Success Factors العوامل الناجحة الحاس��مة لفئة الخدمة

:for the Service Category

إن عوامَل النجاح الحاس��مة، هي األش��ياء التي يجُب عىل املنظامت تحقيقها لو كانت 
؛ فإن عوامل النجاح الحاس��مة لفئة الخدمة متش��ابهٌة  تري��د تحقيق أداء مرتفع.  ومن َثمَّ
بالنس��بة لكل املجموعات اإلسرتاتيجية، ولكن العوامل قد تتفاوت من فئة خدمة إىل أخرى 
ومن مجموعة إسرتاتيجية إىل أخرى.  إن العوامل الحاسمة للنجاح يف العيادة الطبية ليست 

هي نفسها العوامل الحاسمة للنجاح يف مستشفيات الرعاية املركزة.  

كمثال عىل ذلك، أشارت رشكة Alex.  Brown & Son، وهي خدمة بحوث استثامرية، 
مي خدمات الرعاية الصحية:  )1( القدرة  إىل أنَّ هناك خمس��ة عوامل نجاح حاس��مة ملقدِّ
عىل خدمة سوق كامل، )2( ُنُظم املعلومات القوية، )3( بنية منخفضة التكلفة، )4( القدرة 
ع��ىل تكرار خدماتها يف أس��واق جغرافية أخرى، )5( القدرة ع��ىل قبول املخاطر عىل املدى 
القري��ب.  إن عوامل النجاح الحاس��مة لفئة الخدمة تقدم جرساً مه��اًم بني التحليل البيئي 
الداخيل والخارجي.  ويجُب عىل القادة اإلس��رتاتيجيني أن يس��ألوا أنفسهم باستمرار ما إذا 
كانت الرس��الة والرؤية والقيم املنظمية تتوافُق مع عوامل النجاح الحاس��مة أم ال، ومبجرد 
ضامن التوافق؛ يجُب عىل القادة تحديد عدد صغري نس��بياً من األنش��طة الجوهرية متاًما؛ 

لتحقيق الرسالة وبناء قوة دفع لتحقيق الرؤية.  
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عرض 5-18:  عوامل النجاح الحاسمة املرتبطة بفئة الخدمة:

املرتبطة باملنظامت الفرديةعوامل النجاح الحاسمة

توقف؛ القدرة عىل خدمة سوق كامل.   نقطة  معينة.  سوق  يف  املطلوبة  الخدمات  من  كامل  نطاق 

م ميزة مهمة.   لتسوق الخدمات الصحية تقدِّ

نظم معلومات إدارية ورسيرية متكاملة عىل أعىل مستوى؛ مطلوبة ُنُظم املعلومات القوية.

د عىل أهمية السجالت  الرعاية الصحية )تشدِّ إلدارة شبكة منظامت 

الطبية اإللكرتونية(.  

باملنافسة بنية منخفضة التكلفة. مقارنًة  املنخفضة  التكلفة  تضمُن  متخصصة  خدمة  فئات 

للنجاح، وهذا صحيح بشكٍل خاص يف مجاالت التخصص.  

تكرار خدماتها يف  القدرة عىل 

أسواق جغرافية أخرى.  

عىل  تنطبق  أعامل  مناذج  تطوير  عىل  قادرون  الناجحون  املنافسون 

األسواق املتنوعة.  

القدرة عىل قبول املخاطر عىل 

املدى القريب.  

موارد  بوجود  وتسمح  السيولة،  عىل  ماليًّا  املحافظة  القيادة  تحافظ 

للسعي وراء فرص جديدة.  

Becton, Dickinson, & Company  :املصدر

هن��اك املزيُد من التفاصي��ل املقدمة حول متطلبات منظ��امت الرعاية الصحية يف فئة 

دتها رشك��ة Alex.  Brown & Son( يف النموذج 5-18.  إن تطبيق  خدم��ة معينة )كام َحدَّ

عوامل النجاح الحاس��مة بالنسبة للمنظامت الفردية مذكوٌر بشكٍل موجز يف العمود الثاين.  

ويحت��اُج القادة اإلس��رتاتيجيون إىل ضامن أنهم تناولوا العوامل الت��ي تؤدي للنجاح يف فئة 

الخدمة.  

:Strategic Goals األهداف اإلستراتيجية

 يج��ُب أن ترتبط األهداف اإلس��رتاتيجية مع أنش��طة عوامل النجاح الحاس��مة، وتقدم 

اتجاه��اً محدداً أكرَث إلنجاز الرس��الة والرؤي��ة، ويف الوقت ذاته، يج��ُب أن تكون األهداف 

اإلس��رتاتيجية واس��عًة مبا يكفي للس��امح بحرية ترصُّف كبرية للمديرين؛ لصياغة أهدافهم 

املتعلقة بالوحدات الفردية الخاصة.  ومتتلُك األهداُف اإلس��رتاتيجية األكرث مالمئًة الخصائص 

التالية:  
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1- يجب أن ترتبط األهداف اإلس��رتاتيجية بش��كٍل خاص مع األنش��طة الحاسمة؛ لتحقيق 

ز عىل أنشطة ليست حاسمًة ميكن أن  الرس��الة، كام أن األهداف اإلس��رتاتيجية التي تركِّ

تشتِّت انتباه القيادة وطاقة املوظفني.  

2- يج��ب أن تكون األهداف اإلس��رتاتيجية، هي الرابط بني عوامل النجاح الحاس��مة وقوة 

الدفع اإلسرتاتيجي )تنفيذ أهداف الوحدة(.  

3- يجُب أن تكون األهداف اإلس��رتاتيجية محدودة العدد؛ فحينام يتمُّ السعي وراء أهداف 

كثرية جداً، تتحقق األنشطة “التافهة الكثرية” بدالً من “الحاسمة القليلة”.  

4- يجُب صياغة األهداف اإلس��رتاتيجية بواسطة القادة؛ ولكن يجُب توضيحها مبصطلحات 

ميكن فهمها وتقديرها بسهولة من كلِّ َمْن يف املنظمة.  

لق��د طوَّرت American Dental Partners مجموعًة من س��بعة أهداف إس��رتاتيجية 

تتناول رس��الة الرشكة، وتتس��ق مع قيمها الجوهرية.  وتتعلَّق هذه األهداف بالتش��اركية، 

والتميُّز التش��غييل، ودمج التكنولوجيا، والنمو املس��تمر، واألداء املايل، وجودة حياة العمل، 

 American Dental وجودة الرعاية والخدمة.  وبشكل أكرث تحديداً، ميكن تلخيص أهداف

Partners يف التايل:  

1- التش��اركية يف اإلدارة:  وذلك لضامن املشاركة املالمئة لحوكمة التشغيل، واملخاطر املالية 

والثواب يف املنظمة ويف عمليات كل رشكة تابعة.  

2- متيُّز التشغيل:  يسعى إىل التحسينات املستمرة يف األداء، والربحية لدى كل رشكة تابعة.  

3- دمُج التكنولوجيا:  لتحسني تقديم رعاية، وخدمة األسنان عرب دمج التكنولوجيا.  

4- النمو املستمر:  لزيادة حصة السوق والوجود الجغرايف تدريجياً لكل رشكة تابعة.  

ابة عىل رأس املال؛ مبا يسمح بإعادة مستمرة لالستثامر.   5- األداء املايل:  لتحقيق العوائد الجذَّ

6- جودة حياة العمل:  لتعزيز بيئة عمل مجزية ومحفزة ألعضاء الفريق.  

 7- الرعاية والخدمة العالية الجودة:  لضامن تقديم خدمة،  ورعاية أسنان عالية الجودة والقيمة.  

وق��د حافظ��ت American Dental Partners ع��ىل تركيزها اإلس��رتاتيجي عىل هذه 

األهداف.  
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 Governing Boards and مجالسُ اإلدارة، واإلستراتيجيات االتجاهية

:Directional Strategies
دت مناقشاُت اإلسرتاتيجيات االتجاهية عىل أهمية مشاركة وإرشاك أكرب عدٍد ممكٍن  أكَّ

من األش��خاص.  ومجال��ُس اإلدارِة هي مجموعٌة مهمٌة يجُب أن تش��ارك يف تطوير االتجاه 

اإلس��رتاتيجي ملنظمة الرعاية الصحية.  ويجُب أن يتم إعالم أعضاء املجلس بش��كٍل منتظم 

م املتحقق يف إنجازها.  وقد اكتسبت مجالس اإلدارة أهميًة  باألهداف اإلس��رتاتيجية والتقدُّ

خاصًة يف السنوات األخرية مع تصاعد القضايا األخالقية، والتي مل ُتستنَث منها الرعاية الصحية، 

 ،HEALTHSOUTH  :كام يتضح من فضائح الرشكات األساس��ية التي تض��مُّ رشكات مثل

ى هذا إىل زيادة املناقش��ات  وفضائ��ح خيارات األس��هم يف United Health Care، وقد أدَّ

حول مسؤولية مجلس اإلدارة يف إدارة الرعاية الصحية.  

من الناحية التاريخية، ُطبِّقت ثالثة أمناط من الحوكمة عىل مجالس اإلدارة.  األول:  هو 

منط املسؤولية االئتامنية أو اإلرشاف عىل األصول؛ والثاين:  هو منط الوضع اإلسرتاتيجي الذي 

ينطوي عىل التعاون مع اإلدارة؛ لوضع رؤية للمس��تقبل؛ والثالث:  هو النموذج التوليدي؛ 

حيث يش��ارك املجلس يف التفكري اإلبداعي املش��رتك؛ لفهم البيانات املتاحة ملتخذي القرار.  

مي مؤخراً، وهنا يتم الرتكيز عىل مس��اهامت  إضاف��ًة إىل ذلك؛ ُأِضيَفت فكرة املجلس التقدُّ

األفراد يف الُكل املرتابط والشامل، وُينَظر للمجلس عىل أنه ينخرُط يف مناقشة َحيَّة، ومناقشة 

القضايا املهمة، والتعلُّم من بعضهم البعض.  

يف الوضع اإلس��رتاتيجي، تكون مجالس اإلدارة أو مجالس األمناء هي املسؤولة عن ُصْنع 

السياس��ات؛ وتوفري املبادئ التوجيهية العامة التي س��تعمل املنظامت مبوجبها.  لذلك؛ فإن 

املجالس مهمة يف صياغة بيانات الرس��الة، والرؤية، والقيمة املنظمة )انظر:  املنظور 5-5(.  

من غري املحتمل أن ينخرَط أعضاُء مجلس اإلدارة بشكٍل مبارٍش يف العملية، وإن كان األعضاء 

يش��اركون بالفعل يف بعض الح��االت؛ لكن االحتامل األرجح هو أنه س��ُتجَرى مقابالت مع 

أعضاء مجلس اإلدارة خالل صياغة الرس��الة والرؤية والقيم، وُتدَرج مدخالتهم يف البيانات.  

يج��ُب إعالم املجلس بالبيانات، وإرشاكه يف التفكري اإلس��رتاتيجي ال��ذي يؤدي إىل صياغتها.  

وبالتايل؛ فإن اختياَر األعضاء وتشكيل مجلس اإلدارة هو قراٌر إسرتاتيجي بالغ األهمية.
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 Health Care أداء الرعاي��ة الصحي��ة، والمش��تبه به��م المعتادي��ن

:Performance and the Usual Suspects
إن جزءاً كبرياً من املناقشات امُلتعلِّقة مبجالس اإلدارة كانت مرتبطًة مبشكالت ُأِشري إليها 

هاً إىل مناقش��ة كيف يؤثِّر هؤالء املش��تبهون  ب� “املش��تبه عادًة”، وكان االهتامُم األكرب موجَّ

خالء يف  املعت��ادون ع��ىل األداء املايل للمنظمة.  إن بعَض املش��تبهني املعتادين هم عدد الدُّ

مجلس اإلدارة، وحصص أس��هم أعض��اء مجلس اإلدارة، وحجم مجل��س اإلدارة، وازدواجية 

الرئيس التنفيذي )يعمل الرئيس التنفيذي “CEO”؛ كمديٍر تنفيذي ورئيس مجلس إدارة يف 

الوقت نفسه(.  وإحدى القضايا التي كانت محلَّ اهتامم كبري هي حجُم مجلس اإلدارة.  ويف 

 Spencer دراس��ة مقارنة تناولت تشكيل املجلس، أُجِرَيت بواسطة رشكة البحوث التنفيذية

مت النتائج يف “مراجعة أعامل هارفارد”.   Stuart، مجال��س اإلدارة يف قامئة S&P 500؛ وُقدِّ

وقد الح��ظ الباحثون أن مجالس إدارة هذه الرشكات الرائ��دة اليوم أصغر حجاًم، وتتكون 

من أعضاء أكرب سنًّا، وهي أكرث استقالالً مقارنًة بعام 1987.  ولقد تأثَّرت استقاللية املجلس 

  .Sarbanes-Oxley بشكٍل خاص بقانون

إن هن��اك نوعني مختلفني م��ن املجالس:  مجالس إدارة الخدمة ع��ىل التربعات )وهي 

ه بالخدمة، وتهتمُّ بش��كٍل أس��ايس بجمع التربعات(، ومجالس إدارة الرشكات  خدمية التوجُّ

)وهؤالء يهتمون بالتخطيط اإلس��رتاتيجي وكذلك وضع السياس��ة(.  إن مجالَس اإلدارة أكرب 

حج��اًم وأكرث تنوع��اً؛ لتحقيق أكرب قدٍر ممكن من متثيل املجتم��ع.  إن دمج )إرشاك( أنواع 

مختلفة من أصحاب املصالح يف عضوية املجلس هو أمٌر مهم للمساهمني، ويتطلُب اختيار 

أعض��اء املجلس من بني قادة األعامل واألطباء والسياس��يني املحليني، ومس��تهليك خدمات 

الرعاي��ة الصحي��ة... إلخ.  إن مجلس إدارة الرشكة أصغر حج��اًم، ويتكون من األفراد الذين 

لديهم الخربة الالزمة؛ ملساعدة املنظمة يف تحقيق أهدافها اإلسرتاتيجية.  إن تنوع العضوية 

مهم؛ ولكنه أقل أهميًة من املهارات الفعلية أو الخربة التي ميلكها األعضاء.  
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منظور 5-5:

دور مجلس اإلدارة في اإلستراتيجية:

إن مجالَس األمناء والِفرَق التنفيذية تتقاس��ُم مس��ؤوليًة كربى يف بناء إسرتاتيجيات أكرث 

ق��وًة وقابلي��ًة للتكيُّف؛ حيث تدعم التخطيط اإلس��رتاتيجي وُصْنع الق��رار.  وتتأثر الرعاية 

الصحي��ة باعتباره��ا صناعًة بالعديد م��ن التغيريات التي لها صلة مب��ارشة مبجالس اإلدارة.  

وتضمُّ األجندة املعارصة مجلس��ًا ذا عقلية أكرث تركيزًا لتوجيه النمو، وتحسني األداء، وقيادة 

التغيري.

إنَّ األجن��دَة اإلس��رتاتيجية، هي رسُد رواية أو قصة تقدم س��ياقاً للغ��رض العام والرؤية 

والرس��الة املنظمية، وهي تخل��ُق عمليًة لتطوير ثقافة تعكس قي��م ومعتقدات املنظامت.  

م بروتوكوالً للتوجيه الحايل والتكامل، وتنفيذ أولويات النظام.   عالوًة عىل ذلك؛ فإنها تقدِّ

��وق  إن دوَر املجال��س ه��و دوُر امل��اّلح الذي يوجه املنظم��ة؛ للرتكيز عىل حقائق السُّ

طويلة وقصرية املدى.  وتجمع القيادة اإلس��رتاتيجية ثالثة عنارص تحكمها املجالس ويديرها 

التنفيذيون، وهي:  

م تركيزاً للمنظمة عندما تتخُذ القرارات اإلسرتاتيجية، كام  1- االتجاه اإلسرتاتيجي:  وهو ُيقدِّ

ُم ِمنصًة للتخطيط القصري والطويل املدى وُصْنع القرار، وهو ميثُل أفكاراً ُتش��كل  أنه يقدِّ

قيم املنظمة.

ُن تحقيَق تواف��ق الربامج واملوارد م��ع العمليات  2- التكام��ُل اإلس��رتاتيجي:  وه��و يتضمَّ

واألولوي��ات، وهو أمٌر محوري يف “تحقيق األم��ور”، وتوصيل الرعاية الصحية لعدٍد من 

تحديات التكامل؛ مثل:  الجودة، وإدارة التكلفة، وتنسيق الرعاية... إلخ.  

دة مع نواتجها، ويتكيف مع الظروف الخارجية.   3- تنفيذ اإلسرتاتيجية:  يربط إجراءات ُمحدَّ

إن تنفيذ اإلسرتاتيجية يصُل النقط بني نوايا املجلس والفريق التنفيذي، وبني القدرة عىل 

توفري رعاية ممتازة للمرىض.  

ع األجندة اإلس��رتاتيجية عىل التفكري األكرث عمقاً بشأن القضايا والقضايا األساسية،  ُتشجِّ

م جرساً ب��ني االفرتاضات والخيارات والتفضيالت.  ويحت��اُج مجلس اإلدارة إىل امتالك  وتق��دِّ
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د مجاَل الرتكيز الخاص بكل القرارات الرئيسية.   دور أسايس يف االتجاه اإلسرتاتيجي؛ ألنه ُيحدِّ

إضاف��ًة إىل ذل��ك؛ يجُب أن تك��ون مجالس اإلدارة واثق��ًة من أن القي��ادة التنفيذية متتلُك 

املقدرة، والرسعة إلدارة التكامل اإلسرتاتيجي بكفاءة.  وأخريًا، يجُب عىل مجالس اإلدارة أن 

ترتك القادة ليديروا؛ يف حني يقدمون لهم الدعم و املشاركة.  

إن الهدَف النهايئ لألجندة اإلس��رتاتيجية؛ هو قيادة القيمة االقتصادية واإلس��رتاتيجية يف 

بٌة من سمعة النظام والكفاءة التشغيلية، والقدرة  نظام معني؛ إذ إن القيمة اإلسرتاتيجية ُمركَّ

املبتكرة، واملوارد األساس��ية.  ومتتلُك مجالس اإلدارة “ش��هيًة” لإلس��رتاتيجية، واإلرشاف عىل 

اإلس��رتاتيجية هو أحد مسؤوليات املجلس األساس��ية.  وإن إرشاك مجلس اإلدارة يف االتجاه 

والتكامل والتنفيذ اإلسرتاتيجي، هو التحدي األسايس للقيادة التنفيذية.  

املصدر:  Daniel Wolf، “دور مجالس اإلدارة يف اإلس��رتاتيجية”، Trustee 64، رقم 10 

)2011(، ص 23-21. 

��ه الحايل يف منظ��امت الرعاية الصحية، هو باتجاه مجل��ِس إدارة الرشكة األم،  إنَّ التوجُّ

وه��ذا االتجاه - إىل ح��دٍّ كبري - هو نتيجة للبيئة التنافس��ية املتزايدة التي تواجه منظامت 

الرعاي��ة الصحية، وحاجتها للخربة يف التعامل مع تعقي��دات البيئة االقتصادية.  ومع ذلك؛ 

يجب مالحظة أنه ال توجد أيُّ بحوث تثبت وجود عالقة إيجابية بني حجم وطبيعة عضوية 

املجلس، واألداء املايل للمنظمة.  

إن نتائَج البحوث الخاصة مبجالس اإلدارة تقرتُح أنه عندما تواجه منظمة الرعاية الصحية 

الة وإيجابية.   ح أن يقرتح مجلُس اإلدارة استجاباٍت فعَّ تغيرياً تنظيميًّا عميقاً جذريًّا؛ فمن امُلرجَّ

من ناحية أخرى؛ فإنه من املرجح أن املجلس الخريي يرتبُط بإجابات عدم التغيري أو االستجابات 

الس��لبية أمام التغيري العميق.  إنَّ مجال��س إدارة منظامت الرعاية الصحية التي تقوم بإعادة 

هيكلة رشكاتية )ُتعرَف بأنها تقس��يم ألصول ووظائ��ف املنظمة إىل رشكات منفصلة؛ لتعكس 

أهدافاً محددًة تتعلق بالربح والس��وق والتنظيم(، وتصبح أقل اعتامًدا عىل التربعات، )ومنط 

األعامل التجارية(، ليس فقط يف تكويِن املجالس، وإمنا يف طريقة عملها كذلك.  

َمْت بحوٌث أخرى معلوماٍت إضافيٍة حول األنواع املختلفة ملجالس اإلدارة يف منظامت  وقدَّ

الرعاية الصحية؛ عىل سبيل املثال:  باملقارنة مع مجالس إدارة رشكات التكنولوجيا الناجحة، 
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كان��ت مجالس اإلدارة الخاص��ة يف عينة من ُنُظم الرعاية الصحية املتعددة املستش��فيات، 

عف تقريباً )11 إىل 15 عضواً(.  يف الحقيقة؛ مجالس اإلدارة  ويق��رتُب عدد أعضائها من الضِّ

الة يف صنع  غالباً ما تكون كبريًة جداً؛ مام يجعلها غري قادرة عىل أن تكون أداًة مس��اعدة فعَّ

الق��رار، وحينام يك��ون الهدف هو متثيل أصحاب املصالح؛ فإن األعض��اء غالباً يكون لديهم 

القليُل جداً من املعرفة والخربة بش��أن الرعاية الصحية بشكٍل ُيجرب الرؤساء التنفيذيني عىل 

إنفاق كمٍّ كبري من وقتهم يف إعالم وتعليم هؤالء األعضاء.  

 وقد بَحَثْت دراسٌة أخرى مسألة املديرين الخارجيني يف منظامت الرعاية الصحية الكبرية 

التي ميتلكها مس��تثمرون، وقد ُفِحصت أربُع عينات فرعية أساس��ية؛ تشمل:  املستشفيات، 

ومنظامت رعاية كبار الس��ن، و HMOs )منظ��امت الحفاظ عىل الصحة(، ومرافق الرعاية 

البديل��ة؛ مثل:  عيادات الطب النفيس، وعيادات رعاية املرىض الخارجني.  وقد وجدْت هذه 

الدراس��ة أنَّ مجالس اإلدارة يف منظامت الرعاية الصحية بش��كٍل عام تتكون من أعضاء من 

خارج املنظمة أكرث عدداً من األعضاء الداخليني، وأنَّ املمثلني الخارجيني كانوا بشكل أسايس 

من األطباء، والخرباء املاليني، واملحامني، واألكادمييني، وقد ُوِجد أن إدراَج األطباء مهمٌّ بشكل 

ز  خ��اص في��ام يتعلق بتحقيق الحد األدىن من األداء.  ووج��ود األطباء يف مجالس اإلدارة عزَّ

ن ويحسن من الحصة السوقية للمنظمة وجودتها.   دعم املجتمع الطبي؛ مام حسَّ

 إن األدلَة ليس��ت بالكث��رية حتى اآلن فيام يخصُّ املواضيع املعتادة الخاصة باس��تقالل 

املجلس )نس��بة األعضاء الخارجيني(، وحجم املجلس، وازدواجية ال� CEO... إلخ.  وبالرغم 

من أنه من الخطر التعميم؛ إال أنه ميكن عمل بعض االستنتاجات من البحوث حول مجالس 

اإلدارة يف منظ��امت الرعاية الصحية؛ فف��ي منظامت الرعاية الصحية غ��ري الهادفة للربح؛ 

تتف��ُق مجالس اإلدارة أكرث مع النموذج القائم عىل العمل الخريي، وهي بش��كٍل عام كبريٌة 

م تعويضاً مادياً  الة يف صنع القرار اإلس��رتاتيجي(، وال ُتقدِّ )يف الحقيقة أكرب من أن تكون فعَّ

 CEO �لألعضاء، وُيخَتار األعضاء بش��كٍل أس��ايسٍّ كممثلني ألصحاب املصال��ح، وال تجعل ال

مس��ؤوالً رس��مياً عن األداء.  ويف هذه الحالة؛ يكون الحافُز األس��ايس لعضوية املجلس هو 

الخدم��ة، والتمي��ز، واملركز االجتامعي.  أما حينام تكون منظ��امت الرعاية الصحية موجهًة 

بالرب��ح؛ فإن مجالس إدارتها تصبُح ذات خصائ��ص رشكات أعامل أكرث؛ فهي عادًة ما تكون 
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 أصغ��ر، وُتع��وِّض األعضاء ع��ن الخدمة، وتختار األعضاء بس��بب خربته��م املحددة، وتضع 

ال� CEO كعضو له حق التصويت، وتجعله مس��ؤوالً رسمياً أمام املجلس، وتتطلُب مشاركة 

أعضاء املجلس يف ُصْنع القرار اإلسرتاتيجي.  ومن املنظور الفردي عضو مجلس اإلدارة فرمبا 

يكون، الحافز للتواجد يف عضوية مجلس إدارة املستشفى هو تقديم خدمة قّيمة للمجتمع، 

ولكن عضوية املجلس ميكن أن تكوَن مصدراً للدخل أيًضا.  

ع��اد االهتامم ببح��وث مجالس اإلدارة مؤخراً، وهذا يرجُع بش��كل أس��ايس إىل فضائح 

الرشكات مؤخراً، ومترير قانون إصالح محاسبة الرشكات العامة وحامية املستثمر لعام 2002 

)قان��ون رق��م 107-240(، والذي ُيعرَف كذلك باس��م قان��ون Sarbanes-Oxley.  إن هذا 

القانون، الذي ُيطبَّق عىل رشكات التداول العام، أثَّر بشكٍل جذري عىل املسؤولية االئتامنية 

للرؤس��اء التنفيذيني ومجالس اإلدارة.  كام درس��ْت بعُض الواليات إمكانية َس��نِّ ترشيعات 

مشابهة ميكن تطبيقها عىل املنظامت غري الهادفة للربح.  

:Board Process:  Missing Link عملية مجلس اإلدارة:  الرابط المفقود

  إن نق��َص االرتب��اط املتَِّس��ق بني عوامل؛ مث��ل:  حجم املجلس واس��تقالله، وازدواجية
مي يف املقاييس املالية؛ قد ش��جع الباحثني   ال� CEO، وخربة األعضاء - واملالية واألداء املنظَّ

عىل النظر إىل متغريات أخرى.  وأحد املتغريات محل االهتامم الخاص كانت عملية املجلس، 

ذ بها مجلس اإلدارة عمله، وتشري املقابالت مع أعضاء املجلس الخرباء  أو الوس��ائل التي ُينفِّ

إىل أنَّ هناك سلوكيات متعددة تؤدي إىل مجالس أكرَث فعالية وهي:  

اعات البناءة )خاصًة مع ال� CEO(:  من املهم أن يحمل أعضاء املجلس  1- املشاركة يف الصِّ

وجهات نظر متنوعة، ويتناقشون حولها فيام بينهم ومع ال� CEO.  إن الوفرة امُلَبالغ فيها 

 لألعض��اء الداخليني يف املجلس، ميكن أن تقلِّل من وجود الرصاع البّناء؛ إذ إن الجدل مع 

ال� CEO سيكون كالجدال مع رئيسك.  

اع املدمر:  إن االحتكاك والتوتر الشخصيني يف مجلس اإلدارة، يجُب تقليلهم  2- تجنُّب الصِّ

.  ويجب أن يكون هناك فارق واضح بني الجدل البّناء والرصاع املدمر.   ألدىن حدٍّ

ن األكرث أهميًة يف عملية مجلس اإلدارة هو العمل الجامعي،  3- العمل معاً كفريق:  إنَّ امُلكوِّ
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م��ي.  ومع ذلك، ُيَعدُّ تطوير معايري فريق  وهو من الخصائص األساس��ية للمجلس التقدُّ

قوية صعب التحقيق؛ ألن أعضاء املجلس مش��غولون، ويقضون القليل من الوقت فقط 

معاً، وبالنظر إىل الوقت املتاح املحدود؛ فإن زيادة تفاعل أعضاء املجلس ألقىص حدٍّ هو 

أمٌر حاسم.  

4- معرفة املستوى املناسب للمشاركة اإلسرتاتيجية:  يجُب عىل أعضاء مجلس اإلدارة الَحدُّ 

 من مش��اركتهم يف القرارات اإلسرتاتيجية الرئيس��ية.  ويجب أن يكونوا َحِذرين جداً؛ يك 

ال يصبحوا مشاركني بشكٍل ُمَبالغ فيه يف أعامل اإلدارة اليومية للمنظمة.  

5- تناول القرارات بش��كٍل ش��امل:  يجُب ع��ىل أعضاء املجلس أن يحاول��وا تناول القضايا 

بعمٍق كاٍف؛ التخاذ القرارات الس��ليمة.  وع��ادًة ما ُتغري املتطلبات الزمنية واألولويات 

الة  املتعارضة أعضاء املجلس للتعامل بش��كٍل س��طحي مع القضايا.  وتجُد املجالس الفعَّ

الوقت الالزم للقرارات اإلسرتاتيجية املهمة.  

إنَّ عم��َل مجال��س اإلدارة ش��ديُد األهمية، ولق��د ُصنعت املجالس؛ لض��امن أن القادة 

م توجيهاً  اإلس��رتاتيجيني لديهم خربة إضافية متاحة لهم؛ التخاذ قرارات السياس��ة التي ُتقدِّ

للمنظمة.  إن فعالية املجلس هي عامٌل أسايسٌّ يف فعالية املنظمة ككل.  

ف��ع اإلس��تراتيجية: تقيي��م اإلس��تراتيجيات االتجاهية  إدارة ق��وة الدَّ

:Managing Strategic Momentum: Evaluating Directional Strategies

 ُيقيِّم املديرون أداء املنظمة كجزٍء من إدارة قوة الدفع اإلس��رتاتيجي، ويحاولون تحديد 

ما إذا كانت الرس��الة والرؤية والقيم واألهداف مناس��بًة وس��تظل مناسبًة أم ال.  للتوضيح؛ 

تجني دور العجزة اليوم مليارات الدوالرات س��نوياً من سداد فواتري الرعاية الطبية، وخالل 

ي مدفوعات مقابل خدماته��ا، وَظَهرَت رعاية  ِعْقدين وحس��ب؛ بدأت دور العج��زة يف تَلقِّ

نة )رعاية الراحة  نهاي��ة العمر كجزء ال يتجزأ من نظام الرعاية الصحية.  إنَّ الرعاية امُلَس��كَّ

م��ي الخدمات الطبية  ونهاي��ة العم��ر( أصبحت مهمًة جداً؛ لدرجة أن املستش��فيات وُمقدِّ

اآلخرين انتهزوا فرصاً كثرية يف هذا املجال.  وقد ذكرت إحدى دور العجزة أن رس��التها هي 

تقديم الرعاية للمرىض املحترضين وعائالتهم يف منازلهم.  وهناك دار عجزة أخرى، انتبهت 
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لت مهمتها قلياًل؛ لتعكس التغيري  للتغيري يف البيئة واهتمت بقوة الدفع اإلسرتاتيجية؛ لذا عدَّ

يف البيئة التنافسية، وذكر أن مهمته الجديدة هي تقديم خدمات الرعاية املسكنة وخدمات 

نهاي��ة العمر.  ولو قرَّرت كلتا املنظمتني تقديم خدمات ملرىض الزهامير الذين يعيش��ون يف 

دور التمريض؛ فإن الداَر األخرى فقط هي التي ستعمُل وفًقا لرَِسالتها.  

إن الق��رارات الخاصة بتغيري مهمة املنظمة ورؤيتها وقيمها وأهدافها معقدٌة، وتش��مُل 

فع اإلس��رتاتيجية، يجُب َطْرح أس��ئلة  الكث��ري م��ن املتغريات؛ وليك نتمكن من إدارة قوة الدَّ

متعلقة بأنشطة املنظمة األساسية واتجاه املنظمة.  ويقدم النموذج 5-19 توجيهاً عرب العديد 

من األس��ئلة التي ستساعد املديرين يف تفكريهم اإلسرتاتيجي امُلتعلِّق مبالءمة اإلسرتاتيجيات 

االتجاهي��ة للمنظمة، ورمبا تكون أفضل طريقة إلدارة اإلس��رتاتيجيات االتجاهية هي وضع 

رؤيٍة للمس��تقبل، وبيان الرس��الة الحايل، وبيان القيم، وأهداف املنظمة بجوار األس��ئلة يف 

النموذج 5-19، والطلب من مجلس اإلدارة/ األمناء، وفريق اإلدارة اإلسرتاتيجية، أن يتناقشوا 

بحرية، ويصلوا إىل إجامٍع حول كلِّ سؤال.  إن هذه العملية إما أنها ستثبت صالحية الرسالة 

ح أنه يجب أن يكون هن��اك تغيرٌي؛ للحفاظ  والرؤي��ة والقيم واألهداف الحالية، أو س��توضِّ

عىل قوة الدفع اإلسرتاتيجية.  تدعو هذه العملية إىل توضيح وفهم وتعزيز “ما تدور حوله 

املنظمة” أو “ما يجب أن تدور حوله املنظمة” بالضبط.  

فع اإلسرتاتيجية: تقييم اإلسرتاتيجيات االتجاهية عرض 5-19:  إدارة قوة الدَّ

هل هناك أشياء ال نفعلها اآلن، ويجُب أن نفعلها؟   •

هل نفعُل أشياء اآلن ال يجب أن نفعلها؟   •

هل نفعل بعض األشياء اآلن يجب أن نفعلها؛ ولكن بطريقة مختلفة؟   •

هل رسالة ورؤية منظمتنا متفردة بشكٍل ما؟   •

هل رسالتنا مستدمية نسبيًّا؟   •

هل تسمح رسالتنا ورؤيتنا باالبتكار؟   •

ع؟   • هل تسمح رسالتنا ورؤيتنا بالتوسُّ

هل نطاق عملياتنا واضح )السوق، املنتجات/ الخدمات، العمالء، التغطية الجغرافية(؟   •

هل مهمتنا ورؤيتنا وقيمتنا مالمئة الحتياجات مساهمينا؟   •

هل قيمنا األساسية منطقية؟   •
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هل أهدافنا اإلسرتاتيجية تنقلنا تجاه تحقيق رسالتنا؟   •

هل أهدافنا اإلسرتاتيجية تنقلنا تجاه تحقيق رؤيتنا؟   •

هل تناولنا عوامل النجاح الحاسمة؟   •

بناًء عىل الرسالة والرؤية والقيم، هل صورة املنظمة هي ما يجُب أن تكون عليه؟ •

:Lessons for Health Care Managers دروس لمديري الرعاية الصحية

تس��مُح اإلسرتاتيجيات االتجاهية للقادة بأن يذكروا ما يعتقدون أنه يجب عىل املنظمة 

ِفْعله، وأن يذك��روا رصاحًة كيف ينوون تنفيذ أعاملهم، ويجُب القيام بكل محاولة؛ لتطوير 

وتوصي��ل البيان��ات امُلَصاغة واملكتوب��ة جيًدا الخاصة برس��الة املنظمة، ورؤيته��ا، وقيمها، 

وأهدافها اإلسرتاتيجية.  

ط منظامت  إن اإلس��رتاتيجيات االتجاهية، ه��ي األهداُف أو النتائُج الفائق��ة التي ُتخطِّ

الرعاية الصحية لتحقيقها، ويجُب عىل القادة اإلسرتاتيجيني إدراُك أن التخطيط اإلسرتاتيجي 

ح أهمية املنطق.  ورسالة  م وتطور اإلسرتاتيجيات االتجاهية ُيوضِّ هو عملية منطقية.  إن تقدُّ

املنظمة توجه اتخاذ القرار؛ ألنها سبُب وجود املنظمة.  

تق��دم الرؤية أماًل للمس��تقبل، يف حني أن القيم تخرب الجميع:  املوظفني، واملس��اهمني 

واملرىض... إلخ؛ كيف س��تعمل املنظمة؟  فاألهداف اإلس��رتاتيجية تنصُّ بشكٍل أكرث تحديداً 

عىل ما يعتقُد القادة أنه مطلوب لتحقيق الرسالة.  

إن الرس��الة وحدها ليس��ت كافيًة؛ فالرس��الة هي بياٌن للهدف الذي مييز املنظمة عن 

مة للمرىض، واملوقع املادي للمنش��أة،  املنظامت األخرى من نفس النوع؛ مثل الرعاية امُلقدَّ

والتزام األطباء غري املعتاد بالبحث عن إضافة للعالج، أو أي عامٍل آخر مهم ملن يتم خدمتهم، 

ز القليل من املرىض ومديري األقسام؛ ولكن  هو مجرد خطوة أوىل.  إن الرسالة ميكن أن تحفِّ

الحافز الحقيقي يأيت من القيادة صاحبة الرؤية.  

ح ما يعتقد املس��اهمون األساسيون أن املنظمة ستبدو  إن الرس��الة هي األمل الذي يوضِّ

وتك��ون عليه عند تحقيق الرس��الة.  أما القي��م كمبادئ توجيهية؛ فيمك��ن أن تكون قوى 

تحفيزية قوية أيضاً.  
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ح أيضاً أن ترتك إسرتاتيجيي الرعاية الصحية  إن الرسالة املطورة واملوصلة جيداً، من املرجَّ

مع الكثري جداً من مجاالت املس��ؤولية؛ مام ينتُج عنه مهمة مستحيلة.  لهذا السبب؛ يجب 

تحديد عوامل النجاح الحاس��مة لفئة الخدمة، ووضع أهداف إس��رتاتيجية؛ لتحقيق املهمة، 

وميكن لألهداف اإلس��رتاتيجية املس��اعدة يف َجْعل الرسالة اإلسرتاتيجية معقولة، وأن تساعد 

يف تركيز انتباه اإلسرتاتيجيني عىل املهام التي ُتحِدث فارقاً فعلياً فيام يخصُّ نجاح املنظمة.  

م األهداف  ��ح بحوُث اإلدارة أن وج��ود أهداف ميكن أن يكون محفزاً ج��داً، وتقدِّ توضِّ

د ما يتوقع القادة تحقيقه  لة بوضوح شعوراً باالتجاه؛ فهي ُتحدِّ اإلسرتاتيجية املكتوبة واملوصِّ

ن يريدون النجاح.  إن صياغة رس��الة ورؤية وقيم وأهداف إس��رتاتيجية،  وتزي��ل القلق عمَّ

ره أحٌد؛ لكن يف النهاية،  وتحديد عوامل النجاح الحاسمة عادًة ما يتم بشكٍل فوضوي وال ُيقدِّ

ُيَعد وضع إسرتاتيجيات اتجاهية مسؤولية جسيمة بالنسبة للقادة اإلسرتاتيجيني.  

إن إرشاَك أك��رب ق��دٍر عميل ممك��ن من املجموع��ات يف عملية تطوير اإلس��رتاتيجيات 

، ويجُب عىل مجلس اإلدارة املش��اركة يف التفكري الذي ينتج عنه يف  االتجاهية؛ هو أمٌر مهمٌّ

النهاية بيانات الرس��الة والرؤية والقيم؛ إضافًة إىل ذلك؛ فإن أعضاء املجلس يجُب إطالعهم 

بانتظ��ام عىل األهداف اإلس��رتاتيجية للمنظمة، وما تم تحقيقه منه��ا.  واألكرث أهميًة؛ هو 

د األبحاُث أنَّ املجلس يجب أن يش��ارك يف عملية ُتس��هم يف الفعالية املنظمي��ة؛ حيث تؤكِّ
 

 أن مجرد انتخاب أو اختيار مجلس مديرين/ أمناء يتكون من النسبة املناسبة من الدخالء، 

واألفراد ذوي الخربة املناسبة، وصغري مبا يكفي ألن يكون سهل اإلدارة - لن يضمن فعاليته؛ 

اع البّناء، وتقليل التوترات املدمرة  إذ يجب أن يكون املجلُس راغباً كذلك يف املشاركة يف الرصِّ

، وتجنُّب اإلدارة الدقيقة، وتكريس الوقت املطلوب التخاذ قرارات  بني األش��خاص ألدىن حدٍّ

إس��رتاتيجية مهمة.  وقد تناول الفصل السادس تكوين اإلس��رتاتيجية والبدائل اإلسرتاتيجية 

املتاحة ملنظامت الرعاية الصحية.  

من رف مكتب مدير الرعاية الصحية:

قد يظنُّ البعُض أنَّ مناقش��ة اإلس��رتاتيجيات االتجاهية أمر جديد؛ لكن يف الواقع هناك 

تاريٌخ ثري من االهتامم بغرض ومهمة املنظمة يرجع عىل األقل إىل عام 1938.  ولقد أش��ار 
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Chster I.  Bernard يف كتابه “وظائف املدير التنفيذي” )1938( ملا ال يقل عن 45 مرًة إىل 

موضوع الغرض يف هذا العمل الكالس��ييك، و“جهز املرسح” لجزٍء كبرٍي من تفكرينا الحديث 

حول املوضوع1.  

إن أكرث إش��ارة اس��تخدمها Barnard ملوضوع الغرض كان لها عالقة بجوهر املنظامت 

نفسها.  ولقد أكد عىل أن املنظمة تتواجد حينام يكون هناك أشخاٌص يتواصلون مع بعضهم 

البعض، ويرغبون يف املس��اهمة؛ لتحقيق الهدف املش��رتك، كام اختتم كالمه بأن هناك ثالثة 

مكونات أساسية للمنظمة؛ وهي:  التواصل، والرغبة يف الخدمة، والغرض.  

 عىل املستوى العميل، يرتبُط الدور األكرث أهميًة للهدف أو الغرض مع طبيعة النظم التعاونية 

أو املنظ��امت املعقدة الت��ي تتكون من أج��زاء متخصصة2.  تتخص��ص املنظامت املعقدة 

بالرضورة؛ لتحقيق غرضها، والوظيفة األساسية للهدف هي تنسيق جهود األفراد والوحدات 

الوظيفية؛ بحيث يكون الهدُف هو تحقيق الغرض “الكيل” أو الغرض العام؛ وحينام يتحقق 

غرض النظام التعاوين، تكون املنظمة “فعالة”؛ وحينام ال يتحقق، تكون املنظمة غري فعالة.  

، فقد منحنا Barnard واحدًة من أقدم تعريفاتنا للفعالية كتحقيٍق للغرض.   ومن َثمَّ

م املنظامت تجاه تحقيق مهامها؛ من خالل إعادة تعريف الغرض العام إىل أهداف  تتقدَّ

للوحدات املتخصصة؛ مثل:  الطب والتمريض والصيدلة... إلخ )يف حالة املستشفيات(، وُيَعدُّ 

م سلسلة غايات، ووسائل3 )سنناقشها  د” للمنظامت الرسمية، ويقدِّ الهدف هو “ُعنرص ُموحِّ

يف الفصل السادس(.  

م Barnard مالحظًة استثنائيًة مثريًة لالهتامم عرب اإلشارة إىل أنه ليس من “الجوهري”  قدَّ

دة أو التي  بالنسبة للوحدات املتخصصة أن تفهم بشكٍل كامٍل الغرَض العام للمنظمة املعقَّ

تعم��ل عىل ال��رشكات األم4؛ ولكن كل وحدة يجب أن تفهم وتقبل غرضها الخاص املش��تق 

من الغرض العام، وكلام كان فهم الغرض العام مكتماًل أكرث؛ كان من املرجح أكرث أن تسعى 

الوح��دة بحامس إىل تحقيق رس��الة املنظم��ة؛ فحينام تؤمن وح��دة متخصصة أن املنظمة 

بأكملها تعتمُد عىل تحقيق غرض الوحدة؛ فإن “كثافة إجراءاتها سيزيد بالتبعية”.  

يناق��ُش Barnard أن “الصعوبة املتأصلة األكرث أهميًة” يف تش��غيل املنظامت املعقدة، 

ه��ي “رضورة تلقني املس��تويات األدىن )يف الوحدات املتخصصة( الغ��رض العام للمنظمة؛ 
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بحيث ميكن أن “يظلوا متامس��كني” ويتخذون قراراٍت متس��قًة مع غ��رض النظام األكرب”.  

وهذه بشكل أسايس هي مسؤولية القادة اإلسرتاتيجيني.  

املص��در:  Chester I.  Barnard “وظائ��ف املدي��ر التنفيذي” )كامربيدج، ماجس��تري، 

مطبعة جامعة هارفارد، 1938(.

املراجع: 

1- Chester I.  Barnard, TheFunctions of the Executive )Cambridge, MA:  Harvard 
University Press, 1938(.

2- Dave McMahon and Jon C.  Carr, ”The Contributions of Chester Barnard to Strategic 
Management,“ Journal ofManagement History 5, no.  5 )1999(, pp.  228-232.

3- William G.  Scott and Chester I.  Barnard, The Guardians of the Managerial State 
)Lawrence, KS:  University of KansasPress, 1992(.

4- Steven P.  Feldman, ”Incorporating the Contrary Politics of Dichotomy in Chester 
Barnard’s OrganizationalSociology,“ Journal of Management History 2, no.  2 
)1996(, pp.  26-30.

المصطلحات والمفاهيم األساسية في اإلدارة اإلستراتيجية:
Corporate Governing Boardsمجالس إدارة الرشكات

Critical Success Factorعامل النجاح الحاسم 

First-Mover Advantageميزة امُلجرب األول 

Liability of Newnessمسؤولية التجديد

Missionالرسالة 

Mission Driftانحراف الرسالة

Philanthropic Governing Boardsمجالس اإلدارة الخريية

Pioneeringالريادة   

Strategic Goalsاألهداف اإلسرتاتيجية

Valuesالقيم   

Visionالرؤية

Vision-Led Approach نهج تقوده الرؤيا 
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أسئلة لمناقشات الفصل:

1- هل من الرضوري أن يش��مَل بياُن رس��الة املنظمة كلَّ املكونات التي ناقش��ناها يف هذا 

الفصل؟  كيف تقرِّر ما املكونات التي سيتم إدراجها؟  

ر يف منظمة ُتعرِّفها بش��كٍل جيد نس��بياً، وحاول بناء بيان رس��التها يف ضوء مكونات  2- فكِّ

الرسالة التي ناقشناها يف هذا الفصل.  ما املكونات التي اخرتت التأكيد عليها يف البيان؟  

ا؟   ن الذي تعتقد أنه يجسد متيز املنظمة حقًّ ملاذا؟  وما املكوِّ

 3- ما أصل رس��الة املنظمة؟  وكيف ترشح تطور رس��الة املنظمة مع منو املنظمة ونضجها؟ 

 لو كان بيان الرسالة “مستداماً نسبيًّا”؛ فمتى يجب تغيريها عادًة؟  

ح طريقتني تختلُف فيهام رؤية املنظمة عن األنواع األخرى من اإلسرتاتيجيات االتجاهية.   4- وضِّ

5- لقد ِقيل:  إن الرؤية هي بالرضورة مسؤولية القادة؛ فلامذا من املهم أن متتلك منظامت 

الرعاية الصحية “حراساً للرؤية”؟  

د ِقَيم منظمة الرعاية الصحية؟  وما القيم التي تعتقُد أنه يجُب أن تشرتك فيها  6- َمْن يحدِّ

كلُّ منظامت الرعاية الصحية؟  وملاذا؟  

7- مل��اذا ُيش��ار إىل القيم ب� “املب��ادئ التوجيهية للمنظم��ة”؟  وبأيِّ معنى ُتش��كل القيم 

إسرتاتيجية اتجاهية للمنظمة؟  

8- كم عدد األهداف اإلسرتاتيجية التي يجُب عىل منظمة الرعاية الصحية وضعها؟  

9- كيف ميكُن ملديري الرعاية الصحية أن يستخدموا اإلسرتاتيجيات االتجاهية بفعالية أكرث؛ 

لتحفيز مستويات أعىل من األداء بني كلِّ املوظفني؟  

10- مل��اذا ُيعد مجل��س اإلدارة مجموعًة مهمًة يج��ُب تضمينها يف صياغة اإلس��رتاتيجيات 

االتجاهية؟  وما دور املجلس املناسب يف تكوين تلك اإلسرتاتيجيات؟  

11- ما أفضل طريق؛ إلرشاك املجلس يف تطوير اإلسرتاتيجيات االتجاهية؟  ارشح إجابتك.  

ر؟  وكيف ميكُن استخدامها؟   12- ما عوامل النجاح الَحِرجة للمنظمة؟  وكيف تتطوَّ

13- اذكر ثالثة أس��باب لكوِن مجلس اإلدارة أو األمناء أصبحوا عوامل مهمة بش��كٍل متزايد 

يف فعالية منظامت الرعاية الصحية. 
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الفصل السادس
تطويُر بدائل إستراتيجية

“إنَّ أكثَر األخطاء خطورًة ال ُترَتَكب نتيجَة إجابات َخاِطئة؛ ولكن الش��يء الخطيَر 

حقاً هو طرُح سؤال خطأ”.

بيتر دراكر
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حدث تمهيدي:

:The Leapfrog Group مجموعة ليبفروج

أدرَك أرب��اُب العمِل يف القط��اع الخاص أنَّ األخطاء املتكررة واملنهجية يف املستش��فيات، 

كانت ُتعرِّض عدداً كبرياً من املوظفني للَخَطر، وأدركوا كذلك أنَّ هناك خلاًل موجوداً يف س��وق 

الرعاي��ة الصحية، وأنهم ينفقون ملي��ارات الدوالرات عىل الرعاي��ة الصحية ملوظفيهم بدون 

مي الرعاي��ة الصحية.  إضافًة إىل ذلك؛  وج��ود أيِّ طريق��ة لتقييم جودتها أو املقارنة بني ُمقدِّ

فإن س��نوات الخربة يف إدارة الجودة الش��املة قد قادت هؤالء القادة إىل َفْهم أنَّ التباين بني 

الجودة املنخفضة واملامرسة العالية كان ُيْسهم يف التضخم املستمر يف أقساط التأمني الصحي؛ 

 نتيجًة لهذا، قامت املائدة املستديرة لألعامل عام 1988 – وهي رابطة من الرؤساء التنفيذيني

 ل�� 200 رشكة يف قامئة ال� Fortune 500 – باالجتامع معاً؛ ملناقش��ة كيف ميكنهم العمل معاً 

عىل إيجاد طريقة الستخدام طريقة رشائهم للرعاية الصحية إلحداث تأثري عىل جودتها ومثنها.  

َمت مؤسس��ة iMedicine تقريراً فيه: “كلُّ   بع��د عاٍم من هذا االجتامع، عام 1999، قدَّ

اء:  بناء نظام صحة أكرث أمناً” الذي من��ح ل� Leapfrog تركيزها املبديئ، وهو  اب��ن آدم خطَّ

تقليُل األخطاء الطبية القابلة للمنع.  وقد وجد التقرير أن ما يصل إىل 98 ألفاً من األمريكيني 

ميوتون س��نويًّا جرَّاء أخطاء طبية ميكن منُعها يف املستش��فيات.  ويف الحقيقة؛ هناك وفيات 

نتيجة األخطاء الطبية القابلة للمنع يف املستش��فيات س��نويًّا أكرث من الناتجة عن حوادث 

السيارات، ورسطان الثدي، واإليدز مجتمعني.  

موا تعزيزاً أكرب للس��وق؛  وقد أوىص التقريُر فعليًّا أنَّ أرباب العمل الكبار يجُب أن يقدِّ

للحصول عىل الرعاية الصحية العالية الجودة واآلمنة، ولقد أدرك مؤسسو املائدة املستديرة 

لألعامل أنَّ بإمكانه��م أخذ “قفزات” إىل األمام ملوظفيه��م، واملتقاعدين لديهم، والعائالت 

m  .املغطاة؛ من خالل مكافأة املستشفيات التي ُتطبِّق تحسينات مهمة يف الجودة واألمان

وأُطلقت مجموعة Leapfrog رسميًّا يف نوفمرب 2000.  

يقارن مس��ح Leapfrog أداء املستش��فيات عىل أساس املعايري القومية لألمان والجودة 

والكفاءة املتصلة باملس��تهلكني ومش��ري الرعاية.  إنَّ املستش��فيات التي تش��ارُك يف مسح 
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ق تحس��ينات عىل نطاق املستش��فى ُترَجم إىل إنقاذ حياة  Leapfrog للمستش��فيات تحقِّ

املالي��ني، وتوفري ماليني الدوالرات، ويس��تخدُم األعض��اء الذين يش��رون Leapfrog نتائج 

املس��وح إلعالم موظفيهم وَوْضع إس��راتيجيات رشاء مطلعة.  يف عام 2012، أُجِرَيت مسوٌح 

عىل أكرث من 2650 مستش��فى يف أنحاء الوالية، وُوِضَعت تقييامت Leapfrog عىل موقعها 

www.leapfroggroup.org/cp  :عىل اإلنرنت، وهي مجانية للعامة عىل

وحصلْت عىل تأييد منتدى الجودة الوطنية )NQF(، واملامرس��ات )أو “القفزات”( هي 

إدخاُل أوامر الطبيب عىل الكمبيوتر )CPOE(:  مع ُنُظم CPOE، ُيدخل طاقم املستشفى 

األوام��ر الخاصة باألدوية عرب أجهزة كمبيوتر متصلة بربمجيات مصممة؛ ملنع أخطاء وصف 

األدوية التي تحدث؛ بسبب خط اليد غري املقروء، وأخطاء العالمات العرشية، والدواء الخطأ 

للمريض، وتفاعالت العقاقري التي أُغفل عنها، وحساس��يات املريض.  لقد أظهر CPOE أنه 

يقلل أخطاء وصف األدوية بأكرث من %50.  

اإلحالة إىل املستش��فى عىل أس��اس األدلة )EHR(:  يجُب عىل املس��تهلكني وُمْش��ري 

الرعاية الصحية اختيار املستش��فيات ذات السمعة األفضل؛ ومن خالل إحالة املرىض الذين 

م أفضل احتامالت النجاة بناًء  يحتاجون إىل إجراءات طبية معقدة معينة إىل مستشفى ُتقدِّ

 ع��ىل معايري صحيحة طبيًّا – مثل عدد مرات أداء املستش��فى لإلجراء كلَّ س��نة أو بيانات

 أو عمليات أخرى – تشري الدراسات إىل أن خطر وفاة املريض ميكن أن ينخفض بشكٍل كبري.  

طاقم أطب��اء وحدة الرعاية املركزة )ICU(:  إن تجهيز وحدات الرعاية املركزة باألطباء 

الذي��ن تلق��وا تدريباً خاصاً يف طب الرعاية املركزة؛ ُيَب��نيِّ أنه يقلل من خطر وفاة املرىض يف 

ICU ب� %40.  

 درج��ة املامرس��ات اآلمن��ة م��ن Leapfrog:  إنَّ منتدى الجودة الوطن��ي هو منظمة 

غ��ري هادف��ة للربح ُوِج��َدت؛ لتطوير وتطبي��ق إس��راتيجية قومية لقياس ج��ودة الرعاية 

الصحي��ة.  و Leap4 قائٌم عىل املامرس��ات اآلمنة لرعاية صحي��ة أفضل:  تقرير متفق عليه 

الخ��اص مبنتدى الج��ودة الوطنية )NQF(.  ولقد َنرَش NQF “املامرس��ات اآلمنة” يف مايو 

ث التقرير يف 2006 و 2009 و 2010.  إنَّ النس��خة األحدث من التقرير أيَّدت  2003، وُحدِّ
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 34 مامرس��ًة يجُب اس��تخدامها عاملياً يف أوضاع الرعاية الرسيري��ة املوجودة؛ لتقليل خطر 

 Leapfrog:  leap 4 تعري��ض املرىض للرضر.  تتضمُن املامرس��ات ال� 34 ثالث قفزات م��ن

 يدم��ج تقدم املستش��فيات عىل مجموعة فرعية مس��تهدفة بها 17 من املامرس��ات اآلمنة

ال� 34.  

وتلتزم كلُّ القفزات باملعايري األربعة؛ )1( هناك أدلة علمية عىل أن تطبيقها سيقلل بشكٍل 

 كبري من األخطاء القابلة للمنع، )2( تطبيقها بواسطة الصناعة الصحية ممكٌن يف املدى القريب، 

)3( ميكن للمس��تهلكني تقدير قيمتها، )4( ميكُن لُخَطط الصحة واملش��رين أو املستهلكني 

 Leapfrog مي الرعاية الصحية.  تعمُل تأكيد وجودهم أو غيابهم بس��هولة عند تقييم مقدِّ

مي الرعاية؛ للوص��ول إىل تواريخ أهداف صعبة؛ ولك��ن معقولة لتطبيق  م��ع مجتمع مقدِّ

  .Leapfrog مامرسات الجودة التي أوصت بها

إنَّ االس��تمراَر يف َجْعل نتائج أداء املستش��فى متوفرًة عىل مس��توى تنفيذ املامرس��ات 

نهم من اتخاذ قرارات أكرث اطالعاً بشأن  م معلومات مهمة للمستهلكني، وميكِّ اآلمنة، س��يقدِّ

املستش��فى.  وميكن للمشرين والُخَطط الصحية تعزيز نتيجة املامرسات اآلمنة عن طريق 

تثقيف املوظفني واملس��تهلكني، ولفت االنتباه إىل أهمية اختيار املستش��فى املناس��ب.  أما 

املش��رون، ومن خالل إرشاك مجتمعهم املح��ي يف مرافق الرعاية الصحية )كأعضاء مجلس 

مي الرعاية الصحية  اإلدارة واملتطوع��ني والجه��ات املانحة(؛ فيمكنهم أيضاً أن ُيقِنع��وا مقدِّ

مبدى الحاجة إىل َمدِّ جهودهم يف السالمة والجودة.

المراجع:  

National Quality Forum, Safe Practices for Better Healthcare:  A Consensus Report 

- Updated )2011(.

Robert Wachter, ”Patient Safety At Ten:  Unmistakable Progress, Troubling Gaps,“ 

Health Affairs 29, no.  1 )2010(, pp.  165-173.
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أهداف التعلم:  

بعد إكامِل هذا الفصل يجُب أن تكون قادراً عىل:  

- َفْهِم ومناقشة الخطوات املتَّبعة يف منطق قرار التنمية اإلسراتيجية.

ة إس��راتيجية  ق يف تحليل املوقف؛ لوضع ُخطَّ - تولي��ِف وَدْمج التفكري اإلس��راتيجي املتحقِّ

للمنظمة.

- التعرُِّف عىل التسلس��ل الهرمي لإلس��راتيجيات والقرارات اإلسراتيجية املطلوبة يف مجال 

التخطيط اإلسراتيجي.

- فهِم طبيعة اإلس��راتيجيات االتجاهية، واإلس��راتيجيات التكيفية، وإس��راتيجيات دخول 

السوق، واإلسراتيجيات التنافسية.

- تحديِد البدائل اإلسراتيجية املتاحة ملؤسسات الرعاية الصحية.

- توفرِي األساس املنطقي؛ إضافًة إىل مزايا وعيوب كلِّ بديل من البدائل اإلسراتيجية.

- فهِم أنه يجُب استخدام مزيج من اإلسراتيجيات؛ لتحقيق أهداف املنظامت.

- رسِم خريطة للقرارات اإلسراتيجية؛ تبنيِّ كيف ترتبط تلك القرارات معاً يف سلسلة وسائل 

- غايات؟  

:Developing a Strategy تطويُر اإلستراتيجية

ينط��وي التفكري اإلس��راتيجي عىل الوعي بالبيئ��ة؛ والفضول الفكري ال��ذي يقوم دامئاً 

بجم��ع، وتنظيم، وتحليل املعلومات، والرغبة يف االنفتاح لألفكار والحلول املبتكرة.  ويتعلُق 

التخطيُط اإلس��راتيجي بالوصول إىل استنتاجاٍت بناًء عىل املعلومات، وتحديد مسار العمل، 

وتوثيق الُخطة؛ لذلك ُيَعد التخطيط اإلس��راتيجي يف األساس عمليَة ُصْنع قرار؛ أْي:  تحديد 

اإلسراتيجية التي ستتبعها املنظمُة من بني العديد من البدائل املتاحة.

وهن��اك العدي��ُد من البدائل اإلس��راتيجية املتاحة ملنظامت الرعاي��ة الصحية؛ إذ ميكن 

ملنظم��ٍة معينة أن تتبع عدة إس��راتيجيات مختلفة يف وقٍت واح��د أو بالتتابع؛ ولذلك ُيَعد 

منطق القرار أمراً مطلوباً لوضع اإلسراتيجيات؛ عىل سبيل املثال:  املستشفيات التي اختارت 
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تطبيَق القفزات Leapfrog املتنوعة، والتي ناقش��ناها يف الحدث التمهيدي؛ تتخذ خياراٍت 

إس��راتيجية من ش��أنها أن َتِحدَّ وتخلَق يف الوقت نفس��ه فرًصا لتحقيق عدة إسراتيجيات 

مختلفة، وباملثل؛ فإن قرار اعتامد الرعاية الصحية عن ُبْعد واملراقبة الطبية عن ُبْعد هو خياٌر 

إس��راتيجي )انظر:  املنظور 6-1(.  إذن ما الرتيب الذي يجُب اتخاذ القرارات اإلسراتيجية 

 به؟  إنَّ قرار االندماج أو االنتامء هو جزٌء من سلس��لٍة من القرارات، وليس��ت قراراً واحداً 

لت بقرار االندماج  أو غايًة يف حدِّ ذاتها.  بعبارة أخرى؛ فهناك إس��راتيجية أوس��ع نطاقاً عجَّ

أو االنتامء، وس��تكون هناك قراراٌت إس��راتيجية الحقة، وس��يتعني القياُم به��ا لدعم القرار 

وإنجاحه.

تش��مُل صياغُة اإلس��راتيجية: تطوي��ر البدائل اإلس��راتيجية، وتقييم البدائ��ل، والخيار 

اإلس��راتيجي.  وهذا الفصُل يصنف أنواع اإلسراتيجيات، ويصيغ تسلساًل هرمياً من البدائل 

ر التسلسل الهرمي خريطة التفكري اإلسراتيجي، والتوجيه يف عملية ُصْنع  اإلسراتيجية، ويوفِّ

القرار، والتخطيط اإلس��راتيجي.  ويناقُش الفصل السابع ُطرقاً للتفكري اإلسراتيجي؛ لتحليل 

هذه البدائل؛ التخاذ خيار إسراتيجي.

منظور 1-6:

 Telehealth and الرعاي��ُة الصحيُة عن ُبْعد، والمراقبُة الطبية عن ُبْعد

:Tele monitoring
 ”Telehealth“ ُتعرِّف مراكُز الرعاية الطبية والدراسات الطبية الرعايَة الصحية عن ُبعد

بأنه��ا:  تقدي��م الرعاية الصحية عن ُبْعد من خالل الرصد.  وُتعرِّف الرعاية الصحية عن ُبْعد 

ع��ىل وجه التحديد بأنها:  اس��تخدام الهاتف يف رَْصد تطبيق اللق��اءات املقررة واملوصوفة 

طبيًّا.  وترتبُط الرعايُة الطبيُة عن ُبْعد “Tele monitoring” بجمع ونقل العالمات الحيوية، 

والبيانات الرسيرية من خالل تقنيات معالجة املعلومات اإللكرونية.  وقد َدَعَمْت منظامت 

تحس��ني الجودة بش��كل خاص الوكاالت الصحية املنزلية يف تطبيق أدوات الرعاية الصحية 

عن ُبْعد للَحدِّ من الرعاية املركزة واالحتجاز باملستش��فى، وباستخدام هذه التقنيات، ميكن 

م��ي الرِّعاية الصحية البقاء عىل اتصاٍل مع املرىض وأن يرصدوا عرب الهاتف إىل أيِّ مدى  ملقدِّ
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يتمُّ اتباُع التوصي��ات الطبية، وتتبع معدالت االلتزام بها.  وتدعم هذه التقنيات افراَض أنَّ 

التواصل بشكٍل استباقي مع املرىض الذين يعانون من األمراض املزمنة؛ سيشجع الناَس عىل 

تغيري السلوكيات غري الصحية، واعتامد أمناط حياة أكرث صحيًة.

خصية،  يتخذ املرىض يف كثرٍي من الحاالت قراراٍت س��يئة أو أقل اطالعاً حول ِصحتهم الشَّ

كام أن القدرة عىل الوصول بدقة إىل حالة املرىض عن طريق املراقبة الطبية عن ُبعد يجعل 

م��ن املمكن التدخل عند االقتضاء؛ لتقديم املعلومات الصحيحة املهمة فيام يتعلَّق بالحياة 

م الخدمة واملريض. الصحية بطريقة أكرث مالءمًة لكلٍّ من ُمقدِّ

وق��د أظهرت األبحاث أن امليزة األساس��ية للمراقبة الطبية عن ُبْعد؛ هو أنها تزيُد التزام 

املريض.  ويف كثرٍي من األحيان، ميكُن الكش��ف عن التغريات يف حالة املريض يف أثناء أو قبل 

ب��دء حدٍث خطري؛ مثلام يحدُث بالضبط عند مراقبة املمرضات للمرىض املحتجزين داخليًّا.  

بالطبع، الرصد الزمني للبيانات، وردود فعل املريض مبارشًة، واملستويات العالية من تفاعل 

م الرعاية واملريض؛ كلها تعتمُد عىل الكفاءة الرقمي��ة من جانب كال الطرفني، وكذلك  ُمق��دِّ

ال املتعدد الوسائط. التواصل الفعَّ

تف��رُض املراقبة املنزلية للمريض أمرين:  )1( وجود مريض مس��ؤول ميكنه إدارة حالته 

الة لألطباء الرسيريني  ر األجهزة النقالة كوسائط فعَّ الصحية ذاتيًّا عىل املدى الطويل، )2( َتوفُّ

واملرىض.  إن املراقبة عن ُبْعد ملرىض فشل عضلة القلب االحتشايئ كمثال؛ قد َتبنيَّ أنه ناجحاً 

يف تقليل عدد مرات االحتجاز يف املستشفى، والرحالت إىل قسم الطوارئ.  

تس��مُح املراقبة الطبي��ة عن ُبْعد للم��رىض باملزيد من الخيارات ح��ول كيفية وتوقيت 

االس��تجابة للتغريات يف الظ��روف الطبية قبل حدوث حالة ط��وارئ حقيقية.  بغضِّ النظر 

 ع��ن مكان املريض، كام تدعم املراقبة عن ُبْعد أس��لوب حياة يكون أكرث قدرًة عىل الحركة.  

ال املراقبة الرقمية يف املنزل عن طريق الحدِّ  وقد اس��تغل مقدمو الرعاية الصحية بشكٍل فعَّ

م��ن وترية زيارات التمريض، وبالتايل خفض تكاليف الرعاي��ة الصحية املنزلية؛ ألن تكاليف 

الرعاية الصحية تتزايُد برسعة، وأصبح سوق معدات الرعاية الصحية عن ُبْعد يتزايُد كذلك، 

ويرى العديُد من الخرباء إمكانيًة كبريًة يف قدرة الرعاية الصحية عن ُبْعد عىل خفض تكاليف 

تقدي��م الرعاية الصحية، ورمبا تحس��ني الجودة وزيادة معدالت االلتزام.  وهناك ما يش��به 
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ت وستستمر يف تحسني نوعية الحياة املتاحة  ��نَ اإلجامَع عىل أنَّ املراقبة الطبية عن ُبْعد حسَّ

ألعداد كبرية من املرىض يف جميع أنحاء العامل.

 ”Research and Markets:  Tele-Health Monitoring:  Market Shares, Strategies,  :المصدر
 and Forecasts Worldwide, 2011-2017,“ Telemedicine Business Week )June 29, 2011(,

pp.  82-83.

 Linking Strategy with رب��ُط اإلس��تراتيجيِة مع تحلي��ل الموق��ف

:Situational Analysis

كام أوضحنا من قامئة املراجعة يف النموذج 6-1؛ فإن اإلسراتيجيات التي تختارها املنظمة 

يجُب أن تتعامل مع القضايا الخارجية، وتعتمُد عىل املميزات التنافس��ية أو ُتصِلح العيوب 

التنافسية، وُتبِقي املنظمة داخل حدود املهمة والقيمة، وتدفُع املنظمة تجاه تحقيق رؤيتها، 

ماً يف إنجاز هدف إس��راتيجي أو أكرث من أهداف املنظمة.  إن اإلجراء الخاص  وتحقق تقدُّ

بقامئة املراجعة، هو جزٌء مهمٌّ من عملية التفكري اإلس��راتيجي، ويس��اعد عىل تأكيد اتساق 

التحليل والتنفيذ، ويجُب اختبار كلَّ إس��راتيجية مختارة أمام هذه األسئلة، واإلسراتيجيات 

التي ليست إجابتها “نعم” يف كل عمود، ويجُب أن تخضع لتمحيص وتربير إضايف.  

عرض 6-1:  قامئة مراجعة؛ لربط البدائل اإلسرتاتيجية مع تحليل املوقف

البديل 

اإلسرتاتيجي

هل تتناول 

قضية 

خارجية؟

هل تعتمُد عىل 

املميزات التنافسية 

أو تصلح العيوب 

التنافسية؟

مالمئة 

للمهمة 

والقيمة؟

تدفع املنظمة 

تجاه تحقيق 

رؤيتها؟

ق هدفاً  ُتحقِّ

إسرتاتيجياً أو 

أكرث؟

نعمنعم    نعم    نعم نعماإلسراتيجية 1

نعمنعم نعم نعم نعماإلسراتيجية 2

نعمنعم نعم نعم نعماإلسراتيجية 3
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 The Decision Logic of منطق القرار الخاص بتطوير اإلس��تراتيجية

:Strategy Development
يتض��ُح من منطق القرار يف صياغة اإلس��راتيجية يف النموذج 6-2؛ أنَّ القرارات املتَعلِّقة 

بخم��س فئات من اإلس��راتيجيات:  اإلس��راتيجيات االتجاهية، واإلس��راتيجيات التكيفية، 

وإس��راتيجيات دخول الس��وق، واإلسراتيجيات التنافسية، وإس��راتيجيات التنفيذ – يجب 

د بش��كٍل أكرب أنشطة املنظمة.  إن أول أربع فئات من  تناولها بالتتابع مع كلِّ قراٍر تاٍل ُيحدِّ

د املنظمة، وتحاول  حدِّ ل صياغة اإلسراتيجيات، وُتبنيِّ كيف س��تُ هذه اإلس��راتيجيات ُتش��كِّ

تحقيق مهمتها ورؤيتها.  وتشمل إسراتيجيات التنفيذ أهدافاً وُخططاً للوحدات التنظيمية 

نها من إنجاز اإلسراتيجيات )إدارة قوة الدفع اإلسراتيجي(. ُتكِّ

ل سلسلة غايات-وسائل.   ح يف العرض 6-4؛ أواًل:  إن اإلس��راتيجيات ُتش��كِّ كام هو موضَّ

، يجُب عىل املنظمة أن تؤس��س أو ُتِعيد تأكيَد اإلجامع املتفق عليه حول رس��التها،  وِمن َثمَّ

ورؤيته��ا، وقيمه��ا وأهدافها اإلس��راتيجية )اإلس��راتيجيات االتجاهية(، والغاي��ات.  ثانياً:  

يجُب تحديد اإلس��راتيجيات التكيفية، وهي وس��ائل لتحقيق اإلسراتيجيات االتجاهية.  إن 

د كيف ستوسع املنظمة عملياتها  اإلسراتيجية التكيفية متعلِّقٌة بنوع ونطاق العمليات، وتحدِّ

أو تقلِّلها أو تحافظ عليها كام هي.  ثالثاً:  يجُب اختيار إس��راتيجيات دخول السوق؛ وهي 

وسائل تحقيق اإلسراتيجيات التكيفية.  وتشري إسراتيجيات دخول السوق إىل أسلوب تنفيذ 

اإلسراتيجيات التكيفية.  رابعاً:  يجُب تحديد اإلسراتيجيات التنافسية؛ وهي وسائل لتنفيذ 

د اإلسراتيجيات التنافسية مكانة املنظمة اإلسراتيجية،  إس��راتيجيات دخول السوق.  وتحدِّ

د أساس التنافس يف الس��وق.  أخريًا؛ يجُب تطوير إسراتيجيات التنفيذ )إسراتيجيات  وتحدِّ

توصي��ل الخدمات املضيفة للقيمة، إس��راتيجيات الدعم املضيفة للقيمة، وخطط التنفيذ(؛ 

لتنفيذ اإلس��راتيجيات التكيفية ودخول السوق والتنافس��ية.  إن نطاَق ودور أنواع صياغة 

صني يف العرض 3-6.   اإلسراتيجيات األربع، وإسراتيجيات التنفيذ ُملخَّ
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عرض 6-2:  منطق قرار صياغة اإلسرتاتيجية

عرض 6-3:  نطاُق ودوُر أنواع اإلسرتاتيجية يف صياغة اإلسرتاتيجية

النطاق والدوراإلسرتاتيجية

اإلسرتاتيجيات 

االتجاهية

صياغة  من خالل  للمنظمة  األسايس  االتجاه  د  ُتَحدِّ والتي  اإلسراتيجيات،  أوسُع  هي 

رسالة املنظمة )َمْن نحن؟( الرؤية للمستقبل )ما يجُب أن نكون؟(.  باإلضافة إىل ذلك؛ 

د ِقَيم املنظامت وأهدافها اإلسراتيجية. فإنها تحدِّ

اإلسرتاتيجيات 

التكيفية

األساليب  ر  توفِّ فهي  االتجاهية؛  اإلسراتيجيات  من  تحديداً  أكرث  اإلسراتيجيات  هذه 

د  الرئيسية لتحقيق الرؤية )التكيُّف مع البيئة(.  وهذه اإلسراتيجيات هي التي ُتَحدِّ

النطاق،  من  الحدِّ  أو  نطاق،  بتوسيع  املنظمة  ستقوم  كيف  د  وُتَحدِّ املنظمة،   نطاق 

أو الحفاظ عىل النطاق كام هو.

إسرتاتيجيات 

دخول السوق

توفِّر هذه اإلسراتيجيات أسلوباً لتنفيذ اإلسراتيجيات التكيفية )إسراتيجيات توسيع 

النطاق أو الحفاظ عىل النطاق(؛ وذلك من خالل الرشاء والتعاون أو التنمية الداخلية.  

كام أنَّ إسراتيجيات دخول السوق ال ُتسَتخَدم لتقليل إسراتيجيات النطاق.  

اإلسرتاتيجيات 

التنافسية

امت، واألخرى  د املكانة اإلسراتيجية للُمنظَّ هناك نوعاِن من اإلسراتيجية؛ واحدة تحدِّ

د مكانة املنظامت األخرى داخل السوق.  وهذه اإلسراتيجيات سوقية التوجيه  ُتَحدِّ

وُتربز امليزة التنافسية بأفضل شكل.  

إسرتاتيجيات 

التنفيذ

هٌة لتوصيل الخدمة  هذه اإلسراتيجيات هي اإلسراتيجيات الكربى تحديداً، وهي ُموجَّ

الوحدات  فإن  ذلك؛  إىل  إضافًة  للقيمة.   املضيفة  الدعم  ومجاالت  للقيمة  املضيفة 

الخدمة  توصيل  إسراتيجيات  ذ  تنفِّ عمل  وُخطط  أهداف  ر  تطوِّ الفردية  املنظمية 

عم املضيف للقيمة. املضيفة للقيمة والدَّ

يف كلِّ مرحلة يف سلس��لة قرارات الغايات-الوسائل؛ يجُب َوْضُع القرارات العليا السابقة 

والتنفيذات للقرارات الدنيا التالية يف االعتبار، ورمبا إعادة دراستها كذلك، ومع عمل املديرين 
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اإلسراتيجيني عىل القرارات اإلسراتيجية؛ ميكُن أن تظهر رًؤى ووجهات نظر جديدة )التفكري 

اإلس��راتيجي( تقرُح إعادة دراسة للقرارات اإلس��راتيجية السابقة.  بناًء عىل ذلك، وبالرغم 

من أنَّ منطَق القرار للقرارات اإلس��راتيجية تتابعي بش��كٍل عام؛ إال إن��ه يف الواقع العمي 

ُيَعد عمليًة تكراريًة؛ إذ تشمل اإلسراتيجية جامعية املدخالت، وتعددية الخيارات، والقدرة 

 ع��ىل التكيُّف مع أك��رث من ناتٍج محتم��ل.  وعندما يتم تجاهل املهم��ة والرؤية، أو حينام 

ال يكون هناك رابط غايات-وس��ائل بني الرؤية واإلس��راتيجية؛ ال يكون لإلسراتيجية هدٌف 

نهايئ.  ويف هذه املواقف تعاين اإلس��راتيجية من كونها وس��يلًة ال غاية، أو أنها غاية يف حدِّ 

ة لتحقيق الرس��الة  ذاتها، أو وس��ائل تحقيق غاية تش��غيلية بدالً من كونها تصمياًم أو ُخطَّ

 أو الرؤية املنظمية.  

ينبغ��ي أن تس��تنَد الق��راراُت اإلس��راتيجية ع��ىل أك��رب قدٍر ممك��ٍن م��ن املعلومات 

الوض��ع،  تحلي��ل  يف  اإلس��راتيجي  التفك��ري  يح��دث  أحيان��اً  اإلس��راتيجي.   والتفك��ري 

وأحياًن��ا أخ��رى يح��دث عن��د إدارة ق��وة الدف��ع اإلس��راتيجي، وقب��ل اعت��امد الُخط��ة 

امت  اإلس��راتيجية، ِم��ن املهم أن نتذكر أنَّ الفهَم الواس��ع لإلس��راتيجيات م��ن ِقَبل املنظَّ

 والتزامه��ا به��ا يج��ُب أن يتط��ور إذا أرادت أن ُت��َدار بنجاح )ق��وة الدفع اإلس��راتيجي(؛

إذ إن اختي��ار البديل اإلس��راتيجي يخل��ُق اتجاهاً إضافياً للمنظمة، ويقوم الحقاً بتش��كيل 

أنظمته��ا الداخلي��ة:  )التنظي��م، والتكنولوجيا، ونظ��م املعلومات، والثقافة، والسياس��ات، 

ز ق��وة الدفع اإلس��راتيجي من خالل فهم املديري��ن، والتزامهم  وامله��ارات... إل��خ(.  وُتعزَّ

واتخاذهم للقرارات وفقاً لإلسراتيجية.

ويق��دم النموذج 6-4 خريطة تفكري إس��راتيجي ش��املًة للتسلس��ل الهرم��ي للبدائل 

اإلس��راتيجية.  وميثل التسلس��ل الهرمي ع��دداً من البدائل اإلس��راتيجية املتاحة ملنظامت 

د فقط البدائل؛ بل العالقات التتابعية العامة فيام  الرعاي��ة الصحية، وهذه الخريطة ال ُتحدِّ

بينها كذلك.  إن اس��تخدام هذا اإلطار التنظيمي أو منطق القرارات يف صياغة اإلسراتيجية 

مينعه��ا م��ن أن تصبَح غامرًة، ويركز التفك��ري، ويجعل التفكري اإلس��راتيجي مركزاً.  يف حني 

يعمل املديرون اإلس��راتيجيون عىل القرارات اإلس��راتيجية؛ ميكن أن تظهر تفاهامت ورؤى 

وإس��راتيجيات جديدة )وهذا ما يح��دث فعليًّا(.  بناًء عىل ذلك؛ يج��ُب عىل ُصناع القرار 
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العمل عرب منطِق القرار بشكل متكرر، وضامن أن كلَّ اإلسراتيجيات املقرحة منطقية معاً.  

ويج��ُب عىل املفكرين اإلس��راتيجيني أن يكونوا قادرين دامئاً ع��ىل رؤية الصورة األكرب، كام 

يج��ب عىل ُصنَّاع القرار أن يكونوا مس��تعدين؛ لتغيري وتنقيح قراراتهم الس��ابقة يف منطق 

القرار عند اتخاذهم للقرارات »عىل املستوى األدىن«.  

عرض 6-4:  خريطة التفكري اإلسرتاتيجي:  التسلسل الهرمي للقرارات، والبدائل اإلسرتاتيجية

اإلسرتاتيجيات 

االتجاهية

اإلسرتاتيجيات 

التكيفية

إسرتاتيجيات 

دخول السوق

اإلسرتاتيجيات 

التنافسية

إسرتاتيجيات 

التنفيذ

توصيل الخدمةاملكانة اإلسراتيجيةالرشاءتوسيع النطاق

ما قبل الخدمةمدافعاالستحواذالتنويعاملهمة

نقطة الخدمةباحثالرخيصتكامل رأيسالرؤية

استثامر تطوير السوقالقيم مرشوع 

رأس املال

بعد الخدمةمحلل

تطوير املنتجاألهداف

االخراق

تقليل النطاق

التنوع

التصفية

الحصاد

تخفيض النفقات

التعاون

الدمج 

التحالف

املرشوع املشرك

املكانة

يف كامل السوق

قيادة التكلفة 

التاميز 

الدعم

الثقافة

الهيكل 

املوارد اإلسراتيجية

الحفاظ 

عىل النطاق

التعزيز

الوضع الراهن

التطوير 

التطوير الداخي

املرشوع الداخي

إعادة هيكلة

وسلسلة القيمة

تقسيم السوق 

الركيز:  

قيادة السوق

الركيز:  التاميز

خطط وحدة 

العمل 

األهداف

اإلجراءات 

األُُطر الزمنية

املسؤوليات

إنَّ صي��َغ الكيفي��ة، والتقنيات أو العمليات الخطية ال ميكن أب��داً أن تحلَّ محل التفكري 

اإلس��راتيجي، وج��زٌء كبرٌي من اإلنجازات العظيمة يف العل��م والقانون والحكومة والطب أو 
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ي  امليادي��ن األخرى معتمٌد عىل تطوير املفكرين املنطقيني العقالنيني.  وميكن للتفكري الَخطِّ

أْن يِحدَّ من اإلمكانية، وُتَعد القيادة رضوريًة لتعزيز اإلبداع واالبتكار والسامح بإعادة ابتكار 

ل الغموض،  عملية صياغة اإلسراتيجية.  وتتضمُن صياغة اإلسراتيجية:  إدارة املعضالت، وتحمُّ

والتكيُّف مع التضاربات، والتعامل مع التناقض.  عادًة ما يجُب عىل القادة أن يحلُّوا وبشكٍل 

إبداع��ي التوتر بني املعلومات والبدائل املتنافس��ة، وإنتاج خياراٍت وحلول جديدة.  إضافًة 

إىل ذلك؛ ال ميكن لتطوير اإلسراتيجية تجاهل روح ريادة األعامل، والسياسات، واالعتبارات 

األخالقية، والثقافة يف املنظمة.  إن منطق قرار صياغة اإلس��راتيجية الذي نناقش��ه يف هذا 

ز التفكري اإلس��راتيجي ال أن يقيِّده.   م نقطَة بدٍء لكل ذلك، وهذا يجب أن يعزِّ الفص��ل يقدِّ

وتقدم الخريطة لُصناع القرار نقطة بدٍء لرحلتهم.  

القي��م، األه��داف  الرؤي��ة،  الرس��الة،  اإلس��تراتيجيات االتجاهي��ة:  

:Directional Strategies:  Mission, Vision, Values, and Goals
استعرَض الفصُل الخامس الرسالة، والرؤية، والقيم، واألهداف اإلسراتيجية، وأشار إىل أن 

ه��ذه العنارص هي جزٌء من كلٍّ من تحليل املوقف، وصياغة اإلس��راتيجية.  وهي جزٌء من 

تحليل املوقف؛ ألنها تصُف الحالة الحالية للمنظمة، وترمز ملعتقداتها وفلس��فتها األساسية.  

م من العدي��َد من النواحي س��ياقاً تعمل فيه املنظمة، وُت��دِرج اإلطار األخالقي  وه��ي تقدِّ

واملعنوي لقادتها )انظر: املنظور 6-2(.  إضافًة إىل ذلك؛ فإن هذه اإلس��راتيجيات االتجاهية 

ح االتجاه األوس��ع للمنظمة.   ه��ي جزٌء من صياغة اإلس��راتيجية؛ ألنها تضُع الحدود وتوضِّ

م اإلسراتيجيات االتجاهية إطاَر تخطيٍط منطقيٍّ وواقعيٍّ للمنظمة.   ويجُب أن تقدِّ

م اتجاهاً واسعاً للمنظمة؛  وألن صياغة الرسالة والرؤية والقيم واألهداف اإلسراتيجية تقدِّ
م اإلس��راتيجيات  لذا يج��ُب اتخاذ القرارات اإلس��راتيجية االتجاهية أوالً.  وبعد ذلك، ُتقدِّ
 التكيفي��ة تقدم��اً أك��رب؛ من خالل تحدي��د نوع ونطاق توس��يع املنتج/ الس��وق أو تقليله 
ل اإلس��راتيجيات التكيفية جوهر صياغة اإلس��راتيجية، وهي أكرث  أو الحفاظ عليه.  ُتش��كِّ
وضوح��اً ملن هم خ��ارج املنظمة.  بعد اختيار اإلس��راتيجيات التكيفية، يجب إعادة تقييم 
اإلسراتيجيات االتجاهية؛ إذ إن رؤية اإلس��راتيجيات االتجاهية )الغايات(، واإلسراتيجيات 
التكيفي��ة )الوس��ائل( معاً ميكن أن يق��رح تعزيزات ألحدهام أو كليه��ام.  إن هذا املنظور 

األوسع أمٌر جوهري يف التفكري اإلسراتيجي.  
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المنظور 2-6:

األخالقيات، واإلستراتيجية، وبيئة الرعاية الصحية المتغيرة:

 األخ��الق هي املب��ادئ التوجيهية للعمل، والتي تس��تند إىل القيم واملب��ادئ األخالقية، 

أو الحقوق والواجبات األخالقية؛ مثل: الصدق، واالحرام، والرحمة، وتنعكُس بعض املبادئ 

التوجيهية األخالقية يف القوانني، يف حني يظهر البعض اآلخر يف األعراف والعادات والتوقعات 

االجتامعية التي تتطور ويتمُّ الحفاظ عليها بالرايض.

وم��ن املفي��ِد أن منيَِّز نوعني م��ن األخالق يف بيئ��ة الرعاية الصحي��ة:  أخالقيات املهنة 

عات، والقيم، والحقوق  واألخ��الق التنفيذية.  أخالق املهنة هي العادات واألع��راف، والتوقُّ

��ه األفراد وهم ينفذون أدوار عمٍل معينة يف املجتمع، وتعكس أخالق  والواجبات التي ُتوجِّ

ون أدواراً محددة.  ونحن نتوقع من األطباء  عات املجتمع من األشخاص الذين يؤدُّ املهنة توقُّ

واملمرضات مساعدة املرىض وليس أذيتهم، ونتوقع من املديرين واملسؤولني التجاريني قبول 

املس��ؤولية االئتامنية )العمل لصالح املنظمة، وليس أنفس��هم(، وأن يكونوا مس��ؤولني عن 

قراراتهم أمام املساهمني أو مجالس األمناء.  

ه الس��لوك املهني أن تتغري مع م��رور الوقت مع تغريُّ توقعات  ميكن لألعراف التي ُتوجِّ

ع أن  املجتم��ع؛ مثال:  عىل مرِّ العقود القليلة املاضي��ة، تطورت أدوار األطباء بعيداً عن توقُّ

مون  ع أنهم سيقدِّ األطباء سيتخذون القراراِت نيابًة عن املرىض، وملصلحتهم الصحية؛ إىل توقُّ

املعلومات ذات الصلة للمرىض، وعائالتهم ويس��اعدونهم عىل اتخاذ القرار بش��أن عالجهم.  

وكمثاٍل آخر:  تطبيق قانون نقل التأمني الصحي واملس��ؤولية القانونية )HIPAA( يف إبريل 

ع املجتمع بأنَّ املعلومات املرتبطة بصحة املرىض ستظل رسيًة تاًما،  2003 ألزم القانون؛ لتوقُّ

ب تعديل بعٍض من املامرس��ات املقبولة عىل نطاق واس��ع، والخاصة  وبن��اًء عىل هذا، توجَّ

مبش��اركة املعلومات يف منظامت الرعاية الصحي��ة مبوجب قوانني HIPAA؛ ألنها مل تعكس 

ية.   ِّ األولوية التي وضعها أفراد املجتمع عىل الرسِّ

وتنط��وي منظ��امت الرعاية الصحية عىل تفاعل مجموعات متع��ددٍة من خرباء الصحة 

امُللزمني – حسب التعريف – مبجموعات مختلفة من األخالقيات واملعايري.  ويجب التفاوُض 

ع��رب هذه املعايري واألعراف يف القرارات التي يجُب اتخاذها عرب املنظمة ككل؛ عىل س��بيل 
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املثال:  االلتزام مبس��اعدة أيِّ ش��خٍص بحاجة إىل الرعاية الطبية يجب أن يتوازن مع االلتزام 

بتش��غيل منظامت س��ليمة من الناحية املالية.  واملنظامت ُتخَدم بأفضل شكل حينام يكون 

الخ��رباء قادرين عىل تثيل قيمهم ومبادئهم التوجيهية الخاصة، وكذلك اس��تيعاب املبادئ 

ه زمالءهم.   والقيم التي توجِّ

ع��ىل النقيِض من األخالقيات املهنية؛ فإن األخالقيات التنفيذي��ة هي تطبيُق القيم واملبادئ 

والتوقع��ات ع��ىل الخيارات االجتامعية األوس��ع؛ مثلام إذا كان كل املقيم��ني يف املجتمع لديهم 

الحق يف الحصول عىل مس��توى أس��ايس من الرعاية الصحية أم أن الرعاية الصحية هي س��لعة 

يخت��ار األف��راد رشاءه��ا أم ال.  وبعض الخيارات االجتامعي��ة عليها إجامٌع واس��ع، ويف الواليات 

املتحدة، مس��ؤولية املجتمع يف تغطية تكاليف الرعاية الصحية للمس��نني مقبولة بش��كٍل عام.  

اعات؛  واألمثل��ة ع��ىل بعض الخي��ارات االجتامعية األخرى تتع��رَّض للكثري من الخالف��ات والصِّ

 حت��ى حينام يتم تقييم مجموعة من القيم أو التوقع��ات بقانون؛ مثل:  حق املرأة يف اإلجهاض 

أو يف فرض تفضيالتهم الخاصة برعايتهم يف نهاية حياتهم؛ هي أمثلة عىل مجاالت الصاع األخالقي 

التي تؤثِّر عىل منظامت الرعاية الصحية؛ إذ إن املنظامت التي تتأثر عمليات ُصْنع القرار الخاصة 

بها بالخيارات االجتامعية التي تثل أس��اس الصاعات األخالقي��ة؛ يجب أن تدرس بحرص القيم 

ه شاغليها، والقوانني التي تثِّل اإلجامع االجتامعي الحايل حول املسألة.   واألعراف التي توجِّ

تحتوي كلُّ اإلجراءات عىل عنص أخالقي؛ لكن عادًة ما تكون القيم الضمنية للقرار مشركًة 

 عىل نطاٍق واسع لدرجة أننا ال ندرك الخيارات األخالقية التي نتخذها؛ عىل سبيل املثال:  نحن 

ال نش��كك يف مبدأ أنَّ الرعاية الصحية الهدف منها أن تفيد املرىض؛ لذا عند مواجهتنا بقرار 

م عالجاً فعاالً أو ضاراً لش��خص مريض؛ نتخذ تلقائياً الخيار األخالقي  حول ما إذا كنا س��نقدِّ

مبس��اعدته بدالً من اإلرضار به.  م��ن ناحية أخرى، نواجه أحياًنا مواقَف تعكس مس��ارات 

هم يف اتخاذ  ر اس��تقاللية األفراد وحقَّ الفع��ل األخرى فيها قي��ٌم متناقضة؛ كمثال:  نحن نقدِّ

الق��رارات الخاصة بصحتهم؛ ولك��ن لو أراد فرٌد عالجاً نؤمن أنه س��يكون ضاراً؛ فهل يجب 

أن نح��رم رغبته ونق��دم هذا العالج، أم نرفض العالج ونلتزم مببدأ أنه ال يجب تقديم عالج 

نعرف أنه سيسبب أذى؟  

 Janet M.  Bronstein, PhD, School of Public Health, University of Alabama  :املصدر
.at Birmingham
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 :Adaptive Strategies اإلستراتيجيات التكيفية

 م��ن املنظ��وِر العمي؛ ف��إن القرار الخاص بتوس��يع نط��اق عمل املنظم��ة أو تضييقه

 أو الحفاظ عليه كام هو؛ هو أول قرار يجب اتخاذه مبجرد تحديد اتجاه املنظمة )أو إعادة 

ح يف النموذج 6-5؛ فإنَّ هناك العدي��د من البدائل املتاحة  التأكي��د عليه(.  وكام ه��و ُموضَّ

م هذه البدائل خياراٍت إسراتيجية  لتوسعة أو تضييق أو اإلبقاء عىل نطاق العمليات، وتقدِّ

أساسية للمنظمة.  

:Expansion of Scope Strategies إستراتيجيات توسيع النطاق

ل��و َتمَّ اختيار التوس��ع باعتب��اره أفضل طريقٍة ألداء الرس��الة وتحقي��ق رؤية املنظمة؛ 

فسيكون هناك العديد من البدائل املتاحة، وتشمل إسراتيجيات توسيع النطاق:  

Diversification التنويع -

Vertical Integration التكامل الرأيس -

Market Development تطوير السوق -

Product Development تطوير املنتج -

Penetration االخراق -

:Diversification التنويع

دت خارج  يتمُّ اختياُر إسراتيجيات التنويِع يف العديد من األحيان؛ ألن األسواق التي ُحدِّ

م إمكانيًة للنمو الكبري.  إنَّ املنظمة التي تختار إس��راتيجية  أع��امل املنظمة الجوهرية تقدِّ

م هذه  عة يف س��وقها الحايل، وتقدِّ ق أهداف النمو أو اإليرادات املتوقَّ التنوي��ع عادًة ال تحقِّ

األسواُق الجديدة فرصًة لتحقيقها.  هناك بالطبع أسباٌب أخرى لقرار املنظمة بالتنويع؛ مثال:  

د فرصاً للنمو يف أس��واٍق أقل تنافسيًة، وأقل تنظياًم؛  ميكن ملنظامت الرعاية الصحية أن تحدِّ

مثل:  مباين املكاتب الطبية، ومرافق الرِّعاية الطويلة املدى، ورعاية املرىض الخارجيني.  
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عرض 6-5:  خريطة التفكري اإلسرتاتيجي للبدائل اإلسرتاتيجية التكيفية

ُينَظر إىل التنويع عادًة عىل أنه بديٌل خطر؛ ألن املنظمة تدخل أسواقاً غري مألوفة نسبياً 

أو أعامالً جديدة مختلفة عن أنشطتها الحالية، وقد وَجَدْت املنظامت أنَّ خطر التنويع ميكن 

ل بعضها البعض.  بناًء عىل ذلك؛ فإن املديرين  تقليله لو أنَّ األسواق واملنتجات املختارة تكمِّ

  .)SBUs( املشاركني يف التنويع يسعون إىل تحقيق تضافر وحدات األعامل اإلسراتيجية
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وهن��اك نوعان م��ن التنويع:  التنويع املرتب��ط )متحد املركز( وغ��ري املرتبط )املتكتل(.  

ويوضح العرض 6-6:  إسراتيجيات التنويع املرتبطة وغري املرتبطة املحتملة لنوٍع واحٍد من 

منظامت الرعاية الصحية األساسية.  

م الرعاية األساسية عرض 6-6:  التنويُع املرتبُط وغري املرتبط؛ حسب ُمقدِّ

يف “التنوي��ع املرتب��ط”؛ تختار املنظمة الدخوَل إىل س��وٍق مش��ابه أو مرتبط بعملياتها 

ع ُيطَلق عليه أحيان��اً “التنويع أحادي املركز”؛ ألن املنظمة  الحالية، وهذا الش��كل من التنوُّ

ر “دائرة” من األعامل ذات الصلة )باملنتجات / الخدمات(.  ويوضح العرض 6-7 دائرة  تطوِّ

املنتجات املرتبطة باملستشفى، والتي َتمَّ إدخالها يف التنويع يف قطاٍع ضمن الرعاية الصحية؛ 

سوق الرعاية الطويلة املدى.  
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إن االف��راَض العام الكامن يف التنويع املرتبط؛ هو أن املنظمة ستس��تطيع الحصوَل عىل 

مستوى من التضافر )عالقة تكاملية؛ حيث التأثري اإلجاميل أكرب من تأثري مجموع أجزائه( بني 

اإلنتاج/ التوصيل، التس��ويق أو تكنولوجيا األعامل الجوهرية، واملنتج أو الخدمة الجديدين 

املرتبطني.  وبالنس��بة للمستشفيات؛ فهناك س��ببان أساسيان للتنويع، وهام تقديُم خدمات 

الرعاي��ة غري املركزة، والرعاية األقل م��ن املركزة التي تقلِّل تكاليف املستش��فى، أو تقديم 

نطاٍق أوس��ع من الخدمات إىل أصحاب األعامل الكبار، وتحالفات الرشاء من خالل رس��ملة 

العق��ود.  إن نقل مستش��فيات الرعاية املرك��زة إىل رعاية التمري��ض البارعة هو مثاٌل عىل 

التنويع املرتبط.  

عرض 6-7:  خيارات الرعاية الطويلة املتنوعة باملستشفى
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المرض 
أو 

 اإلصابة

 عيادات المرضى الخارجيين

 شيخوخة 
  نفسيةاستشارة 
 إعادة تأهيل 
 رعاية يومية للبالغين 

 

 مستشفى رعاية حادة 

  جراحية  –طبية 
 شيخوخة 
 نفسية 
 تعاطي الكحول/المخدرات 
 إعادة تأهيل 

 اإلسكان

  الرعاية المنزلية 
  شقق كبار السن 
 الرعاية بالكفالة / الرعاية البديلة 
  مجتمع رعاية الحياة 

 دار التمريض 

  منشأة تمريض بارع 
  منشأة رعاية متوسطة 

 

 برامج تعزيز الصحة 

  تعزيز الصحة 
  غرف صفية / للتمارين الرياضية 
  تعليم المجتمع 
 غرف صفية 
 برنامج وجبات 
 برنامج المتطوعين 

 

سرير 
 مؤقت

  البرامج الممتدة

  عيادة المسح 
   الشاحنات المتنقلة 
  مواصالت 
 .نظام استجابة الطوارئ 

 الرعاية الصحية المنزلية 

 صحة منزلية بشهادة طبية 
 مناظير 
  مديرة منزل. 

 أقل فاعلية

 

 فاعلية أكثر

 

من ناحيٍة أخرى؛ ويف التنويع غري املرتبط، تدخل املنظمة سوقاً ال ُيشِبه عملياتها الحالية.  

 ويخل��ق هذا الفع��ل “حافظًة” للمنتجات/ الخدم��ات املنفصل��ة.  إنَّ التنويع غري املرتبط 

أو التنويع املتكتل، يتضمُن عادًة أقس��اماً ِشبه مس��تقلة أو وحدات خدمة إسراتيجية ِشبه 

مس��تقلة، وس��يكون املثاُل عىل التنويع غري املرتبط؛ هو تنويع املستشفى إىل عمل املطاعم 

أو س��احة إيقاف السيارات أو مبنى مكاتب طبية.  ويف هذه الحالة؛ سيكون العمل الجديد 
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غ��ري مرتبٍط بتقديم الرعاية الصحية بالرغم من أنه ق��د يكون تكميليًّا )متضافراً( مع توفري 

الخدمات الصحية.  

وتشري بحوث التنويع إىل أنَّ األداء املايل يزيُد مع انتقال املنظمة من إسراتيجيات العمل 
املنف��رد إىل التنوي��ع املرتبط؛ ولكن األداء ينخفُض مع تغي��ري املنظامت من التنويع املرتبط 
إىل التنوي��ع غ��ري املرتبط.  إن املنظامت أحادية األعامل ميك��ن أن تعاين من وفورات حجم 
محدودة؛ يف حني أنَّ املنظامت التي تس��تخدُم التنوي��ع املرتبط ميكن أن تحوِّل األصول غري 
ق وفورات حجم من خالل مشاركة املوارد ودمج األنشطة  امُلس��تخَدمة بش��كٍل كاٍف وتحقِّ
عىل طول سلس��لة القيمة.  لقد ُوِجد أن التنوي��ع غري املرتبط يزيد من الضغط عىل اإلدارة 
العليا يف مجاالت ُصْنع القرار والتحكم والحوكمة.  إضافًة إىل ذلك؛ فإن التنويع غري املرتبط 
يجعُل من الصعب التشارَك يف األنشطة، ونقل الكفاءات بني الوحدات.  إنَّ مشاركة األنشطة 
ونقل الكفاءات كان صعباً بش��كٍل خاصٍّ يف تنويع املستشفيات؛ كام أن التنويع غري املرتبط 

مل يكن ناجحاً بشكٍل كامل يف تحقيق اإليرادات ملستشفيات الرعاية املركزة.  

:Vertical Integration التكامل الرأسي

إن إسراتيجية التكامل الرأيس هي قراٌر بالنمو عىل طول قناة توزيع العمليات األساسية.  
وم��ن ثم؛ فإن منظمة الرعاية الصحية ميك��ن أن تنمو تجاه املورِّدين أو تجاه املرىض حينام 
تنم��و منظمٌة عىل طول قناة توزيع تج��اه مورِّديها )للَمْنَبع(، وُيطَل��ق عىل هذا “التكامل 
ا حينام تنمو تجاه املستهلك أو املريض )املََصّب(، ُيطَلق عليه “التكامل  الرأيس الخلفي”، أمَّ

الرأيس األمامي”.  

م نطاقاً من خدمات رعاية املرىض والدعم  إنَّ نظاَم الرِّعاية الصحية املتكامل رأس��ياً يقدِّ
دة وظيفياً، وميكُن ترتيُب توسيع الخدمات حول مستشفى الرعاية  التي تعمُل بطريقٍة موحَّ
املركزة؛ وتش��مل: خدمات ما قبل الحادة، والحادة، وما بعد الحادة، أو ميكن تنظيمها حول 
خدمات متخصصة متصلة بش��كٍل منفرد بالرعاية الطويلة املدى، والرعاية الصحية العقلية، 
أو مج��اٍل متخص��ص آخر.  إنَّ الهدف من التكامل الرأيس هو زيادُة ش��مولية واس��تمرارية 

م املتزامن يف قناة الطلب عىل خدمات الرعاية الصحية.   الرعاية، مع التحكُّ

ز الوضع التنافيس للمنظمة.  إنَّ  ميكن للتكامُل ال��رأيس أن يقلَِّل التكاليف، ومن ثم ُيعزِّ
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تخفيض��ات التكلفة ميك��ن أن تحدث عرب تكاليف التوريد األق��ل وتكامل “عنارص اإلنتاج” 

بش��كٍل أفض��ل، ومع التكامل الرأيس ميكن لإلدارة أن تضمن بش��كل أفض��ل أن التوريدات 

س��تكون بجودة مناسبة وس��تصل يف الوقت املحدد؛ عىل سبيل املثال:  َطوَّرت املستشفيات 

برام��َج تعليمية تقني��ة؛ ألنَّ العديَد من خ��رباء الصحة )العنص األس��ايس يف إنتاج الرعاية 

الصحية( أعدادهم قليلة وبشكل َحِرج.  

ونظراً لكون القرار الخاص بالتكامل الرأيس ُيلزِم املنظمة أكرث مبنتٍج أو سوٍق معينني؛ فإن 

اإلدارة يج��ب أن تؤمن بالجدوى الطويلة املدى للمنتج/ الخدمة والس��وق.  ونتيجة لذلك؛ 

فإن تكاليف فرصة التكامل الرأيس يجُب تقييمها أمام منافع البدائل اإلس��راتيجية األخرى؛ 

مثل:  التنويع أو تطوير املنتج.  املثال عىل التكامل الرأيس س��يُكوُن سلس��لُة مستش��فيات 

تستحوذ عىل أحد مورِّدي املنتجات الطبية من املورِّدين الرئيسيني لديها )التكامل الخلفي( 

أو ُمصنِّع أدوية ينتقل إىل توزيع األدوية )التكامل األمامي(.  

 إن النظ��َر إىل البدي��ل اإلس��راتيجي كتكامٍل رأيس أو تنويٍع مرتب��ٍط يعتمد عىل الهدف 

أو النية من البديل؛ عىل س��بيل املثال:  حينام تكون النية األساس��ية هي الدخول يف س��وق 

م يف تدفق  جدي��د؛ من أج��ل النمو؛ فإنَّ القرار هو تنويع؛ ولكن لو كان��ت النية هي التحكُّ

املرىض للوحدات املتنوعة؛ فإن هذا ُيَعد تكاماًل رأسياً.  وِمن َثم؛ فإن قرار مستشفى الرعاية 

املركزة بالحصول عىل وحدة تريض متخصصة ميكن النظر إليه عىل أنه تنويٌع مرتبٌط )دخول 

س��وق منو جديد( أو تكامٌل رأيٌس )التحكم يف تدفق املرىض عند املنبع(.  إنَّ التكامل الرأيس 

هو إسراتيجية تكيفية أساسية؛ لتطوير النُُّظم املتكاملة للرعاية، وهو محوري إلسراتيجيات 

منظامت الرعاية الصحية.  

 إن العدَد الكبرَي من الش��بكات الصحية الواس��عِة النطاق؛ نتيجٌة إلسراتيجيات التكامل، 

وقد أظهرت إحدى الدراسات أنَّ أكرث من 89% من املستشفيات يف الواليات املتحدة تنتمي 

إىل ش��بكات أو ُنُظم صحية.  وكان الس��بُب الرئييس النضامم املستش��فيات إىل الش��بكات 

والنُُّظم الصحية؛ هو املس��اعدة يف تأمني املوارد الالزمة )املالية، والبرشية، وُنُظم املعلومات، 

والتكنولوجيا(، وزيادة القدرات )اإلدارة والتسويق(، وَكْسب املزيد من القوة التفاوضية مع 

املشرين والُخَطط الصحية.  ومع ذلك؛ يبدو أن وترية التكامل تتباطأ.  ويف الواقع كان هناك 

قدٌر من “التفكك” مع كون ُنُظم الرعاية الصحية تتخلَّص من الُخَطط الصحية ومجموعات 
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األطباء، ورشكات الرعاية الصحية املنزلية، وكذلك بيع أو إغالق املستش��فيات، والتخلص من 

خدمات الرعاية املتخصصة.

وميك��ُن تحدي��ُد أمناط تكامٍل رأيس متنوعة؛ لتوس��يع توريد امل��رىض إىل وحدات رعاية 

��زة للمرىض الداخليني؛ وهو وحدة  صحي��ة متنوعة.  ويف العرض 6-8، كان مرفق رعاية مركَّ

ر التكامل رأسًيا.   خدمة إسراتيجية أو تكنولوجيا جوهرية تقرِّ

عرض 6-8:  أمناط التكامل الرأيس بني منظامت الرعاية الصحية

الداخلية  التحوُّالت  املتصلة  الخطوط  ُتَصور 

بالكامل.  

السوق تحوالت  املتقطعة  الخطوط   ُتَصور 

 أو االنتقاالت الخارجية.

A = وحدة تعزيز الصحة.

B = وحدة الرعاية األساسية.

C = وحدة الرعاية الطارئة.  

D = مستشفى )وحدة رعاية مركزة للمرىض الداخليني(.  

E = وحدة تريض متخصصة.  

F = وحدة إعادة التأهيل.  

حة املنزلية.   G = وحدة الصِّ
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وميثِّل املثال 1 مستشفى ليست متكاملًة رأسياً، وتحتجز املستشفى وتصف املرىض فيها 

ومنها للوحدات األخرى خارج املنظمة.

��ح املث��ال 2 النظام املتكام��ل تاًما الذي َيح��ُدُث فيه التكام��ل يف كلٍّ من املَنَبع  ويوضِّ

واملََص��ب.  ويف هذه الحالة، يتدفق املرىض عرب النظام من وحدة إىل الوحدة التالية، وُينظر 

للوحدات عند املنبع بأنها وحدات “مغذية” للوحدات عند املصب.  

ق التكامل الرأيس عند املنب��ع.  إضافًة إىل ذلك؛ فإنَّ أكرث  ميث��ل املثال 3 مستش��فى ُتَحقِّ

من وحدٍة متضمنة يف املراحل املتعددة للتكامل؛ عىل س��بيل املثال:  هناك وحدتان لرويج 

ر الخطوط  الصح��ة، وثالث وحدات رعاية أساس��ية، وثالث وح��دات رعاية طارئ��ة.  وُتصوِّ

املتقطعة انتقاالت السوق أو االنتقاالت الخارجية.  

��ح املثال 4 نظام��اً متعدداً للمستش��فيات ومش��اركاً يف تكامٍل رأيس.  وُتش��كل   ويوضِّ

ثالث مستش��فيات جوهر النظ��ام، والذي يحتوي كذلك عىل ث��الث دور تريٍض، ووحدتني 

إعادة تأهيل، ووحدة صحة منزلية، وثالثة مرافق رعاية طارئة، وثالثة مرافق رعاية أساسية، 

ومركز صحة.  ومن املهم مالحظة أن مجرد إضافة أعضاء ببساطة؛ لخلق نظام صحة متكامل 

ا وتخلق نظاماً “سلس��اً” للرعاية؛  لي��س كافياً؛ بل يجُب أن تكون املؤسس��ات متكاملًة حقًّ

لتحقيق املنافع املرغوبة للمرىض )الفعالية( ووفورات التكلفة )الكفاءة(.  

أخريًا؛ فإنَّ بعض ُنُظم الرعاية الصحية هي ُنُظم مغلقة تحظى بشعبية مرضية، ومغطاة 

د مس��بقاً.  وِمن ثم؛ فبينام يف املث��ال 2 كانت منظمة الرعاية  بالكام��ل بنظام الدفع املحدَّ

الصحي��ة متكاملًة رأس��ياً؛ فإنه يف املثال 5 كان املرىض جزءاً م��ن النظام.  إنَّ وظيفة التأمني 

د بالحرف »i« يف املثال.   هذه تظهر كوحدة إضافية، وتتحدَّ

:Market Development تطويُر السوق

 إن تطويَر السوق هو إسراتيجية ُشَعب ُتستخَدم؛ للدخول إىل أسواق جديدة مع املنتجات 

مة؛ لتحقيق  أو الخدم��ات الحالية.  وبصفٍة خاصة، ُيَعد تطوير الس��وق إس��راتيجية ُمصمَّ

��ع الجغرايف )منطقة الخدمة( أو من خالل اس��تهداف قطاعات  حجٍم أكرب من خالل التوسُّ

��وقية(.  وُيخَتار  س��وق جديدة داخل املنطقة الجغرافية الحالية )إس��راتيجيات املنافذ السُّ
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تطوير الس��وق يف العادة حينام تكون املنظمة قويًة بش��كٍل كبري يف السوق )عادًة ما يكون 

 عنده��ا منتجات متنوعة(، والس��وق متناٍم، واالحتامالت جيدة للنم��و عىل املدى الطويل؛ 

إذ إن إسراتيجية تطوير السوق ُتدَعم بقوة بنظم التسويق والتمويل واملعلومات، ووظائف 

��وق س��يكون عند قيام  امل��وارد املنظمية والبرشية.  إِنَّ املثال عىل إس��راتيجية تطوير السُّ

سلس��لة من عي��ادات املرىض الخارجيني بفت��ح عيادة جديدة يف منطق��ة جغرافية جديدة 

)املنتجات، والخدمات الحالية يف سوق جديد(.  

  .”horizontal integration - وُيطَلق عىل أحِد أنواع تطوير الس��وق “التكامل األفقي

إنَّ التكامل األفقي هو أس��لوٌب؛ لتحقيق النمو عرب األسواق من خالل االستحواذ أو االنتامء 

إىل منافسني مبارشين بدالً من استخدام اإلسراتيجيات التشغيلية / الوظيفية الداخلية ألخذ 

حصة سوقية منهم.  وتشارك العديد من املستشفيات والعيادات الطبية يف التكامل األفقي، 

ع أن تقدم هذه األنظمة العديَد من  وَخْلق أنظمة متعددة املستش��فيات.  وكان من املتوقَّ

املزاي��ا؛ مث��ل:  زيادة الوصول إىل رأس املال، والحّد م��ن االزدواجية يف الخدمات، ووفورات 

الحجم، وتحسني اإلنتاجية والكفاءة التشغيلية، والحصول عىل الخربة اإلدارية، وزيادة فوائد 

املوظفني، وتحسني وصول املرىض، وتحسني الجودة، وزيادة النفوذ السيايس.  ومع ذلك؛ فإن 

ق، وأصبح منو إسراتيجيات التكامل األفقي يتباطأ. العديد من هذه الفوائد ال تتحقَّ

وقي.   ه السُّ أحد األنواع األخرى امُلميَّزة من تطوير السوق؛ هو إسراتيجية الركيز ذات التوجُّ

ز عىل وظيفة  وقي؛ هو أن املنظمة تركِّ ه السُّ واملبدأ األسايس وراء إسراتيجية املصنع املركزة ذات التوجُّ

يها بشكٍل أفضل، وتتضمن هذه اإلسراتيجية توفري خدماٍت شاملٍة  ح أن تؤدِّ واحدة فقط من املرجَّ

بو،  كري وأمراض الُكىَل والرَّ  يف أسواٍق متعددة )التكامل األفقي( ملرض واحٍد معني؛ مثل:  مرض السُّ

أو أمراض القلب.  ويس��مُح هذا الركيز للمنظمة بتحقيق مستويات عالية جداً من الكفاءة 

والفعالية.  وترشح Regina E.  Herzlinger هذا التحوُّل عىل النحو التايل:

مي الخدمة العاملقة، وشبكات الرعاية الضخمة التي تقع يف مواقع من  “اس��تبدال ُمقدِّ

الصعب الوص��ول إليها مبا ُأطِلق عليه “املصانع املركزة” )وه��و مصطلح مقتبٌس من قطاع 

م رعايًة مناسبًة ومتخصصًة لضحايا مرض مزمن معني، أو َمْن يحتاجون لشكٍل  الصناعة( ُتقدِّ

ُمعنيَّ من الجراحة، أو َمْن يحتاجون إىل تشخيص أو فحص أو عالج ملشكلة روتينية.  
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أصبح��ت املصانُع املركزة فعالًة جداً )جودة عالي��ة، مالمئة... إلخ(، وكفؤة )أقل تكلفًة(؛ 

مو الخدمة اآلخرون “مجربين” عىل اس��تخدام خدماتهم.  ومن ثم؛ فإن  بحي��ث أصبح ُمقدِّ

مني اآلخرين ميكنه��م الحصول عىل خدمات أعىل جودًة بتكلفٍة أقل؛ من خالل  ه��ؤالء امُلقدِّ

التوريد الخارجي للمصنع املركز، واملصنع املركز بدوره يحمل مكاناً يف ُنُظم الدفع”.  

مي خدم��ات الرعاية الصحية  إنَّ أدوات املصن��ع املركز الخاصة ب��� Herzlingers ملقدِّ

موضحة يف املنظور 3-6.

المنظور 3-6:

مي خدمات الرعاية الصحية: أدواُت المصنِع المركز لمقدِّ

مي الرعاية الصحية الذين يزدهرون يف البيئة التي ُيحرِّكها الس��وق؛ س��يمنحون  إنَّ ُمقدِّ

الة بالنس��بة للتكلفة التي يريدونها؛  زة والَفعَّ العمالء الجودة والراحة، وكذلك الخدمات امُلركَّ

وذلك باتباع قواعد رواد أعامل الخدمات الناجحة، وهي كالتايل:  

- انتبه للعميل:  ال ُتطِلق عليهم »مرىض«، وال تعارض إرصارهم، وال ُتحِدث ضجًة معهم؛ بل 

امنحهم راحًة وجودة حقيقيتني.  

ز عىل نقاط  ز:  ارِم اله��دف العام، والنموذج الواحد املناس��ب للجميع، وركِّ ز، ركِّ ��ز، ركِّ - ركِّ

ن الجودة.   م نظاماً؛ فذلك سيقلِّل التكاليف وُيحسِّ قوتك، وَصمِّ

د أنَّ كلَّ عنارص ُنُظم تش��غيلك متكاملٌة، وتش��به الرقصة  - تعلَّ��م من الرقص املتناغم:  تأكَّ

املصممة جيداً؛ حيث تتكامُل العنارص املتشتتة يف ُكلٍّ متناغم.

- تجنَّب عقدة البنيان: إنَّ القرميد واملالط هام ُمش��تتات، والتكاليف الثابتة تجرُّ املؤسسة 

ألس��فل، والعديد من األص��ول هي يف الحقيق��ة التزامات )هاوية نقود تس��تهلك وقتك 

ورأساملك(.  

- قلِّل تكاليفك، ال ترفع أس��عارك:  تنجح املنظ��امت الناجحة؛ من خالل تحقيق مخرجات 

أكرث من كلِّ وحدة ُمدخالت، وليس برفع األس��عار، واملؤسسات التي ُتقلِّل تكاليفها تخلق 

ميزًة تنافسية مستدامة.  
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- اس��تخدم التكنولوجيا بحكمة:  اس��تخدم التكنولوجي��ا؛ لتعزيز إنتاجي��ة عملية الرعاية 

الصحية، وليس كأداة للتسويق.

- ال ت��دع التقالي��د تطحنك:  كن منفتح��اً أمام ُطُرق التفكري الجدي��دة واملختلفة؛ وال تكن 

سجني تفكريك وَحْسب.  احصل عىل املشورة عىل أوسع نطاق ممكٍن من املصادر املتنوعة 

حول ما يصلح وما ال يصلح.

- كن خلوقاً:  ال تسَع إىل الحصول عىل ميزة تنافسية بُطرق غري أخالقية؛ مثل:  التمييز ضد 

املرىض أو الفقراء أو حرمان الناس من خدمات الرعاية الصحية التي يحتاجون إليها.

- العرض يغلُب العمق:  ال تس��قط أمام إغراء التكامل الرأيس، وتذكر كلَّ املش��كالت التي 

م��ررَت به��ا يف إدارة ركن فقط من ع��امل الخدمات الصحية؛ إن سلس��لة املصانع املركزة 

ن السلسلة.   م نقاط قوتك يف كلِّ وحدة منفصلة ُتكوِّ املتكاملة أفقياً؛ سُتضخِّ

ع فحسب:  وال تفكر يف التكامل األفقي كوسيلة؛ إلعاقة املنافسني؛  - ال تتوس��ع ألجل التوسُّ

ن من خالل ما تقوم به.   ر فيه ويف التحسُّ بل فكِّ

- ِق��س النتائج )نتائجك ونتائج منافس��يك(:  إنَّ ما ُيقاس يت��م األخذ بنتائجه، وال تتجاهل 

النتائ��ج التي ال تعجبك وال تدفن النتائج يف ملف؛ بل اس��تخدمها بفاعلية يف إعادة خلق 

عملياتك باس��تمرار، ال تصدق إعالمك الخاص؛ ألنك ستكون يف أضعف حالة حينام تكون 

نتائج قياسك هي األكرث تلقياً للمديح.  

 Regina E.  Herzlinger, Market-Driven Health Care:  Who Wins, Who املص��در: 
  Loses in the Transformation of America’s Largest Service Industry )Reading, MA:

Addison-Wesley Publishing Company,1997(, pp.  283-287.

ى نجاح بعض  مل َتْس��لم املصانُع املرك��زة يف مجال الرعاية الصحية من االنتق��اد، وقد أدَّ

املصان��ع املركزة )جراح��ة وعالج القلب( يف بعض الواليات إىل اق��راح ترشيعاٍت لتقييدها، 

ولقد أصبح قانون تحديث وتحس��ني العقاقري املوصوفة يف الرعاية الطبية الفيدرالية قانوناً 

س��ارياً يف 2003.  يش��مل جزٌء مهم من القانون حظراً مؤقتاً يحدُّ من اس��تثامرات األطباء 

َدت خصيًصا كان��ت القلب والعظام  يف املستش��فيات التخصصي��ة، والتخصصات الت��ي ُحدِّ

والجراحة، واملستش��فيات “األخ��رى” التي امتلكها أطباء.  وقد اس��تهدفت املصانع املركزة 
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ن عليهم، وهو ما جعل املستشفيات املحلية غري الهادفة  اإلجراءات املربحة من املرىض امُلؤمَّ

للرب��ح؛ تعتني باألم��راض / العالجات األقل ربح��اً بدون القدرة عىل موازن��ة تكاليفها عرب 

اإلجراءات األكرث ربحاً التي تحصل عليها املصانع املركزة.  وبناًء عىل ذلك، عارض الكثرُي من 

السياسيني املستشفيات التخصصية، وأيدوا أن ُيصبح القانون الفيدرايل دامئاً.  

ز عىل الرعاية الصحية  كان هناك قلٌق أيضاً بش��أِن ما إذا كانت املصانع املركزة التي تركِّ

ا من التكاليف واألس��عار بدورها؛ فقد اقرح بعض الخرباء أن تخفيضات األس��عار  تقلِّل حقًّ

يوازنه��ا اتجاٌه بني األطباء ذوي املصلحة املالية يف املستش��فى بزيادة حجمهم عرب إجراءات 

ا الحكم،  ر جدًّ انتقائية.  وبالنس��بة للجودة املتزايدة، يتفُق معظم الخرباء عىل أنه من املبكِّ

هلة إىل املستشفيات التخصصية، بينام يحيلون  ويقرح البعض أن األطباء يحيلون الحاالت السَّ

املرىض األكرث تعقيداً إىل املستشفيات العامة؛ ولكن ال توجد بيانات تدعُم هذا الزعم.  عالوًة 

عىل ذلك؛ يتفُق معظم الخرباء عىل أن املستش��فيات التخصصية بدأت “سباق تسلُّح طبي” 

ميكن أن يزيد من تكاليف الرعاية الصحية يف النهاية.  إنَّ الخوف هو أن تدرك املستشفيات 

العامة الحاجة إىل التنافس مع املستشفيات التخصصية التي ميتلكها أطباء ويطورون مراكز 

مخصصة ك� “مستشفيات بداخل املستشفيات” أو كمرافق ُحرَّة ترفع التكاليف اإلجاملية.  

:Product Development تطويُر المنتج

إنَّ تطوي��َر املنتج هو إدخال منتج��ات/ خدمات جديدة لألس��واق الحالية )الجغرافية 

 والقطاع��ات(.  عادًة ما يأخذ تطوير املنتج ش��كَل تعزيزاٍت للمنت��ج، وتديداً لخط املنتج، 

وال يجب الخلط بني تطوير املنتج والتنويع املرتبط؛ إذ يقدم التنويع املرتبط فئَة منتج جديدة 

)بالرغم من أنها قد تكون مرتبطة بالعمليات الحالية(؛ يف حني أنَّ تطوير املنتج ميكن اعتباره 

تنقيح��ات أو مكمالت أو امت��دادات طبيعية للمنتجات الحالية.  إن إس��راتيجيات تطوير 

املنتج شائعٌة يف املناطق الحرضية الكبرية؛ حيث تتنافُس الرشكات عىل حصة سوقية متزايدة 

داخل قطاعات محددة يف السوق؛ مثل:  عالج الرسطان، وجراحات القلب املفتوح.  واملثال 

الجيد اآلخر عىل تطوير املنتج هو مجال صحة النساء؛ فقد َفتَحْت العديد من املستشفيات 

عياداٍت مصممة لخدمة االحتياجات الخاصة بالنساء يف منطقة السوق الحالية.  
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:Penetration االختراُق

 ُيَش��ار إىل محاولة خدمة األسواق الحالية بش��كٍل أفضل باملنتجات أو الخدمات الحالية 

وق”، وعىل ِغرار تطوير السوق واملنتجات، ُتستخَدم إسراتيجيات  ب� “إسراتيجية اخراق السُّ

االخراق؛ لزيادة الحصة الس��وقية للسوق.  وعادًة ما يتم تنفيذ إسراتيجية اخراق السوق؛ 

من خالل إس��راتيجيات التس��ويق؛ مثل:  الرويج، والتوزيع، وإسراتيجيات التسعري؛ وغالباً 

م��ا تتضمن زيادة اإلعالنات، وتقديَم الع��روض الرويجية للمبيعات، وزيادة جهود اإلعالن، 

أو زيادة عدد البائعني.

بالرغ��م من أن بع��ض الرشكات الدوائي��ة ما زالت تس��تخدم قوة مبيعاته��ا؛ لتحقيق 

ع؛ إال إن البعض منها انتقل مؤخراً إىل التفصيل اإللكروين )التعليم الطبي  إسراتيجيات توسُّ

اإللكروين فيام يخصُّ العقاقري( كعنٍص أس��ايس يف إس��راتيجيات االخراق الخاصة بهم.  إنَّ 

ل  اس��تخدام رشكات األدوية للتفاصيل اإللكرونية يتزايُد؛ ألن عدداً متزايداً من األطباء يفضِّ

مكاملات املبيعات بأشكاٍل أخرى من التواصل، ويدخلون إىل مواقع األطباء فحسب، ومصادر 

املعلومات عىل اإلنرنت، وصيغ التواصل التفاعي األخرى؛ عىل سبيل املثال:  َوَجدْت إحدى 

دراس��ات أطباء الصح��ة والخرباء الطبيني اآلخري��ن أنَّه عند اس��تخدام التفصيل اإللكروين 

الة بشكٍل خالص.   بجانب الزيارات املوسمية من ممثي الخدمة االحرافية؛ تكون النتائج فعَّ

ة؛ هي أنَّ التفصيل اإللكروين والزيارات الش��خصية الدورية مكمالن لبعضهام،  وكانت الُحجَّ

وأقل تكلفًة، واستخدامهام معاً يضاعف آثار أيٍّ من الطريقتني مبفردها.  

الحدُّ من إستراتيجياِت النطاق:  

يقلِّل الحدُّ من إس��راتيجيات النطاق من حجم ونطاق العمليات.  وتشمل إسراتيجيات 

التخفيض:  

Divestiture  :التفكيك -

Liquidation  :التصفية -

Harvesting  :الحصاد -

Retrenchment  :تخفيض النفقات -
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:Divestiture التفكيك

إنَّ التفكيَك هو إسراتيجية تقليص، ُتباع فيها وحدُة الخدمة اإلسراتيجية العامة؛ كنتيجة 

لقرار برك السوق بشكٍل كامٍل ودائٍم؛ بغضِّ النظر عن قوته الحالية.  وبشكٍل عام، األعامل 

التي سيتمُّ تفكيكها لها قيمة وستواصل العمل تحت ُسلطة املنظمة التي اشرتها.  

وخ��الل الِعقد املايض؛ كانت إس��راتيجية “التجريد” )قيام املستش��فى بتفكيك واحدة 

؛ فإن املستش��فيات تس��تبعُد الخدمات  أو أكرث من خدماتها( قد أصبحت ش��ائعًة.  ومن َثمَّ

كها.  إنَّ الخدمات واملنتجات  غري املتعلِّقة بالرعاية، والتي كانت ُتجَرى داخلياً س��ابقاً وتفكِّ

التقليدية املنتجة يف املستش��فى؛ ليس��ت بال��رضورة جزءاً من حزمة األنش��طة الجوهرية؛ 

مثل:  املعمل، والصيدلية، والتصوير باألش��عة السينية والعالج الطبيعي، والعالج الوظيفي، 

والخدم��ات الغذائية؛ إضاف��ًة إىل ذلك؛ فإنَّ الخدم��ات الفندقية؛ مثل:  الغس��يل والتدبري 

املنزيل... إلخ، التي كانت املستشفيات تقوم بها سابقاً أصبحت ُتورَّد ملوردين خارجيني؛ حتى 

الخدم��ات الطبية يف مجاالت تخص��ص مثل:  طب العيون، أصبحت ُتجَرى بش��كل متزايد 

خارج املستشفى يف “املراكز الجراحية”، ورمبا تكون مرشحًة للتفكيك.

وُتتَخ��ذ قرارات التفكيك لعدة أس��باب )انظر:  املنظ��ور 6-3(.  وقد تحتاُج املنظمة إىل 

ق  أم��واٍل نقدي��ة؛ لتمويل عمليات أهم للنمو عىل املدى الطويل أو أنَّ القس��م رمبا ال يحقِّ

أه��داَف اإلدارة؛ ألنه يف بعض الحاالت، تقوم منظ��امت الرعاية الصحية بتفكيك الخدمات 

البعي��دة جداً عن عملها األس��ايس أو مجال خربتها اإلدارية؛ عىل س��بيل املثال: العديد من 

َكت قسم HMO )الذي اشرته منذ سنوات قليلة فقط(؛  النُُّظم املتعددة املستش��فيات فكَّ

للركي��ز عىل تقديم الرعاية.  إنَّ النظام املتعدد املستش��فيات الذي يش��ري منظمة رعاية 

ُم��دارة؛ ميثِّ��ل يف الحقيقة تنويعاً غ��ري مرتبط.  وبالرغم من أن اإلس��راتيجية تبدو منطقيًة 

ومتضافرًة؛ إال إنَّ أعامل الرعاية امُلدارة من الصعب إدارتها، وهناك القليل فقط من املهارات 

مة للخدمة.   التي تنتقل من املنظامت املديرة امُلقدِّ

:Liquidation التصفية
 تتضمن التصفيُة بيَع  أصول املؤسسة.  واالفراض األسايس إلسراتيجية التصفية؛ هو أنَّ الوحدة 

ال ميك��ن بيعها كعملية مس��تمرة وقابلة للحي��اة.  ومع ذلك؛ فإنَّ أص��ول املنظمة )املرافق 
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واملع��دات... إلخ( ما تزال تلك قيم��ًة وميكن أن ُتباع الس��تخدامات أخرى، وميكن تصفية 

املنظامت جزئيًّا أو كليًّا، واألس��باب الشائعة ملتابعة إس��راتيجية التصفية؛ تتضمُن اإلفالس، 

والرغبة يف التخلُّص من األصول غري املنتجة، وظهور تكنولوجيا جديدة قد ينتج عنه انخفاٌض 

رسيع يف استخدام التكنولوجيا القدمية.

وعن��د ترك الس��وق؛ ميكن بيُع مبنى مستش��فى قدي��م لقيمته كعقار أو الس��تخدامه 

��وق املتدهور، رمبا تكون إس��راتيجية التصفية هي إس��راتيجية  اس��تخداماً بدياًل.  ويف السُّ

طويلة املدى يتم تنفيذها بطريقة نظامية عىل مرِّ عدة سنوات.  و مؤخراً كانت العديد من 

ي عمليات الهيليكوبر الخاصة بها، والتي ُسِمح لها بالعمل تاريخياً بالرغم من  الرشكات ُتصفِّ

خسائرها؛ ألنها تصنع صورًة ذهنيًة عامًة إيجابية للمستشفى.  ومع ذلك، وبسبب التكاليف 

املتزايدة والتعويضات املحدودة؛ أغلقت العديد من املستش��فيات هذه العمليات وقامت 

بتصفيتها.  

:Harvesting الحصاد

��وق قد دخل يف رك��وٍد عىل املدى الطويل؛  ُتخَتار إس��راتيجية الحصاد عندما يكون السُّ

والس��بب وراء هذه اإلس��راتيجية أنَّ املنظمة لديها وضٌع قويٌّ نسبياً يف السوق؛ ولكن من 

املتوقع انخفاض اإليرادات عىل مس��توى الصناعة خالل الس��نوات القليلة القادمة؛ ولذلك، 

فإن املنظمة “ستساير الركود”، وتسمُح للعمل بإنتاج أكرب قدر ممكن من النقدية.  واستثامر 

القليل فقط من املوارد الجديدة.

تحاول املنظمة يف إس��راتيجية الحصاد أن تجن��ي أقىص قدٍر ممكن من املنافع الطويلة 

املدى قبل التخلُّص من املنتج أو الخدمة.  وتس��مُح هذه اإلس��راتيجية للمنظمة بالخروج 

م من القطاع من خالل التخفيض املخطط للحجم.  مل ُيس��تخَدم الحصاد عىل  بش��كٍل ُمنظَّ

نطاق واسع يف الرعاية الصحية؛ ولكن سنواجهه أكرث يف املستقبل مع نضوج األسواق وخروج 

املنظامت من العديد من القطاعات؛ عىل س��بيل املثال:  بعض املستشفيات اإلقليمية التي 

طوَّرت ش��بكات مستشفيات ريفية، قد عانت من صعوبة يف الحفاظ عىل التزامها بالرعاية 

الصحي��ة يف املجتمع��ات الصغرية.  إنَّ املستش��فيات ذات ال� 20 رسيراً عادًة يف الش��بكات 
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الريفية تعاين ماليًّا يف العادة؛ بس��بب نقص الدعم م��ن املتخصصني وأطباء الرعاية األولية، 

مني يف السن، وهروب الشباب للمناطق الحرضية.  إنَّ املستشفيات الريفية  والسكان امُلتقدِّ

ذات ال��� 20 رسي��راً تعاين من تدهور عىل املدى الطويل، وغالًبا ما يكون لديها أمٌل قليل يف 

البقاء.  ومن ناحيٍة أخرى؛ استطاعت املستشفيات ذات ال� 50 رسيراً أن تحافظ عىل وضعها 

��نه؛ بس��بب التعيني الكفء لألطباء، والصورة الجي��دة يف املجتمع، والحيوية  املايل أو تحسِّ

املتزايدة للمجتمعات نفس��ها.  وبناًء عىل ذلك، رمبا يكوُن عىل املستشفيات اإلقليمية ذات 

الش��بكات الريفية استخدام إسراتيجية الحصاد مع املستشفيات ذات ال� 20 رسيراً؛ يف حني 

ُتستخَدم إسرتيجيات تطوير أو صيانة النطاق للمستشفيات ذات ال� 50 رسيراً أو أكرب.  

:Retrenchment تخفيُض النفقاِت

إن إس��راتيجية تخفي��ض النفقات؛ هي اس��تجابٌة لالنخفاض يف الربحي��ة، والذي عادًة 

م��ا يحدث؛ نتيجة زي��ادة التكاليف.  وما زال التصور حيويًّا، وم��ا زالت منتجات/ خدمات 

املنظامت تتمتع بقبوٍل واس��ع.  ومع ذلك؛ ترتفُع التكاليف كنس��بٍة م��ن اإليرادات وتضُع 

��وق امُلستهَدف،  ضغطاً عىل الربحية.  إن تخفيَض النفقات يتضمُن عادًة إعادة تعريف للسُّ

والتخل��ص م��ن التكلفة االنتقائية أو تقليل األصول.  وُيوّج��ه تخفيض النفقات تجاه تقليل 

ع��دد املوظف��ني، ونطاق املنتجات/ الخدمات أو الس��وق الجغرايف املخ��دوم، وميثل جهداً؛ 

لتقليل نطاق العمليات.  

وقد َتِجد املنظامُت مع مروِر الوقت أنَّ عدَد موظفيها أكرث من الالزم بالنظر إىل مستوى 

الطلب؛ نتيجة لذلك، تكون تكاليفهم أعىل من منافسيهم.  وحينام يكون منو السوق متوقعاً، 

ُيَض��اف موظفون ملالءمة ه��ذا النمو؛ ولكن خالل فرات الركود، ن��ادراً ما يتمُّ التخلُّص من 

العامل��ة الزائ��دة.  وإن تقليل أفراد الطاقم الزائدين عن الحاجة عادًة ما يكون أمراً محورياً 

إلسراتيجية تخفيض النفقات.  

وباملث��ل؛ فإن محاولة “تكبري” خطِّ املنت��ج أو الخدمة؛ يعني إضافة املزيد من املنتجات 

والخدم��ات.  وم��ع مرور الوقت؛ قد تيُل ه��ذه املنتجات/ الخدم��ات اإلضافية إىل إضافة 

تكاليف أكرث من اإليرادات، ويف العديد من املنظامت؛ فإن أكرث من 80% من اإليرادات تأيت 
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من أقل من 20% من املنتجات تنتج/ تشكل.  ويف هذه الظروف، رمبا يجرب تطبيق تخفيض 

النفقات.

أخ��رياً؛ هناك أوقاٌت يحدث فيها النمو الجغرايف دون اعتباٍر للتكاليف، ويف النهاية يدرُك 

املديرون أنهم »انترشوا بش��كٍل خفيف جداً«؛ لخدمة الس��وق بش��كٍل مناسب.  إضافًة إىل 

ذلك؛ فإن املنافسني ذوي املكانة الجيدة قادرون عىل تقديم منتجات/ خدمات عالية الجودة 

بتكاليف أقل بسبب قربهم.  يف هذا املوقف، ُيَعد تخفيُض النفقات الجغرايف )تقليل منطقة 

الخدمة(، ويف العديد من الحاالت، ُتطبَّق إسراتيجية تقليِل النفقات بعد فرات من تطوير 

السوق العدواين أو االستحواذ عىل املنافسني )التكامل األفقي(.  

 Maintenance of Scope النط��اِق  عل��ى  الحف��اِظ  إس��تراتيجياُت 

:Strategies

 تس��عى املنظامُت عادًة إىل “الحفاظ عىل إس��راتيجيات النط��اق” حينام تؤمن اإلدارة 

أنَّ اإلس��راتيجية املاضية كان��ت مالمئة، وأن هناك القليل فقط م��ن التغيريات املطلوبة يف 

األس��واق امُلس��تهَدفة أو يف منتجات وخدمات املنظمة.  إن الحفاظ ع��ىل النطاق ال يعني 

بالرضورة أن املنظمة لن تفعل أيَّ يشء؛ بل يعني أن اإلدارة تؤمن أن املنظمة تتقدم بشكل 

مناسب.  وهناك إسراتيجيتان للحفاظ عىل النطاق:  التعزيز واملحافظة عىل الوضع الراهن.  

:Enhancement التعزيُز

حين��ام تؤمُن اإلدارُة أنَّ املنظمة تتقدم نحو تحقيق رؤيتها وأهدافها؛ ولكنها تحتاج “إىل 

فعل األمور بش��كل أفضل”؛ ميكن استخدام إس��راتيجية التعزيز.  وال ُيَعد توسيع أو تقليل 

العمليات مناس��بني؛ ولكن “يجب فعل يشٍء ما”.  وتأخذ إس��راتيجية التعزيز عادًة ش��كل 

برامج الجودة )CQI, TQM( املوجهة تجاه تحس��ني العملي��ات املنظمية أو برامج تقليل 

َمة؛ لجع��ل املنظمة أكرث كفاءة.  إضافًة إىل الج��ودة والكفاءة، ميكُن توجيه  التكلف��ة امُلصمَّ

إس��راتيجيات الجودة إىل عملي��ات اإلدارة املبتكرة، وترسيع توصي��ل املنتجات/ الخدمات 

للعميل، وإضافة املرونة لتصميم املنتجات أو الخدمات )التخصيص عىل نطاق السوق(.  
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ع،  تشارُك املنظمُة كثريًا يف إسراتيجيات الحفظ/ التعزيز بعد تنفيذها إلسراتيجية التوسُّ

وعادًة ما تبدأ املنظمة بعد إجراء استحواذ يف تطبيق إسراتيجيات تعزيز موجهة إىل تحديث 

املرافق وتقلي��ل تكاليف الرشاء وتركيب ُنُظم كمبيوتر جديدة، وتحس��ني ُنُظم املعلومات، 

وتحسني القدرة عىل تقييم النتائج الرسيرية، وتقليل التكاليف العامة، أو تحسني الجودة.  

:Status Que المحافظة على الوضع الراهن

إنَّ إسراتيجية الوضع الراهن عادًة ما تقوُم عىل افراض أن السوق َنَضج أو فرات النمو 

َنت حصة س��وقية مقبولة، وُيؤِمن  املرتف��ع انتهت.  يف هذا املوقف؛ تك��ون املنظمة قد أمَّ

املديرون أن مكانة املنظمة ميكُن الدفاع عنها ضد املنافسني؛ إضافًة إىل ذلك؛ فإن إسراتيجية 

 Active– الوض��ع الراهن رمبا تكون مناس��بًة حين��ام تكون املنظمة يف فرة “انتظار نش��ط

Waiting”.  إن االنتظار النش��ط هو إس��راتيجيٌة مؤقتٌة للمنظامت التي تعمل يف أس��واق 

متغرية بش��كٍل جذري، وخالل فرات االنتظار النش��ط، يجُب أن يبقى متابعون لالختالالت 

يف الس��وق التي تش��ري إىل التهديدات والفرص املحتملة، ويبنوا احتياطيًّا مالياً، وأن يكونوا 

مستعدين لعمل تغيريات إسراتيجية.  

يف إسراتيجية املحافظة عىل الوضع الراهن، يكون هدف املنظمة هو الحفاظ عىل حصتها يف 

السوق والحفاظ عىل الخدمات عند مستواها الحايل.  وينبغي تحليل التأثريات البيئية التي تؤثِّر 

عىل املنتجات أو الخدمات بعناية؛ لتحديد تغيرٍي كبرٍي.  عادًة، تحاول املنظامت تطبيق إسراتيجية 

 الحفاظ عىل الوضع الراهن يف بعض املناطق يف حني تنخرط يف تطوير السوق، وتطوير املنتجات، 

 أو االخراق يف بلدان أخرى لإلفادة بش��كٍل أفضل من املوارد املحدودة؛ عىل س��بيل املثال:  

قد تحاول مستشفى الحفاظ عىل حصتها يف السوق )الوضع الراهن( يف أسواق بطيئة النمو؛ 

مثل:  خدمات القلب وطب األطفال، وتنمية األس��واق؛ يف حني تجرِّب إس��راتيجية تطوير 

الس��وق يف الخدم��ات ذات النمو العايل؛ مثل:  الرعاية املرك��زة، وإعادة التأهيل عىل املدى 

القصري، غسيل الُكىل، طب العيون، أو العالج عن طريق الحقن.

يحدث توطيُد الصناعة يف األس��واق الناضجة مع محاولة الرشكات إضافة حجم وتقليل 

ق تيزاً  التكاليف.  وبناًء عىل ذلك؛ يجب أن ينتبه املديرون لظهور منافس واحد مهيمن حقَّ
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كبرياً يف التكلفة.  إن إسراتيجية الوضع الراهن مناسبٌة حينام يكون هناك اثنان أو ثالثة من 

مقدمي الخدمة املهيمنني يف قطاع س��وقي مستقر؛ ألن إسراتيجية تطوير السوق أو تطوير 

املنتج يف هذه الحالة رمبا تكون صعبًة بشكٍل كبري ومكلفًة جداً.  

إنَّ التعريَف املوجز لإلسراتيجيات التكيفية، ومنطق اختيارها ملخٌص يف العرض 9-6.  

عرض 6-9:  التعريُف واألسباُب املنطقية الختيار اإلسرتاتيجيات التكيفية

السبب املنطقيالتعريفاإلسرتاتيجية التكيفية

التنويع املرتبط 

أو  منتجات  فئات  إضافة 

خدمات جديدة مرتبطة، وعادًة 

ما تتطلُب تأسيس قسٍم جديد.  

- السعي إىل األسواق ذات النمو املرتفع.

- دخول قطاعات أقل تنظياًم.

- ال ميكن تحقيق األهداف الحالية.

- التآزر ممكن يف األعامل الجديدة.

- إزاحة التأثريات املوسمية أو الدورية.

التنويع غري املرتبط

أو  منتجات  فئات  إضافة 

مرتبطة،  غري  جديدة  خدمات 

وعادًة ما تتطلب تأسيس قسٍم 

جديد.  

- السعي إىل األسواق ذات النمو املرتفع.

- دخول قطاعات أقل تنظياًم.

- ال ميكن تحقيُق األهداف الحالية.

- األسواق الحالية مشبعة أو تتجه للركود.

- املنظمة لديها فائض نقدي.

يف  ع  التوسُّ تحظر  االحتكار  مكافحة  لوائح   -

الصناعة الحالية.

- ميكن الحصول عىل خصومات رضيبية.

التكامل الرأيس 

الخلفي

طول  عىل  ُجدد  أعضاء  إضافة 

مرحلة  )نحو  التوزيع  قناة 

والخدمات  للمنتجات  الحقة( 

تدفق  يف  التحكم  أو  الحالية 

املرىض من مؤسسٍة إىل أخرى.

- السيطرة عىل تدفق املرىض عرب النظام.

- ندرة املواد الخام أو لوازم املخزون األساسية.

- توصيل الطلبيات غري املوثوق فيها.

إىل  يؤدي  مام  لوازم؛  أو  مواد  وجود  عدم   -

إيقاف العمليات.

- سعر أو نوعية املواد أو املستلزمات متغرٌي.

- ُينظر إىل الصناعة/ السوق عىل أنها مربحة 

عىل املدى الطويل.
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السبب املنطقيالتعريفاإلسرتاتيجية التكيفية

التكامل الرأيس 

األمامي

طول  عىل  ُجدد  أعضاء  إضافة 

مرحلة  )نحو  التوزيع  قناة 

والخدمات  للمنتجات  مبكرة( 

تدفق  يف  التحكم  أو  الحالية 

املرىض من مؤسسة إىل أخرى.

- السيطرة عىل تدفق املرىض عرب النظام.

- رسعة التسليم مطلوبة.

بني  املطلوب  التنسيق  من  عاٍل  مستوى   -

مرحلة وأخرى.  

- تأمني املوارد الالزمة.

- ُينَظر إىل الصناعة/ السوق عىل أنها مربحة 

عىل املدى الطويل.

- اكتساب القدرة عىل املساومة.

تطوير السوق 

أو  الحالية  املنتجات  تقديم 

أسواق  إىل  الحالية  الخدمات 

إىل  أو  جديدة  جغرافية 

السوق  يف  جديدة  قطاعات 

الجغرايف الحايل.

- توفرياملنتجات الحالية يف أسواق جديدة.

أنحاء  جميع  يف  شاملة  خدمات  تقديم   -

السوق )مصنع الركيز(.

- خدمة األسواق الجديدة بكفاءة.

- إيرادات مرتفعة متوقعة.

- املنظمة لديها ميزٌة يف قيادة التكلفة.

- املنظمة لديها ميزُة التميز/ التاميز.

- السوق الحايل آخٌذ يف النمو.

تطوير املنتج

الخدمات  أو  املنتجات  تحسني 

اإلنتاج  خط  مد  أو  الحالية 

الحايل.

 - السوق قوي حالياً؛ ولكن املنتج هو الضعيف 

أو خط اإلنتاج غري كامل.

. - أذواق السوق آخذٌة يف التغريُّ

- تكنولوجيا املنتجات آخذة يف التغري.

- الحفاظ عىل ميزة التاميز/ التميز وإنشائها.

االخرتاق 

يف  حصتها  زي��ادة  إىل  تسعى 

السوق باملنتجات أو الخدمات 

الحالية  األس��واق  يف  الحالية 

التسويقية  الجهود  خالل  من 

)الرويج والسعر(.

- السوق الحايل آخٌذ يف النمو.

املنتج سيمدد دورة حياة  الخدمة/  ابتكار   -

.)PLC( املنتج

- اإليرادات املتوقعة مرتفعة.

- املنظمة لديها ميزة قيادة التكلفة.

- املنظمة لديها ميزة التاميز/ التميز.  
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السبب املنطقيالتعريفاإلسرتاتيجية التكيفية

التفكيك

بيع وحدة التشغيل أو القسم 

ع��ادًة،  أخ���رى.   مؤسسة  إىل 

ستستمر الوحدة يف العمل.

- الصناعة ستمرُّ بركوٍد عىل املدى الطويل.

أعىل  منوٍّ  منطقة  لدخول  نقدية؛  مطلوب   -

جديدة.

- عدم التآزر املتوقع مع العملية األساسية.

التكنولوجيا  يف  املطلوبة  االستثامرات   -

الجديدة ُتَعد مرتفعًة جداً.

- قوانني كثرية جًدا.  

- التجريد.  

التصفية

من  ج����زٍء  أو  ك����لٍّ  ب��ي��ُع 

)امل��راف��ق  املنظامت  أص���ول 

إلخ(  وامل��ع��دات...  واألدوات 

 ل��ل��ح��ص��ول ع��ىل ال��ن��ق��دي��ة.  

األصول  املشري  يستخدم  قد 

الطرق  من  متنوعة  مبجموعة 

واألعامل.

- املنظمة مل تعمل.  

- اإلفالس.

- تقليص/ تخفيض األصول.

- حلَّت محلها تكنولوجيا جديدة.

الحصاد

عادًة  الخدمات  أو   املنتجات 

متأخرة  مراحل  يف  تكون  ما 

)أواخر  املنتج  حياة  دورة  من 

من  حيث  رك��ود(؛  أو  النضج 

اإليرادات  تنخفض  أن  املتوقع 

عىل مستوى الصناعة. يف نهاية 

املطاف سوف يتم إيقاف هذه 

ولكن  الخدمات؛  أو  املنتجات 

لبعض  إي���رادات  تحقق  ق��د 

عدد  تخصيص  ويتم  الوقت.  

قليل من املوارد الجديدة لهذه 

املناطق.

- أواخر نضج/ ركود يف دورة حياة املنتج.

- النظر يف التفكيك أو تقليص الحجم.

- االحتياج إىل النقدية القصرية األجل.
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السبب املنطقيالتعريفاإلسرتاتيجية التكيفية

تخفيض النفقات

العمليات،  نطاق  تخفيُض 

وإع�����ادة ت��ح��دي��د ال��س��وق 

وال���ق���ط���اع امُل��س��ت��ه��َدف، 

والحد  الجغرافية،  والتغطية 

املخدومة،  القطاعات   م��ن 

أو الحد من َخطِّ اإلنتاج.

- أصبح السوق متنوعاً جداً.

- السوق متسٌع جداً جغرافياً.

- تكاليف املوظفني مرتفعة جداً.

- منتجات أو خدمات كثرية جداً.

- مرافق هامشية أو غري منتجة.

التعزيز 

تحسنِي العمليات  إىل  السعي 

من  الحالية  داخل الفئات 

من  املنتجات أو الخدمات 

وزي��ادة  نوعية،  خالل برامج 

امل��رون��ة، وزي��ادة ال��ك��ف��اءة، 

ورسع����ة ال��ت��س��ل��ي��م... إل��خ

- املنظمة لديها عدُم كفاءة تشغيلية.

- الحاجة إىل خفض التكاليف.

- تحتاج املنظمة إىل تحسني الجودة وتحسني 

العمليات الداخلية.

الوضع الراهن

السعي إىل الحفاِظ عىل حصة 

سوقية نسبية داخل السوق.  

- الحفاظ عىل َوْضع حصتها يف السوق.  

حياة  لدورة  النضج  أواخر  النضج/  مرحلة   -

املنتج.  

- منتج/ سوق ينتج النقدية؛ ولكن إمكانيات 

منوه املستقبي منخفضة.  

- سوق شديد التنافسية.  

:Market Entry Strategies إستراتيجيات دخول السوق

��ع التكيفي��ة دخ��ول أس��واق جدي��دة أو الحص��ول عىل  د إس��راتيجياُت التوسُّ ُتح��دِّ

إمكاني��ة للوص��ول إليه��ا، وق��د يتطل��ُب األم��ر إس��راتيجيات الحف��اظ ع��ىل النط��اق؛ 

؛ ف��إن الق��رار امله��م الت��ايل ال��ذي يج��ب  للحص��ول ع��ىل م��وارد جدي��دة.  وم��ن َث��مَّ

 اتخ��اذه في��ام يخ��صُّ ه��ذه اإلس��راتيجيات؛ ه��و كي��ف س��تدخُل املنظم��ة الس��وق 

أو تطوره – إس��راتيجيات دخول الس��وق؟  فلو تم اختيار إسراتيجية تخفيض تكيفية؛ فلن 

يكون هناك قراٌر بدخول الس��وق ولن ُتس��تخَدم إس��راتيجيات دخول الس��وق.  إن هناك 
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ح يف النم��وذج 6-4؛ فإن املنظمة  ثالثة أس��اليب رئيس��ية لدخول الس��وق.  وكام هو ُموضَّ

ميكنها اس��تخدام مواردها املالية؛ لرشاء حصة يف الس��وق الجديد، أو التحالف مع منظامت 

أخرى واس��تخدام التعاون لدخول السوق، أو اس��تخدام مواردها الخاصة؛ لتطوير منتجاتها 

وخدماتها الخاصة.  ومن املهم فهُم أنَّ إس��راتيجيات دخول الس��وق ليس��ت غايات يف حدِّ 

ذاته��ا؛ ولكنه��ا تخدم هدفاً أوس��ع؛ أال وهو دعم اإلس��راتيجيات التكيفي��ة؛ إذ إن أيًّا من 

اإلس��راتيجيات التكيفية ميكُن تنفيذها باس��تخدام إس��راتيجيات دخول السوق؛ ولكنَّ كاًل 

منها يضع متطلبات مختلفة عىل املنظمة.

:Purchase Strategies إستراتيجيات الشراء

تسمُح إسراتيجيات الرشاء للمنظمة باستخدام املوارد املالية؛ للدخول يف السوق برسعة، 

وبالتايل البدء بتطبيق إس��راتيجية تكيفية.  وهناك ثالث إسراتيجيات رشاء لدخول السوق:  

االستحواذ، ومنح الراخيص، واستثامر رأس املال االستثامري.

:Acquisition االستحواذ

ع من خالل رشاء منظمة قامئة، أو من منظمة  إنَّ االستحواذ هو إسراتيجيات دخول للتوسُّ

أو منتج/ خدمة، وبالتايل؛ ميكن اس��تخدام إس��راتيجيات االس��تحواذ؛ لتنفيذ إسراتيجيات 

الرشكات والشعب عىل حدٍّ سواء؛ مثل:  التنويع والتكامل الرأيس، وتطوير السوق، أو تطوير 

املنتجات.  وهناك أسباٌب كثرية لرشاء منظمة أخرى؛ مثل:  الحصول عىل العقارات أو غريها 

من املرافق، والحصول عىل العالمات التجارية، واملاركات، أو التكنولوجيا، وحتى الوصول إىل 

املوظفني.  ومع ذلك؛ فإن السبب األكرث شيوعاً هو كسب املزيد من العمالء.

إن املنظم��ة املس��تحوذة ميكُن أن تدمج عمليات املنظمة امُلس��تحَوذ عليها يف عملياتها 

م أس��لوباً لدخول  الحالية أو تديرها كوحدة أعامل/ خدمة منفصلة.  إن االس��تحواذات تقدِّ

الس��وق رسيع��اً، أو الحصول ع��ىل تكنولوجيا جديدة أو الحصول ع��ىل عضو قناة مطلوب 

لتحس��ني أو تأم��ني التوزي��ع.  ومن املمكن عادًة تقيي��ُم أداء املنظمة قبل ال��رشاء وبالتايل 

تقلي��ل املخاط��ر من خالل التحليل واالنتق��اء الدقيقني.  إن القرار “املبن��ي داخليًّا” مقابل 

“االستحواذ” هو قراٌر يجب عىل القادة اإلسراتيجيني فيه تحديد ما إذا كانت منافع امللكية 
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ُت��ربِّر التكالي��ف أم ال، وم��ا إذا كانت املنظمة املس��تحوذة لديها منتج ومعرف��ة بالعملية؛ 

الستغالِل الفرصة رسيعاً.  ولو أنَّ املنظمة املستحوذة مل يكن لديها الخربة أو القدرة الالزمة، 

م إس��راتيجية جيدة ولديها هذه الخربة؛ فإن رشاءها قد يكون مطلوباً.   وهناك منظمٌة تقدِّ

ومع ذلك؛ فحتى املنظمة الصغرية امُلس��تحَوذ عليها قد يكون من الصعب دمجها يف الثقافة 

والعملي��ات املوجودة، وعادًة ما يتطلُب األمر عدة س��نوات؛ “لهضم” االس��تحواذ أو دمج 

ثقافتني تنظيميتني.  

وبالرغ��ِم من صعوب��ات الَجْمع بني الثقافات التنظيمي��ة؛ إال إن َخْلق ُنُظم صحية ذات 

ملكي��ة موحدة كان إس��راتيجيًة فعاليًة.  إنَّ النظم الصحية كانت قادرًة أكرث من ش��بكات 

الصحة )إلس��راتيجيات التعاقدية أو القامئة عىل التحالفات الفاش��لة( ع��ىل تقديم املوارد 

املطلوب��ة، والكف��اءات والق��درات.  وإن امللكية املب��ارشة لألصول تس��مُح للنُُّظم بتحقيق 

وحدة هدٍف أكرب وتطوير إس��راتيجيات أكرث تركيزاً يف املتوسط من الشبكات ذات التنظيم 

الفضفاض.  إضافًة إىل ذلك؛ فإن املستش��فيات يف النظم الصحية ذات امللكية املوحدة عادًة 

ما تكون ذات أداء مايل أفضل من املستشفيات يف الشبكات الصحية ذات األساس التعاقدي.  

إنَّ معظم منوِّ سالسل املستشفيات الهادفة للربح كان عرب إسراتيجية االستحواذ، وتطوير 

وقية(.  إنًّ التطوير العدواين  السوق )ُيطَلق عليها كذلك التكامل األفقي أو رشاء الحصة السُّ

خِدم لبناء أكرب سلسلة مستشفيات  للس��وق عرب االستحواذ عىل املستشفيات املستقلة اس��تُ

خاصة هادفة للربح يف الدولة؛ عىل سبيل املثال:  يف كاليفورنيا، هناك سبع مستشفيات كبرية 

تتحكم يف أكرث من ثلث املستشفيات واألرِسَّة املرخصة يف الوالية.  ويف العقدين املاضيني، كان 

التكامُل الرأيس واألفقي عرب االس��تحواذات والتحالفات هام إسراتيجيات الدخول األساسية؛ 

لبدء منو السوق الرسيع بواسطة منظامت الرعاية الصحية.  

:Licensing منح التراخيص

إنَّ االس��تحواذ عىل تكنولوجيا أو منحها عرب منح الراخيص؛ ميكن عده بدياًل لالستحواذ 

ع��ىل رشكة كامل��ة.  إنَّ اتفاقيات الراخيص تزيُل الحاجة إىل تطوي��ر املنتج املكلف، والذي 

م مدخاًل رسيعاً لتقنيات دامئة، وعادًة ما يكون هذا مبخاطرة مالية  يستغرق وقتاً طوياًل وُتقدِّ
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ص له ال يحصل عادًة عىل ملكية  وتس��ويقية أقل بالنس��بة للمنظمة.  ومع ذلك؛ فإن امُلرخَّ

التقني��ة ويعتمُد عىل مانح الرخيص لدعمها وتحديثه��ا؛ إضافًة إىل ذلك، التكاليف املقدمة 

بالدوالر قد تكون مرتفعًة.  

وأحُد األش��كاِل الش��ائعة األخرى للراخيص هو حقُّ االمتياز؛ أي:  ضامن رخصة محلية 

ِص ل��ه كلَّ الحقوق التي ميتلكها مانُح الرخيص فيام يخص نش��اٍط  حصي��ة تضمُن للُمرخَّ

معني.  ويوجد هذا اإلجراء بش��كٍل ش��ائع يف مجال تراخيص العالمات التجارية، ويس��تفيد 

د، ومعايري الجودة  أصحاب حق االمتياز من استغالل شهرة العالمة التجارية، والشكل امُلوحَّ

املوح��دة التي ترمز له��ا العالمة التجارية ألصحاب حق االمتي��از.  إن اتفاقية الرخيص بني 

Blue Cross وBlue Shield Association وفروعهم العديدة املحلية؛ هي مثال عىل ذلك.  

 Blue Shield و Blue Cross عىل حق اس��تخدام أس��امء Blue Shield Plans وحصل��ت

وعالماتهم التجارية يف تجارتها واس��م الرشكة والحق يف استخدام العالمات املرخصة يف بيع 

ل��ة بها داخل منطقة جغرافية.  ويف  وتس��ويق وإدارة الُخَطط الصحية والخدمات ذات الصِّ

م خدمة تأمني صحي آخر أن يتعدى عىل ترخيص خطط تحت  هذه االتفاقات، ال ميكُن ملقدِّ

اسم Blue Cross و Blue Shield داخل منطقة الوالية.  

:Venture Capital Investment  استثماُر االستثماِر الرأسمالي في مشروٍع ما

م فرصًة لدخول أو “تجربة” سوق مع إبقاء املخاطر منخفضة،  إنَّ االس��تثامر الرأس��اميل يقدِّ

وُيستخَدم استثامُر االستثامر الرأساميل؛ للمشاركة يف تنمية وتطوير منظمة صغرية تتلك إمكانية 

تطوي��ر تقنية جدي��دة أو مبتكرة، ومن خالل عمل اس��تثامرات قليلة يف املؤسس��ات الصغرية 

والنامية، تتلُك املنظامت فرصَة أن تصبح قريبة من التقنيات الجديدة أو الدخول فيها الحقاً.  

إضافًة إىل ذلك؛ فإنَّ اس��تثامر االس��تثامرات الرأس��املية هو طريقة ملنظ��امت الرعاية 

الصحية الجديدة لتنمو، واالس��تثامرات الرأس��املية يف رشكات الرعاية الصحية )مبا يف ذلك 

التكنولوجيا الحيوية، والصناعات الدوائية، واألجهزة الطبية، والرعاية الصحية( يف أوائل عام 

2012 وصل��ت إىل أدىن مس��توياتها منذ عام 2010، ومع ذلك، ظ��لَّ عدُد الصفقات مرتفعاً 

نس��بيًّا؛ إذ إن االس��تثامرات الرأس��املية يف رشكات تكنولوجيا الرعاي��ة الصحية كانت قويًة 
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ي  خ��الل ِعقد 1990، ولكن رشكات الصح��ة اإللكرونية )املرتبطة باإلنرن��ت( بدأت يف تلقِّ

حصة كبرية من االس��تثامرات الرأس��املية بداي��ًة من عام 2000.  وخ��الل عام 2012 تت 

معظم االستثامرات الرأس��املية يف الرشكات املوجودة يف كليفورنيا وماساتشوستس، وكانت 

أغلبي��ة االس��تثامرات يف الرشكات الناضجة وليس زرع نقود يف رشكات ناش��ئة.  عىل عكس 

الِعقد األخري من التس��عينيات؛ حيث كانت االس��تثامرات الرأس��املية يف عقد بداية األلفية 

2000 يتضمُن رشكاٍت يف بحوث الجينات البرشية )Warp Drive Bio(، واالختبار املوس��ع 

 ،)Mevion Medical Systems( والعالج اإلش��عاعي ،)Ariosa Diagnostics( قبل الوالدة

.)Apollo Endosurgery( وجراحة املنظار

:Cooperation Strategies اإلستراتيجيات التعاونية

إنَّ اإلس��راتيجيات التعاوني��ة ه��ي اإلس��راتيجيات األك��رث اس��تخداماً، وبالتأكيد أكرث 

إس��راتيجيات تمَّ الحدي��ث عنها يف أواخر التس��عينيات وأوائل األلفي��ة.  ومنذ عام 2006 

تباطأت اإلسراتيجيات التعاونية؛ ولكن ُيتَوقع لها املزيد من النشاط مع دعم املحكمة العليا 

َذت العديُد من املنظامت إسراتيجيات تكيفية – خاصًة  ل� ACA )جزئياً( عام 2012، وقد َنفَّ

التنويع والتكامل الرأيس وتطور املنتج وتطوير السوق – من خالل اإلسراتيجيات التعاونية، 

وتضمُّ هذه اإلسراتيجيات:  االندماج، والتحالفات، واملشاريع املشركة.  

:Mergers االندماج

إنَّ االندماَج مش��ابٌه لالس��تحواذ؛ ولكن يف االندماج، تتزُج املنظمت��ان معاً عرب اتفاقية 

مش��ركة؛ لتكوين منظمة واح��دة جديدة، وعادًة ما تحمل اس��اًم جديداً.  وقد اس��ُتخِدم 

االندم��اج عادًة يف قطاع الرعاية الصحية؛ لدمج منظمتني متش��ابهتني )التكامل الرأيس(؛ يف 

محاولٍة لتحقيق كفاءة أكرب يف تقديم خدمات الرعاية الصحية، وتقليل ازدواجية الخدمات، 

وتحس��ني االنتش��ار الجغرايف، وزيادة نطاق الخدمة، وتقييد زيادة األسعار، وتحسني األداء 

املايل.  )انظر:  املنظور 6-4(.  إن االس��تخدام األس��ايس اآلخر إلس��راتيجيات الدمج )وكذلك 

االس��تحواذات والتحالفات( يف الرعاي��ة الصحية كان لصنع نظم توصي��ل متكاملة )تكامل 

رأيس(.  وهناك أربعة دوافع تكمن وراء االندماج:  
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1- تحس��نُي الكف��اءِة والفعالية:  من خ��الل الجمع بني املوارد والعملي��ات املتاحة، وميكن 

اس��تغالل التضافر أو التآزر الحاصل؛ لخفض التكاليف واإلفادة بش��كل أكرث شموالً من 

فرص الرعاية املدارة ذات املخاطر.

2- تعزيُز الوصول:  من خالل توفري مجموعة واسعة من الربامج والخدمات املتطورة، والتي 

م خدماٍت يف عدد أكرب من املواقع، وتحسني نوعية رعاية املرىض. تقدِّ

3- تعزي��ُز املرك��ِز امل��ايل:  من خالل الحصول عىل حصة س��وقية؛ س��يتمكن مقدم الرعاية 

مني املهيمنني يف نظام تقديم الخدمات الصحية  الصحي��ة املنفرد أو الذي ُيَعد أحد املقدِّ

يف املنطقة؛ من زيادة إجاميل اإليرادات.

4- التغل��ُب عىل القلِق بش��أِن البقاء:  س��تتمكُن منظمة الرعاية الصحية املس��تقلة - عن 

طري��ق الدمج - من البق��اء يف ظل بيئة عدائية عىل نحٍو متزايد، بيئة يحركها الس��وق؛ 

حيث الش��بكات الضخمة والقوية تشهُد تخفيضاٍت يف الرعاية املدارة، والرعاية الطبية، 

والتعويضات الطبية.  

منظور 4-6:

:Mergers and Acquisitions الدمج واالستحواذ 
انخفضْت عملياُت االندماِج واالس��تحواذ عىل املستشفيات خالل عقد 1990، واستمرت 

باالنخف��اض خالل العقد األول من القرن ال� 21؛ س��واء من حيث ع��دد الصفقات أو عدد 

املستش��فيات املعنية؛ لكن عىل الرغم من االنخفاض، كان قطاع املستش��فيات به عمليات 

اندماج واس��تحواذ أكرث من أيِّ قطاع خدمات رعاية صحية آخر، والتي تشمل املستشفيات 

ومجموع��ات األطباء، والرعاية املدارة؛ )ولكن ال تش��مل تكنولوجي��ا الرعاية الصحية، وهو 

قطاٌع منفصل يف صناعة الرعاية الصحية(.

انخف��ض عدُد صفقاِت االندماج واالس��تحواذ الخاصة باملستش��فيات ب��� 60% منذ عام 

1998 إىل 2006؛ وم��ع ذلك، ش��هدت الفرة م��ن 2004 إىل 2006 ارتفاَع ع��دِد الصفقات 

بش��كل طفيف، ثم ع��اد توازنها 2600 بأقل من 60 صفقة، ولك��ن مع زيادة كبرية يف عدد 

املستش��فيات املتضمنة.  يف الربع األول من عام 2012، كانت القيمة الدوالرية الندماجات 
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 Highmark Blue ًاملستشفيات قد وصلت 600 مليون دوالر ل� 21 صفقة، األكرب استحواذا

مة يف  Cross Blue Shield البالغ��ة قيمت��ه 245 ملي��ون دوالر عىل حصة األس��هم املتحكِّ

املركز الطبي Pittsburgh’s Jefferson Regional.  وُيَعدُّ هذا الربع منخفضاً مقارنًة بالرقم 

ل يف الربع الثاين من عام 2010؛ حيث تت 32 صفقة بقيمة 3.5 مليار  القيايس الذي ُس��جِّ

 West Penn Alleghaney دوالر.  وكانت الصفقتان الكبريتان يف 2010 هام االستحواذ عىل

 HCA بقيم��ة 1.5 ملي��ار دوالر( و اس��تحواذ( Highmark بواس��طة Health Systems

Holdings عىل األسهم املتبقية يف Health One )1.4 مليار دوالر(.  

ع Levin Associates ارتفاعاً يف نشاط االندماج واالستحواذ بنهاية عام 2012 منذ  تتوقَّ

أص��درت املحكمُة العليا القانون اإللزامي الفردي واألغلبية املتبقية من ACA.  إنَّ التكلفة 

ع عىل النشاط يف نهاية العام،  الرأساملية منخفضٌة واحتاملية زيادة الرضائب ميكن أن تشجِّ

وخاص��ًة يف فئة الرعاية الطويلة املدى التي تهيم��ن عليها رشكات خاصة صغرية وأفراد رمبا 

ي رضبة رضيبية كبرية.   يكونون مهتمني بالحصول عىل نقدية أكرث من اهتاممهم بتلقِّ

ليست املستشفيات هي منظامت الرعاية الصحية الوحيدة املشاركة يف عمليات الدمج؛ 

فقد زادت صفقات مجموعاِت األطباء إىل 4.2 مليار دوالر من 21 صفقة خالل الربع األول 

ا أكرب صفق��ة؛ فكانت بقيمة 3.7 ملي��ار دوالر بني DAVITA، وهي  م��ن الع��ام 2012.  أمَّ

سلس��لة غس��يل كىل مقرها دنف��ر ذات 1800 مق��ر، و Healthcare Partners التي تدير 

مجموعات طبية وشبكات أطباء مع أكرث من 2500 طبيب يعملون بها أو تابعني لها يف والية 

 Healthcare Partners عىل DAVITA كاليفورني��ا، فلوريدا، ونيفادا.  ويعكس اس��تحواذ

مي الخدمة؛ لكبح ج��امح التكاليف وخلق التحالفات التي  الجهود املس��تمرة من ِقَبل ُمقدِّ

تكنهم من السيطرة عىل سلسلة الرعاية.  

َقت الرعاية املدارة تس��ع صفقات بقيمة 730 ملي��ون دوالر خالل الربع الثاين  وقد حقَّ

 Towers Watson م��ن عام 2012، وكان��ت قيمة أكرب صفقة 435 مليون دوالر الس��تحواذ

عىل Extend Health، وهي ُمش��غل لتبادل الرعاية الطبية الخاصة.  وضعت هذه الصفقة 

Towers Watson، وه��ي رشكة استش��ارية ألجل منافع املوظفني أساس��ياً أو يف األصل، يف 

وضع مناس��ب الس��تغالل االهتامم املتزايد بصفقات الصحة الخاص��ة.  إنَّ صفقات الرعاية 
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املدارة عام 2011 كانت أكرب مع استحواذ Wellpoint عىل CareMore مقابل 800 مليون 

دوالر، واستحواذ Antena عىل Prodigy Health مقابل 600 مليون دوالر. 

   Based on Irving Levin Associates, Inc., The Health Care Acquisition :املص��در
 Report, 17th edn, 2011 and Dick Tocknell, ”Healthcare M&A Activity Surges in Q2,“

Health Leaders Media, July 26.

ومع ذلك؛ كان من الصعب إدارة منظامت اندمجْت إلنشاء ُنُظم صحية متكاملة؛ فهناك 

العديد من األس��باب الت��ي تجعل النظم الصحية املتكاملة تواج��ه عقباٍت كبرية يف تحقيق 

ال،  الفوائد املرجوة، والس��بب األكرث ش��يوًعا هو الصعوبة يف خلق التالؤم اإلسراتيجي الفعَّ

والتخيِّ عن الكثري من املال والسلطة فيام يتعلق بالحكم إىل مجلس اإلدارة املحلية، وعدم 

القدرة عىل تحقيِق الكفاءة التشغيلية، وصعوبات التوفيق بني املوارد.

كام هو الحال يف االس��تحواذات؛ فإن الصعوبة األساس��ية يف االندماج تكُمُن يف املزج بني 

ياً أكرث صعوبًة من االس��تحواذ؛ ألن هناك  ثقافتني تنظيميتني منفصلتني، وُيَعد االندماج تحدِّ

منظمًة جديدة تاماً يجب تكوينها، بينام يف االستحواذ، تبقى الثقافة السائدة وتهيمن عىل 

الثقاف��ة األخرى؛ ولكن يف االندم��اج، يجُب تطوير ثقافة تنظيمية جدي��دة تاماً )الطريقة 

التي نؤدي بها األش��ياء(، وعادًة ما يكون هناك تغيريات كبرية يف الهيكل التنظيمي، واإلدارة 

الدنيا والتش��غيلية، ومزيج الخدمة، ومزيج املنتجات، والعالقات الخارجية.  بناًء عىل ذلك؛ 

ف��إنَّ دمج ثقافت��ّي رشكتني مختلفتني جداً يتطل��ُب قضاء كمٍّ كبري م��ن الوقت يف التواصل 

عىل كلِّ املس��تويات يف املنظمة؛ فيجُب عىل الطاق��م الطبي واملوظفني االنخراط يف صياغة 

الرؤية والرسالة، وبيان الِقَيم املشركة للمنظمة الجديدة.  ويجُب تشكيل مجموعات عمل؛ 

ملعالج��ة كيفية التعام��ل بفعالية وكفاءة الحتياجات املرىض، وكذل��ك التواصل داخلياً، كام 

يجُب إعطاء االتصاالت الخارجية أولويًة قصوى؛ حتى مع هذه الجهود؛ فإن دمَج الثقافتني 

التنظيميتني يف ثقافة واحدة سوف يستغرُق سنواٍت؛ حتى يكتمل.

ستس��تمرُّ عمليات االندماج واالستحواذ وأشكال االندماج األخرى يف كونها إسراتيجيات 

مهمة لدخول السوق؛ مهمة بالنسبة ملنظامت الرعاية الصحية، وهي بيئة تؤدي إىل أمزجة 

 صحية كبرية، وتنس��يٍق مؤس��يس، ومطالبات بالكفاءة، وتسلس��ل الرعاية )رعاية سلسلة(، 
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وقد َضمَّ العديد من هذه االندماجات واالستحواذات.  ويف أوائل عقد 2010، كانت معدالت 

الفائدة املخفضة واملخاطرة بش��أن الدخول يف األمر بشكل منفرد مع وجود ACA كل ذلك 

ميكن أن يزيد من إسراتيجيات التعاون.

:Alliances التحالفات

إنَّ التحالف��ات هي ترتيبات فضفاضة بني املنظ��امت املوجودة، وهي مصممة؛ لتحقيق 

قه مبفردها، وتش��مل  ه��دٍف إس��راتيجي ما عىل امل��دى الطويل ال ميكن ملنظم��ة أن تحقِّ

التحالفات أش��كاالً مختلفة؛ مثل:  االتحادات واالئتالفات والش��بكات والنظم، والتحالفات 

اإلس��راتيجية:  ه��ي اتفاقيات تعاقدية تعاونية تتجاوز صفق��ات الرشكة مع رشكة العادية؛ 

ولكنه��ا أقل من االندماج أو الرشاكة الكاملة.  وقد اس��ُتخِدَمت التحالفات لُصنع ش��بكات 

صحي��ة، أو ُنُظ��م توصيل منظم��ة، وهي محاولة لتقوي��ة وضع تنافيس م��ع الحفاظ عىل 

استقاللية املنظامت املشاركة.  

وتق��رُح بعُض البحوث أنَّ املنظامت التي ُتطوِّر هذه العالقات التعاونية من املرجح أن 

تتلك وضعاً متش��ابهاً يف الس��وق، وأنها تتلُك موارد تكميلية وكفاءات وقدرات؛ عىل سبيل 

املثال:  ميكن ملنظمتني تأس��يُس تحالف حينام تتلك كلُّ واحدة منهام ميزًة قويًة يف مرحلة 

مختلفة من سلسلة القيمة الخاصة بفئة الخدمة؛ فتمتلُك إحدى املنظمتني خربًة يف توصيل 

الخدم��ة، وتتحكُم األخ��رى يف قناة التوزيع.  عالوًة عىل ذلك؛ فإن املنظامت ميكُن أن ُتكّون 

تحالف��اٍت؛ لتخفيض التكاليف ومش��اركة الخطر حينام يقومون مببادرات رأس��املية عالية 

التكلفة أو كثيفة التطوير.  أخريًا؛ اقُرِح أن املوارد املتاحة من أحد رشكاء التحالف ميكن أن 

ل جهود املنظمة لتعديل وضعها اإلس��راتيجي؛ كمثال:  تشري األبحاث إىل أن منظامت  ُتس��هِّ

التكنولوجيا الحيوية الناش��ئة ميكن أن تعزِّز أداءها املبديئ، ووضعها اإلسراتيجي من خالل 

  . تأسيس تحالفات عند املنبع واملصبِّ

ُيس��تخَدم مصطل��ح “تحالف” يف مج��ال الرعاية الصحية أحياًنا؛ لإلش��ارة إىل املنظامت 

؛ لتحقيق وفورات الحجم عند الرشاء.   التطوعية التي تنضم لها املستش��فيات بشكٍل أسايسٍّ

م هذا النوع من التحالف فائدة كونك جزًءا من نظام كبري؛ ولكنها  وبالنسبة للبعض اآلخر، ُيقدِّ
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تس��مُح لهم مع ذلك بالتواجد كمؤسس��ات قامئة بذاتها وتحكُم نفسها بنفسها.  إنَّ األمثلة 

 Voluntary Hospitals ofو Premier عىل بعض تحالفات املستش��فيات األساسية تشمل

)America )VHA وUniversity Health System Consortium.  وإنَّ رشاء التحالفات 

ع/ تعاون.   هو نوٌع مختلٌف من التحالف القائم عىل إسراتيجية توسُّ

بالرغم من أنَّ التحالفات اإلس��راتيجية ليس��ت اندماجات؛ إال إنها تحتوي عىل القضايا 

نفس��ها، والثقافات الس��ابقة غري املرتبطة التي يج��ُب تعلُُّمها للتعاون ب��دالً من التنافس، 

و“الجلس��ات” املتنوعة املطلوبة؛ لتحديد ما س��يتم مش��اركته، وما ه��و مملوك للمنظمة، 

وكيفي��ة املوازنة بني االثنني، ويجُب بذُل جه��وٍد؛ للحفاظ عىل التعاون مع مرور الوقت مع 

م التحالفاُت اإلس��راتيجية العديَد  ه��ذا الجهد التعاوين “الفضفاض”.  من ناحيٍة أخرى؛ ُتقدِّ

من الفرص؛ والتي تش��مُل:  التعلُّم املش��رك، والوصول إىل الخربة التي ال “تتلكها” املنظمة 

حالياً، وتقوية الوضع يف الس��وق، وتوجيه الجهود التنافس��ية إىل اآلخرين بدالً من التنافس 

بعضه��م مع بعض.  إضاف��ًة إىل ذلك؛ فإنَّ إحدى مميزات الش��بكات املتكاملة والتحالفات 

اإلس��راتيجية هي الوصول املتزايد إىل املوارد؛ للحصول عىل تقنية جديدة أو تقليل الحاجة 

ح أنَّ هذه الرتيبات هي آليات واعدة؛  ل��رشاء معدات متكررة.  عالوًة عىل ذلك؛ فقد اق��رُ

لتقلي��ِل تضخم تكالي��ف الرعاية الصحية املدفوعة بالتكنولوجي��ا.  يف بعض الحاالت، ميكن 

للتحالف أن يؤدي إىل اندماج؛ كمثال:  Beech Medical Center يف لبنان بوالية ميسوري؛ 

حي��ث قامت بنق��ل اتفاقية التعاون الخاصة به��ا م��ع St.  John›s Health System من 

س��ربينجفيلد، ميسوري إىل َدْمج كامِل األصول عىل مرِّ فرة عدة سنوات )أصبح اسمها اآلن

  .)St.  John's Beech Regional Medical Center

مي الرعاية  وعندم��ا ُيصب��ح التنبؤ أكرث صعوب��ًة يف البيئة؛ فقد يس��عى عدٌد م��ن مقدِّ

الصحية إىل عقد التحالفات اإلس��راتيجية، وقد انتقل العديُد من مقدمي الرعاية األساس��ية 

إىل التحالفات كوس��ائل لتقديم الخدمات، والتامس والء الطبيب، والحد من االس��تثامرات 

ل تحالفاٍت مع األطباء لعدة أسباب، كام يبدو  يف العمليات.  ويبدو أنَّ املستش��فيات ُتَش��كِّ

أن التحالفات تتعاقُد مع عدد متزايد من صناديق املرىض )HMO(؛ لُتش��كل قوة مساومة 

مي الخدمات يف وجه اتحاد HMO، واملش��اركة يف جهود تقليص حجم  تعويضية يف يِد مقدِّ

املستشفى وإعادة الهيكلة.  
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ومع ذلك؛ فإن التحالفات اإلس��راتيجية بني األطباء واملستش��فيات يجُب أن تقوم عىل 

هدفهم املشرك، أي:  تحسني رعاية املريض.  رمبا ال يتفُق األطباء املشاركون مع املستشفى 

يف إدارتها للمرافق أو الطاقم أو غريها.  إضافًة إىل ذلك؛ ميكن أن تحدث خالفات مع تنويع 

املستشفيات ملناطق تتنافس بشكٍل مبارش أكرث مع عيادات األطباء الخاصة، ومراكز الرعاية 

ل وجود العديد  اإلس��عافية، واملراكز التش��خيصية.  أخريًا؛ بالرغم من أنَّ املستشفى قد ُتَفضِّ

م��ن األطباء املؤهل��ني يف طاقمها )الذين يحيل��ون إليها املزيد من امل��رىض(؛ إال إن األطباء 

املتحالفني سُيفضلون الحدَّ من منح مصداقية لألطباء الخارجيني )التحكم يف املنافسة(.  

:Joint Ventures المشاريع المشتركة

 عندم��ا تصبُح  املش��اريع كبريًة جداً، أو التكنولوجيا مكلف��ًة للغاية، أو املوارد الداخلية 

والكفاءات أو القدرات نادرة جداً، أو تكاليف الفشل مرتفعًة جداً بالنسبة ملنظمة واحدة؛ 

فغالباً ما ُتس��تخَدم املش��اريع املشركة.  وإنَّ املرشوع املش��رك )JV( هو مزيٌج من موارد 

اثن��نِي أو أكرث من املنظامت املس��تقلة إلنجاز مهمة معينة، وقد ينطوي املرشوُع املش��رك 

ع��ىل تجميع األصول أو مزيج من املواهب واملهارات املتخصصة لكل منظمة.  واألش��كال 

التنظيمية األربعة األكرث شيوعاً واملستخدمة يف املشاريع املشركة يف الرعاية الصحية هي:

1- االتفاق��ات التعاقدية:  توقع منظمتان أو أك��رث عقداً تتفُق مبوجبه عىل العمل معاً نحو 

هدٍف محدد.

ى »مرشوع مشرك مساهم«(، وعادًة  2- الرشكات الفرعية:  يتم تشكيل رشكة جديدة )ُتسمَّ

ما تكون إلدارة األنشطة غري املتعلقة باملستشفى.

3- الرشاكات:  ترتيٌب رس��مي أو غري رسمي يتش��ارُك فيه طرفان أو أكرث يف أنشطة املنفعة 

املتبادلة.

4- رشكاٌت تحم��ل لقباً أو صفًة غري هادفة للربح:  تس��مُح الترشيعات الرضيبية الس��ارية 

من��ذ عام 1986 للمنظامت غري الهادفة للربح بتش��كيل رشكات حاملة لقب معفاة من 

الرضائب )توفر فوائد كبرية ملؤسسات الرعاية الصحية التي تشارك يف املشاريع العقارية(.

تش��رُك املستشفيات - بسبب بيئات الرعاية الصحية الديناميكية - يف مشاريع مشركة؛ 
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لتقليل التكاليف وتحس��ني وتوسيع الخدمات.  وميكُن للمشاريع املشركة أن تكون طريقًة 

مبتكرة لتحقيق اإليرادات، وإكامل العمليات، والبقاء يف املنافسة.  وخالل النصف األول من 

الِعقد األول يف األلفية، كان املرشوع املش��رك األكرث ش��يوعاً هو ذلك الذي بني املستشفيات 

واألطباء.  وإنَّ املش��اريع املش��ركة بني األطباء واملستش��فيات ذات ش��عبيه؛ ألنها تس��مح 

للمستشفى باإلبقاء عىل األطباء كمنافسني؛ ولكنها يف الوقت ذاته تحقق استقراراً يف قاعدة 

اإلحالة الخاصة باملستشفيات.  عادًة ما تزيُد املشاريع املشركة مع املستشفيات من ربحية 

األطباء، ويدخل األطباء املش��اريع املشركة مع املستشفيات؛ لحامية دخلهم واستقاللهم، يف 

ز املستشفى لتكوين مشاريع مشركة كوسائل للتحكم يف تكاليف الرعاية الصحية،  حني ُتحفِّ

والتأثري عىل الطبيب الس��تخدام خدمات املستش��فى.  إنَّ التغي��ريات يف مدفوعات الطرف 

الثالث قد خلقت منافس��ًة قامئة عىل الس��عر، وتس��مح املشاريع املش��ركة للمستشفيات 

بتقليل التكاليف واملنافسة بفعاليٍة أكرب.  

وبالرغم من وجود منافع لعمل مشاريع مشركة؛ إال إن هذا ال ينفي أنها تواجه مجموعًة 

يات.  وتدوُر تلك التحديات حول اإلس��راتيجية، والحوكمة، واالعتامدات  متفردًة من التحدِّ

االقتصادي��ة واملنظمة.  كمثال: املنظامت األم قد يكون لديها مصالح إس��راتيجية مختلفة، 

وقد يكوُن من الصعب الحفاظ عىل اتس��اق إسراتيجي عرب املنظامت املختلفة التي تحمل 

أهدافاً مختلفة، وضغوَط السوق، واملساهمني.  إضافًة إىل ذلك؛ فإن مشاركة الحوكمة ميكن 

��د م��ن ُصْنع القرارات، وخاصًة يف ُنُظم التقارير وأس��اليب قي��اس النجاح املختلفة.   أن ُيعقِّ

ع��الوًة عىل ذلك؛ تتط��وُر القضايا يف تقديم الخدماِت والطاقم واملوارِد األخرى.  وأخريًا؛ فإن 

بن��اَء منظمة مرابطة عالية األداء وبثقافة متفردة قد ثبت أنه أمٌر صعٌب بالنس��بة للعديد 

من املشاريع املشركة.  

:Development Strategies إستراتيجياُت التطوير

قد تدخل املنظامُت أس��واقاً جديدًة من خالل اس��تخدام امل��وارد الداخلية فيام ُيطَلق 

عليه “إسراتيجيات التطوير”، وتأخذ هذه اإلسراتيجية شكل التطوير الداخي، أو املشاريع 

الداخلية، أو إعادة تكوين سلسلة القيمة.  إنَّ التنويع والتكامل الرأيس عرب التطوير الداخي 

أو املش��اريع الداخلية تأخُذ وقتاً لتحقيقه مقارنًة بتحقيق ذلك عرب االس��تحواذ )بالرغم من 
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أن التكاليف قد تكون أقل(.  إن إعادَة تكوين سلس��لة القيمة يجُد طرقاً جديدًة؛ لتوصيل 

القيمة إىل العمالء ولتغيري »منوذج األعامل التجارية«.  

:Internal Development التطوير الداخلي

يس��تخدُم التطويُر الداخي الهي��كَل التنظيمي املوجود، واملوظف��ني ورأس املال؛ إلنتاج 

خدمات/ منتجات جديدة أو إسراتيجيات توزيع جديدة.  وقد يكون التطويُر الداخي مالمئاً 

أكرث للمنتجات أو الخدمات املرتبطة ارتباطاً وثيقاً مع املنتجات أو الخدمات املوجودة.  إنَّ 

التطويَر الداخي ش��ائٌع يف املنظامت النامية؛ خاصًة حينام يكون بإمكانها اس��تغالل املوارد 

والكفاءات والقدرات املوجودة )زيادة املوارد واألصول األخرى املوجودة(.  

:Internal Ventures المشاريع الداخلية

 عادًة ما ُتَعد املش��اريع الداخلية كيانات منفصلة مستقلة نسبياً )أعامل تجارية( داخل

 املنظمة، وقد تكون املشاريُع الداخليُة هي األكرث مالءمًة للمنتجات والخدمات غري املرتبطة 

باملنتجات والخدمات الحالية؛ كمثال:  رمبا تكون املش��اريع الداخلية مناسبًة لتطوير النظم 

؛ فإن الجهود املبدئية من املستش��فى لتطوير رعاية صحية منزلية  املتكاملة رأس��ياً، ومن َثمَّ

ميكن تحقيقها من خالل مرشوع داخي.

:Reconfiguring the Value Chain إعادُة تكويِن سلسلة القيمة

ميكُن للمنظمِة إعادُة تكوين سلسلة القيمة من خالل تغيري األنشطة أو تسلسل األنشطة 

الذي تؤديه؛ وبالتايل تغري كيفية تسليم الخدمة للمستهلك.  ويتطلُب إعادة تكوين سلسلة 

التفكري إعادَة التفكري يف الطرق التي تخدم بها املنظامت املوجودة عمالءها، ويحدُث إعادة 

التكوين يف األغلب يف مكونات تس��ليم الخدمة يف سلس��لة القيمة )ما قبل الخدمة، تسليم 

، يكون مركزاً عىل التسويق والعمليات.   الخدمة، ما بعد الخدمة(، ومن َثمَّ

 يتضم��ُن إع��ادة تكوين سلس��لة القيمة يف العديد م��ن الحاالت اس��تخداَم تكنولوجيا 

أو منظ��امت جديدة؛ إلجراء أنش��طة بطرٍق مل تك��ن ممكنة يف املايض؛ عىل س��بيل املثال:  
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استخداُم املدونات الصوتية عىل اإلنرنت لتعليم األطباء بواسطة الرشكات الدوائية ميكن أن 

يخلق طريقًة جديدة تاماً لتقديم قيمة لألطباء.  بناًء عىل ذلك؛ ُتَعد إعادة تكوين سلس��لة 

القيم��ة تطويراً لنموذج أعامل جديد تاماً، وتطبي��ق منوذج أعامل من صناعة أخرى، أو يف 

بع��ض الحاالت إجراء تغيرٍي جذري لسلس��لة القيمة املوجودة يخل��ق طريقًة جديدة تاماً 

إلنتاج القيمة أو تقليل التكاليف.  

إنَّ إسراتيجيات االخراق ودخول السوق املقرنة مع إعادة تكوين سلسلة القيمة ميكن 

ل مزيجاً قوياً لُصْنع مناذج أعامل جديدة ودخول السوق بفعالية؛ عىل سبيل املثال:   أن ُتشكِّ

حين��ام تتجاوز املنظمة املنافذ املادية وتبيُع منتجاتها عرب موقٍع عىل اإلنرنت )إس��راتيجية 

اخراق، قناة توزيع(؛ فإنها ُتعيد تكويَن سلسلة القيمة.  

:Market Entry Strategy Linkage رابُط إستراتيجيِة دخول

إن التعريَف واملميزات والعيوب األساسية الخاصة بإسراتيجيات دخول السوق ملخصة 

يف )النموذج:   6-10( وتعمل إس��راتيجيات دخول الس��وق واإلس��راتيجيات التكيفية مًعا؛ 

فإس��راتيجيات دخول السوق هي وس��ائل تحقيق اإلس��راتيجيات التكيفية.  وتتضُح هذه 

العالقة مع معاناة املنظمة يف احتواء التكلفة ويف إس��راتيجيات الرعاية املدارة الخاصة بها.  

وتختار منظامت الرعاية الصحية مجموعًة متنوعة من اإلسراتيجيات التكيفية وإسراتيجيات 

دخول الس��وق للتعامل مع بيئة الرعاية الصحية املتغرية.  واإلس��راتيجية التكيفية )نطاق 

الن مشهد  املنظمة( بجانب إسراتيجيات دخول السوق )وسائل لتحقيق هذا النطاق( ُتشكِّ

الرعاية الصحية العامة.
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عرض 6-10:  التعريُف واملميزاُت والعيوُب األساسية الخاصة بإسرتاتيجيات دخول السوق

إسرتاتيجية 

دخول السوق
العيوب األساسيةاملميزات األساسيةالتعريف

االستحواذ

عرب  للنمو  إسراتيجية 

موجودة  منظمة  رشاء 

منظمة يف  وحدة   أو 

 أو منتج/ خدمة.

- دخول رسيع للسوق.  

- ذهنية مبنية بالفعل.  

قبل  م��ع��روف  أداء   -

الرشاء.  

تكون  ال  قد  جديدٌة  أعامٌل   -

مألوفًة للرشكة األم.

ط��وي��اًل  ت��س��ت��غ��رُق وق��ت��اً   -

الستيعاب ثقافة املنظمة.  

- يتطلُب فريَق إدارة جديد.  

- تكلفة ابتدائية عالية.  

منح الرتخيص 

اكتساب أو تقديم أصل 

س��وق،  )تكنولوجي��ا، 

عرب  إل��خ(  مع��دات... 

عقد.  

تقنية  إىل  - وصول رسيع 

مثبتة.

- انكشاف مايل منخفض.  

عالمة  اسم  إىل  وصول   -

تجارية.

- منطقة حصية.  

- ليست بدياًل للكفاءة التقنية 

الداخلية.  

- ليست تقنية مملوكة.  

- تعتمد عىل مانح الرخيص.

- اللوائح والقوانني.

االستثامر يف 

االستثامرات 

الرأساملية

استثامر مايل يف منظمة؛ 

منوها يف   للمشاركة 

رأس  الحصول عىل  أو   

لرشكة  استثامري  مال 

ع.   ناشئة أو للتوسُّ

- ميكنها تقديم نافذة عىل 

تقنية أو سوق ُجدد.

- خطر منخفض.  

ح أن تكون محفزاً  - من امُلرجَّ

كبرياً للنمو مبفردها.  

لتحقيق  أطول  وقتاً  تأخذ   -

الربح.  

االندماج 

دمُج منظمتني )أو أكرث( 

معاً عرب اتفاٍق متبادٍل؛ 

لتكوين منظمة واحدة 

جديدة.

امل����وارد  ت��س��ت��خ��دم   -

املوجودة.  

ب��األس��واق  تحتفظ   -

واملنتجات املوجودة.  

- تقلل املنافسة.  

- يستغرُق دمج الثقافات وقتاً 

طوياًل.  

الصعب  من  يكون  ما  عادًة   -

متوافقة  رشك���ة  إي��ج��اد 

لالندماج معها.
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إسرتاتيجية 

دخول السوق
العيوب األساسيةاملميزات األساسيةالتعريف

التحالف

- مي��أل الفج��وات يف َخطِّ تكوين رشاكة رسمية. 

اإلنتاج.  

)مثال:   - يخلق كف��اءات 

القوة التفاوضية(.  

يف  املنافس��ة  تقلي��ل   -

األسواق الضعيفة.  

يف  االس��تقرار  تحقي��ق   -

قاعدة اإلحالة.

- مشاركة الخطر.  

اع بني األعضاء.   - إمكانية الصِّ

- الحدُّ من األسواق/ املنتجات 

املحتملة.  

توافِق  تحقيق  صعوبُة   -

املوارد.

- مشكالت يف الحوكمة.

مرشوع مشرتك 

منظمتني  موارد  مزُج 

لتحقيق مهمة  أكرث؛  أو 

معينة.  

التقني��ة/  املش��اريع   -

التسويقية املشركة.  

بني  رصاع  نشوب  احتامليُة   -

مقابل  )املشاركة  الرشكاء 

امللكية(.  

- أهداف الرشكاء قد ال تكون 

متوافقة.  

التطوير الداخيل 

 ت��ت��ط��وُر امل��ن��ت��ج��ات 

داخلياً  الخدمات  أو 

ب��اس��ت��خ��دام م���وارد 

املنظمة الخاصة.  

امل����وارد  ت��س��ت��خ��دُم   -

)التوازنات( املوجودة.  

عىل  املنظمة  تحافظ   -

م مرتفع.   مستوى تَحكُّ

منظمة  ص��ورة  تقدم   -

متطورة )منو(.  

نقطة  تحقيق  يف  ��ر  ت��أخُّ  -

التعادل.

األس��واق  عىل  اعتياٍد  عدم   -

الجديدة.

يف  كبرية  مكاسب  تحقيق   -

ال��ح��ص��ص ال��س��وق��ي��ة ضد 

املنافسني قد يكون صعباً.
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إسرتاتيجية 

دخول السوق
العيوب األساسيةاملميزات األساسيةالتعريف

املرشوع الداخيل

مستقل  كيان  تأسيُس 

داخل املنظمة؛ لتطوير 

املنتجات أو الخدمات.  

امل����وارد  ت��س��ت��خ��دم   -

املوجودة.  

تسمح  أن  مي��ك��ن   -

باالحتفاظ  للمنظمة 

ب��������رواد األع�����امل 

املوهوبني.

عن  ال��ت��ط��ور  ت��ع��زل   -

بريوقراطية املنظمة.  

- سجالت نجاحات مختلطة.  

- عادًة ما يكون املناُخ الداخي 

غري  )الثقافة(  للمنظمة 

مستقر.

إعادة تكوين 

سلسلة القيمة  

 ت���غ���ي���رُي األن��ش��ط��ة 

أو تسلسل األنشطة يف 

سلسلِة القيمة، وبالتايل 

توصيل  كيفية  تغيري 

القيمة إىل العميل.  

املنافسون  يرى  ال  قد   -

أنه  عىل  الجديد  النهَج 

تهديد.  

يف  مميزاً  منفذاً  تلتقط   -

السوق.  

منوذج  تصنع  أن  ميكن   -

أع������امل م��ن��خ��ف��ض 

التكلفة.  

- قد ال تكون ممكنة دامئاً.

عىل  مبدئياً  تركز  أن  يجب   -

منفذ وليس السوق كله.  

- يجب أن تكون أول َمْن يدرك 

منوذج األعامل الجديد.  

:Competitive Strategies اإلستراتيجيات التنافسية

بعد أْن يختاَر املديرون اإلس��راتيجيات التكيفية وإسراتيجيات دخول السوق؛ يجب أن 

يقرروا الوضعية االقتصادية للمنظمة، وكيف س��يتم َوْضُع املنتجات والخدمات مقابل تلك 

الخاصة باملنافس��ني.  تتعلُق الوضعيُة االقتصاديُة بالس��لوكيات األساسية للمنظامت داخل 

الس��وق؛ الدفاع عن الوضع يف الس��وق، واقراح منتجات وخدمات جديدة، أو موازنة دفاع 

السوق بالدخول الَحِذر إىل مناطق وأسواق املنتج الجديد املختارة؛ إضافًة إىل ذلك، يجب أن 

تضع املنظمُة منتجاتها وخدماتها بحرص داخل الس��وق من خالل واحدة من إسراتيجيات 

الوضع يف السوق بأكمله أو يف قطاع سوقي )إسراتيجيات عامة(.  
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:Strategic Posture الوضعية اإلستراتيجية

 ميك��ُن تصني��ُف املنظامت طبق��اً للطريقة التي يتصف��ون بها داخل قطاعات الس��وق

 Miles, Snow, أو الصناعة – أي:  وضعيتهم اإلسراتيجية.  ولقد بيََّنت البحوث التي أجراها 

Meyer, & Coleman أنَّ هناك أربع وضعيات إس��راتيجية تقليدية عىل األقل للمنظامت؛ 

و الفعل.  إنَّ املدافعني والباحثني واملحللني هي  وه��ي:  املدافعون، الباحثون، املحلل��ون، رادُّ

إس��راتيجيات رصيحة ينتج عنها منٌط سلويكٌّ متس��ق ومستقٌر داخل السوق، وقد تكون تلك 

و الفعل ال  الوضعيات مالمئة لس��وق داخي أو ظروف بيئية معين��ة.  ومن ناحية أخرى؛ رادُّ

يبدو أن لديهم إسراتيجيًة معينًة، وُيْظهرون سلوكاً غري متسٍق، وما مل تكن املنظمة متواجدًة 

يف بيئة محمية؛ مثل: س��وق احتكاري أو قطاع س��وقي عايل التنظيم، ال ميكنها االس��تمرار يف 

الت��صُّف كرادِّ فعل إىل ما ال نهاية.  عالوًة عىل ذلك؛ فإن الوضعية اإلس��راتيجية للمنظامت 

دفة، ومنظامت الرعاية الصحية قادرٌة عىل تغيري وضعياتها اإلس��راتيجية  ال يج��ُب تركها للصُّ

لتالئم الطلب عىل س��ياقها ولتحسني أدائها.  عالوًة عىل ذلك؛ فإن ُصناع القرار اإلسراتيجيني 

دوا الوضعية اإلسراتيجية املناسبة للمنظمة،  يجُب أن يفحصوا سلوك السوق الحايل، وأن ُيحدِّ

ويعيدوا توجيه املوارد والكفاءات املطلوبة؛ لتحويل أنفسهم إىل وضعية أكرث مالءمًة بيئيًّا.  

:Defender Strategic Posture الوضعيُة اإلستراتيجيُة للمدافع

إن االس��تقراَر هو الهدف األسايس لوضعية املدافع اإلسراتيجية، ويحاوُل املديرون الذين 

ز  يس��تخدمون هذه اإلسراتيجية إغالَق جزء من السوق اإلجاميل لخلق نطاق مستقر.  وُتركِّ

إس��راتيجية املدافع عىل س��وٍق ضيق ذي عدٍد محدوٍد من املنتجات أو الخدمات، وتحاول 

وقي من خالل إسراتيجيات التسعري أو التاميز.   بعدوانية الدفاع عن هذا القطاع السُّ

 إن املدافعني هم منظامُت تشارك يف القليل من البحث عن الفرص اإلضافية للنمو، ونادراً 

؛ فإن  م��ا ُتجِري أيَّ تغيريات يف التقنيات أو الهياكل أو اإلس��راتيجيات املوج��ودة.  ومن َثمَّ

كف��اءة التكلفة تكون محورية لنجاح املدافع.  إضافًة إىل ذلك، عادًة ما يش��ارك املدافعون 

يف التكام��ل الرأيس لحامية س��وقهم، والتحكم يف تدفق املرىض، وخلق االس��تقرار؛ لذا ينمو 

املدافعون من خالل إسراتيجيات االخراق وإسراتيجيات تطوير املنتج املحدودة.  
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 Prospector الوضعيُة اإلس��تراتيجيُة للباح��ِث ) المنقب ( عن الغرض

:Strategic Posture

إنَّ الباحث��ني أو املنقب��ني ه��م منظ��امٌت تبح��ث ع��ادًة ع��ن ف��رص س��وق جديدة 

وتش��ارُك بانتظ��ام يف التجرب��ة واالبت��كار.  إنَّ ق��درة الباحث الرئيس��ية تكُم��ن يف قدرته 

ع��ىل إيج��اد واس��تغالل املنتج��ات الجديدة وف��رص الس��وق الجدي��دة؛ ونتيج��ة لهذا، 

 ع��ادًة م��ا يك��ون نطاُق الباح��ث أك��رب، ويف حالة تط��وٍر مس��تمرة.  وإنَّ الباحث��ني عادًة 

يكونون يف بيئات أو فئات خدمة تتغري رسيعاً؛ مثل:  تكنولوجيا الرعاية الصحية، ويشاركون 

بشكٍل متكرر يف إسراتيجيات التنويع وتوسيع وتطوير السوق واملنتج، وليس هذا وحسب؛ 

ب��ل يش��اركون يف إس��راتيجياِت التفكيك وتخفي��ض النفقات كذلك.  إنَّ إح��دى املميزات 

التنافس��ية األساس��ية للوضعية اإلس��راتيجية للباحثني هي تلك الخاصة بالقدرة عىل َخْلق 

تغيري داخل فئة الخدمة/ منطقة الخدمة.  

:Analyzer Strategic Posture الوضعيُة اإلستراتيجيُة للُمحلِّل

 إنَّ وضعي��َة املحلل هي مزيٌج من الوضعيات اإلس��راتيجية للباحث واملدافع، ويحاول 

املحلِّل املوازنة بني االستقرار والتغيري، واملحللون هم منظامت تحافُظ عىل عمليات مستقرة 

يف بع��ض املناطق، وعادًة ما تكون أعاملهم أو منتجاتهم الجوهرية؛ ولكنهم يبحثون كذلك 

عن ُفرَص جديدة ويشاركون يف ابتكارات السوق، ويتميزون بأنهم يراقبون املنافسني ويتبنون 

رسيعاً األفكار اإلسراتيجية التي يبدو أنها تتلُك إمكانياٍت كبرية.  ومييل املحللون الستخدام 

إس��راتيجيات االخراق يف منتجاتهم وأس��واقهم الجوهرية املس��تقرة؛ يف حني يستخدمون 

التنويع املرتبط وتطوير املنتج وتطوير السوق؛ للدخول إىل مناطق واعدة جديدة.  

:Reactor Strategic Posture الوضعيُة اإلستراتيجيُة للمتفاعِل
إنَّ وضعي��ات املدافع والباحث واملحلِّل كلُّها إس��راتيجيات اس��تباقية؛ ولكن املتفاعلني 
 لي��س لديه��م فعلياً إس��راتيجية أو ُخط��ة، وبالتايل؛ فإن اس��تجابة تلك املنظ��امت للبيئة 

 غري متس��قة وغري مس��تقرة.  إن املتفاعلني هم منظامٌت تدرُك الفرص أو االضطراب؛ لكنها 
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غري قادرٍة عىل التكيُّف بفعالية؛ حيث ينقصهم نهُج اإلس��راتيجية املتَِّسق والهيكل والقدرة 

 Miles, Snow, Meyer, د عىل عمِل التغيريات األساسية؛ استجابًة للضغوط البيئية.  وقد حدَّ

Coleman & ثالثة أسباب أساسية تجعُل املنظامت تصبح متفاعلًة:  

1- رمبا مل ُتبنيِّ اإلدارُة العليا إسراتيجية املنظمة بشكٍل واضح.  

ل اإلدارة هيكل وعمليات املنظمة بشكٍل كامٍل مبا يناسب اإلسراتيجية املختارة.   2- مل ُتشكِّ

3- تي��ُل اإلدارة للحفاظ عىل إس��راتيجية عالقة اإلس��راتيجية-الهيكل الحالية بالرغم من 

التغيريات الغامرة يف الظروف البيئية.  

 ل��و َكَش��َف التحليل الداخ��ي عن أن املنظم��ة كانت تفاعلي��ة بدون إس��راتيجية واضحة 

أو أن هن��اك عدم توافق بني اإلس��راتيجية والتنفيذ؛ لوجب إج��راء تغيريات لتوجيه املنظمة إىل 

وضعي��ة إس��راتيجية أكرث فعالية، وهناك بع��ض األدلة التي تش��رُي إىل أنَّ املتفاعلني قد يكونون 

قادرين عىل استغالل كفاءاتهم الخاصة، وتحويلها إىل وضعيات إسراتيجية قوية مع مرور الوقت.  

ل للمنظمة وتوصيله للمنظمة كلِّها يقدم إرشادات  إنَّ فهَم التموضع اإلس��راتيجي امُلفضَّ

ل ثقافة املنظمة.  ومن املهم أن يكون التموضع اإلس��راتيجي متس��قاً مع  قررات، وسُيش��كِّ

اإلسراتيجيات االتجاهية والتكيفية والتموضعية وإسراتيجيات دخول السوق.  وإن تعريف 

وعيوب ومميزات إسراتيجيات التموضع اإلسراتيجي ملخصة يف العرض:  11-6.  

وق أو مركزة )جزء من السوق( إستراتيجيات التموضع على كامل السُّ

:Positioning Strategies Marketwide or Focus

يق��رُح Michael Porter – وهو كاتُب إدارة إس��راتيجية معروف – أنَّ املنظمة ميكُن 

أن تخدم سوقاً كاماًل باستخدام اإلسراتيجيات عىل نطاق السوق بأكمله أو أن تخدَم قطاعاً 

محدداً يف السوق باستخدام إسراتيجيات الركيز.  وقد أطلق بورتر عليها “إسراتيجيات عامة 

generic strategies”؛ ألنه ميكُن أليِّ منظمة استخدامها لوضع نفسها يف السوق، وبالنسبة 

لكلٍّ من نطاق السوق الكامل أو الركيز عىل قطاع سوقي محدد؛ فهناك إسراتيجيتا موضعٍة 

  .”differentiation“ والتاميز ”cost leadership“ أساسيتان، وهام:  قيادة التكلفة
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��وق مكان��َة املنتج أو الخدمات يف الس��وق أمام  د اإلس��راتيجياُت عىل نطاق السُّ ُتح��دِّ

املنافسني، ووضع الخدمات/ املنتجات الخاصة باملنظمة؛ بحيث ينجذب إليها جمهور أوسع 

)الس��وق بأكمله(؛ عىل س��بيل املثال:  ميكُن وضع مستش��فى مجتمع معني؛ بحيث تخدم 

 املقيمني يف منطقة بأكملها؛ خدمة س��وق واس��ع بنطاق خدمات واس��ع.  وبناًء عىل ذلك؛ 

ف��إن هذه املنتجات والخدم��ات ال تكون مفصلًة خصيصاً الحتياج��ات أيِّ قطاع خاصٍّ من 

السكان؛ مثل:  األطفال أو كبار السن.  وكام هو موضح يف النموذج 6-12؛ فإن إسراتيجيات 

املوضع��ة عىل نطاق الس��وق بالكامل ميكن أن تقوم عىل التامي��ز أو قيادة التكلفة.  وعىل 

ذلك؛ فإن مستش��فى مجتمعي ميكنها محاولة تييز نفس��ها عن املستش��فيات األخرى من 

م خدمة منخفض التكلفة.   خالل التأكيد عىل الجودة أو املالءمة أو ميكنها التنافس كمقدِّ

عرض  6-11:  تعريفات ومميزات وعيوب الوضعيات اإلسرتاتيجية

الوضعية 

اإلسرتاتيجية
العيوب األساسيةاملميزات األساسيةالتعريف

ُمدافع 

يركز عىل سوٍق ضيق 

م��ح��دود  ع���دٍد  ذي 

م��ن امل��ن��ت��ج��ات أو 

ويحاول  الخدمات، 

ب��ع��دوان��ي��ة إب��ق��اء 

هذا  خ��ارج  اآلخرين 

التسعري  عرب  القطاع 

أو التاميز.  

مجموعة  عىل  الركيز   -

املنتجات  من  محدودة 

والخدمات.

- الركيز عىل قطاع سوقي 

ضيق.  

- بيئة مستقرة.  

عىل  ال��ص��ع��ب  م���ن   -

املنافسة دخول السوق.  

إنتاج  خط  نجاح  عىل  االعتامُد   -

ضيق.  

- يجُب أن تتلك دورات حياة منتج 

طويلة ومستدامة.  

السوقي  القطاُع  يكون  أن  يجب   -

مستقراً وبطيء التغيري.  

- قد يكون غري قادٍر عىل االستجابة 

السوق/  يف  الكبرية  للتحوُّالت 

الصناعة.  

- من الصعِب دخول أسواق جديدة 

أو تقنيات جديدة.  
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الوضعية 

اإلسرتاتيجية
العيوب األساسيةاملميزات األساسيةالتعريف

باحث 

إىل  املستمر  السعي 

وأس���واق  منتجات 

جديدة.  

- مشارك دامئاً يف تطورات 

حديثة جداً.  

- تتغري املنظمة مع البيئة 

املتغرية.

باالس��تجابة  تس��مُح   -

الرسيعة للبيئة املتغرية.  

- املنظامت يف حالة تغيري مستمرة.  

جديدة  وأسواق  منتجات  تطوير   -

دامئاً.

دامئاً،  متعددة  تقنيات  استخدام   -

تحقيق  من  تتمكن  ما  ونادراً 

الكفاءة.  

بسبب  أقل؛  أرباح  لتحقيق  امليل   -

التغري املستمر.  

- امليل للمبالغة يف زيادة املوارد.  

املالية  املوارد  استغالل  لقلة  امليل   -

والبرشية واملادية بشكل أمثل.  

محلل

يف  الدفاع  بني  املوازنة 

وبني  األس��واق،  بعض 

الدخول االنتقايئ لعدد 

األسواق  من  محدود 

أو املنتجات الجديدة.

- تس��مُح بالحف��اِظ عىل 

املنتج��ات  جوه��ر 

التقليدية  والخدم��ات 

املستقرة.  

- تسمُح للباحثني بتجربة 

والخدمات  املنتج��ات 

العالية الخطر.  

يف  االس��تثامر  تقل��ل   -

البحث والتطوير.  

- إسراتيجية من الصعب تحقيقها.  

التباع  برسعة  االستجابة  يجب   -

الحفاظ  مع  األساسيني  الباحثني 

املنتجات/  يف  ال��ك��ف��اءة  ع��ىل 

الخدمات الجوهرية.  

- هيكل معقد )مصفوفة(.  

واألسواق  املنتجات  من  كلٍّ  إدارة   -

الديناميكية واملستقرة.  

- التواصل صعب عادة.  

متفاعل 

تستجيُب إلسراتيجيات 

املنافسني.  

تخطيطاً  ت��ت��ط��ل��ُب   -

يكون  قلياًل؛  إسراتيجيًّا 

مطلوباً )بيئة احتكارية 

أو عالية التنظيم(.  

للتغيري  االستجابة  يف  اتساق  عدم   -

البيئي.  

- عدم استقرار يف املنظمة.

- تصبح املنظمة...  
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عرض 6-12:  مصفوفة بورتر

امليزة اإلسرتاتيجية

الهدف اإلسرتاتيجي

َوْضع التكلفة املنخفضة التَفرُّد الذي يراه العميل

كامل السوق

)واسع(

قطاع معني فقط

)ضيق(

تكلفة القيادة اإلجامليةالتاميز

تكلفة / تركيزالتاميز / الركيز

إنَّ إس��راتيجيات قط��اع الس��وق موجه��ٌة إىل احتياجات معينة لقطاع س��وقي محدد؛ 

 focus مثل:  علم أورام األطفال أو صحة املرأة، وعادًة ما ُيطَلق عليها إس��راتيجيات تركيز

د “منفذاً” محدداً وُمعرّفاً جيداً يف إجاميل  ؛ فإن إسراتيجية الركيز ُتَحدِّ strategies.  ومن ثمَّ

السوق، س��ركز املنظمة عليه أو تسعى إليه؛ وبسبب صفات املنتج أو الخدمة أو خصائص 

املنظمة نفس��ها؛ س��تنجذُب إىل منفذ محدد يف السوق.  وإس��راتيجيات الركيز؛ مثلها مثل 

اإلس��راتيجيات عىل نطاق الس��وق، ميكن أن تكون قامئًة عىل قي��ادة التكلفة ) الركيز عىل 

التكلفة( أو عىل قيادة التاميز.

إن إسراتيجيات الركيز شائعٌة بشكٍل كبرٍي؛ بسبب تعقيد صناعة الطب والرعاية الصحية 

ص األطباء يف مجاالت معينة، تيُل املؤسس��ات داخل املجال للركيز  بالكام��ل، ومثلام يتخصَّ

عىل قطاعاٍت متخصصة.  واألمثلة عىل إسراتيجيات الركيز هي:  مستشفيات إعادة التأهيل، 

ومستش��فيات األمراض النفسية، ومراكز الرعاية اإلس��عافية ومراكز الزهامير... إلخ.  وميكن 

تحدي��د َوْضع املنظامت املتخصصة أكرث؛ بناًء عىل القيادة يف التكلفة أو التاميز؛ إذ تنتج كل 

إسراتيجية عامة عن اتخاذ املنظمة لخيارات متسقة للمنتج/ الخدمات، أو األسواق )مناطق 

الخدمة(، أو الكفاءات املميزة، وهي خيارات ُيعزِّز بعضها بعضاً.  

:Cost leadership قيادة التكلفة
إنَّ قيادة التكلفة Cost leadership هي إس��راتيجية موضعة مصممة الكتساب ميزة؛ 

للتف��وق عىل املنافس��ني من خ��الل إنتاج منت��ٍج أو تقديم خدمة بتكلف��ة أقل من عروض 
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املنافس��ني، وعادًة ما يكون املنتُج أو الخدمُة موحداً أو قياسياً بشكل كبري؛ إلبقاء التكاليف 

منخفضة، وتسمُح قيادة التكلفة باملزيد من املرونة يف التسعري وهوامش ربح أكرب نسبيًّا.  

وتعتمُد قيادُة التكلفة عىل وفورات الحجم يف العمليات والتس��ويق واإلدارة، واستخدام 

أحدث التقنيات، وميكُن اس��تخدامها بفعالية كإس��راتيجية عامة مع أيٍّ من اإلسراتيجيات 

مي الرعاية األساس��ية يف  التكيفية، وهي تبدو قابلًة للتطبيق بش��كٍل خاٍص عىل قطاع ُمقدِّ

صناع��ة الرعاية الصحية.  وكام يقرُح بورت��ر:  “تتطلُب قيادة التكلفة بناًء عدوانيًّا للمرافق 

الكفء، والس��عي القوي لتقليل التكلفة الناتجة عن الخ��ربة، والتكلفة املهمة، والتحكم يف 

النفق��ات العامة، وتجنُّب حس��اباِت العمالء وتقليل التكالي��ف يف مجاالت؛ مثل:  البحوث 

والتطوير، والخدمة، وإجاميل البيع، واإلعالن... إلخ”.  

، حتى يتمَّ اس��تخدام قيادة التكلفة بفعالية؛ فإنه يجب أن تكون املنظمة قادرًة  من ثمَّ

عىل تطوير ميزة مهمة يف التكلفة، ولديها حصٌة سوقيٌة كبرية بشكل معقول.  مع ذلك؛ فإن 

التكلف��ة املنخفضة هي ميزٌة فقط لو كانت املنظمة لديها أقل تكلفة، وَيعرِف املنافس��ون 

أنه ليس بإمكانهم مجاراتها؛ إذ إن الحفاظ عىل أقل تكلفة من الصعب جداً تحقيقه بدون 

��وقية أو منافع تكلفة ناتجة ع��ن عامل متفرِّد،  حج��م اس��تثنايئ أو مميزات يف الحصة السُّ

 ويجب اس��تخدام تلك اإلس��راتيجية بحرص يف صناعة الرعاية الصحي��ة؛ ألن العمالء عادًة 

م��ا ينظرون إىل الس��عر املنخفض عىل أنه يعني جودة منخفضة، ومع ذلك، تس��مُح قيادة 

التكلفة للمنظمة بأقىص مرونة يف التسعري.  

إنَّ قطاع الصناعة الصحية والذي ُتستخَدم منه قيادة التكلفة بنجاح؛ هو منطقة للرعاية 

الطويلة املدى؛ إذ إنَّ مرافق الرعاية الطويلة املدى هي “أعامٌل ذات هامش بسيط”؛ حيث 

ت��راوح هوامش الربح من ح��وايل 1.2% إىل 1.7%؛ ولكن مرافق الرعاية الطويلة املدى التي 

كان��ت قادرًة عىل تقليل التكلفة مع الحفاظ ع��ىل الجودة تتمتُع بهوامش أعىل؛ إضافًة إىل 

ذل��ك فإن العديد من هذه املرافق تَّت ترقيتها؛ لتكون أكرث كفاءًة ووضعت ضوابط تكلفة 

محكمة.  فقد اس��ُتخِدم اإلعالن لإلبقاء عىل نس��بة إش��غال أعىل من 95%، وهي النس��بة 

املطلوبة عادًة يف الصناعة؛ لتكون ُمربحة.  
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:Differentiation التمايُز

إن التاميَز هو إس��راتيجية لجعل املنتج أو الخدمة مختلفني )أو يبدوان كذلك يف ذهن 
، يرى املستهلكون الخدمة متفردًة بني  املشري( عن منتجات أو خدمات املنافسني.  وِمن َثمَّ
مجموعة من الخدمات املتنافس��ة املش��ابهة.  إن التاميز ليس له فائدة ما مل يكن االختالف 

ذا قيمة بالنسبة للمشرين وقاباًل للحفاظ عليه أمام املنافسني.  

إن املنت��ج أو الخدم��ة ميكن أن يتميز من خالل التأكيد عىل الجودة، أو مس��توى الخدمة 
معة... إلخ.  وهناك عدٌد من الطرق؛ لتمييز املنتج  العايل، أو سهولة الوصول، أو املالءمة، أو السُّ
أو الخدمة، ولكن الصفات التي سُينَظر إليها عىل أنها متفردة أو مختلفة يجب أن تكون ذات 
قيمة للعميل.  وِمن َثم؛ فإنَّ املنظامت التي تس��تخدم إس��راتيجيات التاميز تعتمد عىل الوالء 
للعالمة التجارية )السمعة أو الصورة(، واملنتجات أو الخدمات املميزة، ونقص البدائل الجيدة.  

إنَّ أش��كاَل التاميز األكرث ش��يوًعا يف صناع��ة الرعاية الصحية كانت قامئ��ًة عىل الجودة 
��ُد العديُد من مستش��فيات الرعاية الصحية عىل الرعاي��ة العالية الجودة؛  والص��ورة.  وتؤكِّ
ع العمالء تلقي  لتمييز نفس��ها عن املستشفيات األخرى يف منطقة الخدمة، ومع ذلك، يتوقَّ
الرعاي��ة العالية الجودة يف كلِّ مستش��فى؛ مام يجعل من الج��ودة عامَل تايٍز صعب.  أما 
صورة “التكنولوجيا العالية”؛ فهي أساٌس آخر للتاميز بني منظامت الرعاية الصحية، واالنتامء 
لكلي��ة طب – والتي تؤدي أعقد اإلجراءات الطبية أو تس��تخدم أح��دث التقنيات )الغالية 
الثمن عادًة( – ميكن أن يروِّج لصورة “أفضل رعاية ممكنة”.  يقدم النموذج:  6-13 تعريف 

ومميزات وعيوب إسراتيجيات املوضعة.  

:Combination Strategies إستراتيجياُت الَمْزج

ُتس��تخَدم إس��راتيجياُت املَ��ْزج عادًة عىل وج��ه الخصوص يف املنظ��امت األكرب واألكرث 

تعقيداً؛ ألنه ال توجد إس��راتيجيٌة واح��دٌة كافية مبفردها.  ولقد الحظ Zook & Allen أنَّ 

 “النم��و املربح يأيت حينام تدفع الرشك��ة حدوَد أعاملها الجوهرية إىل املس��احة املجاورة”.  

عوا عىل طول سلسلة القيمة الخارجية  وقد حددوا طرقاً متنوعًة للنمو إىل مساحة مجاورة، وتوسَّ

م��وا منتجات وخدمات جديدة )تطوير املنت��ج(، ودخلوا مناطق جغرافية  )االخراق(، وقدَّ

؛  جديدة )تطوير الس��وق(، وتناولوا قطاعات مس��تهلكني جديدة )تطوير السوق(.  وِمن َثمَّ
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ُق بني املناهج، وتنرش اإلسراتيجيات بالتزامن   فإن اإلسراتيجيات الناجحة عادًة ما تزُج وتوفِّ

أو بالتتابع؛ عىل سبيل املثال:  رمبا ُتَجرِّد املنظمة نفسها من أحد أقسامها بالتزامن مع تطوير 

السوق يف قسٍم آخر، ورمبا تكون إسراتيجية املزِج األكرث شيوًعا بالنسبة لُنُظم املستشفيات، 

هي التكامل الرأيس عرب االس��تحواذ والتحالفات، املمتزج مع تطوير الس��وق عرب االستحواذ 

)التكام��ل األفقي(.  إنَّ نية هذه اإلس��راتيجية كانت َخْلق ُنُظ��م إقليمية متكاملة تاماً مع 

تغطية واسعة للسوق ونطاق كامل من الخدمات )ُيَشار إليها عادًة بتقديم تسلسل رعاية(.  

عرض 6-13:  تعريف ومميزات وعيوب إسرتاتيجيات املوضعة

إسرتاتيجية 

املوضعة
العيوب األساسيةاملميزات األساسيةالتعريف

قيادُة التكلفة 

إس��رات��ي��ج��ي��ة 

السعر  التكلفة/ 

املوجهة  املنخفض 

للسوق بأكمله.  

- تقدم ميزة تنافسية واضحة.

- تقديم وضع واضح يف السوق.  

من  أكرث  لإلنفاق  فرصاً  تقدم   -

املنافسة.  

ق حجاًم كبرياً.   - يجُب أن تحقِّ

املنتج/  توحيد  يتمَّ  أن  يجُب   -

الخدمة.  

الخدمة  املنتج/  اعتباُر  ميكن   -

عايل الجودة.  

التاميُز 

خصائص  تطوير 

م��ن��ت��ج/ خ��دم��ة 

موجهة  متفردة 

للسوق بأكمله.  

- ُينَظر إىل املنتج/ الخدمة عىل 

أنهام متفرِّدان.

أنهام  عىل  عادًة  إليهام  ُينَظر   -

مرتفعا الجودة.  

م رائع يف األسعار.   - تحكُّ

تحقيُق  عادًة  الصعب  من   -

تيُّز املنتج أو الخدمة بشكٍل 

مناسب.  

املنتج/  أسعار  تكون  قد   -

الخدمة مرتفعًة.  

قيادُة التكلفة - 

املركزة

إسراتيجية تكلفة/ 

منخفض  س��ع��ر 

لقطاع  م��وج��ه��ة 

سوقي معني.  

ابة للقطاع السوقي الذي  - جذَّ

يسعى إىل أسعار منخفضة.  

جيدة  عالقات  تطوير  ميكُن   -

مع السوق.  

املنخفضة  الجودة  ترتبط  قد   -

مع السعر املنخفض.  

السوق  توسيع  يكون  قد   -

صعباً.  

التاميُز – املركز

خصائص  تطوير 

م��ن��ت��ج/ خ��دم��ة 

موجهة  متفردة 

ل��ق��ط��اع س��وق��ي 

معني.  

- ميكن تخصيص املنتج/ الخدمة 

لالحتياجات الخاصة للقطاع.  

وثيقة  عالقات  تطوير  ميكن   -

مع القطاع السوقي.  

قطاعات  تظلَّ  أن  ميكن   -

السوق صغرية.  

- ستكون األسعار مرتفعًة غالباً.
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المنظور 6-5:

 Integration at التكامُل في نظاِم الرعايِة الصحية في واليتّي كارولينا

:Carolinas Healthcare System
إنَّ نظ��اَم الرعاي��ة الصحية يف كارولينا )CHS(، هو أكرب نظام يف واليتّي نورث وس��اوث 

  .Charlotte/Mecklenburg كارولينا، وثاين أكرب نظام يف الدولة، ُيرشِف عليه هيئة مستشفى

م نطاقاً  إن CHS، وه��و منو ملستش��فى مجتمعي منفرد تأس��س ع��ام 1940م، وهو ُيق��دِّ

كام��اًل من الرعاية الصحية وبرامج الصحة يف نورث وس��اوث كارولينا )ومستش��فى واحدة 

يف والية جورجيا(، وهو ش��بكة متنوعة تضمُّ مراكز طبية أكادميية، ومستش��فيات، وأجنحة 

رعاية صحية، وعيادات أطب��اء، ومراكز معينة )مثل:  الرسطان، وجراحة املرىض الخارجيني، 

والتصوي��ر، واملناظري... إل��خ(، ومراكز جراحة وإعادة تأهي��ل، ووكاالت صحة منزلية، ودور 

 تري��ض، ورعاية املس��نني، والرعاي��ة امُلس��كنة ويف ع��ام 2011، كان CHS قد حصل عىل

 29 شهادًة مخصصًة ألمراض معينة منحتها لها “اللجنة املشركة”.  

إنَّ املنش��أة األكرث تيزاً يف CHS هي مركز كارولين��ا الطبي )CMC( الذي يحتوي عىل 

874 رسيراً، والذي يتضمُن مركز حوادث من املس��توى األول، ومعهد البحوث، ومستش��فى 

ليف��ني لألطفال، وهو مرفق إعادة التأهيل، وب��ه عدٌد كبرٌي من وحدات املعالجة املتخصصة 

مب��ا يف ذلك القلب، والرسطان، و زراع��ة األعضاء ويعمل CMC كواحدة من املراكز الطبية 

األكادميية الخمس��ة يف املستش��فيات التعليمية يف كارولينا الشاملية، ويقدم تدريباً لألطباء 

املقيمني ومنحاً دراسية ل� 377 طبيباً يف 15 تخصصاً.

وق��د مَنَت إي��راداُت نظام الرعاية الصحية يف كارولينا بنس��بة 500% ما بني عامّي 2000 

و2012.  ويف عام 2011، بنى CHS س��تة أقس��ام طوارئ جديدة قامئة بذاتها، ومستش��فى 

جديدة يف واديسبورو يف نورث كارولينا، وأنفقت 12.3 مليون دوالر عىل املرحلة األوىل من 

 ،)ICU( عىل 457 رسيَر وحدة رعاية مركزة CHS برنام��ج رعاية حرجة افرايض.  ويحتوي

و52 طبي��َب رعاية حرجة معتمد )28 منهم موجودون يف مستش��فى CMC األساس��ية يف 

شارلوت(.  ومع هذا النظام الجديد؛ سيكون متخصصو الرعاية الحرجة قادرين عىل مراقبة 

  .CHS يف أيٍّ من مرافق ICU مرىض
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 D.  Power and Associates هي أول مستش��فى يف نورث كارولينا تعرُف بها CMC إن

لتميُّزه��ا يف مجال رعاية األمومة، ك��ام أِقرَّ بتميُّزها يف خدمات الطوارئ وخدمات النس��اء 

كذلك، وقد أطِلَق عىل CMC “االختيار املفضل للمس��تهلك” يف س��وق ش��ارلوت من ِقَبل 

“مؤسس��ة البحوث الوطنية” 14 مرًة، واختارتها US News & World Report يف تقييمها 

 ل� “أفضل املستش��فيات األمريكية” لجراحة املس��الك البولية وجراح��ة العظام عام 2008. 

 ويف عام 2011، أدرجت US News & World Report مستش��فى ليفني لألطفال من بني 

 Ernest بجائزة CMC أفضل املستش��فيات األمريكية يف عالج الُكىَل، ويف ع��ام 2008، فاز

Amory Codman م��ن Joint Commission )فئ��ة املستش��فيات(؛ بس��بب إنجازه يف 

اس��تخدام مقاييس العملية والنواتج؛ لتحسني أداء املنظمة، ثم جودة وسالمة الرعاية.  ويف 

ع��ام 2009، حصل CMC عىل جائزة Franklin من Joint Commission للتميُّز يف إدارة 

الرعاية الرسيرية.  

بداي��ًة من 1 يوليو 2012 )حينام أصبحت اتفاقية اإلدارة مع Cone Health س��ارية(، 

امتلك CHS أو أدار ما يقرب من 40 مستشفى، حققت 8 مليار دوالر من األرباح السنوية، 

ووظفت أو أدارت أكرث من 57400 موظف، وامتلكوا أو أداروا 7200 رسير مرخص.  عالوًة 

ف CHS أو أدار أكرث م��ن 2000 طبيب، وخدم مرىض يف أكرث من 700  ع��ىل ذلك؛ فقد وظَّ

موقع رعاية.  

وعىل مرِّ الس��نوات السبعني السابقة، دمج CHS كلَّ نوع من أنواع إسراتيجيات النمو، 

ومعظم إس��راتيجيات الحفاظ عىل النطاق؛ ولكنهم نادرًا ما استخدموا أيًّا من إسراتيجيات 

تخفيض نطاق الخدمات.  

.Carolinas Healthcare Systems Annual Report 2011, its website, and news releases :املصدر

��ح يف املنظور 6-5؛ فإنَّ نظام كارولينا للرعاي��ة الصحية، الذي كان ُيعرَف  ك��ام هو ُموضَّ

س��ابقاً بهيئة مستشفى ش��ارلوت/ ميكلينبورج؛ برهن عىل االستخدام الناجح إلسراتيجيات 

املزج؛ إذ إنه بدأ مبستش��فى مقاطعة واحد كقاعدة، واس��تخدم كلَّ نوٍع من إس��راتيجيات 

التكيُّف ودخول السوق؛ لتحقيق رؤيته الخاصة بنظام الصحة املحي املتكامل تاماً مع كون 

مركز كارولينا الطبي أساساً/ مركزاً.  
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إضافًة إىل اس��تخداِم املنظمة إلس��راتيجيات متعددة يف وقٍت واحد؛ فإن اإلس��راتيجية 

الواح��دة ميك��ُن أن يكون له��ا مراحل متع��ددة، ورمبا يك��ون من ال��رضوري “ربط عدة 

ل إس��راتيجي  بدائ��ل إس��راتيجية مع��اً” وتش��كيلها يف مراح��ل أو عن��ارص؛ لتطبيق تحوُّ

أوس��ع، وميكن للمنظمِة يف اإلس��راتيجية ذات املرحلتني أن تس��تخدم إسراتيجية تخفيض 

ح يف  النفق��ات يف املرحلة األوىل وإس��راتيجية التعزي��ز يف املرحلة الثانية.  وك��ام هو ُموضَّ

 الع��رض 6-14؛ فإن رؤية املديرين اإلس��راتيجيني عادًة ما تتدُّ عرب عدة بدائل إس��راتيجية 

أو مراحل.  وتساعد هذه الرؤية عىل تقديم استمرارية طويلة املدى لفريق اإلدارة بأكمله.  

ومع ذلك، يجُب عىل املدير اإلس��راتيجي أن يكون واعياً أنَّ الظروف يف البيئة الديناميكية 

ميك��ن أن تتغري، وأن املراحل الالحق��ة قد يكون من الرضوري تعديله��ا أو تنقيحها؛ لتلبية 

، واإلدارة اإلس��راتيجية هي عملية مستمرة التقييم وُصْنع  متطلبات املوقف املتفرِّد واملتغريِّ

القرار.  

عرض 6-14:  رؤية مزيج اإلسرتاتيجيات واملراحل

ة إس��راتيجية موضٌح يف النموذج 6-2، وعند هذه  إن منطَق القرار الخاص بصياغة ُخطَّ

النقطة، سيكون من املفيد العودة للعرضني 6-2 و 6-4؛ ملراجعة عملية صياغة اإلسراتيجية 

ح  بالكام��ل، وبع��د اختيار كلِّ بدائل صياغة اإلس��راتيجية، اصنع خريطة إس��راتيجية ُتوضِّ
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اإلس��راتيجيات االتجاهية والتكيفية ودخول الس��وق والتنافسية معاً؛ ألنها ستساعُدك عىل 

ضامن اتس��اقها ومالءمته��ا لبعضها؛ إذ ليس من الكايف معرفُة املنطق اإلس��راتيجي ونطاق 

ق  البدائل اإلسراتيجي؛ بل يجُب اختيار البديل اإلسراتيجي )أو مجموعة البدائل( الذي يحقِّ

متطلب��ات البيئة الخارجية ونقاط قوة وضعف املنظمة واإلس��راتيجيات االتجاهية بأفضل 

مة يف هذا الفصل.   شكل.  وسيناقش الفصل السابُع أساليب تقييم البدائل اإلسراتيجية امُلقدَّ

دروس لمديري الرعاية الصحية:

لفهم الق��رارات التي يجُب عملها يف صياغة اإلس��راتيجية؛ يج��ُب عمل خريطة تفكري 

ر التسلس��ل الهرمي للبدائل اإلس��راتيجية؛ إذ إن هناك أنواعاً عديدًة من  إس��راتيجي ُتصوِّ

اإلس��راتيجيات، ويف كلِّ نوٍع منها يوجد العديُد من البدائل اإلس��راتيجية املتاحة ملنظامت 

الرعاية الصحية.  إضافًة إىل ذلك؛ فهناك منطق قرار تتابعي عام يف عملية صياغة اإلسراتيجية.  

 أواًل:  يج��ُب إب��راز اإلس��راتيجيات االتجاهية عرب مهم��ة ورؤية وقيم وأه��داف املنظمة.  

ثاني��اً:  يتمُّ تحديد األه��داف التكيفية، وتقييمها واختيارها.  وإن اإلس��راتيجيات التكيفية 

 محوري��ة لصياغ��ة اإلس��راتيجية، وتوضُح كيف ستتوس��ع املنظمة وتقلل نط��اق عملياتها

 أو تحافظ عليه.  وتشمُل إسراتيجياُت التوسع: التنويع، والتكامل الرأيس، وتطوير السوق، 

وتطوير املنتج، واالخراق. وتش��مُل إس��راتيجياُت التخفيض: التفكي��ك والتصفية والحصاد 

وتخفيض النفقات.  أخرياً؛ فإنَّ إس��راتيجيات الحفاظ عىل النطاق تش��مُل التعزيز والوضع 

الراهن.  

يتعلَُّق النوُع الثاين من القرار اإلس��راتيجي بإس��راتيجيات دخول الس��وق، وتس��تدعي 

إسراتيجيات توسيع النطاق أو الحفاظ عليه أسلوباً لتنفيذ اإلسراتيجية يف السوق؛ وبناًء عىل 

ذلك؛ سيكون مطلوباً بعُض أساليب دخول السوق أو إيجاد مدخل له.  وتشمُل إسراتيجياُت 

دخول الس��وق: االستحواذات واالندماجات، والتطوير الداخي واملشاريع الداخلية، وإعادة 

تكوين سلس��لة القيمة، والتحالفات، واملش��اريع املش��ركة، ومنح الراخيص، واالستثامر يف 

االس��تثامرات الرأساملية.  إنَّ أيًّا من إسراتيجيات دخول الس��وق ميكُن استخدامها؛ لتنفيذ 

إسراتيجية توسيع النطاق أو الحفاظ عىل التكيفية.  
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د اإلسراتيجيات التنافسية الوضعية  وتشمُل الفئُة الرابعة اإلسراتيجيات التنافسية، وتحدِّ

التنافس��ية للمنظمة ووضعية املنتجات والخدمات مقابل تلك الخاصة باملنافسني.  ويجب 

د الوضعية  التفك��ري يف الوضعية اإلس��راتيجية جيداً بواس��طة القيادة اإلس��راتيجية.  وُتَحدِّ

م إرشادات ثقافية وخاصًة بالقرار لإلدارة.  تشمل  اإلسراتيجية عالقة املنظمة/ السوق وُتقدِّ

الوضعياُت اإلسراتيجيُة التي ميكن لإلدارية تبنيها:  »املدافع، واملحلل، والباحث، واملتفاعل« 

)بالرغ��م من أنَّ األخري يش��ري إىل نقص اإلس��راتيجية ع��ادًة(.  إضافًة إىل ذل��ك؛ فإنَّ هناك 

إس��راتيجية التموضع أو املوضعة )الت��ي ُيطَلق عليها اإلس��راتيجيات العامة عادًة(، وهي 

 تش��مل قي��ادة التكلفة والتاميز، وكالهام ميكن تطبيقه كإس��راتيجيات عىل كامل الس��وق

 أو إس��راتيجيات تركيز )إسراتيجية قطاع سوقي(.  إن كلَّ إسراتيجية عامة تضُع متطلباٍت 

مختلفة عىل املنظمة وتتطلُب موارد وقدرات وإمكانيات متفردة.  

م كذلك تسلس��اًل التخاذ القرارات اإلسراتيجية،  إنَّ منطَق قرار صياغة اإلس��راتيجية ُيقدِّ

ومع ذلك؛ يجُب النظُر إىل البدائل اإلس��راتيجية املختارة معاً؛ لضامن أنها متالمئة متس��قة.  

إضافًة إىل ذلك؛ من غري املرجح أن تكون إس��راتيجية واحدة كافيًة للمنظمة؛ بل رمبا يجُب 

 تَبنِّ��ي العديد من البدائل اإلس��راتيجية واس��تخدامها معاً؛ كمثال:  إح��دى فئات الخدمة 

قد تتطلُب تطوير الس��وق، بين��ام فئة خدمة أخرى قد تتطلُب الحص��اد.  وقد يكون أحُد 

األقس��ام يف َوْضع ُمدافع كقائد تكلفة، بينام قس��م آخر قد يكون باحثاً يس��عى إىل التاميز.  

ع��الوًة عىل ذلك، ميك��ن رؤيُة العديد من البدائل اإلس��راتيجية كمراحل أو تسلس��الت يف 

م الفصل السابع العديَد من اإلطارات ملساعدة املديرين  التحول اإلسراتيجي األوسع.  وُيَقدِّ

عىل التفكري يف أيٍّ من البدائل اإلسراتيجية التي ُتَعد األكرَث مالءمًة بالنظر إىل القضايا البيئية 

الخارجية لدى املنظمة، واملميزات والعيوب التنافسية، واإلسراتيجيات االتجاهية.  

من رفِّ كتب مدير الرعاية الصحية:

Jack Trout و Steve Rivkin يف:  “تاي��زَ أَْو ُم��ْت:  البقاُء يف عِص املنافس��ِة القاتلة.” 

)نيويورك، جون ويي وأبناؤه، 2001(.

أصبح��ت لدى العمالِء اآلن خي��اراٌت أكرث من أيِّ وقت مىض؛ عىل س��بيل املثال: يف عام 
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َن آالم ُيباُع بشكل مبارش دون وصفة طبية، واليوم هناك  1970 كان هناك أقل من 20 ُمس��كِّ

أكرث من 140.  ويف عام 1970 مل تكن هناك مواقع ويب، واليوم هناك ما يقرب من 5 ماليني 

موق��ع.  إنَّ القصة ليس��ت مختلفًة يف مجال الرعاية الصحية؛ ففي أوائل الس��بعينيات، كان 

هن��اك نوع واحٌد من العدس��ات الالصقة، واليوم هناك 36 نوع��اً.  ويف “األيام القدمية” عند 

التفكري يف الرعاية الصحية، كان املريض التقليدي يفكر يف الطبيب، أو املستشفى املحلية أو 

 Cigna, Kaiser, iMedicare, & ولكن اليوم هناك ،Blue Cross  :رشكة تأمني واحدة؛ مثل

Medicaid الذي��ن ميثلون أجزاًء مهم��ًة يف معادلة الرعاية الصحية، وبالرغم من الركيز عىل 

صناعة األدوية؛ أصبح لدى األطباء كذلك عدٌد أكرب من الخيارات عند وصِف العقاقري الطبية 

 العام��ة والتي تحمل اس��م عالمة تجاري��ة لعالج ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع الكوليس��رول

 أو الص��داع املزم��ن.  يف 1970، كان هناك حوايل 6000 دواء ميكن وصفه طبيًّا، واليوم هناك 

أكرث من 7500 دواء.  كيف تنجو املنظامُت واألفراد ويزدهرون يف عص املنافس��ة القاتلة يف 

ظل كلِّ هذه الخيارات؟!  إحدى الطرق هي خلق “محيطات زرقاء”، وعدم التنافس ببساطة 

 أو جع��ل املنافس��ة غ��ري ذات صلة.  وعادًة ما يك��ون هناك مجموعٌة من املنافس��ني الذين

 ال ميكن تجاهلهم أو تهميشهم.  

إنَّ إسراتيجية البقاء يف عص املنافسة القاتلة، طبقاً لهؤالء الباحثني؛ هي التغلُّب عىل إغراء 

تقديم كل يشء لكلِّ شخص؛ فكونك مختلفاً أكرَث أهميًة بكثري اليوم مام كان عليه منذ 30 عاماً 

َمَضت، وال ميكن للقادة اإلس��راتيجيني تجاهل أهمية التاميز، ولقد حاولت رشكة شيفرولية أن 

تجذب الجميع؛ ونتيجة لذلك فَقَدْت الرشكة “اختالفها” إضافًة إىل عمالئها املخلصني.  

إن األطروحة املحورية ل� “تايز أو ُمْت” هي أن أيَّ يشٍء ميكُن أن يتاميز؛ حتى الخدمات 

 الصحي��ة؛ ولكْن انتب��ه وال تحاول التميُّز فقط بكونك مبدع��اً أو رخيصاً أو موجهاً للمريض 

أو مدفوعاً بالجودة فقط؛ فاملنافس��ون يقرؤون الكتب نفسها التي تقرأها، ويتعلمون فعل 

كلِّ هذه األمور بالجودة نفسها؛ لذا فاملفتاح الحقيقي هو َخْلق تفرُّد.  

انظ��ر؛ كمثال:  إىل عيادات األطباء األنيقة الراقية؛ حي��ث َفَقَد الكثرُي من عمالء الرعاية 

الصحي��ة الرثية “صربهم” تجاه العالج؛ إذ إنهم يس��افرون إىل مكاتب األطباء فقط؛ ليجدوا 

غرَف انتظار مزدحمة أو يتصلون باألطباء؛ فيجدون خدمة الرد اآليل ويأملون دون جدوى يف 



الفصل السادس

اإلدارة اإلسرتاتيجية يف منظامت الرعاية الصحية 406

ل مثنه، هو رشاُء خدمة مرافقة و“االحتفاظ”  ، بالنسبة ملَْن ميكنهم تَحمُّ أن يتصلوا بهم.  الحلُّ

بطبيبهم من خالل دفع رس��وم س��نوية إضافًة إىل رسوم الخدمات؛ لضامن أنَّ طبيبهم لديه 

عدٌد محدوٌد من املرىض يوافقون عىل أن يراهم عند الحاجة وَحْسب.  وتراوح رسوم هذه 

الخدمة من 1000 إىل 20 ألف دوالر سنوياً.  

إنَّ الرعايَة املرافقة ميكن اس��تخدامها؛ لتوضيح خط��وات التاميز؛ أواًل:  يجُب أن يكون 

املفهوُم منطقيًّا يف سياق األعامل؛ إذ إن الخدمات الصحية الشخصية تصبح أكرَث بريوقراطية 

وإزعاجاً، ويبدأ الناُس يف البحث عن بدائل، وَتْطُرق الخدمُة الصحيُة الشخصية وتراً حساساً 

لدى عمالء الرعاية الصحية امُلحبطني.  ثانياً:  انتقاء النسخة الشخصية من املامرسة الصحية 

يضاف إليها العدُد الكبرُي من املرىض والذي يبلغ 2500-3000 مريض ال ُبدَّ أن يخفي البحث 

مي الرعاية املؤهلني ذوي االعتامدات  الريادي عن فكرة التميز.  ثالًثا:  اختيار عدٍد من ُمقدِّ

املالمئة القراح َقْص عملهم عىل 600 إىل 800 مريض، وتقديم خدمات شخصية ملن يرغب 

يف دفع رس��وم س��نوية إضافًة للرس��وم االعتيادية للخدمات املقدمة.  أخرياً؛ يقدم مقدمو 

ل  الخدمة بفعالية مميزات الطب الراقي لقطاع س��وقي لديه املوارد املالية الرضورية؛ لتحمُّ

كلفة الخدمات. إن الخالصة هنا هي أنك “ال ميكنك املبالغة يف توصيل اختالفك”.  

إنَّ َجْعَل الخدمة مختلفًة يتضمُن تضحيًة؛ فالستهداف قطاٍع سوقي معني؛ يجُب التضحيُة 

بالقطاعات الس��وقية األخرى، وال ميكن لألطب��اء أن يكونوا خدمَة مرافقة ومنتجني بالحجم 

الكبري يف الوقت نفسه، ولو حاول ذلك من املرجح أن يكونوا غري ناجحني يف كال القطاعني.  

املراجع:  

Jack Trout with Steve Rivkin, Differentiate or Die:  Survival in Our Era of Killer 

Competition )New York:  John Wiley & Sons, 2001(.

Rhiema Acosta, ”Differentiate or Die:  Survival in Our Era of Killer Competition,“ 

Quality Management Journal 9, no.  4 )2002(, pp.  7576-.
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المصطلحات والمفاهيم األساسية في اإلدارة اإلستراتيجية:
Acquisition االستحواذ

Adaptive Strategy اإلسراتيجية التكيفية  

Allianceالتحالف 

Analyzer Strategic Posture الوضعية اإلسراتيجية كمحلل 

Backward Vertical Integrationالتكامل الرأيس الخلفي

Combination Strategy إسراتيجية املزيج  

Competitive Strategy اإلسراتيجية التنافسية

Concentric Diversification التنويع أحادي املركز 

Conglomerate Diversification التنويع املتكتل

Cooperation Strategy اإلسراتيجية التعاونية  

Cost Leadership قيادة التكلفة  

Defender Strategic Posture الوضعية اإلسراتيجية كمدافع

Development Strategyإسراتيجية التطوير

Differentiation التاميز

Diversification التنويع

Divestiture التفكيك  

Ends-Means Chain سلسلة الغايات-الوسائل

Enhancementالتعزيز

Expansion of Scope Strategyإسراتيجية توسيع النطاق  

Focused Factoryاملصنع املركز  

Focus Strategyإسراتيجية الركيز  

Forward Vertical Integrationالتكامل الرأيس األمامي  

Generic Strategyاإلسراتيجية العامة

Harvestingالحصاد  

Horizontal Integration التكامل األفقي

Implementation Strategy إسراتيجية التنفيذ
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Internal Development التطوير الداخي

Internal Venture املرشوع الداخي  

Joint Venture املرشوع املشرك  

Licensing منح الرخيص

Liquidationالتصفية 

Maintenance of Scope Strategy إسراتيجية الحفاظ عىل النطاق  

Market Development تطوير السوق  

Market Entry Strategy إسراتيجية دخول السوق  

Marketwide Strategyإسراتيجية السوق الكي  

Mergerاالندماج  

Penetration Strategy إسراتيجية االخراق

Positioning Strategy إسراتيجية املوضعة

Product Development تطوير املنتج

Prospector Strategic Posture الوضعية اإلسراتيجية كباحث 

Purchase Strategy إسراتيجية الرشاء

Reactor Strategic Posture الوضعية اإلسراتيجية كمتفاعل  

Reconfigure the Value Chain إعادة تكوين سلسلة القيمة  

Reduction of Scope Strategy إسراتيجية تقليل النطاق

Related Diversification التنويع املرتبط

Retrenchment تخفيض النفقات  

Status Quo الوضع الراهن

Strategic Posture الوضعية اإلسراتيجية  

Strategy Formulation صياغة اإلسراتيجية

Unrelated Diversification التنويع غري املرتبط  

Venture Capital Investment االستثامر يف االستثامرات الرأساملية  

Vertical Integrationالتكامل الرأيس 
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أسئلٌة للمناقشة في الفصل:

ور الذي  ن عملية صياغة اإلسراتيجية؟  ِصف الدَّ 1- ما أنوُع اإلس��راتيجيات األربع التي ُتكوِّ
يلعبه كلٌّ منها يف تطوير الخطة اإلسراتيجية.

2- ملاذا ُتَعد اإلسراتيجيات االتجاهية جزًءا من كلٍّ من تحليل املوقف وصياغة اإلسراتيجية؟

3- كيف ترتبُط صياغُة اإلسراتيجية مع تحليِل املوقف؟

��ع إلس��راتيجية توس��يع وتقليل الحف��اظ عىل النط��اق.  وأيٌّ من  4- اذك��ر وص��ف التوسُّ
 اإلس��راتيجيات التكيفي��ة يك��وُن ع��ىل مس��توى الرشكة وأيُّها عىل مس��توى القس��م؟  

وما الظروف التي سيكون أيهام مناسباً فيها؟  

5- ملاذا يخلق اختيار البدائل اإلسراتيجية “اتجاهاً” للمنظمة؟  

6- ما الفارُق بني التنويع املرتبط وتطوير املنتج؟  اذكر أمثلًة عىل كلٍّ منهام.  

7- ما اإلس��راتيجية املدفوعة بالسوق أو إس��راتيجية املصنع املركز؟  اذكر بعض املنظامت 
التي تستخدم هذا النوع من إسراتيجية تطوير السوق.  

8- شاركت العديُد من منظامت الرعاية الصحية يف التكامل الرأيس واألفقي.  ما املنطق وراء 
استخدام هذه اإلسراتيجيات؟  وِصْف التكامَل الرأيس من حيث تدفق املرىض.  

9- ارشح الفارَق بني إسراتيجية التعزيز، وإسراتيجية الَوْضع الراهن.  

10- كيف يختلُف تطوير الس��وق عن تطوي��ر املنتج؟  وعن االخراق؟  اذكر أمثلًة عىل كلٍّ 
منهم.  

11- قارن إسراتيجية التفكيك مع إسراتيجية التسيل.  

م أبطأ  م أرسع دخول للس��وق؟  وأيُّه��ا ُيقدِّ 12- أيُّ من إس��راتيجيات دخول الس��وق تقدِّ
دخول؟  

13- ما الوضعية اإلسراتيجية؟  وكيف يساعد القرار املتعلق بالوضعية اإلسراتيجية يف َخْلق 
إرشادات القرار لإلدارة ويؤثر عىل ثقافة املنظمة؟  

14- ارشح إسراتيجيات بورتر العامة، وكيف تضُع منتجات وخدمات املنظمة يف السوق؟  

15- كيف ميكن أن يرتبط كلٌّ من إسراتيجية تخفيض النفقات واالخراق مًعا؟  ما بعض أمزجة 

اإلسراتيجيات املنطقية األخرى؟  كيف ميكُن أن يرتبط مزيج إسراتيجيات مع الرؤية؟  
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تقييم البدائل واالختيار اإلستراتيجي

»إن الم��رء ال يخطط ثم يح��اول أن يجعل الظروف تناس��ب تلك الخطط؛ بل 

يحاول وضع خطط تناسب الظروف«

جورج باتون
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حدث تمهيدي:

األدوات التحليلية للمديرين اإلستراتيجيين:

يف ع��ام 1993، بدأت Bain & Company يف إجراء مس��ح عىل املديرين التنفيذيني يف 

جميع أنحاء العامل بشأن أدوات اإلدارة التحليلية التي يستخدمونها، ومدى فاعلية األدوات 

يف تحقيق النتائج املرجوة.  وكان ُيش��رط لتضمني األدوات يف الدراس��ة أن تكون ذات صلة 

 Bain & Companyباإلدارة العليا، وتتناول موضوع��ات معارصة، وقابلة للقياس.  أكملت

اآلن مس��حها رق��م13، وأصبحت لديها قاع��دة بيانات ألكرث من 11000 مش��ارك.  حددت 

بحوث Bain 25 أداة من أدوات اإلدارة األكرث شعبية وذات الصلة، وأجرت مقابالت متابعة 

ش��خصية ملعرفة الظروف التي من املرجح أن تحقق فيها كل أداة النتائج املرجوة.  أضافت

Bain & Company أربع أدوات ملس��حها لعام 2011، وهي:  برامج إدارة التغيري، وإدارة 

املخاطر يف املؤسسة، النامذج األولية الرسيعة، وبرامج التواصل االجتامعي.

إن األدوات الثالث التي يقول املديرون أنهم س��يبدؤون باس��تخدامها يف 2010 تش��مل 

“االبتكار املفتوح” و“تخطيط الس��يناريوهات والطوارئ” و“تحس��ني األس��عار”.  ويسمح 

اإلبداع املفتوح للرشكات بتوسيع مصادر منتجات االخراق، بينام يساعد تخطيط السيناريو 

والطوارئ املديرين عىل اختبار “ماذا لو” لالس��تعداد للمس��تقبل، ويقلل املخاطر؛ ويتناول 

تحسني األسعار املستقبلية بشأن زيادة أسعار السلع.  إن مناذج تحسني السعر لو اسُتخدمت 

بطريقة صحيحة ستس��اعد عىل تحديد نقاط الس��عر املثالية التي يرغب املس��تهلكون يف 

دفعها مقابل املنتجات.  

وبالرغم من أن 29% فقط من التنفيذيني يف املسح ذكروا أنهم استخدموا وسائل التواصل 

 Bain االجتامعي عام 2010، إال أن 56% منهم توقعوا اس��تخدامها يف عام 2011، كام نبهت

إىل أن استخدام أداة ما ببساطة ألن املنافسني يستخدمونها قد يكون أمراً محفوفاً باملخاطر، 

خاصة لو مل تكن األداة مفهومة بش��كل كامل، مام س��يؤدي إىل فش��ل التجربة.  إن وسائل 

 Bain التواصل االجتامعي هي أدوات جديدة جداً وقياسها ميثل تحدياً كبرياً، وبالتايل تنصح

املنظامت بأن تفكر ملياً بش��أن الكيفية التي سيستخدمونها بها، واستثامر ما يكفي لجعلها 

ناجحة، وقياس ما إذا كانوا يحصلون عىل العائد املرغوب أم ال.  
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بالرغم من أنه كان متوقعاً أنه خالل األوقات الصعبة تقتطع الرشكات من كل يشء )مبا 

يف ذلك األدوات(، وكان استخدام األدوات يف أنحاء العامل قد بلغ متوسط 10 أدوات فقط – 

وهو أقل عدد منذ بدأت Bain مس��حها عام 1993.  كانت األدوات األكرث اس��تخداماً هي 

العالمات الفارقة، والتخطيط اإلس��راتيجي، وبيان املهم��ة والرؤية – وهي من بني األدوات 

الع��رش األفضل عىل مر الس��نوات بغض النظر ع��ن املناخ االقتص��ادي.  إن أداة التخطيط 

االقتص��ادي حققت أع��ىل تقييم رضا، بينام حقق��ت األدوات األخ��رى تقييامت رضا فوق 

املتوسطة وهذا يشمل بيانات الرسالة والرؤية، وإدارة الجودة الشاملة، وتقسيم املستهلكني، 

والتحالفات اإلسراتيجية.  

ش��ملت األدوات األقل اس��تخداماً عام 2011 كاًل من:  االبتكار املفتوح، ومناذج تحسني 

الس��عر، وأدوات حق��وق الق��رار، والن��امذج األولية الرسيع��ة، واملفاج��أة – االندماجات 

واالس��تحواذات.  ولقد اس��تغل 35% فقط م��ن التنفيذيني االندماجات واالس��تحواذات )أو 

M&A( ع��ام 2010، ولك��ن أكرث من نصفهم يقولون إنهم يتوقعون اس��تخدامها يف 2011.  

إن األدوات ذات أق��ل تقييم رضا كانت تقليل الحج��م، والتعاقد الخارجي، ومراكز الخدمة 

املشركة، وإدارة املعرفة، وبرامج وسائل التواصل االجتامعي.  

بناًء عىل أكرث من عقد من الخربة، تقدم Bain & Company أربعة اقراحات الستخدام 

أدوات اإلدارة التحليلية:  

1- احص��ل عىل الحقائ��ق:  كل أداة إدارية بها نقاط قوة وضعف متميزة، وليك يس��تطيع 

التنفيذيون اس��تخدامها بنجاح، يجب عليهم فهم اآلثار واآلثار الجانبية لكل أداة لدمج 

األدوات الصحيحة بالطرق الصحيحة ويف األوقات الصحيحة.  

2- إسراتيجيات مستدامة قوية، وليست موضات عابرة:  املديرون الذين يروجون للموضات 

العابرة يقوضون من ثقة املوظفني بأن بإمكانهم إحداث تغيري عند الحاجة، واالتجاهات 

اإلسراتيجية الواقعية القوية تخدم التنفيذيني بشكل أفضل.  

3- اخر أفضل األدوات لوظيفة:  اس��تخدام نط��اق منطقي الختيار وتطبيق ودمج األدوات 

املناس��بة.  إن األداة ستحس��ن النتائج فقط حس��ب درجة مس��اعدتها يف الكشف عن 

االحتياجات التي مل تتحقق، وبناء قدرات مميزة، واستغالل نقاط ضعف املنافسني.  
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4- تعدي��ل األدوات لتناس��ب النظام:  ال يوجد أداة تأيت مع ض��امن، يجب تعديل كل أداة 

لتناسب ظروف املنظمة املحددة.  

عىل مر العقود الثالثة املاضية، أصبحت األدوات اإلدارية جزءاً شائعاً يف حياة التنفيذيني، 

وس��واًء كنت تح��اول رفع اإليرادات، أو االبتكار، أو تحس��ني الج��ودة، أو زيادة الكفاءات، 

أو التخطيط للمس��تقبل، بح��ث التنفيذيون عن أدوات ملس��اعدتهم يف فعل كل هذا.  إن 

بيئ��ة العومل��ة واالضطراب االقتصادي الحالي��ة زادت التحديات الت��ي يواجهها التنفيذيون 

وبالت��ايل زادت الحاجة إليج��اد األدوات الصحيحة ملالقاة تلك التحديات.  يجب أن يختاروا 

األدوات التي ستساعدهم بأفضل شكل عىل اتخاذ قرارات األعامل التي ستؤدي إىل عمليات 

ومنتجات وخدمات معززة، وينتج عنها أداء وأرباح فائقان.  

تؤمن Bain أن بحثها قدم مع مرور الوقت عدداً من الرؤى املهمة، من بينها:  

- الرضا العام عن األدوات إيجايب وبشكل متوسط ولكن تقييامت االستخدام وسهولة التنفيذ 

والفاعلية ونقاط القوة والضعف تتفاوت بشكل كبري.  

- األدوات اإلدارية تكون أكرث فاعلية حينام تكون جزءاً من جهد منظمي كبري.  

- املديرون الذين ينتقلون من أداة إىل أخرى يقوضون ثقة املوظفني.  

- يحقق صانعو القرار نتائج أفضل من خالل دعم اإلس��راتيجيات الواقعية والنظر لألدوات 

ببساطة عىل أنها وسائل لتحقيق هدف إسراتيجي.  

- ال يوجد أداة واحدة تعالج كل يشء.  

Source:  Darrell Rigby and Barbara Bilodeau, Management Tools & Trends 2011 

)Bain & Company, 2011(.

أهداف التعلم:

بعد إكامل هذا الفصل، ستكون قادراً عىل:  

1- فه��م املنط��ق وراء خرائط التفك��ري اإلس��راتيجي املتنوعة املس��تخدمة لتقييم البدائل 

اإلسراتيجية.  
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2- مناقشة، وتقييم واختيار البدائل اإلسراتيجية املتكيفة واملالمئة ملنظمة الرعاية الصحية.

3- مناقشة، وتقييم واختيار البدائل اإلسراتيجية لدخول السوق.  

4- مناقشة، وتقييم واختيار املوقف اإلسراتيجي وبدائل املوقف العام املالمئني.  

5- تحديد ما إذا كانت اإلسراتيجيات املختارة متسقة، ومتناسقة، ومناسبة للموقف.  

6- فهم دور إسراتيجيات توصيل الخدمة والدعم.  

:Evaluation of the Alternatives تقييم البدائل

إن الحاجة إىل تغيري اإلسراتيجيات مع مرور الزمن هي أمر محوري لإلدارة اإلسراتيجية، 

وهن��اك العديد من األطر أو الخرائط التي ميكن اس��تخدامها لتوجيه التفكري اإلس��راتيجي 

بشأن البدائل اإلسراتيجية املناسبة للمنظمة.  تدمج خرائط التفكري اإلسراتيجي هذه نتائج 

التحليالت الخارجية والداخلية، فضاًل عن تطوير اإلسراتيجيات االتجاهية.  كام أن التحليل 

املدروس لفهم املتطلبات الداخلية والظروف الخارجية للبدائل اإلسراتيجية هو أمر رضوري 

لضامن وجود إسراتيجية متامسكة ومتكاملة.

بالرغم من أن تقييم خرائط التفكري اإلس��راتيجي يضبط إيقاع منظور املديرين، وينظم 

التفكري، إال أن املديرين اإلسراتيجيني يجب عليهم اتخاذ القرار يف النهاية.  يحتاج املديرون 

اإلسراتيجيون لفهم املخاطر، وإصدار األحكام، وإلزام املنظمة مبسار عمل معني، من ثّم، ال 

ميكن استخدام خرائط التفكري اإلسراتيجي للحصول عىل “إجابات”، ولكن ميكن استخدامها 

الكتس��اب منظور ورؤية متعمقة بش��أن العالقة املعقدة بني املنظ��امت والبيئة.  ال يوجد 

إجابة صحيحة عادة، وكام أشار Peter Drucker:  “إن األمر هو اختيار بني بدائل، نادراً ما 

يكون اختياراً بني الصواب والخطأ، بل هو يف أفضل األحوال بني “الصحيح بالكاد” و“الخطأ 

غالباً”، ولكن يف أغلب األحوال يكون اختيار بني مسارين أحدهام ليس أكرث صحة من اآلخر 

غالباً”.  تس��اعد خرائط التفكري اإلس��راتيجي املتنوعة عىل بناء عمليات التفكري لدى صناع 

القرار، ومن املهم أن يفكر املديرون بشكل إسراتيجي، واملهم كذلك أن يكون لديهم بعض 

الخيال وأن يس��تخدموا الحكم الصائب.  وكام اقرحن��ا يف املنظور 7-1، فمن أجل الحصول 

ع��ىل منظور صحيح، من املهم أن يش��ارك املديرون اإلس��راتيجيون م��ع العمالء والبائعني 
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واملنظمة، وأن يتحدثو مع الناس للحصول عىل إحساس حقيقي بامليزة التنافسية، والثقافة، 

والفرص والتهديدات املنظمية.  

المنظور 1-7:

خلق ثقافة منظمية منتجة:

بالرغم من أن فهم البيئة الخارجية مهم جداً يف التفكري اإلس��راتيجي، إال أنه يجب عىل 

الق��ادة أن يفهم��وا كذلك منظامته��م وأن يديروها بفاعلية.  إن القيادة واإلدارة ال مُيارس��ا 

بش��كل منفصل، وإمنا هام أنش��طة “متداخل��ة”.  إن فهم املوارد والكف��اءات والقدرات يف 

املنظمة كَمدخل يف التفكري اإلس��راتيجي يأيت عرب االس��تامع والتأكي��د والبقاء عىل تواصل، 

واالتصال، وحل املشكلة بشكل شخيص، وتطوير وإدارة ثقافة املنظمة.  من ثم، فإن تطوير 

ثقافة جامعية بدون عوائق مفرطة أمام التواصل هو أمر من املهم أن يتذكره كل القادة.  

اإلدارة األقل أفضل بشكل عام من اإلدارة األكرث:

- تطوير فرق مدارة ذاتياً – اطلب من املوظفني التفكري.  

- تطوير قواعد وسياس��ات وإجراءات أقل بدالً م��ن أكرث، ال تحاول إصالح كل يشء بقاعدة 

أو سياسة جديدة.  

- ال تحاول مراقبة األشياء الصغرية – فهذا يزيد التكاليف أكرث مام يوفرها.  

- الروتني والقواعد يطردان االبتكار والتفكري املرن.  

- تجنب اإلدارة الجزئية )الدقيقة(.  

اسَع للرضبات الواسعة وليس الرضبات الضيقة:

- احلم وفكر يف أحالم كبرية – القيادة تركز أكرث عىل “الصورة الكبرية”.  

- الرؤية والتوجه املستقبيل رضوريان.  

- اسَع للفاعلية قبل الكفاءة.  

- اسمها القيادة – اإلدارة دون قيادة اسمها بريوقراطية.  
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النظم البسيطة مفضلة عىل النظم املعقدة:

- كافح لتحقيق البساطة دامئاً.  

- ال تجعل أي نظام أكرث تعقيداً مام هو عليه.  

- النظم املعقدة تتدهور أرسع من النظم البسيطة وتحتاج لصيانة مستمرة وأكرث بكثري.  

- االضطراب��ات الصغ��رية يف النظم املعقدة ميكن أن تخلق اضطراب��ات كبرية، بل وميكن أن 

تؤدي إىل فشل النظام )تأثري الفراشة(.  

كل الحلول مؤقتة:

- ال تعمل بجد ش��ديد للوصول لحل نهايئ ملش��كلة، هناك الكثري من التغيري لدرجة أن أي 

حل لن يدوم لفرة طويلة.  

- أحد دروس اإلدارة اإلسراتيجية هي أنه ليك تكون ناجحاً يجب أن تتغري.  

- ال تسع للكامل دامئاً – الكامل قد يكون عدواً للتغيري.  

العمليات ليست غاية يف حد ذاتها ولكن ُينظر لها بهذه الطريقة مع مرور الوقت:  

- يركز الناس عادة عىل عنارص العملية بدالً من أهداف العملية )خاصة بعد أن يقوموا بها 

لفرة(.  

- الركيز األكرث من الالزم عىل الهدف مينع التغيري/التعديل والتكيف.  

- التوجه بالعملية مينع االبتكار ويعوق البقاء يف النهاية.  

- كن منفتحاً أمام تغيري العملية )تحدى التفكري/العملية الحالية(.  

- قم بإدارة األهداف وليس العمليات.  

مارس قيادة “املستوى الواحد”:  

- كل من يف املنظمة يجب معاملتهم كأقران )املساواة( – الزمالء ميكن أن يشاركوا وسيشاركوا 

األفكار والحلول واآلراء ويناقشونها.  

- يستحق الناس االحرام، واملجامالت البسيطة مهمة )كن مهذباً وقل “مرحباً”(.  

- االعتيادية أفضل من الرسمية – االعتيادية تقلل العوائق بينام الرسمية تزيدها.  
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الثقافة املنظمية هي املفتاح:  

- املنظامت هي يف معظمها عن الناس وليس عن األشياء.

ل العادات واألعراف والقيم والتقاليد الخاصة باملنظمة. - تشكِّ

- تلهم وتحفز.  

- كن الحارس واملوصل للرؤية.

- اجعلها مثرية لالهتامم ومرحة.

- تأكد من أن الجميع يتعلم شيئا.

نظم للمرونة:

- يتوقع معظم العاملني منظمة رس��مية؛ إستخدام لبنات البناء لخلق هياكل مخصصة كام 

ُتيل الحاجة.  

- يجب أن تكون تصميامت الوظيفة واسعة قدر اإلمكان.  

- الصغري أفضل من الكبري – نظم يف وحدات صغرية.  

قم بقياس األشياء املهمة فقط:

- حدد عدداً قلياًل من معايري القبول املهمة للعمالء )العمالء الداخليني والخارجيني(

- أسس قياسات دقيقة وسهلة 

��ن ذوي امله��ارة والرباعة، والذين يؤدي حس��ن تقديرهم إىل الترصف حس��ب قياس  - مكِّ

النتائج.

- كافئ السلوكيات التي تحسن من خصائص العملية لتحقيق املعايري.  

- قم بإدارة املقاييس.  

اللمسات الشخصية أفضل من اللمسات غري الشخصية:  

- املالحظات الشخصية أفضل من الخطابات/املذكرات الرسمية.  

- املالحظات املكتوبة بخط اليد أفضل من الخطابات املطبوعة.  

- التواصل الشخيص )وجها لوجه( أفضل من الربيد اإللكروين.  
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- تحدث مع الناس وُزرهم يف مساحتهم الخاصة.  

- اشكر الناس.  

اسمح للناس بأن “يسقطوا لألمام”:  

- التغيري والخلق واالبداع يتطلب تحمل بعض املخاطرة.  

- اضغط من أجل االبداع حتى الفشل.  

- عزز وقدم تعلم طوال العمر للجميع. 

 Evaluation of the Adaptive التكيفي��ة  اإلس��تراتيجيات  تقيي��م 

:Strategies

كام ناقشنا يف الفصل السادس، مبجرد وضع اإلسراتيجيات االتجاهية، يتم توجيه االعتبار 

بعدها لإلس��راتيجيات التكيفية.  إن اإلس��راتيجيات التكيفية محورية لصياغة اإلسراتيجية، 

وهي أوس��ع تفسري لإلس��راتيجيات االتجاهية.  يحدد هذا املس��توى من صنع القرار ما إذا 

كانت املنظمة ترغب يف النمو )توسيع النطاق(، أو أن تصبح أصغر )تقليص النطاق(، أم تظل 

كام هي )الحفاظ عىل النطاق(.  مبجرد اتخاذ قرار النمو أو التقليص أو البقاء بنفس الوضع، 

يجب صياغة األس��اليب لتحقيق هذا القرار )التنويع، التفكيك، التعزيز، إلخ(.  ميكن للقوى 

البيئي��ة الجديدة أن ُت��يل الحاجة إلعادة تقييم اإلس��راتيجيات التكيفية.  إن مراكز الصحة 

األكادميي��ة )AHCs(، بالرغم من قدرتها عىل الحفاظ عىل تركيز متفرد عىل البحوث لعقود، 

إال أنها شعرت بالضغوط املتزايدة لتغيري النموذج وعمل نقلة نوعية )انظر:  املنظور 2-7(.  

المنظور 2-7:

AHCs �إصالح الرعاية الصحية:  نموذج جديد ل

إن املراك��ز الصحي��ة األكادميية )أو املراك��ز الطبية األكادميية( هي يف العادة مؤسس��ات 

مس��تقلة غري هادفة للربح وموجهة للتعليم العايل، والبح��ث، ورعاية املرىض، وأغلب هذه 

املراك��ز مدعومة من الدولة أو تابعة لجامعة خاصة.  وAHCs لديها مهام متعددة مختلفة 
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عن املستش��فيات األخرى وتش��مل البحث والتعليم ورعاية املرىض، وتقدم أكرث من 40 من 

رعاية املعوزين يف الواليات املتحدة.  ومع اعتيادهم عىل إحالة أصعب الحاالت إليهم لتلقي 

الع��الج، ومل يكونوا جزءاً أساس��ياً م��ن “الرعاية املدارة”، ولكنهم تعامل��وا مع هؤالء املرىض 

مرتفعي التكلفة لتطوير رس��التهم املتفردة أكرث.  إضافة إىل ذلك، فقد رأت AHCs األخرى 

كمنافس��ني فقط.  مع تغري مشهد التعويض يف “قانون الرعاية معقولة الثمن” )ACA( عام 

2010 إلصالح الرعاية الصحية، أصبح عىل AHCs املشاركة يف عمل نقلة نوعية.  

وفقاً ل� Larry Shapiro، وهو طبيب وعضو مجلس إدارة جمعية مراكز الصحة األكادميية، 

تع��د AHCs من بني أكرب أصح��اب األعامل يف مناطقهم، وهم يصنعون تأثرياً اقتصادياً مهاًم 

كأرب��اب عمل، وكذلك كمش��رين للبضائع والخدمات، ومقدمني لخدم��ات الرعاية الصحية 

عالي��ة الجودة.  إضافة إىل ذلك، ط��ورت AHCs ملكية فكرية عرب البحوث، وعلمت الجيل 

الت��ايل م��ن األطباء والعلامء وخرباء الصح��ة الحلفاء اآلخرين.  وهي تقر ب��أن العقد القادم 

سيقدم تحديات أساسية ل� AHCs بسبب التغري الترشيعي وعدم يقني السياسة، والضغوط 

االقتصادية من املوارد املقيدة، وتحديات قوة العمل التي تشمل تغيريات يف التعليم الطبي، 

والبح��ث الحيوي الطبي والرسي��ري، واألولويات املتغرية لتطوير وتكرار أفضل املامرس��ات 

لتقديم رعاية عالية الجودة بتكاليف منخفضة.  

وقد قدم الدكتور Samuel Shomaker عرش توصيات ل� AHCs لعمل نقلة نوعية:  

1- تدري��ب قوة العمل املطلوبة يف منطقة خدمتهم الخاص��ة، بدالً من اختيار طالب كلية 

الط��ب بناًء عىل تفضي��الت هيئة التدريس أو احتياجات خدمة املستش��فى.  يجب أن 

يكون��وا خالقني بإلهام األطباء لدخول الرعاية األساس��ية لتلبي��ة االحتياجات يف املناطق 

الريفية والحرضية.  

2- توسيع عدد األطباء الذين يتم تدريبهم وتقصري الوقت املطلوب لتعليم أطباء معتمدين 

بالكامل.  

3- االلتزام بتدريب املزيد من مقدمي الخدمة عىل املستوى املتوسط إلدارة التدفق الضخم 

للم��رىض الجدد )ما يقرب من 32 مليون مس��تفيد جديد س��ينتج عن ACA، أكرث من 

نصفهم س��يكونون من مرىض برنام��ج الخدمات الطبية للفق��راء الذين يتطلبون رعاية 
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مكثف��ة مع دخولهم للنظ��ام(.  قبل ترير ACA، كانت التوقعات هي وجود عجز يبلغ 

100 ألف و200 ألف طبيب رعاية أولية.  

4- العم��ل بجد أكرب لتحس��ني التنوع يف صفوف كلية الطب مب��ا يعزز تدريب وتركيبة قوة 

العمل الطبية.  

5- مراجع��ة مناه��ج كلية الط��ب واإلقامة لتزوي��د املتدربني باملهارات التي س��يحتاجونها 

للمامرس��ة الناجحة يف بيئة الرعاية الصحية يف عامل الغ��د.  إن األداء الضعيف يف مجال 

السالمة يتطلب تعليم األطباء الجدد بشأن تحسني الجودة، أما األداء الضعيف يف الحالة 

الصحي��ة فيتطلب تعليم الطالب فهم الصحة العام��ة والوقاية، واألداء اليسء يف احتواء 

التكلفة يعني أن الطالب بحاجة ألن يكونوا قادرين عىل العمل يف فرق لتقديم الرعاية 

الفعالة والكفؤة من حيث التكلفة )السامت األساسية لنموذج الرعاية الطبية املنزلية(.  

6- استكش��اف رشاكات جديدة أو ترس��يخ الرشاكات املوجودة مبزودي شبكة أمان، خاصة 

مراكز الصحة املؤهلة فيدرالياً.  

7- صن��ع ش��بكات رعاية مدمج��ة فعلية أو افراضي��ة مع مقدمي الخدم��ة يف املجتمع يف 

مناطقهم لتحس��ني كفاءة التكلفة.  وهذا ُيلزم ACA بوجود برامج رعاية طبية تجريبية 

ملرىض برنامج رعاية كبار الس��ن يف منظامت الرعاية املس��ؤولة ورعاي��ة املنازل الطبية 

وبرام��ج الس��داد املجمع��ة.  إن العالقات القوية م��ع دافعي فات��ورة الرعاية الصحية 

اإلقليميني واألطباء والنظم الصحية س��تتيح ل� AHCs أن تتبنى مبكراً هذه اإلصالحات، 

وأن تضع نفسها يف موضع مالئم لتأسيس شبكات رعاية متكاملة )فعلية أو افراضية(.  

8- تعظيم اإليرادات وتقليل النفقات للصمود أمام التحديات املالية.

9- التحرك بعدوانية لتحس��ني الجودة الرسيرية واألمن، س��تتم مكافأة منع إعادة وإدخال 

  .ACA املرىض الذي ميكن تجنبه، واألخطاء الطبية مبوجب

10- قيادة البحوث الخاصة بتحويل النتائج البحثية ألساليب عالجية فعالة.  

  .AHXs بح��ث التوصي��ة األخرية يوضح بدرجة ما حج��م النقلة النوعية الت��ي تواجهها

تس��عى AHC كمؤسس��ات بحثية إىل أعضاء هيئة تدريس من األطباء الذين لديهم القدرة 

عىل اجتذاب أموال دعم األبحاث التي ترفع ش��أن العلم الطبي، ولدى AHC البنية التحتية 
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واس��عة النطاق كبرية الحجم لدعم البحوث، ولكن أعضاء هيئة التدريس ليسوا مدربني عىل 

اقتصاديات توصيل الرعاية الصحية. 

املصدر:

Association of Academic Health Centers 2011 Annual Report; T.  Shomaker and 
M.  D.  Samuel, ”Preparing for Health Care Reform:  Ten Recommendations for 
Academic Health Centers,“ Academic Medicine 86, no.  5 )2011(, pp.  555–558

تساعد العديد من املفاهيم النظرية املديرين اإلسراتيجيني عىل التفكري بشأن القرارات 

اإلس��راتيجية التكيفية.  مع ذلك، وكام عربنا س��ابقاً، فإن هذه املفاهي��م واألفكار النظرية 

تس��اعد عىل إظهار عالقات املنظمة بأسواقها ومنافس��يها، وال تتخذ القرارات.  إن أساليب 

تقييم اإلسراتيجيات التكيفية تشمل:  

- مصفوفة اإلسراتيجية الداخلية/الخارجية.  

  .)PLC( تحليل دورة حياة املنتج -

  .)BCG( تحليل حافظة مجموعة بوسطن االستشارية -

- تحليل مصفوفة الحافظة املمتدة.  

  .)SPACE( تقييم املوقف والفعل اإلسراتيجيني -

- تقييم الربنامج.  

 External/Internal الداخلية/الخارجي��ة  اإلس��تراتيجية  مصفوف��ة 

:Strategy Matrix

إن تحلي��ل SWOT )نقاط القوة، نقاط الضعف، الفرص، التهديدات( يحظى بش��عبية 

كطريق��ة لعرض القضاي��ا الخارجية ذات الصلة ونقاط الق��وة والضعف الداخلية.  يتضمن 

تحليل SWOT إدراك نقاط قوة وضع��ف املنظامت وكذلك الفرص والتهديدات الخارجية 

املتص��ورة.  مع ذلك، ف��إن SWOT ال يقدم الكثري من الرؤية حول القرارات اإلس��راتيجية 

التي ميكن أن تنتج عن قامئة نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات.  نتيجة لذلك، فإن 
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مصفوف��ة TOWS )التهديدات، الفرص، نقاط الضعف، نق��اط القوة( تم تطويرها لتقديم 

 ،TOWS طريق��ة أفض��ل لتطوير وتقييم بدائل إس��راتيجية تكيفية مح��ددة.  ويف طريقة

نقاط القوة والضعف تقارن أمام الفرص والتهديدات الخارجية لتعزيز التفكري اإلس��راتيجي 

املتعل��ق ببدائل اإلس��راتيجية التكيفية.  مع ذلك، فإن كاًل م��ن تحليل SWOT ومصفوفة 

TOWS يتطلبان من املديرين اإلسراتيجيني تصنيف القضايا الخارجية كفرص أو تهديدات.  

كام ناقشنا يف الفصل الثاين، فإن توصيف القضايا الخارجية كفرص أو تهديدات عادة ما 

م كبدائل إسراتيجية وليس كمشكالت خارجية مستقلة  يكون عشوائياً، والفرص عادة ما تقدَّ

تؤث��ر عىل املنظم��ة.  عالوة عىل ذلك، ف��إن العديد من القضايا الخارجي��ة قد تكون فرصاً 

وتهدي��دات معاً.  بناًء عىل ذلك، الطريقة األفضل هي مواءمة القضايا الخارجية املحددة يف 

ثالث بيئات خارجية )عامة، الرعاية الصحية، منطقة الخدمة( التي ناقش��ناها يف الفصلني 2 

و3، مع املزايا والعيوب التنافس��ية طويلة وقصرية املدى )التي ناقش��ناها يف الفصل الرابع(.  

يوض��ح الع��رض 7-1 خريطة التفكري اإلس��راتيجي ملطابقة املش��كالت الخارجية مع املزايا 

والعيوب التنافسية الداخلية.  

يف “مصفوف��ة اإلس��راتيجية الخارجية/الداخلية”، ُتقرح البدائل اإلس��راتيجية التكيفية 

بواسطة تفاعالت سبع مجموعات من املتغريات )املميزات التنافسية طويلة وقصرية املدى، 

العي��وب التنافس��ية طويلة وقصرية املدى، املش��كالت العامة، مش��كالت الرعاية الصحية، 

والقضاي��ا التنافس��ية(، ويف هذا املثال، يكون االهتامم األس��ايس هو البدائل اإلس��راتيجية 

التكيفية، ولكن ميكن تطبيق هذا التحليل أيضاً عىل تطوير أي نوع من اإلس��راتيجية.  ويف 

الواقع العميل، خاصة يف جلس��ات النقاش املفتوح، بعض البدائل التي طورت عرب مصفوفة 

اإلس��راتيجية قد تكون إس��راتيجيات تكيفية، أو دخول سوق، أو تنافسية أو تقديم خدمة 

مضيفة للقيمة، أو دعم.  
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      عرض 7-1:  مصفوفة اإلسرتاتيجية الخارجية/الداخلية

القضايا الخارجية

املزايا الداخلية والخارجية

مشكالت البيئة العامة

.1

.2

.3

مشكالت بيئة الرعاية 
الصحية

.1

.2

.3

مشكالت منطقة الخدمة 
واملشكالت التنافسية 

.1

.2

.3

اإلسراتيجياتاإلسراتيجياتاإلسراتيجيات

عىل  التنافسية  املميزات 
املدى الطويل.

-1
-2
-3

.1.1.1

.2.2.2

.3.3.3

اإلسراتيجياتاإلسراتيجياتاإلسراتيجيات

عىل  التنافسية  املميزات 
املدى القصري.

-1
-2
-3

.1.1.1

.2.2.2

.3.3.3

اإلسراتيجياتاإلسراتيجياتاإلسراتيجيات

عىل  التنافسية  العيوب 
املدى الطويل.

-1
-2
-3

.1.1.1

.2.2.2

.3.3.3

اإلسراتيجياتاإلسراتيجياتاإلسراتيجيات

عىل  التنافسية  العيوب 
املدى القصري.

-1
-2
-3

.1.1.1

.2.2.2

.3.3.3
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إن اإلسراتيجيات التي تطورت عرب مطابقة املميزات التنافسية طويلة املدى مع القضايا 

م��ن البيئات الخارجي��ة الثالث – البيئة العام��ة، وبيئة الرعاية الصحي��ة، ومنطقة الخدمة 

والتنافس��ية – تثل اإلس��راتيجيات التكيفية األساسية للمنظمة.  إن املزايا التنافسية طويلة 

املدى قّيمة، ونادرة بني املنافسني، ومن الصعب استنساخها، ومستدامة.  أما املزايا التنافسية 

قص��رية املدى، فهي التي ميكن نس��خها قريباً، خاصة لو كانت مناطق الخدمة واملنافس��ني 

مي��رون بتغيري، وبالرغ��م من ذلك فإن هذه الخدمة يجب الحف��اظ عليها.  و تثل العيوب 

التنافس��ية طويل��ة املدى املجاالت التي يج��ب أن تتعامل معها يف البيئ��ات الخارجية.  إن 

العيوب التنافسية قصرية املدى قابلة لإلصالح ولكنها الزالت تثل عائقاً مهاًم أمام النجاح.  

:Product Life Cycle Analysis تحليل دورة حياة المنتج

ميكن لتحليل دورة حياة املنتج )PLC( أن يكون مفيداً يف اختيار البدائل اإلس��راتيجية 

بناًء عىل مبدأ أن كل املنتجات والخدمات تر مبراحل عديدة مختلفة.  ترتبط هذه املراحل 

بشكل أسايس مع طبيعة السوق املتغرية، وعملية تطوير املنتج، وأنواع الطلبات التي تطلبها 

اإلدارة.  عند تقييم دورة حياة املنتج، يتم تتبع تطور مبيعات وأرباح فئة الخدمة )أو بديل 

للمبيعات مثل عدد املش��اركني، زيارات املستشفى، أو املنافسني( مع مرور الوقت.  سيكون 

له��ذا التطور تداعيات إس��راتيجية ع��ىل املنظمة.  ونقدم يف النم��وذج PLC 2-7 تقليدي 

وصفات كل مرحلة فيها.  

إن املنتج��ات والخدمات لها مرحلة تقديم أو إط��الق تزيد خاللها املبيعات ولكن تظل 

األرباح س��لبية.  يف تلك املرحلة، يكون هناك القليل من املتنافس��ني )الباحثني(، واألس��عار 

تك��ون مرتفعة عادة، والرويج يقدم الكثري من املعلومات ح��ول فئة املنتج، وهناك منافذ 

توزي��ع محدودة.  أما يف مرحلة النمو، فإن املبيعات واألرباح يزيدان، ونتيجة لذلك، تدخل 

املنظامت املنافسة السوق )املحللون( للمشاركة يف النمو.  خالل تلك املرحلة، تظل األسعار 

مرتفع��ة، ولكنها قد تبدأ يف االنخف��اض، ويكون الرويح موجهاً لعالم��ات تجارية محددة، 

وهناك منو رسيع يف عدد املنافذ.  

تيز مرحلة النضج يف PLC نهاية النمو الرسيع وبداية التامس��ك.  إضافة إىل ذلك، فإن 

تقس��يم الس��وق )تحديد قطاعات أضيق وأضيق يف السوق( يحدث كذلك يف تلك املرحلة.  
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كذلك تشهد هذه املرحلة استقرار األسعار أو انخفاضها، ويصبح الرويج بالسعر أمراً شائعاً، 

والتوزيع واسع االنتشار، واملنافس��ون مهتمون بالحفاظ عىل الحصة السوقية )املدافعون(.  

ويف مرحل��ة االنحدار، تبدأ إجاميل إي��رادات وأرباح املنتج أو الخدم��ة يف االنخفاض، ومن 

املرجح أن تستمر يف االنخفاض عىل املدى الطويل.  

إن تتب��ع تس��جيل منظامت الحفاظ عىل الصح��ة )HMOs( يوضح ال��� PLC.  تتلك 

HMOs ف��رة تهيدي��ة ممتدة، وأول من��وذج HMO، وهي عي��ادة Ross-Loos يف لوس 

 HMOs 33 أنجلوس أصبحت عاملة عام 1929.  بعد أربعني عاماً، ويف عام 1970، كان هناك

فقط غري هادفة للربح عامة يف الواليات املتحدة وتخدم أكرث من 3 ماليني ش��خص مس��جل 

به��ا.  إن الطفرة التي دفع��ت HMOs من مرحلة الدخول أو االط��الق إىل النمو تضمنت 

ترير قانون املوارد ومنظمة صيانة الصحة لعام 1974.  إضافة إىل التمويل الفيدرايل للتنمية 

والنمو، س��عت HMOs للحصول عىل رأس مال إضايف يف أوائل الثامنينات، وأحد أس��اليب 

تحقيق هذا كان التحول من منظامت غري هادفة للربح إىل منظامت هادفة للربح.  

عرض 7-2:  دورة حياة املنتج
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يوضح النموذج 7-3 التسجيل الوطني يف HMO منذ عام 1987 وحتى 2011.  امتدت 

فرة منو التس��جيل يف HMO حتى عام 1999، وبعده��ا دخلت إىل مرحلة النضج.  بحلول 

أواخر التسعينات، مرت العديد من األسواق الحرضية باخراق عاٍل من الرعاية امُلدارة، وهو 

ما يرمز للنضج املحيل.  اس��تمر اندماج HMO يف األس��واق املحلية، وكانت إس��راتيجيات 

الرشكات هي اإلسراتيجيات التقليدية للسوق الناضج – منافسة يف األسعار، تطوير شامل يف 

التوزيع، ترويج عدواين، وتايز يف املنتجات.  إضافة إىل ذلك، دخل القليل من الالعبني الجدد 

السوق يف تلك املناطق.  مع ذلك، من األشياء التي أربكت هذه الصورة كانت هناك األسواق 

الريفية وغري الحرضية التي واصلت تبنِّي الرعاية املدارة ببطء شديد بسبب نقص وفورات 

الحج��م والعدد غري الكايف من مقدمي الخدم��ة.  إضافة إىل ذلك، دخل القليل من الالعبني 

الجدد إىل هذه األس��واق، ويوضح إجاميل التس��جيل بعض النمو، ولكن الصورة الكاملة رمبا 

تخفي دوريّت حياة HMO منفصلتني يف مراحل مختلفة – النضج الحرضي، الذي كان يتجه 

للتدهور رمبا، بجانب أواخر مرحلة النمو الريفي/غري الحرضي.  

بالرغ��م من القي��ود، كان تحليل PLC أداة مفيدة للتخطيط اإلس��راتيجي.  وهو يقدم 

إط��اراً لتقيي��م األنش��طة املوجودة وكذل��ك املنتجات/الخدم��ات الجدي��دة.  إن التفكيك 

واملراجع��ة النقدي��ة لخصائص الس��وق بالتزامن مع PLC ميكن أن يعمل كدليل إرش��ادي 

لتطوير اإلسراتيجية، وكان إطار PLC مفيداً بشكل خاص يف إسراتيجيات املنتج والتسويق 

واإلدارة.  

وعند دراسة خطوط اإلنتاج/الخدمة الجديدة، ميكن لتحليل دورة حياة املنتج أن يساعد 

عىل اإلجابة عىل األس��ئلة املتعلقة بأفضل إس��راتيجية دخول سوق وليس مجرد أي نشاط 

يعد جذاباً للمنظمة.  من الناحية التاريخية، طورت املستشفيات أعامالً أو خدمات تستطيع 

تقدميه��ا، ولكن التطوير يعد منطقياً فقط لو كان العمل يف مرحلة التقديم أو مرحلة النمو 

يف دورة الحياة.  لو اختارت املستشفى دخول عمل ناضج، فإنه من األفضل عادة جعل األمر 

مرشوعاً مش��ركاً مع طرف خبري أو االستحواذ عىل مقدم خدمة موجود بالفعل.  إن إدخال 

تنويع��ات منتجات جدي��دة خالل أواخر مرحلة النضج أو يف رحل��ة الهبوط يحمل مخاطر 

كبرية، ما مل تكن التنويعات كافية لخلق دورة حياة جديدة بالكامل.  
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عرض 7-3:  تسجيل HMO الوطني

عند اس��تخدام دورة حياة املنتج فإن هناك س��ؤالني مهمني حول صياغة اإلس��راتيجية:  

“منتج��ات وخدمات املنظامت يف أي مرحلة يف دورة حياتها؟”، و“ما املدة التي من املرجح 

أن تس��تغرقها كل مرحلة )ودورة حياة املنتج(؟”.  لتجديد مرحلة دورة حياة املنتج، يجب 

عىل اإلدارة استخدام كم كبري من حسن التقدير، وميكن مراقبة إجاميل إيرادات فئة الخدمة 

وأرباحها كمؤرش مبديئ.  إضافة إىل ذلك، فإن املعلومات التي يتم الحصول عليها يف التحليل 

البيئي الخارجي فيام يخص التغيري التقني، واالجتامعي، والسيايس، والتنظيمي، واالقتصادي 

والتنافيس قّيمة يف تقييم كل من املرحلة الحالية وطول الدورة املتوقع.  

عرض 7-4:  االختيارات اإلسرتاتيجية لدورة حياة املنتج

املرحلة 2املرحلة 1

النموتقديم /إطالق

تطوير السوقتطوير السوق

تطوير املنتجتطوير املنتج

االخراقاملرحلة 3 

التكامل الرأيسالنضج

التنويع املرتبطتطوير السوق
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املرحلة 2املرحلة 1

املرحلة 4تطوير املنتج

االنحداراالخراق

التفكيكالتعزيز

التصفيةالوضع الراهن

الحصادتخفيض النفقات

التفكيك

التنويع غري املرتبط
التنويع غري املرتبط

تش��ري مرحلة دورة حياة املنتج أو الخدمة إىل االستجابة اإلسراتيجية املحتملة ومستوى 

امل��وارد الت��ي ميكن االلتزام بها تجاه منتج أو خدمة معين��ني.  يوضح النموذج 7-4 البدائل 

اإلسراتيجية املنطقية لكل مرحلة يف دورة حياة املنتج.  

إن أهمية اإلس��راتيجيات املوضحة يف الع��رض 7-4 تعتمد عىل إدراك اإلدارات لتوقيت 

الدورة.  إن املنتجات أو الخدمات التي تقرر اإلدارة أنها بحاجة إىل مراحل مطولة )أو دورة 

حياة منتج طويلة( س��تتطلب إسراتيجيات مختلفة جذرياً عن تلك التي تعتقد اإلدارة أنها 

تحتاج ملراحل قصرية أو دورة حياة منتج قصرية.  عىل سبيل املثال، قد يكون التكامل الرأيس 

الش��امل مربراً يف مرحلة النمو، بل وحتى يف مرحلة النضج يف دورة حياة املنتج لو كان يتم 

الحك��م ع��ىل الدورة أنها أطول.  مع ذلك، فإن االس��تثامر يف املنتج املطلوب وااللتزام به يف 

تكامل رأيس قد ال يكون مربراً حينام ُينظر إىل دورة حياة املنتج عىل أنها قصرية نسبياً.

:Portfolio Analysis المحفظة المالية

يفكر املفكرون اإلس��راتيجيون عادة فيام يخ��ص املحفظة املالية ألنه من املفيد امتالك 

إط��ار لتحليل مزي��ج املنتجات والخدم��ات، ونتيجة له��ذا، أصبح تحلي��ل املحفظة، الذي 

اكتس��ب شعبية من مجموعة بوسطن االستشارية )BCG(، وأصبح أداة أساسية يف التحليل 

اإلسراتيجي.  يس��مح تحليل املحفظة بتقييم الوضع السوقي ملنظمة الرعاية الصحية ككل 

أو تقيي��م برامجها املنفصلة.  وكام هو موضح يف العرض 7-5، فإن تحليل محفظة مجموعة 

بوسطن االستش��ارية التقليدي يصور بالرس��م االختالفات بني املنتجات/الخدمات املتنوعة 
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)النجوم، املش��اريع امُلدرة لألموال، األطفال اإلشكاليني، والكالب( من حيث الحصة السوقية 

النسبية ومعدل منو السوق.  

ميكن التفكري يف الحصة السوقية النسبية بأنها الحصة السوقية التي تتلكها أكرب منظمة 

منافس��ة، مقارنة مع الحصة السوقية التي تحملها املنظامت األخرى يف فئة الخدمة.  ميكن 

قي��اس معدل النم��و من خالل التغيريات يف مس��توى إجاميل اإليرادات أو منو الس��كان أو 

اس��تعاملية الخدم��ة )مثل اإلقامة يف املستش��فى أو أيام بقاء املريض يف املستش��فى(.  إن 

التصنيف كمرتفع أو متوس��ط أو منخفض ميكن أن يتحدد من خالل املقارنة مع أرقام منو 

الرعاية الصحية القومية أو اإلقليمية، والعائد عىل االس��تثامرات البديلة، أو املرحلة الخاصة 

بدورة حياة املنتج.  

:BCG عرض 7-5:  تحليل محفظة مجموعة بوسطن االستشارية

:Stars النجوم
تثل  املرتفعة(  السوقية  والحصة  املرتفع  السوق  )منو  الربع  هذا  يف  تقع  التي  والخدمات  املنتجات 
أفضل فرصة طويلة املدى لدى املنظمة لتحقيق النمو والربحية.  يجب تقديم موارد لهذه املنتجات 
والخدمات.  وإسراتيجيات تطوير السوق، وتطوير املنتج، واالخراق، والتكامل الرأيس والتنويع املرتبط 

مناسبة لهذا الربع.  

:Cash Cows )املشاريع املدرة لألموال )األبقار الحلوب
إن املنتجات والخدمات يف هذا الربع ذات منو سوقي منخفض )غالباً يف مرحلة النضج ومرحلة االنحدار 
يف دورة حياة املنتج(، ولكن املنظمة تتلك حصة سوقية مرتفعة نسبياً.  هذه املنتجات والخدمات 
القوية  للمشاريع  بالنسبة  قليلة فقط.   أن تستهلك موارد جديدة  الحفاظ عليها ولكن يجب  يجب 
واالخراق،  والتعزيز،  الراهن،  الوضع  عىل  املحافظة  هي  املناسبة  اإلسراتيجيات  فإن  لألموال،  املدرة 
والتنويع املرتبط.  وبالنسبة للمشاريع الضعيفة املدرة لألموال، فإن اإلسراتيجية قد تشمل تخفيض 

النفقات، والحصاد، والتفكيك، ورمبا التصفية.  

:Problem children األطفال اإلشكاليون
إن األطفال اإلشكاليني ميتلكون حصة سوقية منخفضة نسبياً، ومع ذلك يتنافسون يف السوق عايل النمو.  
يجب عىل املديرين تقرير ما إذا كانوا سيقومون بتقوية املنتجات يف هذا الربع مع زيادة االستثامر عرب 
تطوير السوق أو تطوير املنتج، أو الخروج من منطقة املنتج/الخدمة عرب الحصاد، التفكيك أو التصفية.  

ميكن استخدام تخفيض النفقات كذلك يف حاالت التخصص.  
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:Dogs الكالب 
إن هذه املنتجات والخدمات تتلك حصة سوقية منخفضة نسبياً، وتتنافس يف السوق البطيء أو عديم 
املنظمة.  وبسبب  فأقل من موارد  أقل  والخدمات موارد  املنتجات  أن تستهلك هذه  النمو، ويجب 
الربع عادة ما يتم تصفيتها أو تفكيكها، وتسهم  وضعها الضعيف، فإن املنتجات والخدمات يف هذا 

املشاركة يف تخفيض النفقات الجذري.  

إن تقيي��م املنتجات والخدم��ات يف تحليل املحفظة ميكن أن يك��ون عملية ديناميكية، 
وُيستخدم للتخطيط طويل املدى لدورات حياة املنتجات والخدمات.  بناًء عىل ذلك، ميكن 
إلدارة املحفظ��ة أن تتعلق بالعديد من اآلفاق الزمنية؛ حيث يس��تجيب األفق األول إلدارة 
فرة التقارير املالية الحالية مع االعتبارات قصرية املدى، بينام قد يتعلق األفق الثاين بتكثيف 
الجي��ل التايل من فرص النم��و، واألفق الثالث يتعلق باحتض��ان منتجات وخدمات جديدة 
ستحافظ عىل املنظمة لفرة طويلة يف املستقبل.  إن منظور األفق الزمني قّيم بشكل خاص 
بالنس��بة للقادة الذين يحاولون ضامن منو املنظمة ع��ىل املدى الطويل.  املثال عىل تحليل 
املحفظة ألحد املؤسسات موضح يف العرض 7-6.  إن خدمات املشاريع املدرة لألموال، مثل 
الجراح��ة التجميلية وتعاطي املخدرات )الربع الس��فيل األيرس(، قد حققت حصة س��وقية 
مرتفع��ة، ولك��ن معدل النم��و تباطأ.  يجب أن تنت��ج هذه الخدمات نقدي��ة زائدة ميكن 
اس��تخدامها لتطوير خدمات النجوم واألطفال اإلش��كاليني.  إن الخطوط اإلنتاجية يف الربع 
العلوي األيرس مثل خدمات النساء، وطب الشيخوخة وأمراض القلب إلخ، تتلك منواً سوقياً 
مرتفعاً وحصة س��وقية مرتفعة نس��بياً )واألرجح انها تتلك ربحية عالية كذلك(.  إن هذه 
الخدمات هي األكرث جاذبية للمؤسس��ة، ويجب تقديم موارد إضافية لها وتش��جيعها عىل 
النمو )لتصبح مشاريع مدرة لألموال(.  إن الخدمات يف الربع العلوي األمين )علم األعصاب، 
جراحة األعصاب، GI/املس��الك البولية، وخدمات الطوارئ، إلخ( س��تنتقل مع مرور الوقت 
إىل رب��ع النجوم أو ربع الكالب.  من امله��م تغذية الخدمات التي من املرجح أن تنتقل إىل 
ربع النجوم، كام أن الخدمات مثل الطب النفيس، وجراحة األوعية، وطب األطفال وغريها، 
هي ذات معدالت منو منخفضة وكذلك حصة سوقية منخفضة نسبياً )ومن املرجح أن تكون 
ذات ربحية منخفضة كذلك(.  وميكن أن تكون أهدافاً إلس��راتيجيات االنكامش.  مع ذلك، 
فف��ي الرعاية الصحية، ميكن إدراك بعض خدم��ات “الكلب” إلجراء صيانة النطاق أو حتى 

التوسع بسبب احتياجات املجتمع.  
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عرض 7-6:  تحليل مجموعة بوسطن االستشارية ملحفظة مؤسسة رعاية صحية

 Extended Portfolio تحليل المصفوفة الممتد أو الموسع للمحفظة

:Matrix Analysis

بالرغ��م من أن منظمة الرعاية الصحية ميكنها اس��تخدام مصفوفة BCG، إال أن تحليل 

املحفظة يجب تطبيقه بحرص.  عىل س��بيل املثال، منظامت الرعاية الصحية عادة ما تتلك 

برامج مس��تقلة، مثل طب العظ��ام أو األطفال، والتي تجعل وحدة الخدمة اإلس��راتيجية 

)SSU( من الصعب تعريفها.  إضافة إىل ذلك، يكمن وراء مصفوفة BCG افراض أن الحصة 

السوقية العالية تعني ربحية عالية، وأن األرباح ميكن “حلبها” إلفادة برامج أخرى ذاتية من 

حيث النمو.  مع ذلك، يف منظامت الرعاية الصحية، من املمكن بش��كل كبري امتالك حصة 

سوقية مرتفعة بدون ربح.  عىل سبيل املثال، بسبب قيود التعويضات، فإن العدد الكبري من 

م��رىض برنامج رعاية الفقراء ميك��ن أن يجعل عيادة طبيب غري مربحة، وباملثل، برامج مثل 

التولي��د، طب األطفال والعناية املركزة لحديثي الوالدة، والطب النفيس حصتها يف الس��وق 

عالية ولكنها غري مربحة للمستشفى.
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عرض 7-7:  تحليل املصفوفة املوسع ملحفظة املنتج

تقرح مش��كالت الربحية أن تحليل الحافظة ملنظ��امت الرعاية الصحية من األفضل أن 

يس��تخدم “تحليل مصفوفة الحافظة املمتدة” التي تش��مل بعد الربحية.  إن ُبعد الربحية 

ُيقاس بالربحية املنخفضة أو املرتفعة وفقاً للتدفق النقدي اإليجايب أو السلبي أو العائد عىل 

رأس املال املستثمر.  إن املصفوفة املوسعة مقدمة يف العرض 7-7.  

:Shining Stars النجوم الالمعة

تتلك النجوم الالمعة منواً سوقياً مرتفعاً )خاصة يف املراحل املبكرة من دورة حياة املنتج 

) PLC(، وحصة س��وقية مرتفعة وربحية مرتفعة.  ميثل ه��ذا الربع أفضل موقف ملنظمة 

الرعاية الصحية، مع ذلك من املرجح أن الربحية العالية س��تجذب املس��تثمرين.  بناًء عىل 

ذل��ك، التعزيز العدواين أو تطوير املنتج س��يكون مطلوباً، مع ذلك فإن تطوير الس��وق قد 

يكون صعباً بسبب الحصة السوقية املرتفعة بالفعل.  إضافة إىل ذلك، فإن املنظمة سرغب 

يف دراسة التكامل الرأيس والتنويع املرتبط.  

:Cash Cows األبقار الحلوب

 إن املنتجات والخدمات املدرة لألموال ُتظهر منواً س��وقياً منخفضاً، ولكنها ُتظهر كذلك 

حص��ة س��وقية عالية وربحية عالي��ة.  يف هذا املوقف، قد تتلك املنظم��ة وضعاً مهيمناً يف 

الس��وق )رمبا 100%(، ويكون من غري املحتمل حدوث منو إضايف.  لكن مرة أخرى، الربحية 
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العالية قد تجذب املنافس��ة، وقد يكون عىل املنظمة الدفاع عن حصتها الس��وقية.  من ثم، 

فإن اإلس��راتيجيات يجب توجيهها للحفاظ عىل الهيمنة عىل السوق من خالل التعزيز.  لو 

ُنظ��ر إىل دورة حي��اة املنتج عىل أنها طويلة، فإن املنظمة قد ترغب يف االنخراط يف التكامل 

الرأيس أو التنوع املرتبط.  

:Healthy Children األطفال األصحاء

 إن منتج��ات وخدم��ات األطفال األصح��اء تتلك منواً س��وقياً مرتفعاً، وحصة س��وقية 

منخفض��ة، وربحية عالية، ويربهن ه��ذا الربع عىل أن هناك مواقف يكون من املمكن فيها 

امتالك حصة س��وقية منخفضة وأن يكون مربحاً كذلك )عىل األقل يف املدى القصري أو عرب 

تقس��يم القطاعات(.  هذا املوقف جذاب غالباً للمنظم��ة، والتي قد تكون قادرة عىل نقل 

املنت��ج أو الخدم��ة إىل فئة “النجوم الالمعة”، ويف النهاية إىل ربع املش��اريع املدرة لألموال.  

تتطلب هذه املنتجات والخدمات اس��تثامراً لتغذيتها واكتس��اب حصة سوقية نسبية.  وقد 

تش��مل اإلسراتيجيات تطوير الس��وق، وتطوير املنتج، واالخراق، والتكامل الرأيس املقرنني 

مع الدعم املايل القوي.  

:Faithful Dogs الكالب الوفية

يف ه��ذا املوقف، تتلك املنتجات والخدمات معدل منو س��وقي منخفض، وحصة س��وقية 

منخفضة، ولكنها مربحة.  عىل س��بيل املثال، العديد من خدمات املستشفى تتضمن وحدات 

أق��ل هيمنة ُتظه��ر منواً بطيئاً، ولكن ل��و كانت مربحة، فإن هذه الوحدات تقدم مس��اهمة 

إيجابية يف إجاميل صحة املستشفى، وتقدم خط خدمة كامل.  بالنسبة للكالب الوفية، يجب 

ع��ىل املديري��ن تقييم ما إذا كانت الحصة الس��وقية املتزايدة س��تضيف للربحية أم ال.  عىل 

سبيل املثال، لو كان ميكن تحديد القطاعات املربحة، رمبا يكون من املفيد أكرث االنسحاب من 

األسواق األوسع، والركيز عىل قطاع أصغر، والحفاظ عىل الربحية.  يف هذه املواقف، قد يكون 

من املالئم استخدام إسراتيجية الوضع الراهن أو إسراتيجية تخفيض النفقات.  ولو كان من 

املرجح أن تنخفض الربحية مع مرور الوقت، ميكن استخدام إسراتيجية الحصاد أو التفكيك.  
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:Black Holes  الثقوب السوداء

 إن منتجات وخدمات الثقوب الس��وداء تتلك نسبة منو مرتفعة وحصة سوقية مرتفعة، 

ولك��ن ربحية منخفضة.  ليس��ت كل الربامج عالي��ة النمو وعالية الحص��ة مربحة يف مجال 

الرعاي��ة الصحية، عىل س��بيل املثال، املع��دات التقنية املكلفة ميك��ن أن تجعل املنظمةهي  

املقدم الوحيد لخدمة ال ميكن اسرداد تكلفتها العالية من املرىض األفراد.  مع ذلك، فإن هذه 

الخدمات ميكن أن تساهم يف الصورة اإلجاملية للمنظمة وتزيد ربحية الخدمات األخرى.  

بالرغم من ذلك، فإن امتالك حصة عالية من خدمة ذات ربحية منخفضة أو سالبة مزعج 

بش��كل كبري، و البد أن يكون هناك جهود مركزة لتقليل التكاليف )إس��راتيجية التعزيز( أو 

إضافة إيرادات بدون إضافة تكاليف ملثل هذا الربنامج.  “حينام تنع الظروف خدمًة ما من 

إنتاج الجزء األغلب من تدفقها النقدي الخاص، تصبح “ثقباً أس��وداً” ..  نجاًم منهاراً ميتص 

الضوء )الربح أو النقدية ..  وليس نجاًم المعاً ينتج نقدية أو أرباحاً”.  

ل��و كان منتج أو خدمة من فئة الثقب األس��ود ال ميكن تحويله إىل نجم المع، فإنه من 

املرجح أن يصبح “خنزيراً نقدياً”.  بالتايل فإن إس��راتيجيات التعزيز وتخفيض النفقات قد 

تكون هي األكرث مالءمة.  إضافة إىل ذلك، فإن إس��راتيجيات خطة العمل يجب استخدامها 

لتقليل النفقات وزيادة اإليرادات.  

:Problem Children األطفال اإلشكاليون

 إن األطف��ال اإلش��كاليني هم منتجات وخدم��ات منخفضة الحص��ة، ومنخفضة النمو، 

ومنخفضة الربحية، تثل تحديات ومش��كالت.  تثل بعض من املنتجات والخدمات نجوماً 

مستقبلية المعة وكالباً جرباء.  و يجب عىل اإلدارة أن تقرر أي منتجات وخدمات ستدعمها 

وأيها س��تتخلص منها.  بالنس��بة للمنتجات املدعومة، فإن تطوير الس��وق مع االلتزام املايل 

القوي مناس��ب.  بالنسبة للمنتجات التي تشعر اإلدارة أنها ال ميكن أن تصبح نجوماً المعة، 

يعد التفكيك والتصفية إسراتيجيات مناسبة.  
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:Cash Pigs خنازير النقدية

 إن منتج��ات وخدم��ات خنازير النقدية تتلك حصة عالي��ة أو مهيمنة، وهي تر بنمو 

منخف��ض، وربحية منخفضة.  من املرجح أن يك��ون خنازير النقدية هم وحدات الخدمات 

اإلس��راتيجية الراس��خة ذات الحصص املهيمنة التي اعُتربت يومياً مش��اريع مدرة لألموال، 

وعادة ما يكون لها مؤيدون راسخون يف الهرم املنظمي يدعمون استمرارها.  

إن الحل املحتمل ملش��كلة خنزير النقدية هي تخفيض التكاليف وزيادة األس��عار.  من 

ثم، فإن تخفيض النفقات العدواين قد يكون مطلوباً، وقد تسمح هذه اإلسراتيجية للمنظمة 

بالتخ��يل عن الحصة الس��وقية إليجاد قطاعات أصغر وأكرث ربحي��ة وبالتايل تخلق مرشوعاً 

أصغر ُمدراً لألموال.  

:Mangy Dogs الكالب الجرباء

ه��ي املنتجات والخدم��ات ذات النمو املنخفض، والحصة الس��وقية املنخفضة، والربح 

املنخفض، والتي لها تأثري ضار عىل املنظمة ويجب التخلص منها يف أقرب وقت ممكن.  يف 

هذا املوقف، يبدو أن هناك مقدمي خدمة أفضل قادرون عىل خدمة الس��وق، وغالباً فإن 

أفضل إس��راتيجية عند هذه النقطة هي التصفية؛ حيث س��يكون من الصعب إيجاد مشٍر 

للمنتجات والخدمات يف هذا الربع.  

 Strategic Position and  الوض��ع اإلس��تراتيجي وتقيي��م اإلج��راء

:Action Evaluation

إن الوضع اإلسراتيجي وتقييم اإلجراء )SPACE(، هو امتداد لتحليل املحفظة ثنايئ األبعاد 

 ،SPACE وهو ُيس��تخدم لتقرير امللف اإلس��راتيجي املالئم للمنظمة.  باستخدام ،)BCG(

ميكن للمدير دمج عدد من العوامل يف التحليل وفحص بديل إسراتيجي محدد من وجهات 

نظر متعددة.  يقرح تحليل SPACE مالءمة البدائل اإلسراتيجية بناًء عىل العوامل املرتبطة 

بأربع��ة أبعاد:  قوة فئة الخدمة، واالس��تقرار البيئي، وامليزة التنافس��ية النس��بية للمنظمة، 

والق��وة املالية للمنظامت.  إن مخطط SPACE البي��اين وتعريفات األرباع األربعة موضحة 
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يف الع��رض 7-8، ُم��درج تحت كل ُبعد م��ن األربعة أبعاد عوامل ميك��ن إعطاء قيم عددية 

فردية تراوح من صفر إىل 6.  ُتجمع األرقام معاً بعد ذلك، وُتقسم عىل عدد العوامل إلنتاج 

املتوسط.  إن متوسط االستقرار البيئي وامليزة التنافسية مطروح من كل منهم الرقم 6 إلنتاج 

رقم سالب.  إن متوسط كل ُبعد ُيخطط بعد ذلك عىل املحور املناسب لرسم SPACE البياين 

وربطها لخلق مضلع ذي أربعة جوانب.  إن مقاييس العامل لكل ُبعد مقدمة يف العرض 9-7، 

والذي تم ملؤه مبعلومات خاصة مبستشفى إقليمي.  إن شكل املضلع الناتج ميكن استخدامه 

لتحديد امللفات اإلسراتيجية األربعة – العدوانية، التنافسية، املحافظة، والدفاعية.  إن الربع 

صاحب أكرب منطقة هو الوضع اإلسراتيجي العام األكرث مالءمة.  

إن مقاييس العامل الظاهرة يف العرض 7-9 هي لنظام مستشفى إقليمي مقره كاليفورنيا 

متخصص يف الخدمات الصحية لكبار السن واملعتمدين عىل العالجات الكياموية.  إن نظام 

املستش��فى هذا يعمل يف بيئة مضطربة بش��كل كبري مع العديد من الضغوط التنافس��ية 

والعديد من التغريات التقنية )محور االستقرار البيئي(.  

)SPACE( عرض 7-8:  مصفوفة الوضع اإلسرتاتيجي وتقييم اإلجراء

:Aggressive Profile امللف العدواين

إن هذا امللف تقليدي يف فئة الخدمة الجذابة ذات االضطراب البيئي القليل، وتتمتع املنظمة مبيزة 

تنافسية أكيدة، والتي ميكن أن تحميها من خالل قوتها املالية.  إن العامل الحاسم هو دخول منافسني 

مرشحني  عن  والبحث  كامل،  بشكل  الفرص  استغالل  املوقف  هذا  يف  املنظمة  عىل  ويجب  جدد، 

لالستحواذ يف مناطقهم الخاصة أو املناطق املرتبطة بها، وزيادة الحصة السوقية، وتركيز املوارد عىل 

املنتجات ذات امليزة التنافسية األكيدة.

:Competitive Profile امللف التنافيس

إن هذا امللف جذاب يف فئة الخدمة الجذابة.  تتمتع املنظمة مبيزة تنافسية يف بيئة غري مستقرة نسبياً، 

العامل الحاسم تنافسية املنتج.  يجب عىل املنظامت يف هذا املوقف االستحواذ عىل موارد مالية لزيادة 

املنتج، واإلضافة لقوة املبيعات، ومد أو تحسني خط اإلنتاج، واالستثامر يف اإلنتاجية، وتقليل التكاليف، 

وحامية امليزة التنافسية يف السوق الذي مير بانحدار، ومحاولة االندماج مع منظمة غنية بالنقدية.
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:Conservative Profile امللف املحافظ

إن هذا امللف تقليدي يف السوق املستمر ذي النمو املنخفض.  وهنا، تركز املنظمة عىل االستقرار املايل، 

والعامل الحاسم هو تنافسية املنتج.  يجب عىل املنظمة يف هذا املوقف أن تشذب خط اإلنتاج، وتقلل 

التكاليف، وتركز عىل تحسني التدفق النقدي، وحامية املنتجات التنافسية، وتطوير املنتجات الجديدة، 

والدخول إىل األسواق األكرث جاذبية.  

:Defensive Profile امللف الدفاعي

هذا امللف تقليدي يف فئة الخدمة غري الجذابة والتي تفتقد فيها املنظمة إىل املنتج التنافيس والقوة 

االستعداد  املوقف  هذا  يف  املنظامت  عىل  ويجب  التنافسية،  هو  هنا  الحاسم  العامل  إن  املالية.  

لالنسحاب من السوق، وعدم مواصلة العمل عىل املنتجات املربحة هامشياً، وتقليل التكاليف بشكل 

جذري، وتقليص الطاقة اإلنتاجية، وتأجيل أو خفض االستثامرات.  

عرض 7-9:  الوضع اإلسرتاتيجي وعوامل تقييم اإلجراء

العوامل التي تحدد االستقرار البيئي

قليلة0123456عديدةالتغريات التقنية 

منخفض0123456مرتفعمعدل التضخم 

صغري0123456منخفضتباين الطلب 

ضيق0123456واسعنطاق السعر للمنتجات/الخدمات املتنافسة 

كثرية0123456قليلةالعوائق أمام دخول السوق 

منخفض0123456مرتفعالضغط التنافيس

مرن0123456مرنمرونة أسعار الطلب

0123456أخرى _______________

املتوسط – 6 = -3.7 

العوامل الحاسمة:

بيئة مضطربة إىل حد ما، منافسة قوية، العديد من التغيريات التقنية.  
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التعليقات:

من الرضوري املحافظة عىل االس��تقرار املايل بس��بب اضطراب البيئة واالستقرار النسبي 

للطلب يف أجزاء السوق و حامية السوق املتخصصة من التنافسية.  

العوامل التي تحدد قوة فئة الخدمة:  

مرتفعة0123456منخفضةاحتاملية النمو

مرتفعة0123456منخفضةاحتاملية الربح 

مرتفع0123456منخفضاالستقرار املايل 

معقدة0123456بسيطةاملعرفة التقنية 

كفء0123456غري كفءاستعاملية املوارد 

منخفضة0123456مرتفعةالكثافة الرأساملية

صعبة 0123456سهلة سهولة دخول السوق 

مرتفعة0123456منخفضةاإلنتاجية، استعاملية القدرة.  

مرتفعة0123456منخفضةأخرى )املرونة و التكيف( 

املتوسط = 3.7 

تابع عرض 9-7:

العوامل الحاسمة:  أسس جيدة وإمكانية ربح:  منافسة قوية.  

العوامل التي تحدد امليزة التنافسية:

كبرية0123456صغرية الحصة السوقية 

فائقة0123456متدنيةجودة املنتج

مبكرة 0123456متأخرةدورة حياة املنتج

ثابتة0123456متغرية دورة استبدال املنتج 

مرتفع0123456منخفضوالء العميل/املريض
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مرتفع0123456منخفضاستعاملية القدرة التنافسية

مرتفعة0123456منخفضةاملعرفة التقنية 

مرتفع0123456منخفضالتكامل الرأيس

0123456أخرى _________

املتوسط - 6= -2.4 

العوامل الحاسمة:  الحصة السوقية منخفضة:  جودة املنتج/ الخدمة جيدة جداً.  

التعليقات:  الزالت املنظمة تتمتع مبيزة تنافس��ية طفيفة بسبب الجودة ووالء العمالء، 

ولكن ميكن توقع انخفاضها بسبب تحسن أداء املنظامت املنافسة.  

العوامل التي تحدد القوة املالية:
مرتفع0123456منخفضالعائد عىل االستثامر

متوازن0123456غري متوازنالرفع املايل

متوازن0123456غري متوازنالسيولة

منخفض0123456مرتفعرأس املال املطلوب/رأس املال املتاح

مرتفع0123456منخفضالتدفق النقدي

سهلة0123456صعبةسهولة الخروج من السوق

قليل0123456كثريالخطر املتضمن يف األعامل

رسيع0123456بطئأخرى:  دوران املخزون 

املعدل =1.6

العوامل الحاسمة:  سيولة ضئيلة، دين كبري.

التعليقات:  مركز مايل ضعيف جداً؛ يجب تحس��ني تدفق النقدية لتحس��ني الس��يولة ؛ 
صعوبة التمويل الخارجي بسبب.
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عرض 7-10:  ملف SPACE لنظام مستشفى إقليمي 

ومع أن رشائح فئة خدمة املستشفيات ُتظهر إمكانية منو جيدة تجذب املنافسة القوية.  

فإن زيادة املنافس��ة تتطلب زيادة االس��تثامر يف املنش��آت الجديدة والتكنولوجيا.  الزالت 

املستش��فى تتلك ميزة تنافسية )محور ميزة تنافسية( مش��تق من الدخول املبكر للسوق، 

وهي قادرة عىل االحتفاظ بوالء العميل بسبب الخدمة عالية الجودة.  مع ذلك، فإن الوضع 

املايل للمستشفى )محور القوة املالية( ضعيف ألنها مولت املنشآت الجديدة من خالل مبلغ 

دين كبري، حيث تآكل وضع السيولة الخاص بها مام يجعل التدفق النقدي مشكلة مستمرة.

أي م��ن البدائل اإلس��راتيجية املتكيف��ة أكرث مالءمة لهذا النظ��ام اإلقليمي؟  إن األبعاد 

الخاصة بهذه املنظمة مخططة يف مصفوفة SPACE املوضحة يف عرض 7-10، والتي توضح 

أن املستش��فى تتنافس بش��كل جيد جداً يف رشيحة فئة خدمة غري مس��تقر ولكن جذاب.  

ال ميك��ن لهذه املنظمة أن تك��ون عدوانية ج��داً ألن لديها موارد مالية قليل��ة والبيئة غري 

مستقرة إىل حد ما.  من ثم، يجب أن تتبنى ملفاً تنافسياً.  
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SPACE عرض 7-11:  ملفات إسرتاتيجية ملخطط
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م��ن املهم تذكر أن مخطط SPACE هو عرض موجز، ويجب تحليل كل عامل بش��كل 
فردي كذلك.  وبصفة خاصة، العوامل ذات الدرجات املرتفعة جداً أو املنخفضة جداً يجب 
أن تتلقى انتباهاً خاصاً.  كام يتفحص أو يدرس العرض 7-11 امللفات اإلسراتيجية املحتملة 
املتنوع��ة الت��ي ميكن الحص��ول عليها يف تحلي��ل SPACE، ويوضح الع��رض 7-12 البدائل 

التكيفية لكل ملف إسراتيجي.  

إن مخط��ط SPACE لنظام املستش��فى اإلقليم��ي الذي تم بحثه س��ابقاً نتج عنه ملف 
تنافيس، ووفقاً لذلك، فإن البدائل اإلس��راتيجية األكرث مالءمة هي االخراق، وتطوير الس��وق، 
وتطوي��ر املنتج، والوضع الراه��ن، والتعزيز، مع كون أكرثها أرجحية هي التعزيز.  يجب عىل 
املستش��فى مواصلة تييز نفسها ولكنها يجب أن تعوض وضعها املايل ألن البيئة غري املستقرة 
ميكن أن تضع متطلبات غري متوقعة عىل املنظمة س��تتطلب منها ضخ إضايف لرأس املال.  ويف 
ضوء القضايا املالية للمنظمة، رمبا يكون عىل املستشفى السعي وراء أهدافها )كمثال:  تطوير 
الس��وق( من خالل إس��راتيجية تعاون لدخول س��وق.  إن إس��راتيجية التعاون – االنضامم 
لشبكة – قد تكون مهمة يف بيئة تعد فيها نظم الرعاية الصحية، وتسلسالت الرعاية الصحية، 
وش��بكات تحويل املرىض، هي املفتاح لتطوير الس��وق واالخ��راق.  يف النهاية، فإن القرارات 

اإلسراتيجية التكيفية والقرارات اإلسراتيجية لدخول السوق مرتبطان بشكل ال ينفصم.  

.SPACE عرض 7-12:  البدائل اإلسرتاتيجية ألرباع

العدوانية:  

- التنويع املرتبط.

- تطوير السوق.  

- تطوير املنتج.

- التكامل الرأيس.  

املحافظة:  

- الوضع الراهن.  

- التنويع غري املرتبط.

- الحصاد.  

التنافسية:

- االخراق.

- التعزيز.

- تطوير املنتج.

- تطوير السوق.

- الوضع الراهن.  

الدفاعية:  

- التفكيك.

- التصفية.

- إسراتيجية تقليص التكلفة.  
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:Program Evaluation تقييم البرنامج

إن تقييم الربنامج مفيد بشكل خاص للمنظامت التي تكون فيها الحصة السوقية، وقوة 

فئ��ة الخدمة، وامليزة التنافس��ية ليس��ت ذات أهمية خاصة أو غ��ري ذات صلة.  مثل هذه 

املنظامت عادة ما تكون غري هادفة للربح، أو مؤسس��ات توله��ا الوالية أو ُممولة فيدرالياً 

مثل أقسام الصحة العامة يف الوالية أو املقاطعة، وأقسام الصحة العقلية يف الوالية، ووكاالت 

الخدمة الطبية للفقراء، ومراكز صحة املجتمع، ومستش��فيات املجتمع العام.  وبالرغم من 

حقيق��ة أن ه��ذه املنظامت عامة وغري هادفة للربح، إال أنها يجب أن تطور إس��راتيجيات 

واضحة ويجب تقييم البدائل اإلس��راتيجية التكيفية املتاح��ة لها.  بالرغم من أن مصفوفة 

اإلس��راتيجية الداخلية/الخارجية وش��كل تحليل املحفظة ميكن اس��تخدامهم لتقييم برامج 

الصحة العامة، إال أن أس��اليب التقييم تأخذ يف االعتبار زيادة اإليرادات والحصة الس��وقية 

قد تكون غري مالمئة أو من الصعب اس��تخدامها.  ويقدم املنظور 7-3 نظرة عامة عىل نظام 

الصحة العامة، وخدماتها الجوهرية.  

إن املؤسس��ات العام��ة وغري الهادفة للرب��ح عادة ما تحافظ ع��ىل أي عدد من الربامج 

امُلمولة عرب مصادر مثل مخصصات الوالية، واملنح الفيدرالية، والتربعات الخاصة، والرس��وم 

مقاب��ل الخدمات... إل��خ.  ويف وزارة الصحة العامة، ميكن لهذه الربامج أن تش��مل التعليم 

بش��أن HIV/اإليدز، ومراقبة األمراض، والتحك��م يف األمراض، والتطعيامت، وتفتيش نظافة 

األطعم��ة، وفحص نظام املج��اري يف املوقع، وغريها الكثري.  ويف الع��ادة، تبدأ هذه الربامج 

إلشباع الحاجة للرعاية الصحية داخل املجتمع والتي مل يتم عالجها عرب القطاع الخاص.  إن 

“فجوات الرعاية الصحية” هذه حدثت بس��بب املتطلبات الفيدرالية أو الوالياتية للتنسيق 

والرقاب��ة عىل صحة املجتمع، وبس��بب عدد األفراد الكبري الذين لي��س لديهم تأمني رعاية 

صحية أو وسائل للدفع مقابل الخدمات.  
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المنظور 3-7:

نظرة عامة على الصحة العامة في الواليات المتحدة:

ذ عىل املستوى  تطور عمل الصحة العامة مع مرور الوقت استجابة لحاجة املجتمع، وُنفِّ

الفيدرايل ومس��توى الوالية واملس��توى املحيل.  يف عام 1988، وبعد دراس��ة مكثفة للصحة 

العامة يف س��ت واليات، عرّف معهد الطب الوظائف األساسية للصحة العامة بأنها التقييم، 

 )CDC( وتطوير السياس��ة، والضامن.  كام اقرح مركز السيطرة عىل األمراض والوقاية منها

مامرسات تنظيمية لتطبيق الوظائف الثالث األساسية.  يف ربيع عام 1994، تكونت مجموعة 

عم��ل قومية تتألف من ممث��يل وكاالت خدمات الصحة العامة ومنظ��امت الصحة العامة 

الرئيس��ية، وطورت قامئة متفق عليها ب� “الخدمات الجوهري��ة للصحة العامة”.  إن البيان 

الجدي��د حول الخدمات الجوهرية قدم رؤية للصحة العامة يف أمريكا – “أش��خاص أصحاء 

يف مجتمع��ات صحية”- وذكر أن مهمة الصحة العامة هي “تعزيز الصحة البدنية والعقلية 

ومنع املرض واإلصابة واإلعاقة”.  يصف البيان ما تس��عى الصحة العامة لتحقيقه عند توفري 

الخدمات الجوهرية للعامة، وكيف تنفذ املسؤوليات العامة األساسية.  

الخدمات األساسية:

إن االلتزام أو الغرض األس��ايس لوكاالت الصحة العامة املس��ؤولة عن الصحة والتي تركز 

عىل السكان هو:  

- الوقاية من األوبئة وانتشار األمراض.

- الحامية ضد املخاطر البيئية.

- تفادي وقوع إصابات.

- تعزيز وتشجيع السلوكيات الصحية والصحة العقلية.

- االستجابة للكوارث ومساعدة املجتمعات املحلية يف التعايف.  

- ضامن الجودة وسهولة الوصول إىل الخدمات الصحية.
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إن جزءاً من وظيفة الصحة العامة هو ضامن توافر الخدمات الصحية الجيدة.  إن دور 

الصح��ة العامة – املختلف عن الخدمات الطبية يف نفس الوقت والش��امل لها- هو ضامن 

الظ��روف الالزمة للناس ليك يعيش��وا حياة صحية، من خالل برام��ج الوقاية والحامية عىل 

نطاق املجتمع.

تخ��دم الصح��ة العامة املجتمع��ات )واألفراد داخله��ا( من خالل توف��ري مجموعة من 

الخدمات األساسية، والعديد من هذه الخدمات غري مرئية للجمهور.  عادة، يصبح الجمهور 

واٍع بالحاجة إىل خدمات الصحة العامة عندما تظهر املشكلة )عىل سبيل املثال، عند حدوث 

وباء( فقط.  وترُبز مامرسة الصحة العامة من خالل قامئة “الخدمات األساسية”.

خدمات التقييم وتشمل:  
- مراقبة الحالة الصحية لتحديد مشكالت صحة املجتمع.  

- تشخيص وبحث القضايا واملخاطر الصحية يف املجتمع.  

- البحث عن رؤى جديدة وحلول مبتكرة للمشكالت الصحية.  

خدمات تطوير السياسة وتشمل:  
- إعالم وتعليم وتكني الناس بشأن القضايا الصحية.  

- تحريك مشاركة املجتمع وإجراءاتها لتحديد وحل القضايا الصحية.  

- تطوير سياسات وخطط تدعم جهود الصحة املجتمعية والفردية.  

خدمات الضمان وتشمل:  

- تطبيق القوانني واللوائح التي تحمي الصحة وتضمن السالمة.  

- ربط الناس مع خدمات الصحة الشخصية املطلوبة، وضامن تقديم الرعاية الصحية حينام 

ال تكون متاحة.  

- ضامن وجود قوة عمل رعاية صحية عامة وشخصية كفؤة أو مقتدرة.  

- تقييم الفاعلية، وسهولة الوصول، وجودة الخدمات الصحية املقدمة لألفراد واملجمتع. 
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وضمن الس��ياق املقدم من خالل فهم البيئة الداخلية والبيئة الخارجية واإلسراتيجيات 

االتجاهية، يجب أن ترس��م هذه املؤسس��ات غري الهادفة للربح املستقبل عرب مجموعة من 

الربام��ج املمولة داخلي��اً وخارجياً.  إن مجموعة الربامج التي تحاف��ظ عليها املنظمة وتؤكد 

عليها ُتشكل إسراتيجتها التكيفية، والدرجة التي تتغري بها )توسيع النطاق، تقليص النطاق، 

الحفاظ عىل النطاق( ميثل تعديل اإلس��راتيجية التكيفية.  إن الس��ؤال األس��ايس هو:  “هل 

مجموع��ة برامجنا الحالية تحقق بفاعلية وكفاءة الرس��الة والرؤية املتعلقة باملس��تقبل؟”.  

ميكن تناول هذا السؤال عرب عملية تقييم الربنامج.  وهناك أسلوبان لتقييم الربنامج اسُتخدما 

بنجاح وهام تقييم االحتياجات/القدرات، وتحديد أولوية الربنامج.  

:Needs/Capacity Assessment تقييم االحتياجات/القدرات

إن مجموع��ة الربامج يف املنظامت غري الهادفة للربح مثل أقس��ام الصحة العامة تتحدد 

م��ن خالل )1( احتياج املجتمع، )2( إمكانية املنظ��امت وقدرتها عىل توصيل الربنامج لهذا 

املجتم��ع.  بعض الربامج بالطبع ميكن أن تكون إجباري��ة مبوجب القانون، مثل الوقاية من 

األمراض، ومراقبة األمراض، والحفاظ عىل الس��جالت الحيوية )س��جالت امليالد والوفيات(.  

م��ع ذلك، فإن االفراض هو أن الترشيع هو نتيج��ة الحتياج قوي، ويف العادة ُيدعم اإلجبار 

بتموي��ل غري تقديري أو فئوي )التمويل الذي ميكن اس��تخدامه له��دف واحد فقط(.  بناًء 

عىل ذلك، فعند تطوير إس��راتيجية ملنظم��ة صحة عامة أو منظمة غري هادفة للربح تخدم 

املجتمع، يجب إجراء تقييم االحتياجات/اإلمكانية، ويجب أن يتم تقييم احتياجات املجتمع 

أمام قدرة املنظمة )إمكانياتها( عىل تناول تلك االحتياجات.  

إن حاجة املجتمع )Community Need( هي محصلة )1( متطلبات املجتمع الواضحة 

)البيئية، والنظافة، والتحكم يف األمراض، إلخ( وفجوات الرعاية الصحية الش��خصية )الرعاية 

األساسية(، )2( الدرجة التي تأل بها املؤسسات األخرى )الخاصة والعامة( الفجوات املحددة 

يف الرعاي��ة الصحي��ة، )2( أهداف الصحة العامة/املجتمعية.  تدخل العديد من املؤسس��ات 

غري الهادفة للربح إىل س��وق الرعاية الصحية لتقديم الخدمات ملن يتم تركهم خارج النظام 

الصحي.  بالرغم من الجهود إلصالح الرعاية الصحية، فإن هذه الفجوات من املرجح أن تظل 

موجودة لبعض الوقت.  ُتحدد فجوات الرعاية الصحية من خالل مشاركة املجتمع، والضغط 
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السيايس، وتقييامت املجتمع مثل تلك التي ينفذها مركز السيطرة عىل األمراض والوقاية منها 

)CDC(.  وتتواجد هذه الفجوات ألن هناك القليل من املؤسسات الخاصة والعامة التي يف 

موضع يس��مح لها بإشباع تلك الحاجة.  حينام تكون املؤسسات املوجودة راغبة وقادرة عىل 

م��لء تلك الفجوات، فإن املنظامت العامة وغري الهادفة للربح يجب أن تقاوم غالباً الدخول 

للس��وق.  إضافة إىل ذلك، فإن أهداف الصحة العام��ة واملجتمعية يجب وضعها يف االعتبار 

عند تطوير اإلسراتيجية.  إن األهداف القومية واملجتمعية وعىل مستوى الوالية مثل أهداف 

“أشخاص أصحاء 2020” يجب أن يتم إدراجها كجزء من تقييم احتياجات املجتمع.  

القدرات املنظمية/ Organizational capacity:  هي قدرة املنظامت عىل بدء وصيانة 

وتعزيز مجموعة برامجها اإلس��راتيجية التكيفية، وتتكون القدرات املنظمية من )1( تويل 

برامج الدعم، )2( املوارد واملهارات التنظيمية األخرى، )3( الربامج التي تالئم رس��الة ورؤية 

املنظم��ة.  إن توافر التمويل هو جزء مهم من القدرة املنظمية، وُتدعم العديد من الربامج 

بالتمويل الفئوي واألوامر الرس��مية املرافقة )متطلبات الربنامج التي تصدرها س��لطة عليا، 

عادة ما تكون حكومة والية أو حكومة فيدرالية(.  مع ذلك، عادة ما ُتكمل التمويالت املحلية 

برامج التمويل الفيدرالية والوالياتية.  وبالنسبة للربامج األخرى، فإن التمويل املجتمعي فقط 

هو املتاح.  من ثم، فإن توافر التمويل هو اعتبار أس��ايس يف تطوير إس��راتيجية للمنظامت 

العام��ة وغري الهادفة للربح.  إضافة إىل ذلك، فإن املنظمة يجب أن تتلك املهارات واملوارد 

واملراف��ق واإلدارة وغريه��ا لبدء وإدارة امل��رشوع بفاعلية.  أخرياً، فإن إس��راتيجية الربنامج 

ستكون معتمدة عىل مالءمة الربنامج لرسالة املنظمة ورؤيتها للمستقبل.  إن الربامج خارج 

الرسالة والرؤية سُينظر لها عىل أنها رفاهيات أو ال لزوم لها أو هدر للموارد.  

يقدم العرض 7-13 البدائل اإلس��راتيجية التكيفية امُلش��ار لها يف املنظامت العامة عند 

تقييمه��ا الحتياجات املجتمع وإمكانية املنظمة يف تحقيق االحتياجات املحددة.  حينام يتم 

تقييم حاجة املجتمع عىل أنها مرتفعة )فجوات رعاية صحية كبرية، مؤسس��ات أخرى قليلة 

أو ال مؤسسات أخرى تتناول تلك الحاجة، والربنامج جزء من أهداف املجتمع(، ويتم تقييم 

إمكانية املنظمة بأنها مرتفعة )تويل كايف، مهارات وموارد مناسبة، ومالمئة للرسالة/الرؤية(، 

فإن املنظمة يجب أن تتبنى أحد اإلس��راتيجيات التكيفية الخاصة بتوس��يع النطاق )الربع 
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العلوي األيرس(.  إن اإلس��راتيجيات املالمئة قد تش��مل التكامل ال��رأيس، والتنويع املرتبط، 

وتطوير املنتج، وتطوير السوق، واالخراق.  

وحينام يكون تقييم حاجة املجتمع منخفضاً )ال حاجة حقيقية، الحاجة خفتت، الحاجة 

يتم تناولها اآلن بواسطة منظمة أخرى، أو الحاجة ال تالئم أهداف املجتمع( ولكن إمكانية 

املنظمة مرتفعة )تويل كاف، مهارات وموارد مناس��بة، ومالمئة للمهمة/الرؤية(، فيجب أن 

يك��ون هناك إعادة توزيع منظمة للموارد، واقراح إلس��راتيجية تكيفية بتقليص النطاق أو 

الحفاظ عليه كام هو )الربع السفيل األيرس(.  إن إسراتيجيات تقليص النطاق يجب منحها 

أولوية مع تناقص حاجة املجتمع.  مع ذلك، فإن اس��تبعاد برنامج ميكن أن يس��تغرق بعض 

الوق��ت، وبدالً م��ن ذلك ميكن لعدم اليقني املتعلق باحتياج��ات املجتمع املتغرية أن يؤدي 

للحفاظ عىل النطاق يف املدى القصري.  إن اإلس��راتيجيات التكيفية املناسبة ميكن أن تشمل 

التنويع املرتبط، وتخفيض النفقات، والحصاد، والوضع الراهن.  

حين��ام يتم تقييم احتياجات املجتمع بأنها منخفضة )ال حاجة حقيقية، الحاجة خفتت، 

الحاج��ة يت��م معالجتها اآلن بواس��طة مؤسس��ة أخ��رى، أو الحاجة ال تت��الءم مع أهداف 

املجتم��ع(، واملنظم��ة لديها القليل من امل��وارد املالية أو املوارد األخ��رى لاللتزام بالربنامج 

)إمكاني��ة املنظمة منخفض��ة(، يجب تبني إحدى اإلس��راتيجيات التكيفية لتقليص النطاق 

)الربع األمين السفيل(.  تشمل هذه اإلسراتيجيات التصفية، والحصاد، والتفكيك، وتخفيض 

النفق��ات.  حينام يتم تقييم احتياجات املجتمع عىل أنه��ا مرتفعة، ولكن إمكانية املنظمة 

منخفضة، فإن إس��راتيجية تقليص النطاق أو الحفاظ عليه س��تكون مناسبة )الربع العلوي 

األمين(.  إن إس��راتيجيات الحفاظ عىل النطاق يجب منحها أولوية بس��بب حاجة املجتمع 

املرتفع��ة، ولكن ل��و انخفضت املوارد أو انخفض التمويل، قد يك��ون التقليص مطلوباً.  إن 

البدائل اإلسراتيجية املتكيفة املناسبة تشمل التعزيز والوضع الحايل )الحفاظ عىل النطاق(، 

وتخفيض النفقات أو الحصاد )تقليص النطاق(.  حينام تصبح املوارد متاحة، وتزيد إمكانية 

املنظمة، فإن الربامج يف هذا الربع ستنتقل إىل الربع العلوي األيرس، وتسمح باختيار املزيد 

من اإلسراتيجيات العدوانية )التوسع(.  
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عرض 7-13:  القرارات اإلسرتاتيجية التكيفية ملنظامت الصحة العامة وغري الربحية 

إمكانيات املنظمة

منخفض         عايل

الحفاظ عىل النطاق/تقليص النطاق:

- التعزيز.

- الوضع الراهن.

- تخفيض النفقات.  

- الحصاد.  

توسيع النطاق:

- التكامل الرأيس.

- التنويع املرتبط.

- تطوير املنتج.

- تطوير السوق.

- االخراق.  

عايل

حاجة املجتمع

منخفض

تقليص النطاق:  

- التصفية.

- الحصاد.

- التفكيك.

- تخفيض النفقات.  

تقليص النطاق/املحافظة النطاق:

- التنويع املرتبط.

- تخفيض النفقات 

- الحصاد.

- الوضع الراهن.  

:Program Priority Setting ضبط أولوية البرنامج

األس��لوب الثاين لتطوير اإلسراتيجيات التكيفية للمنظامت غري الهادفة للربح أو الربامج 

العامة يش��مل برامج ترتيب الربامج ووضع األولويات.  إن وض��ع أولوية الربنامج مهم ألن 

احتياجات املجتمع )س��واء الحاجة نفس��ها أو ش��دة تلك الحاجة( تتغري باستمرار، واملوارد 

املنظمي��ة، من حيث التموي��ل وإمكانية املنظمة، تكون محدودة دامئاً تقريباً.  ال ش��ك أن 

هن��اك برامج كثرية الحاجة املجتمعية لها أكرب من امل��وارد املتاحة، وبناًء عىل ذلك، الربامج 

األك��رث أهمية )ورمبا تلك ذات التمويل الفئوي( ميكن توس��يعها أو الحفاظ عليها.  ويجب 

أن تتل��ك املنظمة فهاًم ألي الربامج هي األكرث أهمية، والتي يجب تزويدها بتمويل إضايف، 

والتي يجب أن يتم تقليصها أوالً لو انخفض التمويل أو ألغي بالكامل.  
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إن طبيعة الربامج والتأكيد عليها هو جزء محوري من صياغة اإلسراتيجية يف العديد من 

املنظامت العامة وغري الهادفة للربح.  مع ذلك، فإن املش��كلة يف تصنيف هذه الربامج أنها 

عادة ماُينظر إليها عىل أنها مهمة جداً أو أساسية.  هذا صحيح بشكل خاص عند استخدام 

مقياس ليكرت أو مقاييس تايزية داللية أخرى لتقييم الربامج.  بناًء عىل ذلك، من الرضوري 

تطوير أس��اليب تقييم أكرث تييزاً لهذه الربامج.  وأحد األس��اليب التي ميكن استخدامها هي 

إدراك كل برامج القيادة أو العيادة، كل منها يف صفحة منفصلة معلقة يف مناطق مختلفة يف 

الغرفة.  واستخدام ثالثة ألوان أو ثالثة أنواع من امللصقات املختلفة، واحدة لكل إسراتيجية 

طلب من كل عضو يف فريق  تكيفية- وقامئة النطاق، قلص النطاق، حافظ عىل النطاق.  س��يُ

اإلدارة فرز برامج املنظامت إىل فئات، تلك التي يجب توس��عتها وتلك التي يجب تقليصها، 

والت��ي يج��ب إبقاؤها كام هي، وهذا بناًء عىل األهمية املتصورة لكل من الربامج بالنس��بة 

لرس��الة ورؤية املنظمة.  قد تتف��ق املجموعة عىل العديد من الربامج.  وميكن للنقاش��ات 

حينه��ا أن تركز ع��ىل الربامج محل الخالف، وبعد إثارة النقاط ومناقش��تها، ميكن ترتيب أو 

تصنيف الربامج مرة أخرى، مام يؤمل أن يؤدي إىل مزيد من توافق اآلراء من قبل املجموعة.  

إن أس��لوب فرز )Q )Q-sort يقدم أس��لوباً أكرث رس��مية لتمييز أهمية الربامج ووضع 

األولوي��ات.  إن Q-sort هو ترتيب أو تصنيف يس��كن الخيارات قرساً عىل مدى سلس��لة 

متصل��ة )continum( وذل��ك يف األوضاع التي ميك��ن أن تكون االختالف��ات بني الخيارات 

صغرية جداً.  إن تقييم Q-sort للربنامج مفيد بش��كل خاص حينام يختلف الخرباء حول ما 

يجعل خيار ما أفضل من غريه.  ومن خالل تقييم الخيارات باستخدام إجراء Q-Sort، يرى 

املش��اركون أين يوجد إجامع كبري )أياً كانت األس��باب التي اس��تخدمها الخرباء(، وميتلكون 

فرصة مناقشة الخيارات التي يوجد خالف حولها )ومن املؤمل الوصول إىل إتفاق أكرب(.  

إن Q-Sort هو جزء من منهجية Q، وهي مجموعة من األفكار الفلس��فية والنفس��ية 

واإلحصائي��ة والس��ايكومرية املوجهة للبحوث حول األفراد، ويس��اعد تقييم Q-Sort عىل 

التغل��ب عىل مش��كلة تصني��ف كل الربامج بأنها مهم��ة من خالل اإلجبار ع��ىل ترتيب أو 

تصني��ف بناًء عىل مجموعة من االفراضات.  وصف Fred N.  Kerlinger يف “أساس��يات 

البحوث الس��لوكية” Q-Sort بأنه “طريقة دقيقة لعمل تصنيف رتبوي لألش��ياء”.  ومبجرد 
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أن يصنف Q-Sort رتبوياً سلس��لة من األش��ياء )الربامج(، ميكن تعيني األرقام للمجموعات 

الفرعية لألشياء ألغراض إحصائية.  

يركز Q-Sort بش��كل خاص عىل ف��رز بطاقات اللعب )الكوتش��ينة( )ويف هذه الحالة 

تث��ل البطاقة برنام��ج(، واالرتباطات بني إجابات األفراد املختلف��ني عىل Q-Sorts.  ويقدم 

Kerlinger نتائ��ج جيدة هي عدد قليل من العنارص )الربامج( تبلغ40 تم اس��تخالصها من 

قامئ��ة أكرب.  ولكن االس��تقرار اإلحصايئ واملوثوقية األكرب عادة م��ا تنتج عن 60 عنرصاً عىل 

األقل، ولكن ليس أكرث من 100.  

  .Q-Sort وهي Q لرتي��ب برامج املنظمة، ُتس��تخدم الخطوة األوىل فقط يف منهجي��ة

ويف إج��راء Q-sort، ُيطلب من كل عضو يف فريق اإلدارة فرز برامج املنظمة إىل فئات، بناًء 

عىل أهميتها املتصورة بالنس��بة لرسالة ورؤية املنظمة.  ولتسهيل املهمة، تطبع الربامج عىل 

بطاق��ات صغرية يت��م ترتيبها )فرزها( عىل مائدة، وإللزامهم وض��ع تصنيف رتبوي للربامج، 

ُيطلب من املديرين ترتيب الربامج يف تراكامت من األكرث أهمية إىل األقل أهمية.  إن أفضل 

نهج هو أن يكون عدد الفئات محدود بتسع فئات وعدد الربامج املخصصة لكل فئة يتحدد 

بطريق��ة مامثلة لضامن التوزيع الطبيعي.  من ثم، لو كانت وزارة الصحة العاملة لديها 49 

برنامج��اً منفصاًل ترغب اإلدارة يف تصنيفه��ا رتبوياً )مأخوذين من قامئة برامج أكرب(، وميكن 

فرزهم كام هو موضح يف العرض 7-14.  الحظ أنه لعمل توزيع طبيعي )أو ش��به طبيعي(، 

توض��ع 5% من الربامج يف الكوم��ة أو املجموعة األوىل، 7.5% يف املجموعة الثانية، 12.5% يف 

الثالث��ة، إلخ.  يف هذه الحالة، يكون هناك برنامج��ان يف املجموعة األوىل، وأربعة برامج يف 

املجموعة الثانية، وستة يف الثالثة، إلخ.  
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عرض 7-14:  نتائج Q-Sort لوزارة الصحة العامة
اسم الربنامج ومتوسط درجته يف كل مربع

الوقاية من 
الرسطان

4.88

نظافة 
األغذية 
البحرية
6.11

تفتيش 
السكن/
السجن
4.88

علم األحياء 
الدقيقة
4.44

التحكم يف 
العدوى
5.77

منع اإلصابة
4.77

الصحة 
املنزلية 

4.22
التطعيم/
املناعة
6.99

التعليم 
الصحي 

5.66

االستعداد 
للكوارث

4.77

ضامن 
الجودة
4.11

الدعم 
اإلداري
3.99

الوقاية من 
الدرن
6.88

تخطيط 
العائلة
5.66

تريض 
الصحة 
العامة
4.75

دعم الرعاية 
األساسية

4.11

التحكم يف 
املتجه
3.99

تنظيم 
الرصف 
الصحي
7.22

الرخيص 
واالعتامد

6.77

صحة الطفل
5.55

تقييم 
الرصاص
4.62

تعليم 
الصحة 
املدرسية

4.0

صحة 
األسنان
3.87

التنازل عن 
الرعاية 
الطبية
3.33

الوقاية من 
STD
7.22

فحص 
حديثي 
الوالدة
6.62

طب 
الطوارئ

5.50

تنظيم 
HMO
4.55

WIC
4.0

السكري
3.77

حاممات 
السباحة

3.11

صحة الغذاء 
8.0

صحة 
الحليب

7.0

إحصائيات 
الصحة
6.44

الوقاية من 
اإلشعاع
5.44

ارتفاع 
ضغط الدم

4.55

السجالت 
الحيوية

4.0

جودة الهواء 
بالداخل
3.66

صحة 
املراهق
2.66

عمليات 
أدوات 

مساعدة 
السمع
1.88

علم األوبئة
8.0

التخطيط 
والوقاية 
HIV/ من

AIDS
7.0

النفايات 
الصلبة
6.33

األمومة
5.22

علم 
البكترييا 
الدقيقة
4.55

األمصال
4.0

األعامل 
االجتامعية 
يف الصحة 

العامة
3.44

تفتيش 
السباكة
2.55

التحكم يف 
الحيوانات

1.44

األكرث أهمية
التايل يف 
األهمية

التايل يف 
األهمية

التايل يف 
األهمية

التايل يف 
األهمية

التايل يف 
األهمية

التايل يف 
األهمية

التايل يف 
األهمية

التايل يف 
األهمية

%5 %7.5 %12.5 %15 %20 %15 %12.5 %7.5 %5
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ُيع��ني لكل برنامج درجة تراوح م��ن 1 إىل 9؛ حيث 1 للربامج األقل تقيياًم و 9 للربنامج 

األع��ىل تقيياًم، والرقم يعتم��د عىل املجموعة التي يوضع فيها الربنامج.  تش��ري الدرجة إىل 

تصور األفراد ألهمية الربامج بالنس��بة لرؤية ورس��الة املنظمة، ويتط��ور ملف الربنامج من 

خالل حساب متوسط درجات األعضاء األفراد لكل برنامج.  

بناًء عىل نتائج Q-Sort، ميكن تحديد الربامج لغايات التوسع أو التقليص أو الحفاظ عىل 

النطاق.  وبالنس��بة لربامج الصح��ة العامة يف العرض 7-14، فإن برام��ج صحة الغذاء، وعلم 

 ،)STD( ًاألوبئ��ة، وتخطيط وعمليات الرصف الصحي، والوقاية من األمراض املنقولة جنس��يا

إلخ، ميكن وضعها يف فئة التوسع، أما الوقاية من الرسطان، وفحص أماكن السكن أو املساكن/

السجون، الوقاية من اإلصابة، إلخ، فيمكن وضعها يف فئة الحفاظ عىل النطاق، بينام التفتيش 

عىل السباكة، وقوانني مجلس أدوات مساعدة السمع، والتحكم يف الحيوانات فيمكن تقليصها.  

يعمل إجراء Q-Sort بش��كل جيد باس��تخدام مجموعات مختلفة م��ن االفراضات أو 

الس��يناريوهات اإلس��راتيجية.  كمثال، رمبا ميكن فرز الربامج عدة مرات، كل منها بناًء عىل 

س��يناريو مختلف، بعدها ميكن للمجموعة أن تحدد أي الس��يناريوهات هو األكرث ترجيحاً 

واتخاذ القرار بناء عىل ذلك.  

 Evaluation of the Market  تقييم إس��تراتيجيات دخ��ول الس��وق

:Entry Strategies

مبجرد اختيار توسيع النطاق أو الحفاظ عىل النطاق عرب إسراتيجيات التعزيز التكيفية، 

يجب اس��تخدام إس��راتيجية أو أكرث من إسراتيجيات دخول الس��وق للتمكني من االقتحام 

الس��وقي أو الحصول عىل حصة أكرب منه.  تتطلب كل إسراتيجيات التوسع التكيفية بعض 

النش��اط للوصول للمزيد من املستهلكني باملنتجات والخدمات، وباملثل، تشري إسراتيجيات 

التعزي��ز إىل أن املنظمة يجب أن تحس��ن ما تفعله بالفعل، وال��ذي يتطلب تحليل دخول 

الس��وق.  إن إس��راتيجيات تقليص النطاق هي أس��اليب إما لرك األسواق برسعة أو ببطء، 

وبالتايل ال تتطلب قراراً إسراتيجياً بدخول السوق.  

تش��مل إس��راتيجيات دخول الس��وق االس��تحواذ، منح الراخيص، اس��تثامر االستثامر 
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الرأساميل، االندماج، التحالف، املرشوع املشرك، التطوير الداخيل، املرشوع الداخيل، و إعادة 

تكوين سلس��لة القيمة.  بالرغم من أن أي إس��راتيجية من هذه اإلسراتيجيات )أو العديد 

منها( ميكن استخدامها لدخول السوق، إال أن االستحواذات واالندماجات والتحالفات تلقت 

أكرب انتباه من اإلعالم عىل مر الِعقد املايض.  إن االستحواذ هو إسراتيجية الرشاء األساسية، 

واالندماجات والتحالفات هي إسراتيجيات التعاون األساسية.

ُتعد اإلس��راتيجية املحددة لدخول الس��وق مالمئ��ة بناًء عىل )1( الظ��روف الخارجية، 

)2( نق��اط القوة والضع��ف الداخلية ذات الصلة واملعتمدة عىل م��وارد املنظمة وكفاءاتها 

وقدراتها، )3( وأهداف املنظمة.  كل واحدة من هذه املجاالت الثالثة يجب تقييمها بدقة.  

 :External Conditions الظروف الخارجية

إن االعتبار األول يف اختيار إس��راتيجية دخول السوق هو تقييم البيئة.  كام أن مراجعة 

القضايا البيئية الخارجية واملستندات الداعمة )انظر الفصول 2 و3( يجب أن تقدم معلومات 

لتحديد أي من إس��راتيجيات دخول الس��وق هي األكرث مالءمة.  يقدم العرض 7-15 قامئة 

بالظروف الخارجية املمثلة واملالمئة لكل إسراتيجية من إسراتيجيات دخول السوق.  

عرض 7-15:  الظروف الخارجية املالمئة إلسرتاتيجيات دخول السوق:

الظروف الخارجية املناسبة.إسرتاتيجية دخول السوق

- سوق متنام.  االستحواذ 

- مرحلة مبكرة يف دورة حياة املنتج أو مرحلة نضج طويلة.  

- مرشح جيد لالستحواذ.  

- اقتصاديات نطاق عالية الحجم )تكامل أفقي(.  

- اقتصاديات نطاق يف التوزيع )تكامل رأيس(.  

- استثامر رأساميل مرتفع لدخول السوق.  منح الرخيص

- طلب فوري مرتفع عىل املنتج/الخدمة.  

- املراحل املبكرة لدورة حياة املنتج.

- تقنية متغرية برسعة.  االستثامر يف االستثامر الرأساميل.  

- منتج/خدمة يف مرحلة التطوير املبكرة.
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الظروف الخارجية املناسبة.إسرتاتيجية دخول السوق

- مرشح جذاب لالندماج )تأثري تضافري(.االندماج.  

- مستوى مرتفع من املوارد املطلوبة لإلكامل.  

- الرشيك املتحالف لديه موارد وكفاءات وإمكانيات ُمكملة.  التحالف 

- ميتلك الرشيك املتحالف مكانة مامثلة.  

- يتطلب السوق خطاً كاماًل من املنتجات/الخدمات.  

- السوق ضعيف وتسلسل مستمر من الخدمات مرغوب.  

- مرحلة النضج يف دورة حياة املنتج.

- متطلبات رأساملية عالية للحصول عىل املهارات/الخربات الرضورية.  املرشوع املشرك 

- منحنى تعلم طويل للحصول عىل الخربة الرضورية.

- مطلوب مستوى مرتفع للتحكم يف املنتج )الجودة(.التطوير الداخيل

- املراحل املبكرة من دورة حياة املنتج.

- مرحلة تطوير املنتج/الخدمة.  املرشوع الداخيل

- مطلوب تطوير رسيع/دخول للسوق.  

- مطلوب نهج جديد تقنياً وتسويقياً وإنتاجياً.  

- املنافسة التي يهيمن عليها مقدمو الخدمة التقليديون.  إعادة تكوين سلسلة القيمة

- فجوة مخصصة يف السوق تم تحديدها.  

- مطلوب نهج جديد تقنياً وتسويقياً وإنتاجياً.

 Resources, Competencies, and الم��وارد والكف��اءات الق��درات
  :Capabilities

ك��ام هو موض��ح يف العرض 7-16، فإن كل إس��راتيجية لدخول الس��وق تتطلب موارد 

وكفاءات وقدرات مختلفة إىل حد ما.  وقبل اختيار اإلس��راتيجية املالمئة لدخول الس��وق، 

يجب إجراء مراجعة لنقاط القوة والضعف التنافسية الداخلية والخارجية ذات الصلة )انظر 

الفصل الرابع(.  ميكن اختيار إسراتيجية دخول السوق لو كانت املهارات واملوارد والكفاءات 

واإلمكانيات )املميزات التنافسية( املطلوبة موجودة لدى املنظمة بالفعل.  من ناحية أخرى، 

لو مل تكن موجودة، يجب اختيار بديل آخر أو تبني إسراتيجية جمع ملرحلتني أو أكرث.  إن 

املرحلة األوىل س��تكون موجهة لتصحيح نقطة الضعف )العيب التنافيس( الذي مينع اختيار 
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اإلسراتيجية املرغوبة، واملرحلة الثانية ستكون بدء اإلسراتيجية املرغوبة لدخول السوق.  يف 

بعض الحاالت، قد يكون مطلوباً إعادة تصميم أو إعادة هندسة كاملة للعملية قبل التمكن 

من تطبيق اإلسراتيجية، ويقدم املنظور 7-4 بعض الرؤية حول متطلبات إعادة الهندسة.  

عرض 7-16:  املوارد والكفاءات واإلمكانيات الداخلية املالمئة إلسرتاتيجيات دخول السوق:

املوارد والقدرات املالمئة )نقاط القوة(إسرتاتيجية دخول السوق

- املوارد املالية.االستحواذ 
- القدرة عىل إدارة املنتجات واألسواق الجديدة.

- القدرة عىل دمج الثقافات التنظيمية والهياكل التنظيمية.
- القدرة عىل تصحيح الحجم للمنظمة املتحدة.  

- املوارد املالية )رسوم الرخيص(.منح الرخيص
- املنظمة الداعمة لتنفيذ الرخيص.

- القدرة عىل دمج املنتج/ السوق الجديد يف املنظمة الحالية.

- رأسامل الستثامره يف مشاريع املضاربة.  االستثامر يف االستثامر الرأساميل.  

- القدرة عىل تقييم واختيار الفرص ذات درجة النجاح العالية.

- اإلدارة راغبة يف التخيل عن السيطرة أو مقاسمتها.  االندماج.  
- القدرة عىل تصحيح الحجم.  
- خط املنتج/الخدمة املكمل.  

- القدرة عىل دمج الثقافات املنظمية والهياكل املنظمية.  

- نقص املهارات/ املرافق/ الخربة التنافسية.التحالف 

- الرغبة يف إنشاء نظام متكامل رأسياً.

- الحاجة للسيطرة عىل تدفق املرىض.

- القدرة عىل تنسيق املجالس.

- االستعداد للتخيل عن بعض السيطرة.

- عدم وجود كفاءة مميزة.املرشوع املشرك 

- الحاجة إىل موارد وقدرات إضافية.

- عدم وجود ما يكفي من الوقت لتطوير املوارد الداخلية والكفاءات، 

أو القدرات.

- املرشوع مختلف عن الكفاءة األساسية.

- االفتقار للمهارات والخربة املطلوبة.
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املوارد والقدرات املالمئة )نقاط القوة(إسرتاتيجية دخول السوق

- الخربات التقنية.التطوير الداخيل

- الكفاءة التسويقية.

- القدرة التشغيلية )العملياتية(.

- قدرات البحث والتطوير.

- التنظيم الوظيفي القوي )املرتكز عىل التخصص(.

- الخربة يف إدارة املنتج / الخدمة.

- املوارد املالية.املرشوع الداخيل

- تنظيم املشاريع.

- القدرة عىل عزل املرشوع عن بقية املنظمة.

- الخربات التقنية.

- الكفاءة التسويقية.

- القدرة التشغيلية.

- توافر التكنولوجيا الجديدة.إعادة تكوين سلسلة القيمة

- تنظيم املشاريع.

- القدرة عىل إعادة ترتيب سلسلة القيمة.

- القدرة عىل تكييف ) تعديل( منوذج األعامل.

:Organizational Goals األهداف المنظمية

بجان��ب العوامل الداخلية والخارجي��ة، تلعب األهداف املنظمي��ة دوراً مهاًم يف تقييم 

إسراتيجيات دخول السوق املناسبة.  وكام هو موضح يف العرض 7-17، فإن التطوير الداخيل، 

واملش��اريع الداخلية، وإعادة تكوين سلس��لة القيمة يقدمون أع��ىل درجة من التحكم يف 

التصميم واإلنتاج والعمليات والتس��ويق إلخ املتعلقة باملنتج أو الخدمة.  من ناحية أخرى، 

يقدم الرخيص واالس��تحواذ والدمج واالس��تثامر يف االس��تثامرات الرأس��املية أرسع دخول 

للس��وق، ولكن التحكم يف التصميم واإلنتاج والتس��ويق وغريها منخفض عىل املدى القصري 

)عىل املدى الطويل ميكن أن تس��يطر املنظمة بش��كل كامل(.  وتقدم التحالفات واملشاريع 

املش��ركة دخوالً رسيعاً نس��بياً مع درجة من التحكم.  إن املقايضة بني رسعة دخول السوق 

والتحكم املنظمي يف املنتج أو الخدمة يجب عىل اإلدارة تقييمها يف ضوء األهداف املنظمية.
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المنظور 4-7:

إعادة الهندسة – إعادة التفكير في تقديم الرعاية الصحية:

ُتستخدم إعادة الهندسة كجزء من التخطيط اإلسراتيجي ملساعدة املنظامت عىل إعادة 

التفكري يف الطريقة التي ُتدار بها العمليات يف املنظامت.  وتس��تخدم العديد من منظامت 

الرعاية الصحية إعادة الهندسة لتخطي الحدود بني األقسام إلعادة تصميم العملية بالكامل.  

James Champy و Michael Hammer لق��د ع��رف مؤسس��اها ومؤيداه��ا الرئيس��ان

إعادة الهندس��ة بأنها “إعادة التفكري األساس��ية وإعادة التصميم الجذرية للعملية لتحقيق 

التحس��ينات الكبرية يف مقاييس األداء الحاس��مة واملعارصة، مثل التكلفة والجودة والخدمة 

والرسعة”.  إن الكلامت املهمة يف هذا التعريف هي “جذرية” و“عملية”.  

تتجاوز إعادة الهندس��ة برامج تحسني الجودة التي تسعى لتحقيق تحسينات هامشية.  

فهي تطلب من فريق “أن يبدأ من البداية” ويعيد تصميم عملية جذرياً وبالكامل.  وهذا ال 

يعني التالعب مبا هو موجود بالفعل أو عمل تغيريات إضافية ترك الهياكل األساسية سليمة، 

ب��ل تتجاه��ل ما هو موجود وتركز عىل م��ا يجب أن يكون.  إن الورق��ة الجديدة النظيفة، 

وتحطي��م االفراضات، وإلقاء كل يشء من الناف��ذة والبدء من جديد بنكهة إعادة التصميم 

التقطت وأثارت خيال املديرين من كل الصناعات.  تتطلب إعادة التصميم الجذرية اإلبداع 

والرغبة يف تجربة أش��ياء جديدة، وأس��ئلة حول رشعية كل املهام واإلجراءات، والتشكيك يف 

كل االفراضات، وتحطيم كل القواعد املمكنة، واالعتامد عىل رغبات واحتياجات املستهلكني.  

إن العملية هي مجموعة أنش��طة مكتملة م��ن البداية للنهاية تخلق معاً قيمة للعميل.  

ولقد أصبحت العديد من املنظامت متخصصة جداً لدرجة أن القليل فقط من الناس يفهمون 

العملية الكاملة الخاصة بخلق قيمة للعميل.  يف املايض، ركزت املنظامت عىل تحس��ني أداء 

املهام الفردية يف وحدات وظيفية )متخصصة( منفصلة بدالً من الركيز عىل العمليات الكاملة 

الت��ي تتخطى عادة تخصصات وظيفة عدي��دة.  كان الجميع يركزون عىل أداء املهمة، ولكن 

مل يك��ن هناك أحد يركز لريى ما إذا كانت كل املهام معاً تنتج النتائج املقصودة للعميل.  إن 

التحسينات الكبرية ميكن تحقيقها فقط من خالل تحسني أداء العملية بأكملها.  

ل��يك تكون اإلدارة ناجحة، يجب أن تكون عىل اس��تعداد لتدم��ري الطرق القدمية للقيام 
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باألش��ياء وتبدأ من جديد.  وتحدث العديد من التغي��ريات يف املنظمة أو الوحدة عند بدء 

إعادة الهندسة:  

- تغيري وحدات العمل – من األقسام الوظيفية إىل فرق العملية.  

- تغيري الوظائف – من املهام البسيطة إىل العمل متعدد األبعاد.

نني.   - تغيري أدوار الناس – من امُلتَحَكم فيهم إىل امُلَمكَّ

- تغيريات اإلعداد للوظيفة – من التدريب إىل التعليم.  

- تغيري تركيز مقاييس األداء والتعويض – من النشاط إىل النتائج.  

- تغيري معايري التقدم – من األداء إىل القدرة.  

- تغيري السلوك – من الحامي إىل املنتج.  

- تغيري املديرين – من مرشفني إىل مدربني.  

- تغيريات الهيكل التنظيمي – من هرمي إىل مسطح.  

- تغيري التنفيذيني – من حافظي سجالت إىل قادة.  

حدد Michael Hammer سبعة مبادئ إلعادة الهندسة المنظمية:  

1- الركيز حول النواتج وليس املهام، فمن خالل الركيز عىل الناتج املرغوب، ينظر الناس يف 
طرق جديدة إلنجاز العمل.  

2- األشخاص الذين يستعملون الناتج يجب أن ينفذوا العملية.  

3- ضم معالجة املعلومات يف العمل “الحقيقي” الذي ينتج املعلومات.  

4- التعامل مع املوارد املتناثرة جغرافياً كام لو كانت مركزية.  

5- ربط األنش��طة املتوازية بدالً من دمجها.  من خالل تنس��يق أنواع العمل املتشابهة وهي يف 
ز وأن يتم ترسيع العملية.   مرحلة العملية وليس بعد إكاملها، وميكن للتعاون األفضل أن ُيعزَّ

6- الس��امح “للفاعلني” بإدارة أنفس��هم؛ حي��ث ميكن للمنظامت التخلص من مس��تويات 
املديري��ن الزائدة من خالل اتخاذ القرارات حي��ث يؤدى العمل، وبناء الضوابط الذاتية 

)الداخلية( يف العملية.

7- التقاط املعلومات مرة واحدة ومن مصدرها.   
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 Evaluation of the Competitive تقييم اإلستراتيجيات التنافس��ية

:Strategies

بعد اختيار إس��راتيجيات دخول الس��وق، يجب تحديد املوقف اإلسراتيجي، وَموضعة 

املنتجات/ الخدمات داخل الس��وق باس��تخدام اإلس��راتيجيات العامة مثل قيادة التكلفة، 

والتاميز أو الركيز.  إن كل اإلسراتيجيات التكيفية )توسيع وتقليص والحفاظ عىل النطاق( 

تتطلب موقفاً إسراتيجياً واضحاً وإسراتيجيات موضعة واضحة.  

:Strategic Posture الموقف اإلستراتيجي

يتعلق املوقف اإلسراتيجي بالعالقة بني املنظمة والسوق، ووصف منط السلوك اإلسراتيجي.  

تشمل املواقف اإلسراتيجية املناس��بة املدافع، والباحث، واملحلل.  أي منها قد يكون مناسباً، 

وهذا يخضع ل�:  البيئة الخارجية، والطبيعة املتغرية للس��وق، واملنافسة، واملوارد، والكفاءات، 

والقدرات )املميزات التنافس��ية( للمنظمة، ورؤيتها وقيمها.  من املهم التأكد من أن املوقف 

اإلسراتيجي مرتبط بإسراتيجيات دخول السوق واإلسراتيجيات التكيفية ومتالمئة معها.

عرض 7-17:  إسرتاتيجيات دخول السوق واألهداف املنظمية:
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:External Conditions الظروف الخارجية

إن الظروف الخارجية مهمة جداً يف اختيار املوقف اإلس��راتيجي.  وتيل إس��راتيجيات 

املداف��ع ألن تكون ناجحة حينام تكون البيئة الخارجية مس��تقرة نس��بياً )التغيري منخفض 

ومتوقع بش��كل معقول(.  ويكون التنافس يف هذه البيئات منخفضاً، والعوائق أمام دخول 

الس��وق مرتفعة.  وبالتأكيد إن إسراتيجية كفاءة الكلفة لدى املدافع تيل إىل جعل عوائق 

الدخول أعىل.  وألن املنظامت املدافعة تركز عىل خط إنتاج ضيق، وأن هذه اإلس��راتيجية 

تعمل بأفضل شكل عند توقع دورات حياة منتج طويلة نسبياً.  إضافة إىل ذلك، فإن دورات 

حي��اة املنتج الطويلة تس��مح للمنظمة بااللتزام بالتكامل ال��رأيس، وتطوير كفاءة التكلفة، 

وخلق عمليات روتينية.  وتكون إس��راتيجيات املدافع يف أقىص فاعلية لها يف مرحلة النضج 

يف دورة حياة املنتج.  إن املخاطر املرتبطة مبوقف املدافع هي أن دورة حياة املنتج س��يتم 

اختصارها بشكل كبري بسبب التغيري الخارجي )تقنية جديدة كمثال( أو أن منافساً ما ميكن 

أن يأخذ بطريقة أو أخرى وبشكل غري متوقع حصة سوقية.  

يعمل الباحثون بش��كل جيد يف البيئات املضطربة رسيعة التغيري.  ويأيت التغيري يف تلك 

البيئ��ات برسعة كبرية لدرجة أنه يوجد القليل من املكافآت للكفاءة.  بدالً من ذلك، القدرة 

عىل دمج أحدث التقنيات والس��امت أو التصميامت س��تحصد أع��ىل املكافآت.  إضافة إىل 

ذلك، الباحثون ناجحون يف اس��تغالل التكنولوجيا عرب أس��واق متعددة )يبحثون يف أسواق 

جديدة عالية النمو(.  وعادة ما تكون املنتجات يف املرحلة التمهيدية أو مراحل النمو املبكر 

يف دورة حياة املنتج، وتيل الدورة ألن تكون قصرية نس��بياً.  ونتيجة لهذا، قد تكون عوائق 

الدخول منخفضة، وش��دة املنافس��ة عادة منخفضة )يوجد مس��احة للجميع(.  ومع نضج 

املنتج��ات أو الخدمات، تنتقل املنظامت الباحث��ة إىل منتجات وخدمات جديدة، وعادة ما 

تك��ون يف املراحل التمهيدية من دورة حياة املنت��ج.  يفكك الباحثون منتجاتهم وخدماتهم 

اآلخذة بالنضج للمنظامت املدافعة الناجحة واملتامسكة.  

يعمل املحللون بشكل جيد يف البيئات التي يوجد فيها تغيري متوسط أو معتدل، وبعض 

فئات املنتجات املس��تقرة بش��كل كبري، وبعض املنتجات اآلخذة بالتغري.  تيل املنافسة ألن 

ل تجاهل تط��ورات املنتج الجديد،  تك��ون مرتفعة نس��بياً، وال ميكن لهذه املنظ��امت تحمُّ

واألسواق، أو فئات املنتج.  إن دورة حياة املنتج ملنتجاتهم املستقرة طويلة إىل حد ما، ولكن 
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هن��اك ابت��كارات واضطرابات دورية.  ومن ثم.  يجب عىل هذه املنظامت دخول أس��واق 

جدي��دة ومج��االت منتج جديدة.  ال يدخ��ل املحللون عادة الس��وق يف املرحلة التمهيدية 

من دورة حياة املنتج.  بدالً من ذلك، يراقبون تطورات املنتج والس��وق بحرص )الباحثني(، 

ويدخلون األس��واق واملنتجات التي تبدو واعدة أك��رث يف مرحلة النمو املبكر يف دورة حياة 

املنتج )يس��تخدمون أحد إس��راتيجيات دخول الس��وق(.  ويحاول املحلل��ون الحفاظ عىل 

التوازن مع كل من املنتجات والخدمات واألسواق يف مرحلة النضج والنمو.  

إن الظروف الخارجية املالمئة لكل من املواقف اإلسراتيجية ملخصة يف العرض 18-7.  

عرض 7-18:  الظروف الخارجية املالمئة للمواقف اإلسرتاتيجية:

الظروف الخارجية املالمئةاملوقف اإلسرتاتيجي

- بيئة خارجية مستقرة.  املدافع
- تغيري تنظيمي/سيايس متوقع.  

- تغيري تقني وتنافيس بطيء.  
- منتجات وخدمات يف مرحلة النضج يف دورة حياة املنتج.  

- دورة حياة املنتج طويلة نسبياً.  
- عوائق كبرية أمام الدخول.  

- بيئة مضطربة.  املنقب
- تغيري تقني وسيايس/تنظيمي، واقتصادي رسيع.  

- مرحلة التقديم أو إطالق املنتج/ الخدمة ومراحل النمو املبكر يف دورة حياة املنتج.  
- ميكن استخدام التكنولوجيا عرب األسواق.  

- كثافة منخفضة الشدة يف املنافسة.  
- فرص منتجات وأسواق متعددة.  

- عوائق منخفضة نسبياً أمام الدخول لألسواق.

- بيئة تتغري باعتدال.  املحلل
- تغيري تقني وتنظيمي واقتصادي واجتامعي وتنافيس يفتح فرصاً جديدة.  

- بعض املنافسة يف األسواق القدمية والجديدة.  
- بعض املنتجات واألسواق املستقرة.

- بعض فرص األسواق واملنتجات الجديدة.  
- مرحلة النمو والنضج يف دورة حياة املنتج للمنتجات املوجودة.  

- مرحلة النمو يف دورة حياة املنتج للمنتجات الجديدة.  
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 Internal Resources,  الم��وارد والكف��اءات و الق��درات الداخلي��ة

:Competencies, Capabilities

كام هو موضح يف العرض 7-19، هناك نقاط قوة معينة مرتبطة مع كل موقف إسراتيجي.  

بالنسبة ملوقف املدافع، يجب أن تكون املنظمة قادرة عىل تطوير تقنية جوهرية وأن تكون 

كفؤة جداً بالنسبة للتكلفة.  وتحاول املنظامت املدافعة تقليل التكاليف من خالل التكامل 

الرأيس، وتخصص العاملة، وهيكل تنظيمي معرف جيداً، والتحكم املركزي، املعايري املوحدة، 

وتقليل التكلفة مع الحفاظ عىل الجودة.  من ناحية أخرى، يتحرك املنقبون باس��تمرار من 

و إىل املنتجات واألس��واق باحثني عن منو عال.  لذلك، فإنهم يحتاجون إىل هياكل تنظيمية 

ونظ��م وإجراءات.  ويعتمد الباحث��ون عىل التحكم الالمركزي.  وهذه األنواع من املنظامت 

ال ترك��ز عىل تطوير الكف��اءة وإمنا تركز عىل تطوير املنتجات والخدم��ات الجديدة وتبنيها 

مبكراً.  يحاول املحللون موازنة إس��راتيجيات امُلدافع يف األسواق املستقرة مع بعض البحث 

يف أسواق نامية مختارة، وعادة ما تكون إدارة هذه املنظامت أمراً صعباً ألنها يجب أن تزج 

مستويات عالية من املعايري القياسية والروتني مع املرونة وقابلية التكيف.  

عرض 7-19:  املوارد والكفاءات واإلمكانيات املناسبة للوضعيات اإلسرتاتيجية:

املوارد والكفاءات و القدرات املناسبة )نقاط القوة(املوقف اإلسرتاتيجي

- القدرة عىل تطوير تقنية جوهرية واحدة.  املدافع

- القدرة عىل أن تكون كفؤة جداً بالنسبة للتكلفة.

- القدرة عىل حامية السوق من املنافسني.

- القدرة عىل املشاركة يف إسراتيجية التكامل الرأيس.  

- تأكيد اإلدارة عىل التحكم املركزي/االستقرار.  

- الهيكل يتصف بتقسيم العاملة حسب التخصص.  

- قنوات االتصاالت الهرمية املحددة جيداً.  

- الخربة يف التحكم يف التكلفة.  

- إجراءات وأساليب محددة جيداً.  

- درجة عالية من الرسمية واملركزية.  
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املوارد والكفاءات و القدرات املناسبة )نقاط القوة(املوقف اإلسرتاتيجي

- القدرة عىل تعديل التنظيم ليناسب مجموعة متنوعة من القوة الخارجية.  املنقب

- املرونة التقنية واإلدارية.

- القدرة والكفاءة يف تطوير واستخدام التقنيات الجديدة.  

- القدرة عىل نرش وتنسيق املوارد بني الوحدات الالمركزية املتعددة.  

- التخطيط والتحكم الالمركزي.  

- الهيكل املرن.  

- الخربة يف التسويق والبحث والتطوير.  

- درجة منخفضة من الرسمية )القليل من اإلجراءات واألساليب املحددة(.  

)الروتني( املحلل والرتابة  القياسية  املعايري  من  عالية  مستويات  خلق  عىل  القدرة   -

للمنتجات/ األسواق الجوهرية مع مرونة وقابلية تكيف للمنتجات/ األسواق 

الجديدة.  

- الهيكل املناسب لكل من مجاالت العمليات املستقرة والعمليات الديناميكية.  

- قنوات تواصل جانبية ورأسية فعالة.

- العديد من املهارات اإلدارية املختلفة مطلوبة.  

- فريق إسراتيجية وتخطيط فعال.  

:Positioning Strategy إستراتيجيات الموضعة

كام ناقشنا يف الفصل السادس، فإن املنتجات/ الخدمات ميكن وضعها يف كامل السوق أو 

يف جزء محدد من السوق.  وُتستخدم قيادة التكلفة والتاميز كإسراتيجيات لكامل السوق، 

أو ُيستخدمان للركيز عىل جزء محدد من السوق.  

يتطل��ب التواج��د يف الس��وق وضع املنتج��ات والخدم��ات وجهاً لوجه م��ع املنتجات 

والخدمات املنافس��ة.  ومثل أنواع اإلس��راتيجية األخرى، تعتم��د املوضعة عىل نقاط القوة 

والضعف )املميزات والعيوب التنافس��ية( يف املنظمة، والقضايا يف البيئة الخارجية.  بصيغة 

أخ��رى، تعتمد كيفية وض��ع املنتج أو الخدمة عىل املوقف التناف��يس للمنظامت.  من ثم، 

يجب اختيار إس��راتيجيات املوضعة بن��اًء عىل املوارد والكفاءات والق��درات )نقاط القوة 

التنافسية ذات الصلة(، وكذلك املخاطر البيئية.  عىل سبيل املثال، سيكون من الصعب عىل 
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مستش��فى مجتمعي عام يف منطق��ة حرضية تعتمد عىل تويل ضئيل م��ن املقاطعة التي 

يعمل فيها أن توضع يف نفس موضع مستشفى عايل التقنية يف املنطقة )إسراتيجية التاميز(.  

عىل العكس، املستشفى املمولة جيداً والتي تستخدم أحدث التقنيات من املرجح أن توضع 

يف موضع قائد يف التكلفة.  

:External Conditions الظروف الخارجية

إن كل إسراتيجية من إسراتيجيات املوضعة العامة لها مخاطرها الخارجية الخاصة التي 

يج��ب عىل املنظمة تقييمها )انظر العرض 7-20(.  رمبا يكون أكرب خطر لقيادة التكلفة هو 

التغيري التقني.  إن التغيري التقني يف العمليات ميكن أن يسمح للمنافسني بتحقيق مميزات 

يف التكلفة.  والتغيري التقني يف املنتجات/الخدمات ميكن أن ينتج عنه تايز، مام يجعل منتج 

قائد التكلفة مرغوباً بدرجة أقل.  

إن املخاط��ر األكرث أهمية للمنظمة التي تختار إس��راتيجية التاميز هي أن التأكيد عىل 

التاميز يرفع التكاليف بدرجة مرتفعة جداً بالنسبة للسوق، أو أن السوق يفشل يف رؤية أو 

فهم أو تقدير التاميز.  إضافة إىل ذلك، فإن هناك مخاطر عىل املنظمة التي تبني إسراتيجية 

الركيز.  تعتمد املنظمة املركزة عادة عىل جزء صغري من السوق ميكن أن يتناقص حجمه، أو 

املش��رين ميكن أن يتحولوا لسوق أوسع للمنتجات والخدمات.  إن الحركات تجاه منتجات 

وخدمات السوق الواسع ستحدث إذا أصبحت الفروق يف التكلفة أو التاميز غري واضحة.  

 Internal Resources, الم��وارد والكف��اءات والق��درات الداخلي��ة

:Competencies, and Capabilities

يقدم العرض 7-21 نقاط القوة الداخلية املناس��بة لكل إس��راتيجية من إس��راتيجيات 

املوضع��ة.  وليك تس��تخدم املنظمة إس��راتيجية قيادة بالتكلفة، يج��ب أن تتلك أو تطور 

القدرة عىل تحقيق ميزة تكلفة حقيقية )وليس س��عر( من خالل أحدث املعدات واملرافق 

وعملي��ات منخفض��ة التكلفة.  إن هذه امليزة التنافس��ية يجب املحافظ��ة عليها من خالل 

الرقابة املشددة والركيز عىل اقتصاديات الحجم.
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يتطل��ب التامي��ز القدرة عىل تييز املنت��ج أو الخدمة عن املنافس��ني اآلخرين.  وعادة، 

يتطلب هذا خربة تقنية، وتس��ويقاً قوياً ومس��توى مرتفعاً يف امله��ارة، وتأكيداً عىل تطوير 

املنتج.  إن إس��راتيجية الركيز موجهة نحو جزء محدد يف الس��وق، ولكن ميكن اس��تخدام 

إم��ا قي��ادة التكلفة أو التاميز.  من ثم، فإن الكفاءات املالمئة واحدة س��واًء إلس��راتيجيات 

جزء محدد من الس��وق معني أو الس��وق بأكمله.  من املهم بالنسبة للمنظامت التي تتبنى 

إس��راتيجية الركيز أن ترصد سوقها عن كثب، بحيث تتمكن من تلبية الحاجات املتخصصة 

بش��كل كامل وتعقب التغيريات يف الس��وق بعناية.  بخالف ذلك، ميكن للتغريات يف السوق 

أن تثبط التاميز أو قيادة التكلفة.  ميكن اس��تخدام قياس األداء )benchmarking( )انظر 

املنظور 7-5( عادة لتقييم نقاط القوة الداخلية الحالية لتطبيق اإلسراتيجيات بنجاح.

عرض 7-20:  املخاطر الخارجية املرتبطة مع إسرتاتيجيات املوضعة:

املخاطر الخارجيةاإلسرتاتيجية العامة

- التغيري التقني الذي يبطل االستثامرات السابقة أو التعلم.  قيادة التكلفة

- التعلم منخفض التكلفة بواسطة املتابعني أو الوافدين الجدد عىل الصناعة من 

خالل التقليد أو من خالل قدرتهم عىل االستثامر يف مرافق عالية الجودة.

- عدم القدرة عىل رؤية التغيري املطلوب يف املنتج أو التسويق بسبب توجيه كل 

االهتامم للتكلفة.

- تضخم التكاليف التي تضيق قدرة املنظمة عىل الحفاظ عىل سعٍر كاٍف متميز 

ملوازنة صورة العالمة التجارية للمنافسني أو املناهج األخرى يف التاميز.

- تايز التكلفة بني املتنافسني منخفيض التكلفة والرشكة املتاميزة كبري جداً بشكل التاميز

يجعل من الصعب عىل التاميز املحافظة عىل الوالء للعالمة التجارية، وبالتايل 

يضحي املشرون ببعض الخصائص أو الخدمات أو الصورة التي تتلكها املنظمة 

املتاميزة من أجل تحقيق وفورات أكرب يف التكلفة.

أصبح  لو  يحدث  أن  ميكن  ما  وهو  التميز،  لعامل  املشرين  احتياج  يتناقص   -

املشرون أكرث دقة.

- يضيق التقليد من التميز املدرك، وهو أمر شائع الحدوث مع نضج الصناعة.
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املخاطر الخارجيةاإلسرتاتيجية العامة

- يتسع التاميز يف التكلفة بني املتنافسني عىل النطاق الواسع بني املنظمة التي الركيز 

تستعمل إسراتيجية الركيز للقضاء عىل مزايا التكلفة الناتجة من خدمة سوق 

مستهدف ضيق، أو لتعويض التاميز املتحقق من إسراتيجية الركيز.  

اإلسراتيجي  السوق  -بني  املرغوبة  الخدمات  أو  املنتجات  يف  االختالفات   -

املستهدف )السوق الجزيئ( والسوق الكيل- تضيق.  

الجزيئ  )السوق  اإلسراتيجي  الهدف  داخل  فرعية  أسواقاً  املنافسون  يجد   -

املستهدف( ويتفوقون يف الركيز عىل املركز.

- ينمي املركز السوق بحجم كايف بحيث يصبح جذاب للمنافسني الذين تجاهلوه سابقاً.  

 Fit with التالؤم مع التحليل الموقفي ورس��م الخريطة اإلس��تراتيجية

:Situational Analysis and Strategy Mapping

بعد اتخاذ كل القرارات الخاصة بصياغة اإلسراتيجية، يجب أن يتم تقييمها معاً لضامن 

ح يف العرض 6-1؛  أنها منطقية وأنها تتالئم معاً.  كام اقُرح يف بداية الفصل الس��ادس وُوضِّ

فإن اإلسراتيجيات املختارة يجب أن تتناول مشكلة خارجية، وتعتمد عىل نقطة قوة داخلية 

وتنافسية نسبياً، أو تصلح نقطة ضعف تنافسية نسبياً، وتحافظ عىل رسالة املنظمة، وتدفع 

املنظمة تجاه تحقيق رؤيتها، وتحقق تقدماً تجاه تحقيق واحد أو أكرث من أهداف املنظمة.  

يجب التحقق من كل إسراتيجية لتحديد ما إذا كانت تلبي هذه املعايري.  

العرض 7-21:  املوارد والكفاءات والقدرات الداخلية املناسبة إلسرتاتيجيات املوضعة:

القدرات املنظميةاملوارد والكفاءاتاإلسرتاتيجية العامة

ووصول قيادة التكلفة مستدام  رأساميل  استثامر   -
لرأس املال.  

- مهارات يف هندسة العملية.
- إرشاف كثيف عىل العاملة.  

- منتجات وخدمات من السهل إنتاجها 
بحجم كبري.  

- نظام توصيل منخفض التكلفة.  

- رقابة تكلفة صارمة.  
- تقارير تحكم منفصلة ومتكررة.
- منظمة ومسؤوليات مهيكلة.  

أهداف  تحقيق  عىل  قامئة  حوافز   -
كمية صارمة.
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القدرات املنظميةاملوارد والكفاءاتاإلسرتاتيجية العامة

- قدرات تسويق قوية.  التاميز
- هندسة املنتج/الخدمة.

- الذوق اإلبداعي.
- القدرة والكفاءة يف مجال البحوث األساسية.
- سمعة يف الجودة أو الريادة التكنولوجية.

- تقليد طويل يف الصناعة أو مزيج فريد 
من نوعه من املهارات.

- التعاون القوي من القنوات.

مجال  الوظائف يف  بني  قوي  تنسيق   -
املنتج/  وتطوير  والتطوير،  البحث 

الخدمات، والتسويق.
- قياس ذايت )غري كمي وحوافز بدالً من 

املقاييس الكمية.
- وسائل راحة لجذب العاملة املاهرة، 

والعلامء، أو املبدعني.

السابقة الركيز واملوارد  الكفاءات  - مزيج من 

املوجهة لهدف إسراتيجي محدد.  

- مزيج من املتطلبات املنظمية السابقة 

املوجهة لهدف إسراتيجي محدد.  

المنظور 5-7:

   Benchmarking المقارنة المرجعية:  أداة قّيمة لمديري الرعاية الصحية

:Avaluable Tool for Health Care Managers
املقارنة املرجعية هي عملية إدارية ملقارنة منظمة مع مجموعة من نظرائها، وتعد املقارنة 

املرجعية بش��كل عام جزءاً من “تعلم” املنظمة أو جهود التحس��ني املس��تمرة لديها.  تشبه 

املقارنة املرجعية بشكل ما “التقاط صورة” ملنظمة ما، ومقارنتها مع صور منظامت أخرى.  

تحدد بعض املنظامت ببساطة منظمة مامثلة وتحاول محاكاتها.  مع ذلك، النهج األفضل 

هو النظر إىل املقارنة املرجعية عىل أنها عملية مستمرة طويلة املدى لإلدارة العليا مصممة 

لجمع وتوزيع كل من معلومات العملية واألداء عرب املنظمة.

تب��دأ عملي��ة املقارنة املعياري��ة بتحديد مجموعة م��ن األقران، ويج��ب أن يكون األقران 

منظامت مش��ابهة للمنظمة، ولكن ليست متطابقة بالرضورة، ويجب أن تعمل عىل نطاق لن 

يش��وه التفاهامت.  وال يجب أن يكون األقران منافس��ني مبارشين بس��بب الطبيعة التعاونية 

للعملية.  كمثال، ميكن لنظام رعاية صحية كبري استخدام رشكة اتصاالت كقرين مرجعي لقياس 

األداء، أو ميكن لدار تريض متعددة املنشآت أن تسع لقياس األداء باملقارنة مع سلسة فنادق.  
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يجب التواصل مع اإلدارة العليا للمنظامت القرينة لبدء الحوار.  ويس��عى بادئ عملية 

القياس للحوار مع مجموعة من مديري اإلدارة العليا يشارك معهم كل تفصيل دقيق متعلق 

بإس��راتيجيات املنظامت.  بصيغة أخ��رى، يجب عىل البادئ أن يصف الرغبة يف مش��اركة 

اإلس��راتيجيات والبيانات املالية وبيانات املوظفني، إلخ، كام لو أن املشاركني يف القياس هم 

ج��زء من فري��ق اإلدارة العليا لكل منظمة.  إن عدد املش��اركني يف مجموعة القياس يجب 

أن يكون محدوداً بس��بعة أش��خاص أو أقل غالباً للسامح لكل املش��اركني بفرص متساوية 

للمشاركة واالستفادة من التجربة.

مبجرد تعيني مجموعة من املش��اركني الراغبني، يجب تحدي��د موعد اجتامع مبديئ بغرض 

إنشاء بروتوكول – وهو مجموعة من القواعد األساسية الخاصة بعمل مجموعة القياس.  بالرغم 

ل  من عدم وجود أي مقياس ثابت لهذا الربوتوكول، إال أنه يجب أن يركز عىل خلق جو يس��هِّ

اإلفص��اح الكام��ل والنقاش الرصيح.  ميكن عقد االجتامع يف موقع أحد املش��اركني أو ميكن أن 

يتم يف موقع محايد، ويجب أن تتعلق القواعد األساسية بتكرار االجتامعات، والرسية، وصيغة 

االجتامعيات، وعمليات وضع أجندة االجتامعات الالحقة، وعملية اختيار مواقع االجتامعات.  

قد يكون من املفيد تعيني ُميرسِّ محرف ألول اجتامع، وتحديد ما إذا كان هذا الش��خص 

سيس��اعد يف االجتامعات القادمة للمجموعة أم ال.  ويجب عىل كل مش��ارك أن يغادر أول 

اجت��امع مع أجن��دة لالجتامع التايل، ومجموع��ة من مهام العمل ليكمله��ا بحلول االجتامع 

الت��ايل.  ميك��ن ملهام العمل أن تش��مل أوصافاً مفصلة ملعالجة ش��كاوى العمالء، وكيف يتم 

تخزين اللوازم، وكيف يتم معالجة فواتري العمالء، أو األنشطة األخرى التي ُحدد أنها جديرة 

باملناقش��ة يف املجموعة.  ويف كل اجتامع، يجب تسجيل تفاصيل االجتامع )رمبا أجري تفريغ 

نيص له(، وإنتاجه وتوزيعه عىل املشاركني يف وقت محدد.  إن الهدف من هذه التفاصيل هو 

جعل العملية رسمية، ومعالجة وتقليل أي سوء فهم ميكن أن ينشأ عن أخطاء يف الذاكرة.  

إن األجندة الرس��مية لالجتامعات التالية يجب أن تضم تقارير من كل مشارك.  كام أن 

م��دى تكرار انعق��اد االجتامعات يجب أن يكون باملقدار املؤثر عىل مامرس��ات وإجراءات 

العمل لدى املشاركني.  ولتحقيق أقىص تأثري إيجايب، يجب أن ُتعقد االجتامعات بشكل ربع 

سنوي عىل األقل.  
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إن عملي��ة قياس األداء أو مقارنت��ه ال تكتمل حينام تنتهي االجتامع��ات، بل يتم تعلم 

الدروس، ويجب مش��اركة الرؤى املكتس��بة مع املرؤوسني.  ويجب عىل املشاركني يف عملية 

القياس جدولة اجتامعات منتظمة مع املرؤوس��ني لن��رش املعلومات.  بصيغة أخرى، تجب 

مشاركة الدروس عىل نطاق واسع داخل املنظمة لتحقيق أكرب تأثري. 

يجب تخطيط وتقييم إس��راتيجيات املنظمة، ويجب عرض سلس��لة غايات-وسائل كل 

إس��راتيجية بوضوح.  ويتطلب االعتامد املتبادل لإلس��راتيجيات من املديرين تقييمهام من 

حيث االتس��اق والتوافق مع بعضها البعض.  إن تقييم كل القرارات اإلسراتيجية معاً يقدم 

“صورة كبرية” ألين تتجه املنظمة، ويساعد عىل تقرير ما إذا كانت الرؤية يتم تحقيقها حقاً أم 

ال.  يف عملية تقييم الخريطة اإلسراتيجية، ميكن عمل تغيريات وإعادة دراسة اإلسراتيجيات 

)كل الغايات والوس��ائل(.  عىل سبيل املثال، إس��راتيجية التكامل الرأيس التكيفية وموقف 

الباحث اإلس��راتيجي رمبا ال يعمالن معاً بش��كل جيد.  باملثل، إسراتيجية تطوير املنتج أو 

التنويع التكيفيان عرب إس��راتيجية دخول السوق بالتطوير الداخيل قد يكونان غري متسقني 

مع موقف املحلل اإلس��راتيجي.  إضافة إىل ذلك، تقدم الخريط��ة اختصاراً مفيداً للتواصل 

ومناقشة اإلسراتيجية الخاصة باملنظمة.  

 :Strategic Map:  An Example الخريطة اإلستراتيجية مثال
يقدم العرض 7-22 خريطة إس��راتيجية ملنظمة رعاية طويلة املدى.  وقد كانت منظمة 

الرعاية طويلة املدى هذه قامئة بذاتها، مؤسسة مستقلة لبعض الوقت.  إال أنه، وبسبب منو 

نظ��م الرعاية املتكاملة يف املنطقة، قررت قيادة املنظ��امت أنها بحاجة ألن تكون جزءاً من 

نظام لتوفري قاعدة إحالة ثابتة.  من ثم، فقد تم اختيار التكامل الرأيس كإسراتيجية تكيفية.  

لتحقي��ق إس��راتيجية التكامل الرأيس، ق��ررت اإلدارة تطوير تحالف مع مستش��فى محيل 

قريب، واملوقف اإلس��راتيجي كان الدفاع العدواين عن س��وق املنظ��امت التقليدي )الدفع 

الخ��اص والتأمني(، ولكن اإلدارة راغبة يف دخول أس��واق ومنتجات جديدة لو بدت الفائدة 

ه للدخول يف السوق  معقولة )املحلل(.  إضافة إىل ذلك، اختارت اإلدارة تطوير السوق املوجَّ

الجزيئ الخاص برعاية كبار الس��ن، وقررت أن املنظم��ة لديها موارد داخلية كافية للحصول 

عىل ش��هادة مكتب الرعاية الصحية لكبار الس��ن Medicare.  عالوة عىل ذلك، تم اختيار 



تقييم البدائل واالختيار اإلسرتاتيجي

477اإلدارة اإلسرتاتيجية يف منظامت الرعاية الصحية

تطوير املنتج، وتخطط اإلدارة إلضافة منشآت معيشة مستقلة يف حرم املنظمة التي تحظى 

حالياً باملس��اعدة من املكتب املذكور إلكامل مرافق التمريض واملعيش��ة حالياً.  س��تتحقق 

إسراتيجية تطوير املنتج من خالل مرشوع مشرك مع سلسلة فنادق إقليمية، وتؤمن قيادة 

املنظمة أن إس��راتيجيات تطوير الس��وق واملنتجات متسقة مع موقف املحلل اإلسراتيجي 

الخاص بها.  تخطط املنظمة لتطوير حملة إعالنية موس��عة )إسراتيجية اخراق( تستهدف 

توصيل إس��راتيجية تايزها عالية الفاعلية املرتكزة عىل الجودة، ومستوى الخدمة املرتفع، 

واالهتامم.  كام التزمت املنظمة بتأسيس نظام معلومات متطور جداً يشمل محطات عناية 

رسيرية ملن هم بانتظار املوت لتمييز نفسها أكرث عن املنافسة.

عرض 7-22:  خريطة اإلسرتاتيجيات املختارة ملنظامت الرعاية طويلة املدى:

تق��دم خريطة اإلس��راتيجية ه��ذه نظرة واس��عة التج��اه املنظامت وأساس��اً لتطوير 

إس��راتيجيات تنفيذ فعالة لتنفيذ اإلس��راتيجية الكلية للمنظمة.  ال حاجة ألن تكون هذه 

الخرائط معقدة، فعىل هذا املس��توى؛ األبسط أفضل بالتأكيد.  ويف األسواق املستقرة، ميكن 

للمديري��ن اإلس��راتيجيني االعتامد عىل إس��راتيجيات معقدة مبنية ع��ىل توقعات مفصلة 
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للمستقبل، ولكن يف األسواق املعقدة التي تتحرك برسعة؛ حيث يحدث منو ملحوظ والميكن 

التنبؤ به، حينام تصبح “األعامل” معقدة، يجب أن تكون اإلسراتيجية بسيطة.  

إدارة قوة الدفع اإلستراتيجية – اإلستراتيجيات التكيفية، دخول السوق 

 Managing Strategic Momentum - التنافس��ية وإس��تراتيجيات 

:Adaptive, Market Entry, andCompetitive Strategies

إن إدارة قوة الدفع اإلسراتيجي عىل هذا املستوى ال يتعلق بإبقاء املنظمة عىل الطريق 

الس��ليم، ب��ل يتضمن تقري��ر ما إذا كانت هناك حاجة ملس��ار أو نهج جدي��د تاماً.  يجب 

ع��ىل املديرين أن يقرروا ما إذا كانت الظروف تتطلب تغيرياً يف اإلس��راتيجيات األساس��ية 

للمنظ��امت أم ال.  ولق��د أطل��ق Lorange, Morton & Choshal عىل هذا القرار “إدارة 

القفزة اإلسراتيجية”.  ولقد اقرحوا أن:  

»التحدي هنا هو إعادة ضبط مس��ار اإلس��راتيجية وكذلك تقرير املس��تويات النسبية 

للدفع والقوة الدافعة لالتجاه اإلس��راتيجي الجديد.  إن االفراضات الحاسمة الضمنية التي 

تدعم اإلس��راتيجية مل تعد ناجعة، والقواعد التي تحكم اإلسراتيجية يجب إعادة تعريفها.  

يتضم��ن هذا املوقف قفزة عقلية لتعري��ف القواعد الجديدة والتكيف مع العوامل البيئية 

الجديدة الناش��ئة.  إن إعادة املعايرة لإلس��راتيجية هذه تتطلب تحرراً شخصياً من التفكري 

التقلي��دي، ق��درة عىل تغيري ذهن املرء ومواجهة تحدي خلق مي��زة من عدم التواصل.  إن 

الس��ؤال اآلن هو كيفية تحقيق القفزة الكمية يف إس��راتيجية أحدنا الس��تغالل االضطراب 

البيئي الناشئ.  يجب عىل املرء أن يتابع من خالل إعادة تعريف القواعد، بدالً من التمسك 

بأمل غري واقعي بأن القواعد القدمية ال زالت صالحة«.  

إن التغيريات يف اإلسراتيجية التكيفية للمنظمة تخلق تغيريات مهمة للمنظامت األخرى، 

خاصة تلك التي يف املجموعة اإلس��راتيجية نفس��ها.  إن هذا التغيري الجذري نادر نسبياً يف 

البيئات املس��تقرة، ولكنه متكرر أكرث بش��كل ما يف البيئات املتحركة.  إن اإلش��ارات عىل أن 

اإلس��راتيجية األساس��ية للمنظمة تحتاج لتغيري يجب مراقبتها بحرص ألن التغيري س��يكون 

ل��ه عواق��ب جدية طويلة املدى.  إن األس��ئلة املقدم��ة يف العرض 7-23 مفي��دة يف إظهار 
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هذه اإلش��ارات، وهي تقدم نقطة بدء ملناقشة مالءمة اإلسراتيجية التكيفية للمنظمة.  إن 

االفراض الكامن يف العرض 7-23 هو أن الرس��الة والرؤية والقيم واألهداف الزالت مناسبة 

ولكن اإلسراتيجية التكيفية للمنظمة تحتاج إىل استجواب.  

إن التغيري يف إسراتيجيات دخول السوق ميثل »طريقة جديدة للقيام باألعامل« بالنسبة 

للمنظمة.  كمثال، تكوين تحالفات كوسائل لتحقيق تطوير السوق مختلف بشكل كبري عن 

إس��راتيجية التطوير الداخيل، ويغري توجه املنظمة بالكامل.  إن تقييم فاعلية إسراتيجيات 

دخول الس��وق يقدم رؤية حول مدى جودة تنفيذ اإلسراتيجيات التكيفية يف السوق )انظر 

الع��رض 7-24(.  باملث��ل، فإن التغيري يف املوقف اإلس��راتيجي للمنظمة ميث��ل تغيرياً ثورياً.  

كمثال، االنتقال من إسراتيجية التاميز لقيادة التكلفة يبدأ تغيرياً جوهرياً عرب املنظمة.  قد 

تكون اإلسراتيجيات التكيفية وإس��راتيجيات دخول السوق مالمئة، ولكن لو كان املنتج أو 

الخدمة ال ميتلك املوقف اإلس��راتيجي املناس��ب، أو غري مموضع بفاعلية، فقد ال تس��تطيع 

املنظمة تحقيق أهدافها )انظر العرض 25-7(.  

العرض 7-23:  إدارة قوة الدفع اإلسرتاتيجية – اإلسرتاتيجيات التكيفية:

1- هل كل االفراضات املهمة التي تقوم عليها اإلسراتيجية واقعية )البيئة الخارجية، البيئة التنافسية، 

البيئة الداخلية(؟  

2- هل تم اختبار اإلسراتيجية بأدوات التفكري اإلسراتيجي املناسبة؟  

3- هل تم تحديد وتقييم أصحاب املصالح األساسيني، داخل وخارج املنظمة، الذين سيكونون أكرث تأثرياً 

يف ضامن نجاح اإلسراتيجية؟

4- لو كانت اإلسراتيجية التكيفية ستمأل الفجوة غري املمتلئة حالياً يف السوق، فهل بحثت املنظمة فيام 

إذا كانت الفجوة ستظل مفتوحة فرة طويلة مبا يكفي إلعادة االستثامر الرأساميل؟

5- هل تم اختبار اإلسراتيجية التكيفية بالتحليل املناسب، مثل العائد عىل االستثامر وقدرة املنظمة 

ورغبتها يف تحمل املخاطر؟

6- هل فرة االسرداد مقبولة يف ضوء التغيري البيئي املحتمل؟  

7- هل ُتبعد اإلسراتيجية املنظمة بعيداً عن منتجاتها وأسواقها الحالية؟

8- هل اإلسراتيجية التكيفية مالمئة للوضع الحايل واملتوقع للمنظامت يف السوق؟  

العرض 7-24:  إدارة قوة الدفع اإلسرتاتيجية – إسرتاتيجيات دخول السوق:
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1- هل إسراتيجية دخول السوق هي الطريقة األكرث مالءمة لتحقيق رسالة ورؤية وأهداف املنظمة؟

2- هل إسراتيجية دخول السوق متوافقة مع قيمة املنظمة؟

3- هل إسراتيجية دخول السوق هي أفضل طريقة لتحقيق اإلسراتيجية التكيفية؟

4- هل إسراتيجية دخول السوق متوافقة مع اإلسراتيجية التكيفية؟

5- هل تفهم اإلدارة املتطلبات املتفردة إلسراتيجية دخول السوق )الرشاء، التعاون، التطوير(؟

6- هل تفهم اإلدارة قوى السوق املهمة؟

7- هل تم تخصيص موارد مالية مناسبة لدخول السوق؟

8- هل اختيار إسراتيجية دخول السوق يؤثر عىل قدرة املنظمة عىل وضع منتجاتها/خدماتها يف السوق 

بفاعلية؟

9- هل إسراتيجية دخول السوق متوافقة مع اإلسراتيجيات التنافسية؟

10- هل تضع إسراتيجية دخول السوق جهداً غري معتاد عىل أي من املجاالت الوظيفية؟

11- هل تم تطوير عالقات جديدة مع أصحاب املصالح كنتيجة إلسراتيجية دخول السوق )العمالء، 

البائعني، مؤسسات القنوات... إلخ(؟  

12- هل تم تحليل العالقات بني الرغبة والحاجة لدخول السوق رسيعاً بشكل مناسب؟

13- هل تحققت العالقة بني الرغبة والحاجة للتحكم يف املنتجات والخدمات ؟

14- هل تم تحليل املقايضة بني التكاليف والتحكم بشكل مناسب؟  

العرض 7-25:  إدارة قوة الدفع اإلسرتاتيجية – اإلسرتاتيجيات التنافسية:

املوقف اإلسرتاتيجي:

1- هل املوقف اإلسراتيجي مستدام؟

2- هل هناك تطورات خارجية )تقنية، اجتامعية، تنظيمية، اقتصادية، تنافسية( قرصت من دورة حياة 

املنتج الخاصة بخدمات مهمة؟

املنقب؟   موقف  تجاه  أكرث  تتحرك  أن  يجب  املنظمة  أن  تقرح  جديدة  سوقية  فرص  هناك  هل   -3

إسراتيجية املحلل؟  إسراتيجية املدافع؟

4- هل طورت املنظمة املزيج الصحيح من املركزية والالمركزية يف صنع القرار للموقف اإلسراتيجي 

املختار؟

5- هل مستوى التوحيد القيايس واملرونة اإلدارية مناسبان للموقف اإلسراتيجي؟

6- هل مستوى ونوع التواصل مناسب للموقف اإلسراتيجي ؟

7- هل الوضعية اإلسراتيجية مناسبة بالنظر للعوائق أمام دخول السوق؟
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8- هل مستوى التكامل الرأيس مناسب للموقف اإلسراتيجي ؟

9- هل تتفاجأ املنظمة باألحداث كثرياً؟

10- هل اإلسراتيجية الكلية واملوقف اإلسراتيجي واإلسراتيجيات املضيفة للقيمة متوافقة؟

11- هل تحتاج املنظمة لتطوير موقفها اإلسراتيجي؟

املوضعة:

1- هل موضعة املنتج أو الخدمة قابلة للتصديق بالنسبة للعميل؟

2- هل ميكن للمنظمة استخدام واحدة من إسراتيجيات املوَضعة العامة األخرى؟

3- هل إسراتيجية املوضعة مناسبة بالنظر للفرص والتهديدات الخارجية؟

4- هل سيسمح املنافسون باملوضعة املختارة؟

5- هل إسراتيجية املوضعة مناسبة بأفضل شكل الستغالل نقاط قوة املنظمة وتقليل نقاط ضعفها؟

6- هل موضعة منتجات وخدمات املنظمة متفردة يف السوق؟

الذين يحاولون موضعة أنفسهم  الجدد  الالعبني  للدفاع عنها ضد  7- هل إسراتيجية املوضعة قابلة 

بطريقة مامثلة؟

8- هل إسراتيجية املوضعة متوافقة مع إسراتيجية دخول السوق؟

9- هل تقدم إسراتيجية املوضعة صورة مناسبة للمنظمة؟

10- هل إسراتيجية املوضعة مستدامة؟

11- هل ُتستخدم قناة توزيع مناسبة؟  

12- هل اإلسراتيجية الرويجية الحالية مناسبة؟

13- هل إسراتيجية التسعري مناسبة؟  

:Lessons for Health Care Managers دروس لمديري الرعاية الصحية

هناك العديد من البدائل اإلسراتيجية املتاحة ملنظامت الرعاية الصحية.  ولبدء التفكري 

والتخطيط اإلس��راتيجي، من املهم أن تتلك املنظمة عملية س��ارية لفهم البيئات الداخلية 

والخارجية وأس��اليب تقييم البدائل اإلس��راتيجية.  إن هناك العديد من األس��اليب لتقرير 

أي م��ن البدائل اإلس��راتيجية التكيفية هو األكرث مالءمة للمنظمة، وهذا يش��مل مصفوفة 

اإلس��راتيجية الداخلية/الخارجي��ة، وتحليل دورة حياة املنت��ج )PLC(، وتحليالت الحافظة 

)BCG واملمتدة(، تحليل الوضع اإلس��راتيجي وتقييم اإلجراء )SPACE(، وتقييم الربنامج.  
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وميكن للمديرين باستخدام هذه األساليب أن يقيموا العوامل الداخلية والخارجية الكتساب 

منظور حول أي من البدائل اإلسراتيجية التكيفية أو أي مزيج من البدائل هو األكرث مالءمة.  

مبجرد تحديد أي إس��راتيجية تكيفية )أو مزيج من اإلس��راتيجيات التكيفية( هو األكرث 

مالءمة، يجب اختيار إسراتيجية دخول السوق.  إن إسراتيجيات توسيع النطاق أو الحفاظ 

عليه تبدأ عرب واحدة أو أكرث من إس��راتيجيات دخول السوق، وتشمل إسراتيجيات دخول 

السوق االس��تحواذ، والرخيص، واس��تثامر االستثامرات الرأس��املية، واالندماج، والتحالف، 

واملرشوع املش��رك، والتطوير الداخيل، واملرشوع الداخيل، وإعادة تكوين سلس��لة القيمة.  

إن امل��وارد والكفاءات والق��درات )نقاط القوة ذات الصلة تنافس��ياً(، والظروف الخارجية، 

وأهداف املنظمة ستحدد أي هذه اإلسراتيجيات هي األكرث مالءمة.  

بعد اختيار إس��راتيجية دخول الس��وق، يجب تقييم واختيار اإلسراتيجيات التنافسية، 

والتي تش��مل املوقف اإلس��راتيجي وإسراتيجيات املوضعة.  يش��مل املوقف اإلسراتيجي 

إس��راتيجيات املدافع واملنقب واملحلل، بينام تش��مل إس��راتيجيات املوضعة إسراتيجيات 

كامل السوق أو الركيز سواًء يف القيادة بالتكلفة أو التاميز.  إن الظروف الخارجية واملوارد 

والكفاءات والقدرات الداخلية تؤثر عىل املوقف اإلس��راتيجي وإسراتيجيات املوضعة.  من 

ثم، فإن املوقف اإلسراتيجي وإسراتيجية املوضعة األكرث مالءمة قد يتم اختيارها عرب تقييم 

املهارات واملوارد الداخلية للمنظمة والظروف الخارجية.  

وس��وف تناقش الفصول من 8 إىل 10 إس��راتيجيات التنفيذ.  وس��يتناول الفصل الثامن 

تنفيذ اإلسراتيجية عرب إسراتيجيات توصيل الخدمة املضيفة للقيمة.  

من رف مكتبة مدير الرعاية الصحية:
Michael A.  Mische, Strategic Renewal:  Becoming a High-Performance 

Organization )Upper Saddle River, NJ:  Prentice-Hall, 2001(.

إن االختيار اإلسراتيجي هو افراض مهم لإلدارة اإلسراتيجية، وفكرة االختيار اإلسراتيجي 

هي أنه بالرغم من أن البيئة تؤثر بش��كل كبري عىل صناع القرار، إال أنها ليس��ت حاس��مة.  

مبعنى، أن القادة اإلس��راتيجيني يتخ��ذون خيارات النمو أو التقلي��ص أو البقاء كام هم أو 
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االنج��ذاب لبيئة أخ��رى، وكذلك خيارات كيفي��ة تنظيم النظام املنظمي للس��عي لتحقيق 

اإلس��راتيجية، إلخ.  تكشف قرارات القادة عادة عن اس��تجابات مشابهة للبيئات املشابهة، 

وأحياناً تختلف بشكل كبري.  من ثم، تتطلب االختيارات تقيياًم وتحلياًل.  

كام ناقش��نا يف “التجديد اإلس��راتيجي:  أن تصبح منظمة عالي��ة األداء”؛ فإن املنظامت 

عالية األداء، بغض النظر عن الصناعة التي تنتمي لها، تتشارك يف خمسة أعمدة إسراتيجية.  

وهذه األعمدة هي تكنولوجيا املعلومات، واالبتكار، والقيادة، واملعرفة والتميز التش��غييل، 

وخفة الحركة.ليك ينجح القادة اإلسراتيجيون يحتاجون لفهم وتوقع األمور اآلخذة يف التغري 

يف البيئ��ة، وكيف تتغ��ري، مدى الرسعة التي تتغ��ري بها، ومدى )عمق واتس��اع( التغيريات، 

وس��بب تغري تلك األمور.  ليس��ت كل املنظامت جيدة يف “قراءة البيئ��ة” وفهم التغيريات 

التي تجري حولها.  لذا عندما يفشلون يف توقع وفهم التغريات يعانون من عواقب وخيمة.  

لتوضيح ذلك وعىل أس��اس القيمة الس��وقية، يف عام 1972 كانت IBM أكرب رشكة يف العامل، 

ولك��ن يف عام 2000 كان��ت تحتل املركز رقم 10.  كوداك كانت رقم 3 يف عام 1972 و 206 

يف ع��ام 2000.  ج��رال موت��ورز كانت رقم 4 يف ع��ام 1972، ورقم 80 يف ع��ام 2000.  أما 

رشك��ة مايكروس��وفت فلم يكن لها وجود يف عام 1972 ولكنه��ا كانت رقم 1 يف عام 2000.  

املنظ��امت الكب��رية هي تلك التي “تيل رشوطه��ا عىل اآلخرين عن طري��ق إدخال عوامل 

جدي��دة باس��تمرار يف الس��وق ] والتي إما تتواج��د يف مجاالت متع��ددة أو ينتظر أن يتم 

إنشاؤها[ يكون عىل اآلخرين أن يستجيبوا لها ويتكيفوا معها”.  

عند صياغة إسراتيجية للتغيري وتحقيق ميزة تنافسية، يكون لدى املنظامت ستة خيارات 

إسراتيجية.  وميكن للمنظامت أن تختار:

1- االبت��كار وإعادة اخراع.  وهذا هو األكرث تطلباً ألن��ه يتطلب ثقافة العمل الحر وريادة 

األعامل.

2- االمتناع عن املنافسة.  وهذا ما يسمى يف بعض األحيان بإسراتيجية السالحف.  يتم اختيار 

هذه اإلسراتيجية عندما تقوم املنظمة، من بني أمور أخرى، بالتخيل عن السوق، أو حينام 

تكون غري واثقة من نفسها، أو ليس لديها القيادة أو املوارد الالزمة للتنافس، إلخ.
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3- اس��تبدال أنفسهم باملنافس��ني.  هذا االختيار مبارش ومواجه.  الهدف هو التنافس رأساً 

لرأس مع املنافسني، وأن يحتلوا مكانهم يف السوق، وميحونهم من السوق.  

4- تقليد املنافسني.  املنظمة التي تختار التقليد ال تطمح ألن تشغل مساحة السوق الخاصة 

باملنافسني، وإمنا تريد الحصول عىل حصة منها من خالل تقليد القادة.  وكتابعني، أفضل 

ما ميكن أن يطمحوا فيه هو التكافؤ.  

5- إكامل املنافسني.  ُيشار لهذا أحياناً بالتواجد املشرك املسامل.  ال تتحدي املنظمة املنافسني 

بشكل مبارش، ويتطلب هذا االختيار أن تتبع املنظمة أفعال قادة السوق.  

6- التعاون مع املنافسني.  تجتمع املنظامت معاً للسعي وراء مرشوع جذاب مشرك يتطلب 

الثقة والتنسيق.  

تستخدم املنظامت الناجحة أي إسراتيجية أو مزيج من هذه اإلسراتيجيات ]االختيارات[، 

بالرغم من أن األولوية ُتنح عادة الختيار أو أكرث من هذه الخيارات.  يتأثر االختيار الفعيل 

بعدد من العوامل مثل ديناميكيات الصناعة، وعمر املنظمة، إلخ.  

إن االختيارات اإلسراتيجية التي تتخذها املنظامت تتحدد يف النهاية مبعرفتها.  وقد قال 

رئيس رشكة Johnson & Johnson:  “نحن لس��نا يف مجال عمل املنتجات، نحن يف مجال 

عمل املعرفة”.  إن هذا إدراك مهم؛ حيث إن الباحث يناقش أن “املعرفة هي األصل املتفرد 

الوحي��د الذي تتلكه أي منظمة”.  إن كل يشء آخر فعلياً ميكن للمنافس��ني تقليده، ولكن 

املعرفة متفردة وميكن أن تكون إسراتيجية.  

يتطلب األداء العايل تجديداً وتجدداً دامئني، والتنافس الناجح يف أسواق الرعاية الصحية 

اليوم ال يدور حول املنافسة بشكل أفضل وحسب، “بل يدور حول املنافسة لتصبح األفضل، 

واألهم ..  أن تتنافس بشكل مختلف”. 
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الكلمات الداللية والمفاهيم في اإلدارة اإلستراتيجية:
  :BCG تحليل حافظةBCG Portfolio Analysis

Benchmarkingاملقارنة املرجعية:

Community Needاحتياج/حاجة املجتمع:

Extended Portfolio Matrix Analysisتحليل مصفوفة الحافظة املمتد:

External/Internal Strategy Matrixمصفوفة اإلسراتيجية الداخلية/الخارجية:  

Needs/Capacity Assessmentتقييم الحاجة/اإلمكانية:

:)PLC( تحليل دورة حياة املنتج Product Life Cycle )PLC( Analysis

Program Evaluation تقييم الربنامج:  

Program Priority Settingوضع أولوية الربنامج:

 Program Q-Sort Evaluationتقييم Q-sort للربنامج:

 Re-engineeringإعادة الهندسة:

 SPACE Analysisتحليل الوضع اإلسراتيجي وتقييم اإلجراء:  
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أسئلة للمناقشة في الفصل:

1- ارشح املنطق وراء مصفوفة اإلسراتيجية الداخلية/الخارجية.  

2- صف دورة حياة املنتج.  وكيف تعد مفيدة يف التفكري يف اإلس��راتيجية التكيفية ملنظمة 

الرعاية الصحية؟  

3- ملاذا يعد طول دورة حياة املنتج مهاًم بالنسبة لصياغة اإلسراتيجية؟  

4- ما البدائل اإلسراتيجية املوضحة لكل مرحلة من مراحل دورة حياة املنتج؟  

5- هل تحليل حافظة BCG مفيد يف تطوير بدائل إسراتيجية تكيفية ملنظامت الرعاية الصحية؟

6- ارشح املنطق وراء التوسع يف مصفوفة حافظة BCG التقليدية.  

7- حدد البدائل اإلسراتيجية التكيفية املناسبة لكل ربع يف مصفوفة الحافظة املوسعة.  

8- ارشح مصفوف��ة الوضعية اإلس��راتيجية وتقييم اإلج��راء )SPACE(.  كيف ميكن تطوير 

البدائل اإلسراتيجية التكيفية باستخدام )SPACE(؟  

9- ملاذا يجب اس��تخدام تقييم الربنامج ملؤسس��ات الصحة العامة وغري الهادفة والربح عند 

تطوير اإلسراتيجيات التكيفية؟  

10- ملاذا يجب عىل منظامت الصحة العامة غري الهادفة للربح أن تضع أولويات للربامج؟  

11- صف Q-Sort الربنامج.  وملاذا تستخدمه املنظمة؟

12- كيف يتم تقييم إس��راتيجيات دخول السوق؟  وما هو الدور الذي تلعبه رسعة دخول 

السوق والتحكم يف املنتج أو الخدمة يف قرار دخول السوق؟  

13- كيف ترتبط املواقف اإلسراتيجية بدورة حياة املنتج؟

14- كيف ميكن تقييم موضعة البدائل اإلسراتيجية؟  

15- هل تغري منظامت الرعاية الصحية اإلسراتيجية االتجاهية والتكيفية كثرياً؟  

16- كيف ميكن “ألداء اإلسراتيجية” )إدارة القوة الدافعة اإلسراتيجية( أن يقدم معلومات 

حول تغيري اإلسراتيجية؟  

17- م��ع تعلم املديري��ن من خالل الفعل، ما هي اإلس��راتيجيات التي من املرجح أكرث أن 

تتغري:  التكيفية، دخول السوق، أم التنافسية؟ 
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»اإلستراتيجية تشبه محاولة ركوب دراجة؛ في حين أنت ال زلت تخترعها«

أوجر أنسوف
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حدث تمهيدي:

 Using Dashboards to  اس��تخدام لوحات التحكم لتحسين الخدمة

:Improve Service

ُوصفت لوحات التحكم يف الرعاي��ة الصحية بأنها “موجة يركبها الجميع”؛ حيث ُتجّمع 

لوحات التحكم املعلومات من مجموعة متنوعة من املصادر لتوفري أداة لكش��ف اتجاهات 

األداء، وحل القضايا الصغرية قبل أن تصبح مشكالت كبرية.  

تس��تخدم مستش��فى هارتفورد لوحة تحكم طورتها CarePx.  تدم��ج املعلومات من 

الس��جالت الطبية اإللكرتونية للمستشفى ونظامها املايل، وُتستخدم كأداة إدارية.  يستخدم 

املديرون التنفيذيون لوحة التحكم لتتبع ثالث مناطق أساسية، وهي:  

1- بيانات املرىض التي تشمل طول فرتة البقاء يف املستشفى ونسبة التخريج من املستشفى 

يف الصباح الباكر.  

َّة غري املتاحة للمرىض، والتي  َّة املفتوحة ونس��بة األَسرِ َّة مبا يف ذلك نوع األَسرِ 2- تواف��ر األَسرِ

تضم تلك التي يتم تنظيفها أو املوجودة يف غرف يشغلها مرىض يف حالة عزل.  

3- معدل إعادة إدخال املرىض الذين أعيدوا للمستشفى خالل أقل من 30 يوم من تخريجهم.  

ُتقس��م هذه البيانات بعد ذلك بواس��طة املجموعات الفردية من األطباء بش��كل ربع 

س��نوي من أجل عرض طول فرتة بقاء املجموعات يف املستش��فى ومعدالت إعادة اإلدخال.  

إن اله��دف هو أخذ املجموعات عالية األداء، ونرى ما الذي نجح معهم، ونجعل س��لوكهم 

منوذجاً لآلخرين.  يتسلم مديرو التمريض نفس املعلومات بحيث ميكن أن يروا كيف تؤدي 

كل وحدة مقارنة باآلخرين.  

إن Health First ه��و نظ��ام من أربع��ة مستش��فيات يف Rockledge بوالية فلوريدا 

يس��تخدم لوحة التحكم م��ن McKesson لتجميع البيانات من النظ��م الرسيرية واملالية 

واإلدارية.  وقد س��اعدت لوحة التحكم عىل مراقبة أنشطة التسجيل والتحصيالت املدفوعة 

مقدماً من املرىض للدفع املشرتك والخصومات.  أحد املهام الروتينية هي مراجعة التسجيل، 
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والذي يراقب أداء 100 من أفراد الطاقم الذين يعملون يف تسجيل املرىض.  إن أحد األهداف 

األساسية للمراجعة هو تش��جيع تحصيل أكرب قدر ممكن قبل تقديم الخدمة فعلياً، وهذه 

ليست مهمة سهلة؛ حيث يفضل معظم املرىض أن يحصلوا عىل فاتورة يف النهاية ملا يدينون 

به.  لسوء الحظ، تأخري التحصيل يزيد من احتاملية انتهاء الفاتورة يف فئة الديون املعدومة 

 Health“ أو متعرسة الس��داد.  يعمل النظام بش��كل جيد، فمنذ عام 2009 إىل 2010، زاد

First” تحصيالت نقطة الخدمة الخاصة به ب� 22% أو حوايل 1.1 مليون دوالر.  

إن أح��د التحديات األساس��ية يف مراقب��ة دورة اإليرادات يف الرعاي��ة الصحية هي عدد 

امُلس��ددين.  إن Legacy Health، وه��و نظام من خمس مستش��فيات يف بورتالند بوالية 

د.  يستخدم Legacy لوحات التحكم، التي طورتها  أوريجون، يعمل مع أكرث من 600 ُمسدِّ

Huron االستش��ارية، للمساعدة يف تتبع املسددين الرئيس��يني، وإظهار التدفق النقدي لل� 

24 مسدد األسايس وهذا يشمل الرعاية الطبية، واملساعدة الطبية، والعقود التجارية األكرب.  

  .Blues كش��فت لوحة التحكم يف إحدى املرات عن انخف��اض كبري يف املدفوعات من خطة

ُأثريت املسألة يف اجتامع مع دافع الفاتورة، ولوحظ أن السبب وراء التأخري يتضمن مشكالت 

متعلقة بالطاقم.  حدثت مش��كلة مشابهة مع “املس��اعدة الطبية Medicaid” كان سببها 

تحويل يف النظام.  ويف كل حالة، كانت لوحة التحكم لها دور أس��ايس يف حل القضايا.  كان 

نظ��ام Legacy قادراً عىل تقديم بيانات موضوعية لدافعي الفاتورة لتوضيح القضايا وتأمني 

حلول أسع.  

إن لوحة التحكم التي اسُتخدمت يف مستشفى كونكورد )نيو هامبشاير( كانت فعالة يف 

ترسي��ع حل رفض املطالبات، وتجمع لوح��ة التحكم وضع املطالبات من 14 دافعاً للفاتورة 

ُتش��كل أغلبية مطالبات كونكورد، ومنذ تطبيق لوحة التحكم، قللت كونكورد بش��كل كبري 

إلغاء فواتريها والتي كانت تنبع من املعلومات املفقودة أو غري الدقيقة.  

يف آرلينجتون بوالية تكس��اس، تعاقدت North star Anesthesia مع 42 مستشفى يف 

س��ت واليات، وقد اس��تخدمت North star لوحة تحكم ملراقبة إنتاجية وجودة أداء 460 

طبيباً وممرضة وزعتهم يف مهام.  إن مركز Excel Eye يف بروفو بوالية يوتاه استخدم لوحة 

التحكم التي تعرض البيانات الخاصة بإجاميل عدد املكاملات املقدمة، واملرفوضة، واملطالبات 
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املعلقة، واملطالبات املدفوعة.  منذ االنتقال إىل لوحة التحكم، قلل مركز Excel Eye متوسط 

أيامه من الحس��ابات املس��تحقة من 45 إىل 29.  وهناك منظامت رعاية صحية أخرى، مثل 

مستشفى سياتل لألطفال، استخدمت لوحة التحكم بنجاح كأداة لتحسني اإلنتاجية واألداء.  

املصدر:  

Gary Baldwin, ”Dashboards in Action,“ Health Data Management 19, no.  10 

)2011(, pp.  34-38.

أهداف التعلم:

بعد إكامل هذا الفصل يجب أن تكون قادراً عىل:  

1- فهم منطق القرار الخاص بتطوير إسرتاتيجيات التنفيذ.  

2- فه��م أن الج��زء الخاص بتقدي��م الخدمة يف سلس��لة القيمة هو أمر أس��ايس يف تنفيذ 

اإلسرتاتيجية.  

3- ربط نتائج التحليل الداخيل مع تطوير إسرتاتيجيات تنفيذ تقديم الخدمة.  

4- فه��م كيف ميكن إلس��رتاتيجيات ما قب��ل الخدمة، ونقطة الخدمة، وم��ا بعد الخدمة يف 

املنظمة أن تكون إسرتاتيجيات لتحقيق اإلسرتاتيجيات االتجاهية، والتكيفية، والتنافسية 

ودخول السوق.  

5- فهم أنه ميكن خلق ميزة تنافس��ية داخل املنظمة من خالل تنفيذ إس��رتاتيجيات تقديم 

الخدمة.  

6- فهم أنه من خالل إس��رتاتيجيات تقديم الخدمة، تغري املنظمة نفس��ها، وتقوي املميزات 

التنافسية، وتحسن العيوب التنافسية.  

7- خلق إس��رتاتيجيات خدمة ُتنفذ اإلسرتاتيجيات االتجاهية، والتكيفية، والتنافسية ودخول 

السوق.  
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:Implementation Strategies إستراتيجيات التنفيذ

مبجرد تخطيط اإلس��رتاتيجيات االتجاهية، والتكيفية، والتنافس��ية ودخول السوق، يبدأ 

تخطيط إسرتاتيجيات التنفيذ.  مطلوب املزيد من التفكري اإلسرتاتيجي لتحديد كيفية تحقيق 

القرارات التي اُتخذت سابقاً يف صياغة اإلسرتاتيجية.  ميكن للقائد أن يعلن عن اإلسرتاتيجية، 

ولكن تلك اإلس��رتاتيجية ستتحقق فقط لو كانت متس��قة مع منط قرارات تخصيص املوارد 

ال��ذي يتم عىل كل مس��توى يف املنظمة.  كام ذكرنا يف الفص��ل األول )ارجع للعرض 1-1(، 

فإن إس��رتاتيجيات التنفيذ تشمل مجموعتني مختلفتني من اإلسرتاتيجيات املضيفة للقيمة – 

إسرتاتيجيات تقديم الخدمة املضيفة للقيمة، وإسرتاتيجيات الدعم املضيفة للقيمة.  إضافة 

إىل ذلك، فإن تخطيط إس��رتاتيجية التنفيذ يش��مل وضع أه��داف الوحدة املنظمية، ووضع 

الخط��ط، واالتفاق عىل امليزاني��ات املتضمنة فيها، وترجمة إس��رتاتيجية املنظمة الكلية إىل 

خطط عمل محددة.  

 Strategies Based on the اإلستراتيجيات القائمة على سلسلة القيمة

:Value Chain

ق��ّدم الفصل الرابع خرائط التفكري اإلس��رتاتيجي لتقييم نقاط قوة وضعف املنظمة، أما 

ه��ذه الطريقة فرتكز عىل تقييم مكونات املنظمة التي تخلق قيمة، ويف النهاية تخلق ميزة 

تنافس��ية – سلس��لة القيمة )انظر العرض 8-1(.  تذكر أن الجزء األعىل من سلس��لة القيمة 

يركز رصاحة عىل األنشطة الرئيسية للمنظمة – أي تقديم الخدمات.  أما الجزء السفيل من 

سلس��لة القيمة فيحتوي عىل أنش��طة الدعم املضيفة للقيمة والتي تشمل ثقافة املنظمة، 

والهيكل، واملوارد اإلسرتاتيجية.  إن املكونات املصورة يف سلسلة القيمة هي الوسائل األساسية 

لخلق قيمة للمنظمة، وتطوير مميزات تنافس��ية.  هذه األنش��طة هي عنارص أساس��ية يف 

تنفيذ اإلسرتاتيجية، وهي تتشكل بالتفكري اإلسرتاتيجي والتخطيط اإلسرتاتيجي.  
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عرض 8-1:  سلسلة القيمة:

تذّكر أن إسرتاتيجيات تقديم الخدمة وإسرتاتيجيات الدعم ليست منفصلة، بل يتفاعالن 

معاً ويكمالن بعضهام.  إن ثقافة املنظمة وهيكلها ومواردها اإلسرتاتيجية هي يف الواقع جزء 

متأصل من أنشطة ما قبل الخدمة، ونقطة الخدمة، وما بعد الخدمة.  من ثم، فإن التغيري يف 

ثقاف��ة املنظمة – أي الكفاءات البرشية – ينعكس يف تقديم الخدمة.  عالوة عىل ذلك، فإن 

��ن – مورد - ميكنه االستفادة من كل جوانب تقديم الخدمة وكذلك  نظام املعلومات امُلحسَّ

املوارد اإلسرتاتيجية األخرى.  

 Planning Logic for التنفي��ذ  إلس��تراتيجيات  التخطي��ط  منط��ق 

:Implementation Strategies

كام ه��و الحال يف صياغة اإلس��رتاتيجية، يوج��د منطق تخطيط لتطوير إس��رتاتيجيات 

التنفي��ذ، وكام ه��و موضح يف الع��رض 8-2، فإن اإلس��رتاتيجيات املضيف��ة للقيمة )تقديم 

  .)unit action plans( يج��ب تطويرها أوال، يليها خطط عمل الوح��دة )الخدم��ة والدعم

إن اإلس��رتاتيجيات املضيفة للقيمة ُتخطط أوالً ألنها األوسع بني إسرتاتيجيات التنفيذ، وَتبنِّي 

العمليات والسياقات لتحقيق الرسالة وتحقيق الرؤية واألهداف.  
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عرض 8-2:  منطق تخطيط اإلسرتاتيجيات املضيفة للقيمة:

تحدد إس��رتاتيجيات تقديم الخدمة املضيفة للقيمة أنش��طة ما قبل الخدمة، وأش��كال 

وعمليات نقطة الخدمة، وأنش��طة م��ا بعد الخدمة املطلوبة يف اإلس��رتاتيجيات املوضوعة 

خالل صياغة اإلس��رتاتيجية، وهذه اإلس��رتاتيجيات يجب أن تكون منس��قة ومتس��قة.  إن 

إس��رتاتيجيات الدعم امُلضيفة للقيمة تخلق وُتش��ّكل بيئة العمل واملعايري السلوكية، وتقدم 

تقاري��ر عن العالقات والهيكل، وكذلك تدفقات املعلومات، واالحتياجات املالية، ومتطلبات 

املوارد البرشية لتنفيذ اإلسرتاتيجيات املختارة.  أما املنظامت التي ليس لديها ثقافة أو هيكل 

أو موارد إسرتاتيجية مالمئة، فلن تتمكن من تنفيذ خطط فعالة.  أخرياً، ميكن وضع أهداف 

محددة للوحدات املنظمية، وكذلك األنش��طة الرضورية لتحقيق األهداف املالية املخصصة 

لألنشطة.  إن الثقافة والهيكل واملوارد اإلسرتاتيجية يجب تشكيلها وتحديد اتجاهها بواسطة 

املديرين اإلسرتاتيجيني الذين يطورون الخطط اإلسرتاتيجية اإلجاملية للمنظمة.  
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كام هو الحال يف مرحلة صياغة اإلس��رتاتيجية، فإن إس��رتاتيجيات التنفيذ ُتش��ّكل عالقة 

الغايات - الوس��ائل، ويجب عىل اإلس��رتاتيجيات املضيفة للقيمة أن تحقق اإلس��رتاتيجيات 

االتجاهي��ة، والتكيفي��ة، ودخ��ول الس��وق، والتنافس��ية، ويجب أن تحق��ق خطط العمل 

اإلس��رتاتيجيات املضيفة للقيمة.  تربط خطط العمل وحدات املنظمة الفردية باإلسرتاتيجية 

اإلجاميل، والوح��دات عادة ما تكون وظيفية، مثل العمليات )مث��ال:  الوحدات الجراحية، 

وحدات الزهامير، رعاية األطفال(، والتسويق والتمويل واملوارد البرشية، إلخ.  إن العمليات 

والتس��ويق هام العمل األسايس للمنظمة – أنش��طة توصيل الخدمة املضيفة للقيمة – ألن 

تزويد منتج/خدمة وتقدميها للعمالء هي األنش��طة املحورية للمنظمة.  إن التأكيد الرئييس 

للموارد البرشية، والتمويل، وإدارة املرافق، ونظم املعلومات عادة ما يتم توجيهه إىل تحقيق 

إسرتاتيجيات الدعم، وتدعم هذه الوظائف تحقيق العمل األسايس للمنظمة.

:Developing Value-Adding Strategies وضع اإلستراتيجيات المضيفة للقيمة

ُتقّيم كل منطقة يف سلس��لة القيمة خالل التحلي��ل الداخيل كجزء من التحليل املوقفي 

)انظر الفصل الرابع(، وُتستخدم االستنتاجات كُمدخالت يف تكوين اإلسرتاتيجية.  إن كل قرار 

من القرارات اإلسرتاتيجية )اتجاهي، تنافيس، دخول سوق، تكيفي( ُيتخذ حتى هذه النقطة؛ 

يدفع املنظمة خطوة أقرب لتحقيق رسالتها ورؤيتها، ويف نفس الوقت يضع متطلبات خاصة 

ع��ىل املنظمة تتطلب إجراءات رصيحة.  إن متطلبات اإلس��رتاتيجيات االتجاهية والتكيفية 

ودخول السوق والتنافسية نوقشت يف الفصول من 5 ل� 7.  وبناًء عىل نتائج مقارنة املوقف 

الحايل، وما يريد املديرون اإلس��رتاتيجيون من املنظمة، قد تكون هناك حاجة للحفاظ عىل 

مكونات سلسلة القيمة أو تغيريها لتنفيذ اإلسرتاتيجية.  

إن منطق تطوير إس��رتاتيجيات محددة لكل ُمكون يف سلسلة القيمة ُموضح يف خريطة 

التفكري اإلس��رتاتيجية يف العرض 8-3، ومصفوفة الق��رار الناتجة ُمبّينة يف العرض 8-4.  وكام 

تقرتح مصفوفة القرار، يجب اتخاذ قرار إس��رتاتيجي بالنس��بة لكل ُمكون يف سلسلة القيمة 

)اإلبق��اء عليه أو تغيريه(، واالتج��اه العام املقدم للوحدات املنظمي��ة الخاص بكيف ميكن 

تحقيق هذا القرار.  الحقاً، س��يتم تطوير إس��رتاتيجيات تحدي��داً للوحدة املنظمية )خطط 

عمل( لتنفيذ اإلسرتاتيجيات املضيفة للقيمة.  
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عرض 8-3:  عملية وضع اإلسرتاتيجيات املضيفة للقيمة:

عرض 8-4:  خريطة التفكري اإلسرتاتيجي لتطوير اإلسرتاتيجيات املضيفة للقيمة:

إسرتاتيجيات تقديم الخدمة 

املضيفة للقيمة

نتائج التحليل 

الداخيل

متطلبات 
اإلسرتاتيجيات 

املختارة

مقارنة متطلبات 
اإلسرتاتيجية 

والتحليل الداخيل

اإلبقاء عليها 

أو تغيريها

ما قبل الخدمة 
 بحوث السوق/التسويق

 السوق املستهدف 
 العالمات التجارية

 التسعري 
 التوزيع/اللوجستيات 

 الرتويج

نقطة الخدمة 
 العمليات الرسيرية

 التسويق

ما بعد الخدمة 
 أنشطة املتابعة

 الفوترة 
 أنشطة املتابعة 

إسرتاتيجيات الدعم املضيفة للقيمة.  
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إن تنفيذ اإلسرتاتيجية عادة ما يكون الجزء األكرث صعوبة يف اإلدارة اإلسرتاتيجية.  وميكن 

أن تس��تدعي اإلس��رتاتيجيات الجدي��دة تغيريات يف تقدي��م الخدمة، والتس��ويق، والهيكل 

املنظمي، أو املوارد اإلسرتاتيجية.  وتتطلب تلك التغيريات عادة نظاًم جديدة وطرقاً جديدة 

لفعل األشياء.  ومن ثم، فالتغيري الناجح يف اإلسرتاتيجيات املضيفة للقيمة يتطلب من القادة 

بناًء عىل اإلحس��اس بالحاج��ة امللحة للتغيري توضيح الصالت بني الط��رق الجديدة يف فعل 

األمور، ونجاح اإلس��رتاتيجيات املختارة.  مع ذلك، وكام هو موضح يف املنظور 8-1، س��يظل 

هناك بع��ض املقاومة أمام التغيري.  يناقش هذا الفصل املتطلبات املنظمية إلس��رتاتيجيات 

توصيل الخدمة املضيفة للقيمة، وس��نناقش إسرتاتيجيات الدعم املضيفة للقيمة يف الفصل 

التاس��ع، وس��نناقش يف الفصل العارش ترجمة اإلس��رتاتيجيات املضيف��ة للقيمة إىل أهداف 

منظمية محددة، وخطط عمل، وميزانيات.  

المنظور 1-8:

مراحل مقاومة التغيير:

ال يحب الناس التغيري عادة، ورد فعلهم األويل سيكون مقاومة أي تغيريات ترغب اإلدارة 

يف عملها.  عند إجراء تغيريات يف املنظمة، سواًء كانت بدء عملية التخطيط اإلسرتاتيجي، أو 

تغيري اإلسرتاتيجية، أو محاولة تغيري الثقافة، يجد املديرون الناس يف مراحل مقاومة متنوعة.  

وعادة ما يكون من الرضوري “سحب” الناس عرب هذه املراحل لو أرادوا نجاح التغيري.  

المرحلة 1:  المقاومة:

إن أول رد فعل عىل يشء جديد عادة هو مقاومة التغيري.  وألن املنظامت متر بتغيريات 

متك��ررة عادة، وُتجرب اإلدارة العديد من التقنيات كذلك، يرى املوظفون أي برنامج جديد 

أو أي جه��ود إدارية جديدة كأمر جديد س��ينتهي سيعاً كغريه.  من ثم، يقاومون بش��كل 

رصيح )أو يخربون حتى( التغيري املقرتح.  عادة ما يسمح املديرون تعليقات مثل “ها نحن 

م��رة أخرى، مدي��ر جديد، برنامج جديد، تقنية جديدة”، أو “ه��ذا لن ينجح أبداً” أو “لقد 

جربنا هذا منذ عرش سنوات”.  
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المرحلة 2:  السلبية:

يف املرحلة الثانية، ال يقاوم املوظفون، بل ال يريدون املش��اركة وحس��ب.  هؤالء الناس 

ال يحب��ون التغيري ويؤمنون أنهم لو “دفنوا رؤوس��هم يف الرم��ال” )وقاموا بعملهم املعتاد(، 

فإن التغيري س��يمر وحس��ب.  يف العديد من الحاالت، ال يفهم هؤالء الناس الرؤية الخاصة 

باملستقبل، أو رمبا مل يتم إخبارهم بها أبداً أو ما هو وضعهم فيها.  يف هذه املرحلة، يسمع 

املديرون عادة تعليقات مثل:  “هذه مجرد وظيفة” أو “أنا أعمل ساعايت الثامنية وحسب” 

أو “سأظل هنا حينام يرحلون هم”.  

المرحلة 3:  أقنعني:

بعض الناس يف املنظمة مستعدون للتغيري وسيعملون بجد لو اقتنعوا أن التغيري يحسن 

املنظمة حقاً، ولكن املنظمة “خذلتهم” من قبل.  رمبا تكون هناك برامج بدأت سابقاً أو تم 

تقدي��م وعود، ولكن اإلدارة إما مل تكمل أو مل تف بالوعود.  س��يمنحك هؤالء الناس أفضل 

ما لديهم لو كان بإمكان اإلدارة أن تريهم أن النتيجة تستحق هذا الجهد.  يف هذه املرحلة، 

عادة ما يس��مع املديرون تعليقات مثل:  “أرين أن بإمكاننا تحسني الطريقة التي نعمل بها 

وس��أكون أكرب داعم لك”، أو “امنحني إش��ارة عىل أن هذا قد يكون مكاناً للتحدي ألهمية 

العمل به، وسأمنحه فرصة”.  

المرحلة 4:  األمل:  

 يريد الكثري من الناس، خاصة عند بدء مسريتهم املهنية، أن يكونوا جزءاً من يشء مهم- 

أن يصنع��وا فارقاً.  وهم يأملون أن بإمكانهم جع��ل املنظمة أفضل، وأنهم ميكن أن يكونوا 

ج��زءاً م��ن هذا.  يرغب هؤالء الناس عادة يف تجربة أي يشء، ويريدون أن يكونوا جزءاً من 

التغي��ري ذي املعنى.  مع ذلك، يجب عىل املديري��ن أن يتابعوا التغيريات آلخرها، ألنه لو مل 

تحدث التغيريات التي اقرُتحت س��ابقاً، فإن هؤالء الناس س��يكون من الصعب إقناعهم يف 

املرة القادمة التي تريد فيها اإلدارة تغيري يشء ما.  يف هذه املرحلة، عادة ما يسمع املديرون 

تعليق��ات مثل:  “ال أعرف هل بإمكاننا النجاح أم ال، ولكن انظر إىل االحتامالت لو نجحنا”، 

أو “ألن يكون من الرائع لو استطعنا عمل هذا فعال؟”.  
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المرحلة 5:  المشاركة:

يفهم الناس يف هذه املرحلة أن املنظمة يجب أن تغري وتجدد نفسها باستمرار لو أرادت 

النجاح.  وهم يرغبون يف املش��اركة وأن يكونوا جزءاً من أي تغيري س��يجعل املنظمة قوية.  

وهم يفهمون أن بعض األش��ياء الجديدة ال تعمل بش��كل جيد جيداً، ولذلك يجب تجريب 

وكالء تغيري آخرين.  يف تلك املرحلة، يسمع املديرون عادة تعليقات مثل:  “ال أعرف إن كان 

هذا سينجح، ولكن يجب علينا تجربة يشء ما”، أو “إن العامل يتغري ويجب أن نتغري معه”.  

المرحلة 6:  التأييد:

يؤمن الناس يف هذه املرحلة أن التغيري ليس حيوياً فقط يف تغيري الواقع ولكن أيضاً ميكن 

لهذا الربنامج أن يصنع فارقاً مهاًم.  وهم مستعدون اللتزام طويل املدى بالربنامج أو العملية 

وسيستمرون بالقيادة واملسؤولية عن التنفيذ وتحقيق التقدم.  سيقنع هؤالء الناس اآلخرين 

بأن يكونوا جزءاً من التغيري وس��يحافظوا عىل اس��تمرار التقدم.  يف هذه املرحلة، عادة ما 

يس��مع املديرون تعليقات مثل “هذه فرصتك للنجاح الحقيقي طويل املدى” أو “أنا أؤمن 

أن هذا ميكن أن ينجح إذا بقينا ملتزمني عىل املدى الطويل”. 

 Value-Adding إس��تراتيجيات تقدي��م الخدم��ة المضيف��ة للقيم��ة

:Service Delivery Strategies
تشمل إسرتاتيجيات تقديم الخدمة املضيفة للقيمة إسرتاتيجيات ما قبل الخدمة ونقطة 

الخدمة وما بعد الخدمة.  إن أنش��طة الخدمة املضيفة للقيمة حاسمة جداً بالنسبة لنجاح 

املنظمة ألنها األساليب األساسية لخلق القيمة.  من ثم، يجب تطوير اإلسرتاتيجيات الرصيحة 

لكل منهم.  يجب تنس��يق املكونات والعمل بطريقة متس��قة ومتناغمة.  إن دور املديرين 

اإلسرتاتيجيني املس��ؤولني عن تطوير وإدارة الخطة اإلسرتاتيجية هو إدارة توافق إسرتاتيجية 

ما قبل الخدمة، ونقطة الخدمة، وما بعد الخدمة.  

:Pre-Service Activities أنشطة ما قبل الخدمة

تتضم��ن مرحلة “ما قب��ل الخدمة” التخطيط واألنش��طة التي تتي��ح للمنظمة تحديد 
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عمالئها، والخدمات التي س��ُتقدم لهم مع دخولهم للنظام.  إن التسويق محوري يف تطوير 

إس��رتاتيجيات ما قبل الخدمة، ويتضمن تس��ويق ما قبل الخدمة بحوث السوق والتسويق 

التي تس��مح للمنظمة بتحديد العميل املناسب )السوق املس��تهدف(، وخدمات التصميم 

التي س��رُتيض هذا العميل، وتحديد الخدمة عرب وضع العالمات التجارية، وتس��عري الخدمة 

مبس��توى مقبول للعميل، ويف الوقت نفسه السامح للمنظمة بالبقاء، وعرض الخدمة حيث 

يريدها العميل أو يستطيع الحصول عليها.  

:Market and Marketing Research بحوث السوق والتسوق

إن بحوث السوق تعني أن أي جمع للبيانات بشأن السوق نفسها – العمالء املحتملني، 

ورغباتهم واحتياجاتهم وعاداتهم من حيث الرعاية الصحية، والخدمات التي ميكن للمنظمة 

تقدميها والتي سُتشبع تلك االحتياجات والرغبات.  تساعد بحوث السوق يف تحديد السوق 

املستهدف، ولكنها يجب أن تتم بالتزامن مع تحديد الخدمات التي ستقدمها املنظمة.  عىل 

سبيل املثال، متتلك مجموعة من األطباء يف عيادة طبية املوارد الداخلية والكفاءات والقدرات 

الالزم��ة لتقديم الرعاية.  لو كان كل األطباء معتمدين من املجلس يف جراحة التجميل، فإن 

املجموعة ميكن أن تقرر توفري رعاية ش��املة تشمل الجراحة الرتميمية والتجميلية، أو ميكن 

أن يركز األطباء فقط عىل جراحات التجميل “للنجوم” مع سية فائقة يف موقع بعيد ولكنه 

مريح جداً.  إن الس��وق املس��تهدف يج��ب أن يرغب أويحتاج الخدم��ة، ويجب أن متتلك 

املنظمة الكفاءات واملوارد والقدرات لتقديم تلك الخدمات.  

باإلضافة إىل املعلومات املتعلقة بالعمالء املحتملني، تقدم بحوث التس��ويق املعلومات 

املتعلقة بالصفات املرغوبة يف املنتج أو الخدمة، والس��عر املناسب، واملكان املالئم للحصول 

ع��ىل املنتج أو الخدمة، ونوع النش��اط الرتويجي األفضل للعم��الء املحتملني )األربعة P يف 

التسويق:  املنتج، السعر، املكان، الرتويج(.  لذلك ومبجرد أن يسلط التقييم الداخيل الضوء 

عىل نقاط القوة والضعف التنافس��يني لدى املنظامت، يح��دد التحليل الخارجي القضايا يف 

الس��وق، وتحدد املنظمة اإلس��رتاتيجيات التي تريد السعي وراءها.  تحاول إسرتاتيجيات ما 

قبل الخدمة تحديد السوق املستهدف املحدد، وتحديد الخدمات التي سيتم تقدميها.  
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تحديد عميل الرعاية الصحية – السوق المستهدف:  

 إن أحد الصعوبات يف تسويق الرعاية الصحية هي أن هناك العديد من العمالء املتنوعني 

ج��داً الذين يجب إرضاؤه��م، األطباء، مس��تهلكو الرعاية الصحية )امل��رىض( وأصدقاؤهم 

وعائالتهم، ومنظامت الرعاية الصحية األخرى، والطرف الثالث من دافعي الفاتورة، وغريهم.  

إضاف��ة إىل ذلك، فإن هناك فئات خدمة متع��ددة – الرعاية طويلة املدى، وطب الطوارئ، 

لدية، إلخ – تحدد من س��يكون العميل.  عالوة عىل ذلك، يوجد داخل  وط��ب األورام، والجرِ

هذه التخصصات عمالء لديهم احتياجات ورغبات مختلفة.  

ن السوق والتي ميكن التعرف عليها،  إن التقسيم هو عملية تحديد املجموعات التي ُتكوِّ

ثم اختيار مجموعة ك� “س��وق مستهدف”.  ميكن استهداف العديد من املجموعات، ولكن 

كل واحدة منها تتطلب أنشطة تسويق مختلفة لتحقيق رضا العميل.

عرض 8-5:  تحديد عميل الرعاية الصحية:

يوضح العرض 8-5 العديد من أنواع عمالء املستشفى، واألجزاء التي ميكن للطبيب )أحد 

عمالء املستش��فى( أن يأخذها يف االعتبار.  إن عملية التقس��يم لفئة خدمة مامرسة الطب 

العام ستكون أكرث تحدياً من عملية تقسيم طب األورام )الرسطان(، ألنه أكرث تخصصاً.  مع 
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ذل��ك، ميكن تحدي��د العديد من األجزاء بني مرىض الرسط��ان – املصابني باللوكيميا، سطان 

الجلد، سطان الرئة، إلخ.  إن التخصص يف املستش��فى، ودار التمريض، أو مامرسة الطبيب 

س��يكون أول خطوة يف عملية التقسيم، ولكن العوامل األخرى مثل الدميوغرافية والنفسية 

والجغرافية وعوامل املنافع يجب وضعها يف االعتبار كذلك.  

األطباء، المرضى، والطرف الثالث الدافع للتكلفة كعمالء:

إن األطباء هم هدف رئييس لجهود التس��ويق؛ ألنهم يوصون مرضاهم مبقدمي الرعاية 

الصحية اآلخرين.  والتقديرات هي أن األطباء يتحكمون يف 80% من تكاليف الرعاية الصحية؛ 

حيث إنهم يصفون األدوية واملعدات الطبية، ويحددون الدخول للمستش��فى، واإلجراءات 

التش��خيصية والعالجية.  إن األطباء هم قاعدة عمالء مهمة للمستش��فيات ألن كل املرىض 

تقريباً يتم إدخالهم بواس��طة األطباء الذي��ن ميتلكون مزايا الطاقم يف حق إدخال املرىض يف 

املستش��فى.  لو اختار األطباء عدم إدخال املرىض يف مستش��فى معني، فإن املستش��فى لن 

يكون بها أي مريض.  

إن املرىض أنفسهم عمالء.  لذلك فإن عالقة املشرتي - البائع يف عمليات التبادل التقليدي 

يجب تعديلها يف جزء كبري من الرعاية الصحية ألن املريض يعتمد عىل الطبيب يف القرارات 

املهنية.  وال ميتلك معظم الناس معرفة باملصطلحات الطبية أو تعقيد التش��خيص الطبي أو 

الرعاية الطبية، وال ميكنهم تقييم الرعاية الطبية املقدمة بدقة.  

يف وقت ما، مل يكن املرىض يش��ككون يف اختيار طبيبهم للمستش��فى أبداً.  ولكن اليوم، 

فاملري��ض الذي ال ميتلك طبيبه مزايا حق اإلدخال للمستش��فى الت��ي اختارها املريض رمبا 

يغري األطباء.  ويف دراس��ة قومية أجراها املستش��ارون للبحوث االحرتافية ورشكة املستشفى 

األمري��يك للنرش، قال أكرث من 42% من املرىض أنهم س��يغريوا األطب��اء ليك يتم إدخالهم يف 

املستش��فى التي يفضلونها.  عند دراس��ة رعاية األمومة، نجد أن 58% من النس��اء الحوامل 

يختارون املستشفى قبل اختيار الطبيب.  

إن الدافعني من الطرف الثالث )رشكات التأمني وأرباب العمل( هم عمالء كذلك.  ويجب 

إرضاء ه��ذه الرشكات بأن يعالج ُمق��ّدم الرعاية الصحية املرىض بكفاءة أو سيس��تخدمون 
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تأثريه��م املايل الكبري ليقرروا أن يذهب املرىض ملكان آخر.  وميكن اكتس��اب رؤى متعمقة 

واسعة متعلقة بالدافعني من الطرف الثالث عرب منظامت مراقبة الجودة.  

إن اللجن��ة القومية لضامن الجودة )NCQA( هي منظمة مس��تقلة غري هادفة للربح 

بدأت بعدد من أرباب العمل الكبار عام 1991 وكانت رسالتها هي “تحسني جودة الرعاية 

الصحية يف كل مكان”.  وتس��تخدم NCQA ثالثة أس��اليب مختلف��ة لتقييم الجودة:  )1( 

االعتامد التطوعي )حالياً..  حوايل 50% من منظامت HMO معتمدة(، )2( الخطة الصحية 

وبيان��ات رب العم��ل ومجموعة البيان��ات )HEDIS(، وهي أداة تس��تخدم لقياس األداء 

يف املجاالت الرئيس��ية مثل التطعيامت وتصوير الثدي باألش��عة الس��ينية، )3( مسح شامل 

ع��ن رضا العمالء.  تحاف��ظ NCQA عىل موقع اإلنرتنت ُمحّدثاً دامئاً ومتاحاً للمس��تهلكني 

وأصحاب العمل لتحديد ما إذا كانوا يريدون اس��تخدام خطة معينة أم ال.  وبس��بب نجاح 

NCQA يف القط��اع الخ��اص تم توس��يعه إىل القطاع العام أيضاً- واس��تخدم برنامج رعاية 

الفقراء )Medicaid( الخطة الصحية وبيانات و معلومات HEDIS يف واليات مختلفة.  إن 

مع��دل التغي��ري يف الرعاية الصحية سيع، وبالتايل يجب أن يك��ون موظفو الرعاية الصحية 

مس��تعدين لتبني طرق جديدة للقيام بالعمل حتى لو شعروا بأنهم مهددون بهذا التغيري.  

إن ظروف وطرق القيام باألش��ياء املتغرية باس��تمرار تتطلب النظر للقيمة والجودة بطرق 

جديدة متاماً.  

جعل الخدمات ذات عالمة تجارية أو عدم وضع عالمة تجارية لها:

متثل العالمة التجارية ثالثة أش��ياء:  ما تقدمه املنظمة للس��وق، ما تفعله املنظمة، وما 

هي املنظمة.  هذه األشياء الثالثة مهمة جداً ملنظامت الرعاية الصحية ألن العالمة التجارية 

غري ملموس��ة.  ب��ل هي ببس��اطة مجموعة من الوع��ود- وهي تتضمن الثقة واالتس��اق، 

ومجموع��ة مح��ددة من التوقعات.  إن العالمات التجارية األق��وى متتلك مكانة متفردة يف 

أذهان املش��رتين.  وميكن أن تكون مفصلية عادة.  إن مايو كلينيك وجون هوبكينز مثاالن 

ع��ىل العالم��ات التجارية التي متتلك قيمة بالنس��بة للعمالء.  أي ش��خص لديه تواصل مع 

مري��ض يف هذه العيادات ميثل تلك العالمة التجاري��ة كام هو موضح يف املنظور 8-2.  ولو 

ى بشكل ضعيف، فإن هذا يرض العالمة التجارية؛ ولو كان  كانت خدمات التدبري املنزيل تؤدَّ
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اإلدخال باملستشفى يتم بطريقة ضعيفة فإن هذا يرض العالمة التجارية؛ ولو كانت الرعاية 

الرسيري��ة تتم بجودة أقل مام يتوقع العمالء، فإن هذا يرض العالمة التجارية.  من ثم، من 

الرضوري أن ُيدرك كل عضو يف املنظمة أن العالمة التجارية مملوكة ويجب إدارتها بواسطة 

كل املوظف��ني.  أحد الطرق األخرى لتعري��ف العالمة التجارية هي أنها كل نقطة متاس بني 

املنظمة وعميلها النهايئ.  

ولتطوير إسرتاتيجية جيدة للعالمة التجارية يجب فهم إجابات هذه األسئلة الثالثة:  

1- كيف يختار العمالء عالمة تجارية عىل غريها؟  

2- كيف تصمد العالمة التجارية أمام املنافسة؟  

3- ما هي اإلمكانات املوجوة للنمو والتوسع للعالمة التجارية؟  

إن العالمة التجارية ترمز لكل ما متثله منظمة الخدمة، ولكنها ال متتلك أي قيمة لو كان 

العم��الء ال يجدونها ذات قيمة.  ُيقّيم العمالء كل تجربة خدمة من خالل تقس��يم الجودة 

عىل الس��عر للوصول إىل ح��س بالقيمة.  رمبا ال تكون هذه طريق��ة مثالية أو دقيقة جداً، 

ولكنه��ا حقيقي��ة بقدر مايتعلق األمر باملس��تهلك.  والعالمة التجاري��ة للخدمات هي أكرث 

أهمية منها للمنتجات املادية و خاصة وبسبب أنه اذا كان أداء الخدمة ضعيفاً فإن الصورة 

الذهنية للعالمة التجارية ومكانتها تتدهور سيعاً.  

المنظور 2-8:

العالمة التجارية تبدأ من المنزل:

كيفية إدراك مرىض العيادة الطبية أو مستش��فى أو مرفق للرعاية طويلة املدى تتضمن 

الرتكيز والعمل الش��اق والكثري من دعم املوظف��ني.  ميكن لهوية العالمة التجارية أن تكون 

ذات قيمة كبرية يف منظمة الرعاية الصحية.  كمثال، رشكة Millward Brown االستش��ارية 

رصح��ت أن رشك��ة آبل متتلك العالم��ة التجارية األعىل قيمة يف الع��امل.  وقدرت عالمة آبل 

التجارية بقيمة تساوي أكرث من 153 مليون دوالر.  سيناقش الكثريون أن بناء عالمة تجارية 

لرشك��ة ذات منت��ج أقل تعقيداً من بناء هوية عالمة تجاري��ة لخدمة مثل الرعاية الصحية.  
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ولك��ن هناك جدالً بأن التأثري األكرب يف أي منظمة خدمية، خاصة منظامت الرعاية الصحية، 

يأيت من التفاعالت بني املرىض وعائالتهم وبني الطاقم.  

إن بناء عالمة تجارية ناجحة يتضمن ما هو أكرث من مجرد ش��عار وموقع ويب أو مواد 

مطبوعة.  ويقول أحد مستش��اري العالمات التجارية أنه:  ليك تس��تطيع العالمة التجارية 

البقاء يجب أن ُتفَهم وُتس��توعب بس��هولة، وأن يترصف املوظفون عىل كل املستويات بناًء 

عليه��ا.  يج��ب أن تكون األفعال مطابق��ة للكلامت، ويجب أن يلتزم به��ا املوظفون يف كل 

املستويات”.  

م��ن امله��م يف منظامت الرعاي��ة الصحية مس��اعدة الطاقم عىل فهم م��ا متثله العالمة 

التجارية مبصطلحات ملموس��ة.  لو كانت العيادة الطبية تقول إن الرعاية غري العادية هي 

السمة الرئيسية لعالمتها التجارية، فام معنى هذا بالنسبة للسلوك اليومي؟  يقوم املوظفون 

بدور حرج كس��فراء للعالمة التجارية خالل تفاعلهم مع الناس الذين يأتون ملنظمة الرعاية 

الصحي��ة.  ُيعرّف رئي��س جمعية العالقات العامة األمريكية س��فراء العالمة التجارية بأنهم 

“املوظفون أو العمالء الذين يدافعون عن الرشكة ومنتجاتها أو خدماتها”.  

إن رئيس مجل��س اإلدارة والرئيس التنفيذي إلدارة الصحة الخاصة، وهي ش��بكة أطباء 

يقودها طبيب، أش��ار إىل خمس مجاالت؛ حيث ميكن ملامرس��ات الرعاية الصحية األساسية 

أن تؤثر سلباً أو إيجاباً عىل إدراك العالمة التجارية الخاص مبامرستها الطبية.  وهذه هي:  

1- إنش��اء ثقافة الخدمة.  مس��اعدة املتصل��ني عىل تجنب الربيد الص��ويت من خالل توفري 

أشخاص حقيقيني للرد عىل مكاملات املرىض.  

2- االطمئنان عىل املرىض.  من املهم أن يظل األطباء مطلعني عىل أحدث املستجدات حول 

تقدم املرىض.  

3- تقديم املزيد من املعلومات حول املتخصصني الذين تحيل املرىض لهم.  إعداد صفحات 

معلوم��ات ح��ول املتخصصني تحتوي معلومات س��ريتهم الذاتي��ة، وصورتهم، وخريطة 

ملكتبه��م، هذا ميكن أن يقلل بش��كل كبري من القلق الذي يش��عر به املرىض عادة عند 

إحالتهم لطبيب آخر.  
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4- لو مل تكن فعلت هذا بالفعل، انتقل إىل الس��جل الطبي اإللكرتوين.  هذا يبس��ط تجربة 

املريض بشكل كبري.  

فك��ر يف تطوي��ر العيادة لتصبح بيتاً طبياً يركز عىل املريض.  فكونك عيادة طبية يأيت لها 

الناس لتنسيق كل رعايتهم الطبية هو أمر ذو قيمة.  

مبجرد تأسيس هوية العالمة التجارية، يجب أن يضمن القائد أن كل موظف يتفاعل مع 

املرىض يعزز من الصورة الذهنية للعالمة التجارية.  فحتى مظهر املوظف ميكن أن يؤثر عىل 

صورة العالمة التجارية، وقد س��أل أحد مستش��اري العالمة التجارية مازحاً من قبل:  “هل 

ستذهب إىل طبيب األسنان لو كان موظف االستقبال لديه سنان أماميتان مفقودتان؟”.  

إن التدري��ب والتعليم مهامن يف ض��امن أن املوظفني يعملون بفاعلية كس��فراء للعالمة 

التجارية.  يجب تزويد املوظفني باألدوات التي يحتاجونها.  واآلن هو وقت جيد بشكل خاص 

ملنظامت الرعاية الصحية الستكشاف وتقوية صور عالمتهم التجارية.  إن التفكري بشأن صورة 

العالمة التجارية املرغوبة وكيف ميكن للموظفني دعمها هو اعتبار أساس لكل مامرسة طبية.  

المصدر:  

Lin Grensing-Pophal, ”Practice Branding Starts from Inside,“ Medical Economics 

88, no.  14 )2011(, pp.  36-38

إن جزًءا كبرياً من نش��اط العالمة التجارية يف الرعاية الصحية قد تركز عىل خلق وترويج 

هويات لنظم الرعاية الصحية.  مع ذلك، العمالء ليسوا مهتمني بالنظم املجردة، ولكن باألطباء 

واملمرض��ات الذين يعتنون بهم يف املستش��فى الذين يعرفونها، ورمب��ا يفضلونها منذ عقود.  

بالرغم من أن تفضيل عالمة تجارية جديدة ميكن أن ُيبنى مع مرور الوقت، إال أنه يف معظم 

الح��االت، يكون من األقل تكلفة واألكرث فاعلية رفع وتوس��يع اس��م العالمة التجارية الحالية 

)املوجودة اآلن(.  HCA – رشكة HCA القابضة استخدمت هذه اإلسرتاتيجية بفاعلية.  

:Pre-Service Pricing Decisions قرارات تسعير ما قبل الخدمة

إن تس��عري الرعاي��ة الصحية أمر ش��ديد الصعوب��ة ألنها خدمة س��يفضل العمالء عدم 
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االضطرار لرشائها.  وتصورات العمالء عن “الس��عر املرتفع يس��اوي جودة مرتفعة والسعر 

املنخف��ض يعني جودة منخفضة”، و”أنت تحصل عىل ما تدف��ع مقابله” ترسي يف الرعاية 

الصحي��ة، م��ع ذلك، ال ميتلك معظم العم��الء القدرة عىل الحكم عىل الج��ودة.  إضافة إىل 

ذلك، نادراً ما يعرف العمالء التسعري ُمقّدماً)محدد مسبقاً(، والدفعات يجب سدادها بغض 

النظر عن نتائج الخدمة، مام يجعل مقارنات الس��عر والجودة أمراً صعباً.  عالوة عىل ذلك، 

ويف أحي��ان كثرية، يفصل الدافعون من الطرف الثالث العمالء عن تكاليف الرعاية الفعلية.  

وأخ��رياً، يعاين مقدمو الرعاية الصحية من صعوبة كبرية يف تحديد تكاليفهم، وبالتايل تقرير 

السعر.  إن املفاوضات التنافسية مع الدافعني من الطرف الثالث الذين يبحثون عن أسعار 

أقل دفعت بعض مقدمي الرعاية الصحية إىل تقديم أس��عار منخفضة جداً، وبالتايل تهديد 

اس��تقرار مقدم الخدمة عىل املدى الطوي��ل.  إن تخفيضات الحكومة ملرىض الرعاية الطبية 

واملس��اعدة الطبية )Medicare and Medicaid( قد نت��ج عنها تعويضات أقل من تكلفة 

تقديم الرعاية يف كثري من األحيان.  من ثم، اختار بعض مقدمي الرعاية الصحية عدم خدمة 

مرىض الرعاية الطبية أو املساعدة الطبية.  

يجب اختيار إسرتاتيجيات الس��عر املنخفض بحذر يف مجال الرعاية الصحية ألن القليل 

م��ن الناس يريدون التفكري أنهم يتلقون رعاية “رخيصة” )س��يئة الجودة(.  بالرغم من أن 

إس��رتاتيجيات قي��ادة التكلفة ترتبط عامة مع التكاليف املنخفض��ة التي ميكن ترجمتها إىل 

أس��عار منخفضة، إال أن إسرتاتيجية الس��عر املرتفع ميكن أن تضع املنظمة بفاعلية كُمقّدم 

رعاي��ة صحية عالية الجودة؛ ولكن يجب أن يدرك املس��تهلك أن الفوائ��د )البيئة املحيطة 

السارة جاملياً، والرعاية اليقظة، وأحدث تكنولوجيا، إلخ( تستحق السعر املرتفع.  

تحدد منظمة الرعاية الصحية السعر بناًء عىل الخدمات املقدمة، وقدرة املستهلك عىل 

الدفع، وتكلفة تقديم الخدمة.  وال توجد معادالت س��حرية لتحديد األس��عار، كام أن بعض 

القوانني الحكومية اإللزامية الخاصة بخدمة كل مريض يأيت لغرفة الطوارئ بغض النظر عن 

قدرته عىل الدفع تجعل التسعري مهمة أكرث صعوبة.  
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Pre-Service Distribution/  توزي��ع ما قبل الخدمة/ اللوجس��تيات

:Logistics

إن موقع ُمقدم خدمة الرعاية الصحية س��يؤثر عىل عدد الناس الذين يسعون لخدماته.  

واملوق��ع عام��ل جذب ألن قربه من منازل املرىض وعملهم يع��د أصاًل قّياًم، وخاصة لو كان 

مزودو الرعاية الصحية اآلخرون ال ميكنهم استنساخ املوقع.  وألن الناس ال يريدون الذهاب 

ملس��افات طويلة للحصول عىل الرعاية الصحية، ُتعد الدراسات الدميوغرافية للسكان جزءاً 

مهاًم يف اختيار موقع املنش��أة.  إن املراكز الطبية الس��تالية وفروع املستش��فيات أصبحت 

ذات أهمية متزايدة؛ حيث إن املرىض املشغولني يضعون قيمة كبرية لعنرص مالءمة املواقع.  

بالرغم من أن املراكز الطبية التابعة للمستش��فيات تخفض من تكاليف املنظمة يف العادة، 

إال أنها تقلل التكاليف بالنس��بة للمريض، وهو ما يؤدي إىل زيادة الحصة السوقية وتحسني 

كفاءة ُمقدم الرعاية الصحية.  

تجد بعض املستش��فيات أنه من املفيد إنش��اء مراكز تعليم يف مراكز التس��وق.  بينام 

أسس��ت منظامت الرعاي��ة الصحية األخرى مرافق رعاية أولية مح��دودة يف متاجر البقالة.  

عالوة عىل ذلك، أسس��ت العديد من املستش��فيات مراكز رعاية طارئ��ة يف مواقع متعددة 

عرب املدينة، وتعمل بس��اعات ممتدة، وتحت اسم »عالمة تجارية معروفة« من املستشفى 

مت مرافق الرعاية الطارئة لجذب الناس  املحيل مام ميثل عامل جذب للمستهلكني.  اسُتخدرِ

بعيداً عن غرفة طوارئ املستشفى، وهو مكان مكلف لتقديم الرعاية الصحية األولية.  عىل 

س��بيل املثال، يف لويس فيل بوالية كنتايك، بدأت Fast Care )أو The Little Clinic حالياً( 

يف إدارة أكش��اك طبية تقدم خدمات أساس��ية يف اثنني من متاج��ر Kroger، ووفقاً لنائب 

رئيس الخدمات التشخيصية فإن “عامل املالءمة أو السهولة هو ما يجذب الناس حقاً”.  

إن الوحدات املتنقلة هي طريقة أخرى لتحقيق الوضع املثايل يف توصيل الرعاية الصحية.  

وقد مورس��ت هذه الطريقة لفرتة طويلة بواس��طة الصليب األحمر للحصول عىل مزيد من 

التربعات بالدم، كذلك تس��تخدم مؤسس��ات أخرى معدات تش��خيص متنقلة لتكون أقرب 

للمرىض.  إن هناك عدداً كبرياً من وحدات التصوير الشعاعي للثدي املتنقلة التي تعمل يف 

الواليات املتحدة لزيادة استخدام النساء هذه األداة املمتازة ولكن املكلفة.  
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:Pre-Service Promotion ترويج ما قبل الخدمة

يش��مل الرتويج:  الدعاية؛ أحداث العالقات العامة )حفالت أعياد ميالد الطفل، معارض 

الصحة، احتفاالت الناجني من الرسطان، وإلخ(؛ البيع الشخيص؛ ترويج املبيعات )املسابقات، 

واملش��اركة يف املعارض التجارية، إلخ(؛ والتس��ويق املبارش )اإلنرتنت، والربيد املبارش، إلخ(.  

تعمل العنارص الرتويجية معاً بحيث تكون قادرة عىل إيصال الرسالة إىل مختلف املستهلكني 

وأصحاب املصلحة من منظامت الرعاية الصحية.  عىل س��بيل املثال، تعلمت املستش��فيات 

َّة، وأن اإلعالنات الرائعة  أن الكميات املتزايدة من اإلعالنات وحدها لن متأل املزيد من األَسرِ

قد تجعل توقعات املس��تهلك أعىل مام ميكن للمنظم��ة تقدميه.  تعمل اإلعالنات والدعاية 

بأفضل ش��كل حينام يكون هناك منتج أو خدمة محددة تلبي احتياجات العمالء.  وتساعد 

رهم بأين  العالمات التجارية املستهلكني عىل معرفة الخدمة التي يجب أن يسعوا لها، وُتذكِّ

ميكنهم الحصول عىل الرعاية الصحية حينام يحتاجونها.  

اس��ُتخدم البيع الشخيص بش��كل موس��ع أكرث يف الرعاية الصحية مع تنافس املنظامت 

املتنوعة ليك يكون ُمقّدم الرعاية الصحية املختار يف خطط الرعاية امُلدارة.  إضافة إىل ذلك، 

فإن البيع الشخيص قد دخل الساحة مع تنافس مقدمي الرعاية الصحية عىل املوظفني عند 

نقص العرض يف الس��وق.  أما التس��ويق املبارش عرب وسائل التواصل االجتامعي )فيس بوك، 

تويرت، لينكد إن، بينرتيست، املدونات، إلخ( فيقدم نقطة تواصل أخرى للمستهلكني للتفاعل 

مع مقدم الرعاية الصحية ومع بعضهم البعض، ملشاركة الخربات الجيدة والسيئة.  سيتحقق 

العديد من املس��تهلكني املحتملني من “املراجعات” ويجدونه��ا أداة موثوقة للحصول عىل 

املعلومات.  

 Matching Pre-Service to  مطابقة ما قبل الخدمة مع اإلستراتيجية

:the Strategy

من املهم أن تكون خصائص الخدمة والسوق املستهدف مناسبني لإلسرتاتيجية املختارة.  

إضافة إىل ذلك، فإن الس��عر والعالمة التجارية، واألنشطة الرتويجية، ولوجستيات الخدمات 

يجب أن تساهم يف تحقيق اإلسرتاتيجيات االتجاهية، والتكيفية، والتنافسية ودخول السوق.  
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كام أوضحنا سابقاً يف العرض 8-3، فإن صفات أنشطة ما قبل الخدمة الحالية تجب مقارنتها 

مع خصائص الخدمة، والسوق املستهدف، والسعر، والعالمة التجارية، واألنشطة الرتويجية، 

ولوجس��تيات الخدمة التي تتطلبها اإلس��رتاتيجية.  وس��تحدد نتائج هذا التقييم ما إذا كان 

املديرون اإلسرتاتيجيون بحاجة لخلق إسرتاتيجيات تنفيذ لإلبقاء عىل أنشطة ما قبل الخدمة 

أو تغيريها.  

 Maintaining Pre-Service  اإلبقاء على أنش��طة ما قب��ل الخدم��ة

:Activities

حينام تتطابق متطلبات اإلس��رتاتيجية مع نقاط قوة ما قبل الخدمة الحالية واحتياجات 

العم��الء، يجب ع��ىل املديرين اإلس��رتاتيجيني الرتكيز عىل الحفاظ عىل نق��اط القوة هذه، 

وتوجيه انتباه خاص للمجاالت التي خلقت ميزة تنافس��ية.  عىل س��بيل املثال، لو تم تقييم 

 ،)H( اسم العالمة التجارية خالل التحليل البيئي الداخيل بأنه نقطة قوة متتلك قيمة عالية

 ،HYDY مام ينتج عنه ،)Y( وقابل لالس��تدامة ،)D( ومن الصعب تقليده ،)Y( وأن��ه نادر

فإن الحفاظ عىل فاعلية اس��م العالمة التجارية يصبح ذا أهمية خاصة.  إن الس��امح لنقطة 

قوة كهذه بأن تضعف ميكن أن يؤدي إىل فقدان ميزة تنافسية مهمة.  وباملثل، اإلبقاء عىل 

اس��م عالمة تجارية قوية سيكون مهاًم حينام تكون أسامء العالمات التجارية القوية شائعة 

)وليس��ت نادرة( بني املنافسني )HNDY(.  يف هذا املوقف، من املرجح أن تحقق العالمات 

التجاري��ة القوية الحد األدىن من رشوط النجاح.  من ثم، فعند اإلبقاء عىل أنش��طة ما قبل 

الخدمة، يجب عىل املديرين اإلسرتاتيجيني أن:  

- املش��اركة يف مجموعات تركيز العمالء الدورية وبحوث الس��وق لفهم رغبات واحتياجات 

وأمنيات األسواق املستهدفة للمنظامت، وما إذا كانت ُتلَبى أم ال.  

- مراقب��ة الخصائص الدميوغرافية والس��ايكوغرافية والحالة الصحي��ة ملنطقة الخدمة )مع 

توجيه انتباه خاص لالتجاهات السائدة يف األسواق املستهدفة(.  

- التواصل املس��تمر مع األطباء واملرىض والدافع��ني من الطرف الثالث، وغريهم فيام يخص 

نوع ونطاق الخدمات املقدمة، واألسعار والعالمة التجارية.  
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- رصد الفاعلية الرتويجية.  

- رصد سهولة دخول املستهلك للنظام )اللوجستيات(.  

:Changing the Pre-Service Activities  تغيير أنشطة ما قبل الخدمة

إن تغيريات أنشطة ما قبل الخدمة قد تكون صعبة وميكن أن تتطلب بحوث سوق كبرية 

وترويجاً كذلك.  ويف التحليل البيئي الداخيل؛ حيث تستدعي متطلبات اإلسرتاتيجية خدمات 

مختلفة، أو س��وقاً مس��تهدفاً إضافياً أو مختلفاً، أو تغيريات يف التسعري والعالمة التجارية أو 

األنش��طة الرتويجية، يجب الرشوع بإس��رتاتيجيات التغيري ميكن بدء تغيري اإلس��رتاتيجيات.  

إضافة إىل ذلك، حينام تنتج عيوباً تنافس��ية مهمة عن أنش��طة ما قبل الخدمة غري الفعالة، 

م��ن املرجح أن نرشع بإس��رتاتيجيات التغيري.  كمثال، حينام ُينظر لإلس��رتاتيجية الرتويجية 

يف التحليل الداخيل عىل أنها نقطة ضعف، عالية القيمة، ونقطة الضعف هذه ش��ائعة بني 

 ،)HYDY( املنافس��ني، ومن الصعب تصحيحها، وميكن للمنافسني أن يحافظوا عىل ميزتهم

فإن إس��رتاتيجيات التغيري يجب أن تبدأ وبش��كل خاص حينام يكون من املمكن أن يترصف 

املنافس��ون لتطوير إسرتاتيجية ترويجية فعالة وتحقيق ميزة تنافسية مهمة.  باملثل، حينام 

متتل��ك املنظمة إس��رتاتيجية ترويجية ضعيفة، ومتتل��ك منظامت أخرى ترويج��اً فعاالً من 

الصعب تقليده، وهو مس��تدام كذلك )HNDY(، سيحتاج املديرون اإلسرتاتيجيون إىل بدء 

التغيري.  إن املديرين اإلسرتاتيجيني الذين يريدون تغيري أنشطة ما قبل الخدمة يجب عليهم:  

- تغيري صفات الخدمات لتطابق توقعات السوق املستهدف بشكل أفضل.  

- تدريب املوظفني عىل تقديم خدمات جديدة بشكل أفضل.  

- إع��ادة تعريف الس��وق املس��تهدف لتتناس��ب مع التغي��ري يف الخصائ��ص الدميوغرافية 

والسايكوغرافية وخصائص الحالة الصحية.  

- تقديم خصومات سعر أو فئات سعر بني أعضاء السوق املستهدف.  

- تغيري التوازن بني اإلعالن، والبيع الشخيص، والتسويق املبارش )التسويق واحد لواحد(.  

- عمل عالمات تجارية للمنتجات الفردية )كنقيض السم املنظمة كعالمة تجارية(.  

- إعادة تصميم أماكن اإلقامة، وتجربة تناول الطعام، وأماكن ركن السيارات، والالفتات.  
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:Point-of-Service Activities أنشطة نقطة الخدمة

إن نقط��ة الخدمة هي عملية تحويلي��ة تدمج موارد وكف��اءات وإمكانيات املنظمة – 

وأصوله��ا – يف تقدي��م خدمة مضيفة للقيمة.  كانت الرعاي��ة الصحية من ضمن الصناعات 

الصغرية لقرون.  إن التخصص وضغوط التكلفة والعمل الفعيل الذي تم َنَقل الرعاية الصحية 

من كونها مخصصة بالكامل للمريض الفرد يف منزله إىل محاولة عالج املرىض بشكل متشابه 

أك��رث بحيث يحققوا وفورات الحج��م الكبري.  إن وضع األفراد يف املستش��فيات، ومقاييس 

النوات��ج، الخطط املعدة مس��بقاً، إلخ، والتي تركز عىل عالج املرىض عىل حد س��واء، تحول 

الرعاية الصحية إىل صناعة.  إن معظم األمريكيني وأطباءهم ال يحبون هذا، عالوة عىل ذلك، 

أصبح النظام معقداً وتقنياً جداً لدرجة أنه أصبح من الصعب عىل مقدمي الخدمة التواصل 

بفاعلي��ة مع املرىض، كام هو موضح يف املنظور 8-3.  إن أفضل تقديم للخدمة يختلف من 

منظمة ألخرى حيث يعتمد ذلك عىل اإلسرتاتيجيات التي طورتها خالل صياغة اإلسرتاتيجية.

المنظور 3-8:

هل يفهم المرضى حقاً ما تقوله؟

حين��ام قام باحثون يف املركز الطبي لجامعة بوس��طن )BUMC( بإعادة تصميم عملية 

تخريج املريض من املستشفى، أرادوا أن يكونوا واثقني متاماً أن كل تفصيلة يف املواد املكتوبة 

كان��ت واضحة للجميع – م��ن املرىض ذوي مهارات القراءة والكتاب��ة املحدودة إىل األطباء 

الرسيري��ني ذوي التوج��ه التقني.  ولض��امن هذا، عقدوا مجموعات تركي��ز لقراءة األعامل 

الورقي��ة الخاصة باملصطلحات الطبية والتعلي��امت غري الواضحة.  وقد تعلم الباحثون عدم 

اف��رتاض أي يشء.  وق��د قال أحد أف��راد الطاقم أنه وبعد مالحظ��ة العديد من مجموعات 

الرتكيز ُأصيب بالرعب حينام قال أحد املش��اركني:  “أنا أحب هذه األمور حقاً، وأعتقد أنها 

لطيف��ة ومفهومة.  ولكن أي جزء من الجس��د أىت منه هذا” “خروج أو مغادرة املريض من 

املستشفى” اآلن أصبح ألوراق تخريج املرىض عنوان جديد، وهو “خطة الرعاية بعد الخروج 

من املستشفى”.  
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يق��ول مدير املرشوع إن هذه القصة توضح أنه أحياناً هناك بعض فجوات االس��تيعاب 

الخفي��ة الت��ي ميكن أن تعوق الرعاية الطبي��ة املثالية.  وُتقّدر الحكوم��ة الفيدرالية أن 80 

مليون أمرييك يخوضون تعقيدات نظام الرعاية الصحية بدون مهارات قراءة وكتابة كافية.  

إن BUMC والعديد من املستش��فيات األخرى يساعدون املرىض ، يف التعرف عىل نظام 

الرعاي��ة الصحية املعقد، ويزيلون املصطلحات املهنية من املواد املعلوماتية وكذلك يعيدون 

صياغة الالفتات يف املستش��فى.  كذلك يتم تش��جيع األطباء الرسيريني عىل تطوير مهارات 

ثنائية اللغة، وتوضح البحوث بش��كل متزايد وجود عالقة بني املعرفة الصحية وصحة الفرد.  

إن مهارات القراءة والكتابة الضعيفة مرتبطة بصعوبة تناول الدواء أو تناول جرعات زائدة 

يف أقسام الطوارئ.  

يؤك��د الخرباء ع��ىل أن التواصل هو أكرث من مجرد لغة ش��فوية أو مق��روءة.  ويبحث 

األطب��اء الرسيريون البارعون فيام وراء القضايا الظاهرية، ويراقبون التلميحات غري اللفظية 

واألس��ئلة غري املطروحة.  لس��وء الحظ، بعض برامج القراءة والكتاب��ة أو التعليم قد تكون 

مكلفة، خاصة لو كانت تتضمن عديد من العالمات واملواد املكتوبة.  بالرغم من التكاليف 

املحتمل��ة، هناك عدد من منظامت الرعاية الصحية طورت برامج لتناول مش��كلة التعليم، 

وتشمل بعض األمثلة:  

- مركز توين ريفرز اإلقليمي الطبي يف ميس��وري أطلق مبادرة ملس��اعدة املرىض عىل فهم 

التعليامت الطبية حينام ُيرَسلون للمنزل.  

- يف مستشفى كوين آيالند يف بروكلني، نيويورك، تم تشجيع األطباء عىل ارتداء أزرار “اسألني 

3”، وهو برنامج طورته مؤسس��ة سالمة املرىض القومية.  يشجع هذا الربنامج املرىض عىل 

سؤال األطباء واملمرضات ثالثة أسئلة مهمة:  )1( ما هي مشكلتي األساسية؟  )2( ما الذي 

أحتاج لفعله؟  )3( ملاذا من املهم أن أفعل ما تقرتحه؟  

ال ميك��ن ملنظامت الرعاي��ة الصحية أن تتجاه��ل التكلفة املحتملة للم��رىض املرتبكني.  

ويف املس��تقبل، إن تركي��ز برنامج رعاية كبار الس��ن Medicare عىل إع��ادة إدخال املرىض 

للمستش��فى ميكن أن يقنع املزيد من املستش��فيات والعي��ادات الطبية ومنظامت الرعاية 

طويلة املدى عىل ابتكار طرق لزيادة مهارات تعلم مرضاهم.  
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المصدر:  

Charlotte Huff, ”Does Your Patient Really Understand?“ Hospitals & Health 

Networks 85, no.  10 )2011(, pp.  35-38  

 Point of Service Clinical  العمليات الس��ريرية عند نقطة الخدمة

:Operations

إن النم��وذج املالئ��م لتقديم الرعاية الصحية قائم بدرجة كب��رية عىل الرعاية املطلوبة.  

وإذا تم تقس��يم الرعاية الصحية إىل ثالثة قطاعات – األمراض الحادة ذات التعايف الرسيع، 

واألمراض الكبرية )املزمنة ولكن ميكن التحك��م فيها(، واألمراض الكارثية )اإليدز، الرسطان، 

إل��خ( – فإن كاًل من هذه القطاعات الثالثة مس��ؤول عن ثل��ث مجمل اإلنفاق عىل الرعاية 

الصحي��ة يف أمري��كا.  ولكن القطاعني األخريي��ن ميثالن 10% من الس��كان.  بصيغة أخرى، 

ميثل 90% من الس��كان أمراضاً قصرية املدى س��هلة العالج؛ حيث حجم األمراض كبري ولكن 

التكلف��ة منخفضة لكل مراجعة طبية للمريض، واملش��اركة بالدف��ع واملبالغ املقتطعة من 

الفاتورة املشرتكة والخصومات لها تأثري كبري عىل الطلب عىل الخدمات.  ميكن للتكنولوجيا 

تحس��ني الكفاءات يف هذا القطاع.  بالنسبة لألمراض الكبرية والكارثية، فإن مقدمي الرعاية 

الصحي��ة ميكنهم زيادة الكفاءة م��ن خالل فهم خيارات العملي��ات، واختيار األكرث مالءمة 

لرعاية املرىض )التكييف الجامعي(.  

:Mass Customization التكييف الجماعي

إن التكييف الجامعي قد يكون طريقة للحصول عىل املنافع الصديقة للزبون يف عالقات 

املريض-الطبيب طويلة املدى، باإلضافة إىل املنافع حذرة التكلفة لنظام الدفع املحدد مسبقاً 

نني(، وهو أمر رضوري للبقاء اليوم يف سوق الرعاية الصحية.   عىل النسمة )عدد األفراد واملؤمَّ

وميكن تحقيق التكييف أو التعديل الجامعي من خالل “سلس��لة من مناهج منطية للوقاية 

والرعاية، واضحة جداً ومدعومة جيداً بتكنولوجيا املعلومات” )العرض 8-6(.  متثل املسارات 

الرسيرية مثاالً عىل التكييف الجامعي، ومتثل املسارات أفضل طريقة معروفة لعالج املريض، 

ولكن يظل من الواجب تطبيق املس��ار عىل أس��اس خلفية املريض الف��رد، والتاريخ الطبي، 
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والحالة الصحية إلخ.  إن إدراك أن اختالف األفراد فيام بينهم يجعل “مزامنة تطبيق النامذج” 

أو “التكوين املشرتك” أمراً يجب تحديده بواسطة مقدمي الرعاية الصحية.  

عرض 8-6:  زيادة الجودة عرب التخصيص الجامعي:

يتطلب التكييف أو التعديل الجامعي أن يعاين عدد كاف من الناس من نفس املرض أو 

التشخيص، كمثال، “Medco للحلول الصحية” قد صنعت بفاعلية تكييفاً جامعياً من خالل 

التقسيم املرتكز التشخيص.  إن التكييف الجامعي “يحفر” مستوى آخر لتمييز االحتياجات 

الرسيرية بني الناس يف فئة مرض منفردة )الُس��كري مثاًل( والتي تعد كبرية مبا يكفي لتربيد 

التواص��ل املنفصل، ولكنها ليس��ت صغرية جداً بحيث متثل عبئاً إداري��اً.  يف هذه الحاالت، 

ال يك��ون التكييف الحقيقي مربراً من حيث التكلفة، ولكن الربامج »حجم واحد« يناس��ب 

جميع الربامج أو الربامج الجامعية ليس��ت فعالة كذلك.  يقع التخصيص الجامعي يف مكان 

ما يف الوس��ط، ومينع الفجوات العالجية بني الفئات، مثل الفجوة بني مرىض الُسكري الذين 

يعانون القليل من القضايا الصحية وحس��ب، وبني مرىض الس��كري الذين يتطلبون انتباهاً 

طبياً متكرراً.  
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:Quality of Operations جودة العمليات

تناقصت الثقة يف نظام الرعاية الصحية بسبب التقارير اإلعالمية حول إخفاقات الرعاية 

املدارة وكذلك دراس��ة املعهد الطبي التي تشري إىل حدوث ما يقرب من 98 ألف حالة وفاة 

س��نوياً بس��بب األخطاء الطبية.  إن أكرب فرصة متتلكها منظمة رعاي��ة صحية هي التفاعل 

اليوم��ي بني مقدمي الرعاية واملرىض؛ حيث يتحمل كل ش��خص يف منظمة الرعاية الصحية 

مسؤولية عن صورتها.  

من الناحية التاريخية، كانت املستشفيات تركز عىل تحقيق توقعات األطباء، ثم أصبحت 

ترك��ز مؤخ��راً أكرث عىل تحقيق توقع��ات األطباء والدافعني من الط��رف الثالث.  إن هيكل 

صناع��ة الرعاية الصحية س��مح لها بأن تتحايل عىل توجه العمي��ل الذي يجب عىل معظم 

القطاعات األخ��رى يف صناعة الخدمات تبنيه.  إن التغيريات البيئية املتنوعة تخلق الحاجة 

لرعاية صحية أكرث اس��تجابة لرغبات املرىض واحتياجاته��م وتوقعاتهم ومتطلباتهم الخاصة 

باملعلوم��ات، والراح��ة والتحكم الش��خيص.  ومؤخراً، تم عمل مح��اوالت لتقييم منظامت 

الرعاي��ة الصحي��ة وترتيبه��ا بناًء عىل الج��ودة الرسيرية.  مع ذلك، وكام اق��رُتح يف املنظور 

8-4، ف��إن التقيي��م الرتبوي هو أمر صعب لعدم وجود اتف��اق واضح عىل االفرتاضات وراء 

الخصائص الرتبوية، وبعض املضافني أو اآلثار املرتتبة قد تكون مضللة.  

المنظور 4-8:

إن الخطأ هو صفة بشرية – ولكن في مستشفى؟!

إن املستش��فيات أماكن رائع��ة للذهاب إليها حينام تكون مريضاً.  ولس��وء الحظ، فإن 

املستشفيات تسودها األخطاء والغلطات اليومية أيضاً.  عىل سبيل املثال، ُيقّدر أن الجراحني 

يف الواليات املتحدة يجرون عمليات عىل الش��خص الخطأ أو عضو الجس��م الخطأ 40 مرًة 

يف األس��بوع.  ويف ع��ام 1999، أصدر معهد الطب تقريراً بنتائ��ج مذهلة وهي أن كل عام، 

ميوت حوايل 100 ألف أمرييك يف املستش��فيات نتيج��ة أخطاء طبية كان ميكن تجنبها.  وال 

قد الس��ابق.  وجد تقرير صدر حول  يوجد س��بب لتوقع أن املوقف قد تحس��ن عىل مر العرِ

مرىض “الرعاية الطبية” أن طاقم املستش��فى ال يذكر 86% من األخطاء التي تؤثر سلباً عىل 
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امل��رىض.  بل واألكرث إثارة للخوف هو تقرير “الخدم��ات الصحية والبرشية” الذي يقول إن 

واحداً من كل سبعة من مرىض “الرعاية الطبية” يعانون من إصابة خطرية طويلة املدى أو 

ماتوا نتيجة الرعاية يف املستشفى.  تأخذ األخطاء أشكاالً متعددة – يقطع الجراحون أوعية 

دموية س��ليمة، توزع املمرضات جرعة سامة من الدواء بالخطأ، أو يفشل الطاقم يف تطهري 

الغرفة.  نتيجة لذلك، فإن عدد املرىض الذين ميوتون س��نوياً نتيجة أخطاء كان ميكن تجنبها 

يف املستشفى مساو لعدد ضحايا تحطم أربع طائرات نفاثة عمالقة كاملة كل أسبوع!

تنش��أ العديد من القضايا من تعقيد الطب الحديث، ويقرتح بعض الخرباء أن املامرسني 

الطبيني ميكنهم التعلم من استخدام صناعة الطريان لقوائم املراجعة البسيطة.  

إن هذا ال يعني اقرتاح أنه مل يتم إنجاز أي تقدم، فلس��نوات كان ُيعتقد أن عدوى مجرى 

ال��دم الناتج��ة عن إدخال أنبوب يف رشيان كبري بالقرب م��ن القلب إلدخال األدوية هو أمر ال 

ميكن تجنبه بش��كل كبري.  نتيجة لذلك، نتج عن هذا 30 ألف حالة وفاة س��نوياً بس��بب هذه 

العدوى.  ولكن، بدأ برنامج عام 2004 يف أكرث من 100 وحدة رعاية مركزة يف ميتشجني استطاع 

تقليل العدوى بأكرث من الثلثني، وأنقذ 1500 شخص يف 18 شهراً وحسب.  تحققت التحسينات 

الكبرية باستخدام قوائم مراجعة قصرية حول معالجة القسطرة، وجعل كل الطاقم يشارك.  

تظل هناك تحديات مع ذلك، وحوايل نصف العاملني يف املستشفى فقط يتبعون إرشادات 

غسيل اليد بالرغم من التدريب املكثف والتوافر الكبري ملطهرات اليد.  إن اإلجراءات األخرى 

لتقليل القضايا كانت أكرث فاعلية.  

قد  عىل سبيل املثال، التقارير العامة عن أداء املستشفى مل تكن أمراً ميكن تخيله منذ عرِ

مىض.  واآلن تطلب 29 والية تقارير عامة عن معدالت العدوى يف املستشفى، بينام تطلب 

28 والي��ة بعض املعلومات حول األخط��اء الطبية.  إن وكالة الخدم��ات الصحية والبرشية 

أضاف��ت تقارير معدل عدوى القس��طرة كذل��ك.  يتواصل الخالف حول م��ا هي البيانات 

الت��ي يجب تقديم تقرير بها.  يف عام 2008، ب��دأت “الرعاية الطبية” يف تقييد املدفوعات 

للمستشفيات ذات التكاليف العالية املرتبطة مع 10 حاالت كان املستشفى سبباً يف حدوثها 

وس��وف تقدم ماالً إضافياً للمستشفيات التي حققت أعىل درجة يف مجموعة من املقاييس 

املرتبطة بالنتائج األفضل للمرىض.  
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تظل مقارنة س��جالت س��المة املستش��فيات مهمة صعبة مع ذلك، وال تسمح البيانات 

املوجودة للمرىض بأن يكونوا واثقني من أنهم اختاروا املستشفى األكرث سالمة، وحتى داخل 

املستش��فيات، من الصعب إن مل يكن من املس��تحيل مقارنة سجل سالمة وحدة مع أخرى.  

ألن إح��دى الوحدات قد تكون ممتازة في��ام يخص أمان املرىض، ولكن هذا ال يعني أن كل 

الوحدات توفر السالمة باملثل.  

املصدر:  

Katharine Greider, ”The Worst Place to Be If You’re Sick,“ A ARP Bulletin 53, no.  

2 )2011(, pp.  10-14.

إن اللجنة الوطني��ة لضامن الجودة )NCQA( التي طورها أرباب العمل الكبار قدمت 

“مجموع��ة معلوم��ات بيانات أرباب عم��ل الرعاية الصحي��ة” )HEDIS( ملقارنة الخطط 

الصحية الفردية يف الرعاية امُلدارة.  كانت النية هي إنش��اء قاعدة بيانات ميكن للمش��اركني 

)املستهلكني أو أرباب العمل( استخدامها ملقارنة أداء خططهم الصحية مع بعضهم البعض 

أمام مجموعة من املعايري امُلدارة واملقررة بشكل متسق.  

ال ميكن ربط بيانات اللجنة املشرتكة )JCAHI( وال HEDIS مع دراسات الرضا الخاصة 

ب� “تقرير املس��تهلك”.  إن حقيقة كون تصوير الثدي باألش��عة الس��ينية “تتم” )وهو أحد 

مقايي��س HEDIS( ال يعني أن النس��اء س��عيدات بالطريقة التي ُتج��رى بها )مقياس رضا 

املري��ض(.  إن مقدم��ي الرعاي��ة الصحية أكرث اس��تجابة للمرىض، يف مرك��ز ليكالند الطبي 

اإلقليمي، وهو منش��أة كبرية متعددة الخدمات يف فلوريدا.  اكتشف مركز ليكالند اإلقليمي 

أثناء تخطيط انس��حاب ما أن الوقت املخصص لتنس��يق وجدولة اإلجراءات كان مس��اوياً 

تقريباً للوقت املقيض يف تقديم الخدمات.  إن الرشيط األحمر والوظائف متزايدة التخصص 

جعلت إجراءات بس��يطة نسبياً تبدو معقدة بشكل مبالغ فيه بالنسبة للمرىض.  إضافة إىل 

ذل��ك، يجب عىل العمالء تكرار نفس املعلومات ملجموعة متنوعة من الطاقم، وقد يتواصل 

املريض مع ما يصل إىل 60 موظفاً مختلفاً.  إن جودة الرعاية الرسيرية التي يتلقاها املرىض 

مل يكن ُينظر لها عىل أنها جيدة بقدر ما هي عليه بالفعل بسبب الطريقة التي يتم تقديم 

الرعاية بها )انظر العرض 7-8(.  
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عرض 8-7:  األسئلة األساسية لتحديد الرعاية املوجهة للمريض والعائلة:

األسئلة  أنفسهم  عىل  يطرحوا  أن  الطبيني  والقادة  التمريض  وقائدة  واملديرين،  األمناء،  عىل  يجب 

الجوهرية التالية لتحديد ما إذا كانت بيئة منظمتهم تضع املرىض وعائالتهم يف املرتبة األوىل أم ال:  

- هل رؤية ورسالة وفلسفة املستشفى يف بيانات الرعاية تعكس مبادئ الرعاية التي تركز عىل العائلة؟  

- هل الرؤية والرسالة والفلسفة يتم توصيلها بوضوح عرب املستشفى، وللمرىض والعائالت، ولآلخرين 

يف املجتمع؟  

املرىض  بها  يشارك  التي  الطرق  هي  ما  للمستشفى؟   كمستشارين  والعائالت  املرىض  يعمل  هل   -

والعائالت يف توجيه وتعليم املوظفني؟  ويف تصميم عملية التخطيط؟  

- هل سياسات وبرامج املستشفى ومامرسات الطاقم متسقة مع الرأي الخاص بأن العائالت هم حلفاء 

ومهمون لرفاهية املريض؟  هل العائالت ُتعد زواراً؟  

- ما هي النظم املوضوعة لضامن أن املرىض والعائالت بإمكانهم الوصول ملعلومات كاملة مفيدة وغري 

منحازة؟  

- هل نظام املوارد البرشية يف املستشفى يدعم مامرسة الرعاية املركزة عىل العائلة؟  

- يف املراكز الطبية األكادميية، كيف ميكن لربامج التعليم إعداد الطالب واملحرتفني املتدربني للمامرسة 

املركزة عىل العائلة؟  

إن الخدمات كثيفة العاملة من الصعب أمتتتها، ولكن ليست مستحيلة.  فقد متت أمتتة 

فح��وص ضغ��ط الدم.  إضافة إىل ذلك، فإن وخز اإلصبع لفح��وص الدم االعتيادية أصبحت 

هن��اك آلة تقوم به، ولكن هل س��يقبل العامة آلة بدالً من ممرض��ة؟  ويف صناعة خدمات 

مختلف��ة ولكن مهمة، يتمس��ك العديد من املرصفيني مبعتقداتهم الخاصة بأن املس��تهلكني 

سريغبون يف الحديث مع شخص حقيقي عند رصف شيكات أو إيداع نقدية.  وأول مصارف 

قام��ت بأمتت��ة آالت الرصافة حققت أرباح��اً كبرية جداً، وقد تم تحقيق نتائج مش��ابهة يف 

الرعاية الصحية.  

:Clinical Process Innovation إبداع العملية السريرية

إن إب��داع العملي��ة الرسيري��ة )أو CPI( ُيعرّف بأن��ه “إنتاج، وقب��ول، وتطبيق األفكار 

واألدوات الجديدة و/أو نظم الدعم التي تهدف إىل تحس��ني العمليات الرسيرية، وتحس��ني 

 CQI يف كون )CQI( رعاية املرىض يف النهاية”.  وهي تختلف عن تحسني الجودة املستمر
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يركز عىل تحسني العمليات الرسيرية املوجودة من أجل تحسني األداء.  إن CPI هو تقييم 

س��ياقي ونقدي للعمليات الرسيرية الحالي��ة لتحديد فرص لتقديم الرعاي��ة بفاعلية أكرب.  

وكام رشح مايكل هامر:  “ال يجب خلط اإلبداع التشغييل مع التحسني التشغييل أو التميز 

التشغييل.  تش��ري هذه املصطلحات إىل تحقيق األداء العايل عرب أوضاع التشغيل املوجودة، 

فاإلب��داع التش��غييل يعني الخروج بط��رق جديدة بالكام��ل لتحقيق الطلبي��ات، وتطوير 

املنتجات، وتقديم خدمة العمالء، أو القيام بأي نشاط آخر تقوم به املنظمة”.  يف السنوات 

األخ��رية، ظهر مقدار كبري من االهتامم يف اإلبداع التش��غييل يف األوض��اع الرسيرية.  ولقد 

نظرت البحوث يف العالقة بني االبتكار والجودة، والتحسينات املرتبطة بابتكارات تكنولوجيا 

قد األول من القرن الحادي  املعلوم��ات، ومجموعة متنوعة من املناطق األخ��رى.  خالل العرِ

والعرشين، احتاج مقدمو الخدمة إلدراك أن املس��تهلكني الذين يريدون املزيد من التحكم 

يف رعايتهم الصحية من خالل مجموعات تأييد املستهلك، واملنافسة املتزايدة، والوصول غري 

املسبوق للمعلومات.  لو مل يتلق العمالء الرعاية التي يريدونها، سينتقلون إىل مقدم خدمة 

آخ��ر.  يجب أن يكون األطباء راغبني يف االس��تامع للمرىض يتحدثون عن العالجات األخرى، 

وكي��ف ميك��ن أن متتزج العالجات البديلة م��ع الطب التقليدي أكرث لتحس��ني الصحة.  إن 

املس��تهلكني الذين يستخدمون العالجات البديلة هم من الطبقة املتوسطة إىل العليا، ذوي 

التعليم الجيد، والوظائف الجيدة، والذين لديهم املال الكايف إلنفاقه عىل ما يعتقدون أنهم 

مهم لرعايتهم الصحية.  

:Point of Service Marketing تسويق نقطة الخدمة

إن األطب��اء هم ج��زء ال يتجزأ من نظ��ام الرعاية الصحية، وهكذا، جربت املستش��فيات 

والنظ��م الصحية مجموع��ة متنوعة من الن��امذج لدمج األطباء يف النظ��م الجديدة.  وحتى 

اآلن، مل تنج��ح أي م��ن النامذج )املصورة يف العرض 8-8( حقاً.  رمبا كان هذا ألن أياً من هذه 

الن��امذج ال يركز عىل عالق��ة الطبيب-املريض.  “إن الرتكيز املتجدد ع��ىل املريض ليس فقط 

أفضل طريقة لخدمة العمالء واملرىض، وهو كذلك عمل إلزامي ألي منظمة ترغب يف البقاء يف 

الحقبة املقبلة للرعاية الصحية”.  إن بعض اإلس��رتاتيجيات التي ميكن لألطباء والنظم الصحية 

العمل معاً من خاللها لتحقيق أهداف املريض تش��مل إعادة تصميم خطوط الخدمة لتدور 
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ح��ول تعزيز تجربة املريض ب��دالً من أن تدور حول الجوانب املالية لتوصيل الخدمة، وكذلك 

��رَق الرعاية الطبية متع��ددة التخصصات القامئة عىل احتياجات العم��الء، والربامج الطبية  فرِ

املمت��دة وصوالً إىل املرىض األطب��اء، ولتحديد طرق يعتقد األطباء أنه��ا ميكن أن تقدم رعاية 

أفضل للمريض بش��كل أفضل، وتزيد من تواصل الطبيب-املريض؛ حيث إن األطباء يشعرون 

باإلحباط نتيجة نقص الوقت الذي يقضونه مع املرىض، واالتفاق عىل مقاييس للنجاح.  

عرض 8-8:  بطاقة درجات عرض الرشاكة:

األداء املايلالنموذج
األداء اإلسرتاتيجي/

أداء السوق
رضا الطبيب

الطبية  املجموعة 

امُلسَتخَدمة

يعاين النظام الصحي من 

خسائر تشغيلية ضخمة.  

من  أكرب  األطباء  دخل 

إنتاجهم.  

الحصة السوقية ال تزيد 

بشكل جوهري.  

عقلية التحكم يف النظام الصحي 

هي نقيض عقلية الطبيب.  

الرعاية  منظمة 

منظمة  / رة ا مُلد ا

ال���ط���ب���ي���ب-

املستشفى

املضاف  السوقي  النفوذ 

مشكوك فيه.  

ثبت  قد  فرد  لكل  األجر 

أنه صعب التحكم فيه

عدد الحيوات املغطاة/

أن  ميكن  املخدومة 

يزيد.  

األطباء  ل��دى  يكون  ما  ع��ادة 

متعددة،  تعاقدية  مركبات 

وميكن أن يشككوا يف قيمة هذا 

النموذج.

خدمات  منظمة 

اإلدارة 

قد  األس��اس��ي��ة  البنية 

وستحقق  مكلفة،  تكون 

املنظمة التعادل فقط يف 

أفضل األحوال.  

تأثري  له  ليس  النموذج 

عادة.  

مبستوى  سعداء  غري  األطباء 

الخدمة عادة.

تقديم امللكية املشرتكة  ميانعون  األطباء 

رأس املال.  

النموذج ميتلك إمكانية 

زيادة الحصة السوقية.  

بشعور  يتعزز  األطباء  رضا 

األطباء بامللكية يف املنظمة.

الطبيب  حواف��ز 

توصي��ل  إلدارة 

مكونات الرعاية.

النظام  يكون  أن  يجب 

الصحي راغباً يف مشاركة 

املال.  

أسايس  النموذج بشكل 

هو إسرتاتيجية تخفيض 

تكلفة.  

مالية  مكافآت  األطباء  يتلقى 

وتقليل  ال��ج��ودة  لتحسني 

التكلفة.

خطة  مع  رابط 

صحية أساسية.  

يجب أن تطور املنظامت 

الحوافز املالية بحرص.  

تأمني  للنموذج  ميكن 

وضع قيادي يف السوق.  

يجب أن يأخذ األطباء مسؤولية 

عملية  يف  التحكم  يف  إضافية 

التوصيل.  
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يج��ب أن يفهم مقدم��و الرعاية الصحي��ة موقفهم الحايل يف الس��وق.  ما مدى جودة 

إرضائه��م لعمالئه��م املتنوع��ني الذين يخدمونهم حالي��اً؟  هل املنافس��ون أفضل يف توفري 

احتياجات العميل؟  ما هي االحتياجات الجديدة التي ستحدث يف املستقبل القريب والتي 

يج��ب أن تكون يف مراحل التخطيط اليوم؟  وال تكون املعلومات الرضورية متاحة ، ويجب 

إجراء بحوث التس��ويق لفهم رضا املريض، ورضا الطاقم الطبي، والعروض التنافس��ية، إلخ.  

من املهم عادة جمع البيانات من املرىض والطاقم الذين ال يس��تخدمون املنش��أة )أو الذين 

يستخدمونها من حني آلخر فقط( وكذلك املستخدمني الحاليني.  

 Matching Point of Service  مطابقة نقطة الخدمة مع اإلستراتيجية

:to the Strategy

إن كل بديل إس��رتاتيجي تخت��اره املنظمة ميكن أن يؤثر عىل إس��رتاتيجية نقطة تقديم 

الخدمة.  ولكن كام ناقش��نا س��ابقاً، فإن قضايا مث��ل الج��ودة والكفاءة/الرسعة، واالبتكار 

واملرون��ة )التكيي��ف الجامعي( للخدمة هي م��ن األمور املحورية لنقط��ة تقديم الخدمة.  

تحاول معظم املنظامت وباس��تمرار تحس��ني نقطة تقديم الخدمة – باستخدام إسرتاتيجية 

تعزيز/إسرتاتيجية تكيفية.  

 Maintaining Point of Service  اإلبقاء على أنش��طة نقطة الخدمة

:Activities

حينام تتطابق متطلبات اإلسرتاتيجية املختارة مع خصائص نقطة تقديم الخدمة الحالية، 

يجب عىل املديرين اإلس��رتاتيجيني تطوير إسرتاتيجيات للحفاظ عىل نقاط القوة الحالية يف 

موارد املنظمة وكفاءاتها وقدراتها.  وكام هو الحال مع أنشطة ما قبل الخدمة، يجب توجيه 

انتباه خاص إىل مناطق نقطة تقديم الخدمة التي تخلق ميزة تنافس��ية.  وعند اإلبقاء عىل 

أنشطة نقطة تقديم الخدمة، يجب عىل املديرين اإلسرتاتيجيني:  

- مراقبة جودة الخدمة من خالل سؤال العمالء )األطباء، املرىض، الدافعني، وغريهم( عام إذا 

كانت هناك طريقة ميكن تحسني التجربة بها؛ حيث إنهم من يتلقون الخدمة.  
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- مراقبة النواتج الرسيرية )املريض( واملنظمية )املالية(.  

- بدء برامج جودة يف مناطق الخدمة األساسية.  

- إجراء مقارنات قياسية مع عمليات املنظامت األخرى.  

- قي��اس كفاءة املنظ��امت )املوظفون، األصول، التكاليف( أمام املنظ��امت الزميلة ومعايري 

الصناعة.

- مراجعة القواعد واللوائح التي تُحد من إبداع العملية.  

- االستمرار يف التواصل والتأكيد عىل فردية العمالء.  

:Changing Point of Service Activities تغيير أنشطة نقطة الخدمة

لو أن متطلبات اإلسرتاتيجية تشري إىل أن عمليات نقطة تقديم الخدمة الحالية يجب أن 

تتغري، فس��يكون من الواجب تطبيق اإلسرتاتيجيات الرصيحة.  إضافة إىل ذلك، حينام يشري 

التحلي��ل البيئي الداخيل إىل أن عملية تقديم الخدمة يف نقطة خدمة ما هي نقطة ضعف 

ينتج عنها عيوب تنافس��ية، أو أن متطلبات اإلس��رتاتيجية تستدعي معايري جودة جديدة أو 

كفاءة أو ابداع، يجب بدء تغيري اإلس��رتاتيجيات.  إن املديرين اإلس��رتاتيجيني الذين يريدون 

تغيري أنش��طة نقطة الخدمة الرسيرية يجب أن يدرس��وا إرشاك فريق قيادة مناس��ب عرب 

التخصصات ل�:  

- بدء برنامج تحسني تقديم الخدمة.

- إعادة هندسة أنشطة تقديم الخدمة الحيوية.  

- تقديم تدريب تعزيز الجودة ملوظفي تقديم الخدمة.  

- بدء برنامج تخفيض التكاليف.  

- توفري حوافز القرتاحات الكفاءة.

- تقليل القواعد واللوائح التي تُحد من اإلبداع بشكل جذري.  

- تقديم وفورات أو مشاركة باإليرادات مع املوظفني لتشجيع اإلبداع.  

- لتغيري تسويق أنشطة نقطة الخدمة، يجب عىل املديرين اإلسرتاتيجيني:  
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- استهداف العمالء غري املخدومني.

- زيادة أنشطة اخرتاق السوق.  

- خدمة أسواق جديدة باملنتجات املوجودة )تطوير السوق(.

- تقديم منتجات جديدة للعمالء الحاليني )تطوير املنتج(.

- تحسني التاميز بني الخدمات املقدمة.  

 :After Service Activities أنشطة ما بعد الخدمة

تشمل أنشطة ما بعد الخدمة كاًل من املتابعة )الرسيرية والتسويق(، والفوترة، وأنشطة 

املالحقة.  أحياناً يشار إليها ب� “إسرتاتيجيات املكتب الخلفي” وعادة ما تكوِّن هي االنطباع 

النهايئ )التواصل( بني العميل ومنظمة الرعاية الصحية.  

 :Follow-Up Activities أنشطة المتابعة

املتابعة – هي االتصال للتساؤل عن صحة الطفل الذي أىت لغرفة الطوارئ، وهي تسلط 

الضوء عىل طبيب األطفال باعتباره »مهتاًم ومراعياً«، وتجعله محبوباً من كل أم.  أو االتصال 

مبريض جراحة خرج من املستش��فى للس��ؤال عام إذا كان كل يشء عىل ما يرام ويسري كام 

هو متوقع أم ال، وما إذا كان هناك حاجة ألدوية إضافية فهو ببساطة متابعة سيرية جيدة 

وبسيطة )وميكن أن توفر األمل والتعقيدات والزيارات غري امُلجدَولة للمكتب(.  إن مكاملات 

املتابعة تقول للعمالء »نحن نهتم«، وميكن أن تتجنب القلق غري الرضوري.  

إن أنش��طة املتابعة الخاصة بالتسويق تشمل دراسات رضا العميل لتحديد كيف عومل 

املريض من منظوره الخاص.  ويجب عىل كل ُمقدمي الرعاية الصحية أن يقوموا بدراس��ات 

متابعة مع مرضاهم؛ حيث تقدم هذه الدراس��ات رؤي��ة أكرب لو أُجريت بعد عدة أيام من 

تقدي��م الرعاية الصحية، نظ��راً إىل أن االنحياز ميكن أن يحدث عند جمع البيانات يف موقع 

الخدمة.  

أجرت شبكات املستش��فيات والصحة - مبساعدة Press Ganey.  وهي رشكة استشارة 

رعاية صحية- مس��حاً لتحديد استخدام دراسات رضا املريض.  ومن بني 783 مستجيباً، قال 
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95% منهم أن منظمتهم قاست رضا املريض، وقال أكرث من 99% منهم أن هناك العديد من 

الفرص لتحس��ني رضا املريض.  مع ذلك، قال أقل من 40% أنهم كانوا يعملون بشكل أفضل 

قبل عرش سنوات.  

إن قرارات رشاء الرعاية الصحية عادة ما تتم خالل الطرف الثالث الدافع مع القليل من 

مدخ��الت العمي��ل أو ال ُمدخالت منه عىل اإلطالق، وهو ما يباع��د بينه وبني مقدم خدمة 

الرعاية الصحية يف النهاية.  يف عام 2012، كان املستهلكون ينفقون من جيبهم الخاص عىل 

املشاركة بالدفع ونسبة أعىل من تكلفة الرعاية الصحية، ومع ذلك، مل يكونوا عىل علم أين 

ُتنف��ق أموالهم.  ومع ضغط الوق��ت، ُيصابون باإلحباط لو ش��عروا أن الوقت يضيع حينام 

يكون لديهم موعد، ويجلس��ون لس��اعة انتظاراً إلجراء أش��عة إكس أو رؤية طبيب.  اليوم، 

ميتلك العمالء املعرفة الالزمة للذهاب ملكان آخر.  

إن الدراس��ات عىل رضا املرىض ال ميكن النظر إليها وحسب، وتخطيطها بيانياً كحركة ألعىل 

أو ألسفل، ثم وضعها عىل الرف.  بل يجب تحليلها لتعلم ما يتوقعه العمالء، وما هي املنظامت 

الق��ادرة أو الراغب��ة يف تحقيق التوقعات )قدراتها(، والعمل عىل التوقعات التي ال ترغب أو ال 

تس��تطيع تلبيتها.  كمثال، رمبا ال يكون من املمكن تقصري الوقت الالزم الختبار النتائج بسبب 

الوقت الالزم إلجراء االختبار بش��كل صحيح.  مع ذلك، ميكن إدارة توقعات املرىض من خالل 

رشح طول الوقت الذي يتطلبه إجراء االختبار، وجعل املعلومات متاحة يف أقرب وقت ممكن 

ع��ىل موقع إنرتنت آمن – ل��و أراد املريض املعلومات بهذه الطريق��ة – أو مبكاملة فورية من 

مكتب الطبيب، أو بحد أدىن توفري خط اتصال ساخن للعمالء ليستفرسوا عربه.  

بالرغ��م من أن العديد من منظامت الرعاية الصحية ُتجري مس��وحاً حول رضا العميل، 

إال أنه��ا رمبا ال تؤديه��ا بطريقة دقيقة مبا يكفي.  بالرغم من كل الدراس��ات التي أُجريت، 

فإن تحسني الجودة مل يرق إىل مستوى التوقعات.  ولتحقيق الرضا، يجب أن يكون العمالء 

راضني عرب سلس��لة القيمة كلها من أنش��طة ما قبل الخدمة إىل أنش��طة م��ا بعد الخدمة.  

كانت املش��كلة هي أن الدراس��ات مل تكن مصممة بحد أدىن من املعايري الخاصة بالرصامة 

املفاهيمية واملنهجية، كام مل تكن مصممة لتسهيل تحسني الجودة.  إن التحالفات اإلقليمية 

ُتس��تخدم لجم��ع البيانات برصامة أكرث.  ويف ماساتشوس��يتس، أدركت رشاك��ة بني الرعاية 



الفصل الثامن

اإلدارة اإلسرتاتيجية يف منظامت الرعاية الصحية 528

الصحي��ة واألعامل وقادة الحكومة الحاجة ملعلومات أفض��ل، وجمعت بيانات من 24200 

مريض تخرجوا من أكرث من 50 مستش��فى.  وافق املش��اركون عىل عدم استخدام البيانات 

لعمل قوائم “أفضل” و“أس��وأ”، ولكن لتعليم وإطالع املستش��فيات واملستهلكني، والرتكيز 

عىل جهود تحسني الجودة وتسهيلها.  

:Billing Activities أنشطة الفوترة

إن تحدي��د املريض لقيمة وجودة تجربة الرعاي��ة الصحية اإلجاملية يحتوي عىل ما هو 

  Richard L. أكرث من نجاح أو فش��ل اإلجراء الطبي أو الخدمة الطبية نفس��ها.  وقد رّصح

Clarke، الرئيس التنفيذي السابقة ل� HFMA )جمعية اإلدارة املالية للصحة( ورئيسها أن:  

“أفض��ل رعاية وخدم��ة رائعة للعمالء مقدمة خالل وجود املريض يف املستش��فى ميكن أن 

ُتدَمر برسعة من خالل إجراءات الفوترة املربكة أو املعقدة أو غري الصحيحة بعد ذلك”.  إن 

سامت فاتورة املستشفى التي ميكن أن تزعج العمالء تشمل:  

1- عدم الوضوح بشأن ما دفعته رشكة تأمني املريض.  

2- عدم الوضوح بش��أن الرصيد الذي يدين به املريض للمستشفى مبجرد دفع رشكة التأمني 

حصتها.  

3- استخدام مصطلحات طبية ال يفهمها املريض.  

4- إرسال الفاتورة للمريض قبل معالجة رشكة التأمني ملطالبات املرىض.  

5- عدم القدرة عىل تحديد الخدمات التي تم تقدميها باملستشفى بالضبط، وما هي الرسوم 

التي يتم فرضها عىل العميل مقابل الخدمة.  

ُق��دم تقري��ر يف صحيفة النيوي��ورك تاميز عن بيان��ات فواتري مستش��فيات جرينويتش 

Greenwich املعق��دة حين��ام حاول صحفي مس��تقل فهم ما يدين به للمستش��فى.  إن 

مناقش��ته الواس��عة واملفتوحة عىل ال��رأي العام ملش��كالت الفواتري بدأت تغي��رياً كبرياً يف 

املستش��فى.  وبعد املرور بهذه العملية، أوصت جرينويتش بأنه حينام ُتدرك منظمة رعاية 

صحي��ة أن بيانات فواتريها بحاجة ملراجعة، ف��إن املهمة ال يجب تفويضها للطاقم، بل بدالً 

من ذلك، يجب تكوين قوة عمل من العمالء الفعليني، واألطباء، وموظفي نظم املعلومات، 
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واملوظف��ني الرسيري��ني، وموظفي الفواتري، وتحميلهم مس��ؤولية جعل الفات��ورة مفهومة.  

اتبع��ت جرينويتش هذه الصيغة، وأعادت تصميم عملية الفوترة وقللت ش��كاوى العمالء 

من حوايل 30% يف األسبوع إىل 50% يف األسبوع، ومن املثري لالهتامم أنه كان هناك انخفاض 

يف الحسابات املستحقة والديون املتعرسة ألن الناس فهموا فواتريهم ودفعوها.  

حين��ام يتصل العمالء لطرح أس��ئلة حول فاتورتهم، كيف تت��م معالجة تلك املكاملات؟  

إن االحتامل األكرب هو أن ش��خصاً ما علي��ه التوقف عن إدخال البيانات أو تحليل مدخالت 

البيانات لإلجابة عىل سؤال املريض.  انظر املنظور 8-5، لو كانت اإلجابة عىل أسئلة العمالء 

ليس��ت أولوية، فإن العمالء سيعرفون هذا، وعالوة عىل ذلك، فإن التكاليف سرتتبط بعمل 

األشياء بطريقة غري صحيحة.  انظر بيان فاتورة مستشفى أو دار متريض به أخطاء، لن يكون 

هناك تكلفة إليجاد الخطأ فقط، ومعالجة الش��كوى، وإعادة عمل البيان، بل ستكون هناك 

كذل��ك تكلفة إضافية خاصة بفقدان موقف العميل اإليج��ايب، ورمبا يقرر املريض الذهاب 

إىل مكان آخر.  

:Follow-On Activities أنشطة المالحقة

م��ن األفضل دامئاً حدوث إصالح الخدمات خالل توصيل الخدمة بدالً من االنتظار لبدء 

إصالح الخدمات يف وقت الحق.  مع ذلك، ال يعرتف مديرو الرعاية الصحية بالفش��ل غالباً 

إال بعد إجراء أنشطة املالحقة.  

بعد أن تتم رؤية املريض من قبل الطبيب، أو مغادرة املريض املستش��فى بعد جراحة، 

س��يكون هناك حاجة محتملة ملزيد من الخدمات:  فالطفل املصاب بعدوى يف األذن عليه 

العودة خالل 10 أيام إلجراء فحص آخر للتأكد من أن العدوى مل تعد موجودة؛ وبعد إجراء 

جراح��ة يف الفخ��ذ، قد يحتاج املريض للذهاب إىل منش��أة إعادة تأهيل لتعلم الس��ري مرة 

أخرى.  إن هذه الخدمات اإلضافية ُيطلق عليها أنشطة خدمات مالحقة مضيفة للقيمة.  إن 

األم التي ولدت حديثاً وُأصيب طفلها بأول عدوى يف أذنه، ليس لديها أي فكرة عن وجوب 

العودة.  والفخذ املكس��ور بش��كل غري متوقع والجراحة، والحاجة لرعاية إضافية، ليس��ت 

م الرعاية الصحية  باألمور التي تجري العائالت بحوثاً عليها حتى تحدث بالفعل.  لو أن ُمقدِّ
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قد فكر برعاية املالحقة وقدم تعلياًم ومساعدة فيام يخص تنسيب الحالة يف منشأة صحية 

أخرى، وغريها من األمور، فإن العمالء س��ريحلون ولديهم انطباع وسلوك أكرث إيجابية تجاه 

التجربة ككل.  

المنظور 5-8:

الرعاية المتسقة تنجح حقاً:

قام مريض مصاب بالُسكري الذي ال ميكن السيطرة عليه بزيارة 52 قسم طوارئ مختلف 

 Providence يف مستشفى )ED( خالل عام واحد، وهذا يش��مل 42 زيارة لقسم الطوارئ

St.  Peter يف أوليمبيا، واش��نطن.  بعد وضعه يف برنامج “الرعاية املتس��قة” يف املستشفى، 

وتعي��ني مقدم رعاية أساس��ية له، انخفضت زياراته ل� ED م��ن 42 إىل مثانية خالل عامني، 

وصفر يف العام التايل.  

بدأت مستشفى Providence St.  Peter برنامج الرعاية املتسقة يف عام 2003 ملعالجة 

املش��كلة التي لدى كل أقس��ام الط��وارئ، وهي املرىض ذوي القضايا املزمن��ة أو الحادة أو 

مش��كالت تعاطي املخدرات الذين ُيفرطون يف استخدام ED.  إن الرعاية املتسقة ُمصممة 

لتوجي��ه ق��رارات العالج ملرىض ED املتكرري��ن، وهو يتضمن عي��ادات الصحة املجتمعية، 

ومقدمي رعاية الصحة العقلية، واألطباء الخاصني، ورشكاء آخرين يف جهود لتقليل االستخدام 

غري املالئم ل� ED، وتحس��ني صحة املري��ض، وتعزيز قدرة وتكامل م��وارد الرعاية الصحية 

املحدودة للمجتمع.  

إن الرعاية املتس��قة ه��ي نهج بني التخصصات ي��زود أعضاء املجتمع بامل��وارد الالزمة 

للمس��اعدة يف عالج احتياجات الرعاية الصحية لدى من يفرطون يف استخدام ED.  يف عام 

2011، تلق��ى الربنامج جائزة NOVA من جمعية املستش��فيات األمريكية إقراراً بالرشاكة 

التي قادتها املستشفى لتحسني صحة املجتمع.  

يحدد الربنامج املرىض الذين يزورون ED مرتني عىل األقل يف الش��هر أو أربع مرات خالل 4 

شهور، ثم يفحص حاالتهم من حيث االعتامد عىل املخدرات، ومشكالت الصحة العقلية، وعوامل 

أخرى.  إن فريقاً من طاقم ED، وأطباء الرعاية األولية، وخرباء الصحة العقلية، ومديري الحالة 
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يلتق��ون لتحديد املرىض املناس��بني وتطوير خطط رعاية فردية.  يحاول فريق الرعاية تنس��يق 

االحتياجات الطبية وتحسني التواصل بني الخرباء املختلفني الذين يعتنون باملريض.  

إن الرعاي��ة املتس��قة قد خدم أكرث من 600 ش��خص.  وحوايل 90% م��ن املرىض لديهم 

مش��كلة صحة عقلية أو مش��كالت إدمان مخدرات.  وقد قلت زيارات املجموعة ل� ED يف 

املستشفى للنصف، وأشارت دراسة أُجريت عىل الربنامج إىل أن برنامج الرعاية املتسقة يوفر 

عىل املستشفى أكرث من 9000$ لكل مريض، مع وفورات إجاملية تصل إىل حوايل 5.4 مليون 

 ED عالوة عىل ذلك، فإن الربنامج قلل وقت االنتظار يف ،ED �دوالر يف الرس��وم املرتبطة ب

بالنسبة للمرىض اآلخرين.  

توس��ع االختيار املتس��ق إىل أربع مستش��فيات أخرى.  وقريباً، س��يتم إدخال مخزون قائم 

عىل الويب للس��امح بالتحديد الفوري للمس��تخدمني املتكررين لخدمات ED يف املستشفيات 

املشاركة.  وميكن مشاركة هذه املعلومات بواسطة األفراد املالمئني وضامن الرعاية املتسقة أكرث.  

املصدر:  

Pete Davis, ”Consistent Care Curbs Inappropriate ED Use,“ AHA News 47, no.  17 

)2011(, p.  5.

بعد زيارة الطبيب، هل ميكن للمريض أن يجد مكتب املواعيد بس��هولة؟  هل املوظف 

ال��ذي يقوم مبواعيد املالحقة لديه معرفة كافية متعلقة بطول الفرتة الزمنية املطلوبة حتى 

زي��ارة املري��ض التالية؟  هل يعرف هؤالء املوظفون أنهم ميثلون املنظمة بأكملها بالنس��بة 

للمريض؟  إن رأس مال العميل هو قيمة العالقات مع العميل، ومس��اهمة هذه القيمة يف 

احتامالت النمو املس��تقبيل.  يشمل رأس مال العميل قاعدة عمالء املنظمة، والعالقات مع 

العمي��ل، وإمكانيات العميل، وإدراك العالمة التجاري��ة.  بالرغم من أن اختالف التفاصيل 

حس��ب الصناعة، إال أنه من املفهوم منذ ف��رتة طويلة أن الحصول عىل عميل جديد يكلف 

أك��رث من االحتفاظ بعميل س��ابق.  وبالنظر إىل أن هذا حقيق��ي، فإنه من املنطقي افرتاض 

أن حق��وق امتياز العميل هي أص��ل ذي قيمة حقيقية.  وبناء عالقات عىل مدى العمر مع 

العمالء هو مح��ل تركيز منظمة القرن الحادي والعرشين الذكية، ألنها تؤدي للحصول عىل 

ميزة تنافسية.  وميكن ألنشطة املالحقة تقوية أو تدمري العالقة الجيدة مع العميل.  
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لتحقيق مستويات عالية من رضا املرىض، شعرت مستشفى Baptist يف بينساكوال بوالية 

فلوريدا بأنها تحتاج ألن تصبح رب العمل محل االختيار، وهي تراقب رضا املوظفني وكذلك 

رضا العمالء.  ُيقاس أداء املديرين يف خمس مجاالت – خدمة العمالء، والجودة )طول فرتة 

البق��اء(، وإدارة النفقات، ومع��دل دوران املوظفني، والنمو – ويرتب��ط التعويض املايل مع 

تحقيق األهداف.  

 Matching After Service  مطابقة ما بعد الخدمة مع اإلس��تراتيجية

:to the Strategy

كام هو الحال مع أنش��طة ما قبل الخدمة ونقطة الخدمة، يجب أن تس��اهم أنشطة ما 

بعد الخدمة يف تحقيق اإلس��رتاتيجية املختارة.  إن هذه العمليات وأنش��طة التسويق ميكن 

أن تكون مهمة بش��كل كبري يف اإلسرتاتيجية الفعالة.  وأنش��طة املتابعة والفوترة واملالحقة 

تس��اعد عىل إضفاء طابع إنساين للخدمات، وتقلل العداء واإلحباط، وتقدم رعاية مستمرة.  

إن هذه األنشطة عادة ما تصنع فارقاً بني تجربة الرعاية الصحية اإليجابية والسلبية، وميكن 

أن متيز الخدمة وتخلق ميزة تنافس��ية.  إن أنش��طة ما بعد الخدمة الفعالة عادة ما تكون 

عالية القيمة، ونادرة، ومن الس��هل تطويرها بش��كل كبري، ومستدامة.  ميكن لهذه األنشطة 

أن تكون مصدر ميزة تنافس��ية قصرية املدى عىل األقل.  ولكن، هذه املجاالت عادة ما يتم 

تجاهله��ا من قبل العديد من منظامت الرعاية الصحية، ومن ثم، فإن املنظامت التي تقوم 

ر إىل فهم  بها بش��كل جيد تخلق لنفسها ميزة طويلة املدى.  بالتايل، يجب توجيه انتباه حذرِ

متطلبات ما بعد الخدمة الخاصة بإسرتاتيجية معينة، كام يجب عىل املديرين اإلسرتاتيجيني 

تقرير ما إذا كانت األنشطة يجب اإلبقاء عليها أم تغيريها.  

 Maintaining After Service  اإلبقاء على أنش��طة ما بعد الخدم��ة

 :Activities

حين��ام تتطابق متطلبات اإلس��رتاتيجية املختارة مع خصائص أنش��طة م��ا بعد الخدمة 

الحالية، يجب عىل املدير وضع إسرتاتيجيات للحفاظ عىل نقاط قوة ما بعد الخدمة الحالية 
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يف املنظمة من خالل مواردها وكفاءاتها وقدراتها.  باملثل، أنش��طة ما بعد الخدمة التي نتج 

عنها ميزة تنافسية يجب حاميتها والحفاظ عليها.  عند اإلبقاء عىل أنشطة ما بعد الخدمة، 

يجب عىل املديرين اإلسرتاتيجيني االستمرار يف:  

- التأكيد عىل املوظفني وتدريبهم عىل التواصل عرب الهاتف والربيد اإللكرتوين وأدب السلوك.  

- التأكيد عىل رضا املريض.  

- تحسني “قابلية فهم” بيانات الفواتري.  

- التأكيد عىل أهمية بيانات الفوترة الصحيحة وضامن دقتها.  

- تطوير العالقات يف شبكة اإلحالة لتسهيل أنشطة املالحقة.  

 :Changing After Service Activities  تغيير أنشطة ما بعد الخدمة

 لو أن متطلبات اإلس��رتاتيجية أش��ارت إىل أن أنش��طة ما بعد الخدمة الحالية يجب أن 

تتغري، فس��يكون من الواجب تطبيق اإلسرتاتيجيات الرصيحة.  إضافة إىل ذلك، حينام يشري 

التحلي��ل البيئي الداخيل إىل أن عملية املتابعة والفوترة أو املالحقة هي نقطة ضعف ينتج 

عنها عيوب تنافس��ية، يجب بدء تغيري اإلس��رتاتيجيات.  إن املديرين اإلس��رتاتيجيني الذين 

يريدون تغيري أنشطة ما بعد الخدمة يجب عليهم:

- جعل املتابعة جزءاً رصيحاً من رعاية املريض )العميل(.  

- االحتفاظ بسجل متابعة املريض كجزء من سجل املريض/العميل.  

- تدريب املوظفني عىل التواصل و أدب السلوك عرب الهاتف والربيد اإللكرتوين.  

- التأكيد عىل رضا املرىض يف اجتامعات الطاقم.  

- إعادة تصميم بيان الفاتورة مبس��اعدة مجموعة متنوعة من أصحاب املصالح، مبا يف ذلك 

املرىض، وتعريف املصطلحات الطبية املعقدة.  

- إعالم العمالء بإجراءات الفوترة.  

- توضيح أي ارتباك بشأن رسوم الفاتورة وأي الرسوم التي سيدفعها التأمني.  

- مواصلة تحسني العالقات مع الدافعني.  
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- تطوير عالقات أكرث وأفضل مع منظامت اإلحالة.  

- تطوير قامئة بالخيارات للمرىض الذين يحتاجون إلحالة مالحقة، ورشح خصائص وأس��عار 

كل منها. 

 Extending the Strategic توس��يع خريطة التفكي��ر اإلس��تراتيجي 

 :Thinking Map
إن إس��رتاتيجيات الخدمة املضيفة للقيم��ة ترتجم اإلس��رتاتيجيات االتجاهية والتكيفية 

ودخول الس��وق والتنافسية إىل أفعال.  وباعتبار أن إس��رتاتيجيات تقديم الخدمة املضيفة 

للقيمة هي أحد العنارص الحرجة يف سلس��لة القيمة، فإن اقرتانها مع إس��رتاتيجيات الدعم 

املضيف��ة للقيمة ُيَع��دُّ مرسحاً لإلبقاء عىل قوة الدفع اإلس��رتاتيجي من خالل خطط العمل 

والتحكم يف اإلسرتاتيجيات.  

ال يوج��د مركز قيادة يدوم إىل األبد.  وكل منظمة رعاية صحية تنجح يف تحقيق التاميز 

تعمل كنموذج للمنافس��ني الجدد.  إن سوق الرعاية الصحية املتقلب، والتكنولوجيا املتغرية 

باس��تمرار تعني أنه ال توجد ميزة تنافس��ية ميكن الحفاظ عليه��ا عىل املدى الطويل بدون 

كم كبري من املجهود والتفكري.  لتعقيد العملية اإلس��رتاتيجية أكرث، فإن املدى الطويل نفسه 

يصبح أقرص حينام يصبح معدل التغيري أسع بشكل متزايد.  

بالتزامن مع التحليل البيئي الخارجي، وتحليل منافس منطقة الخدمة، والتحليل الداخيل، 

تحاول إس��رتاتيجيات تقديم الخدمة املضيفة للقيمة إعادة موضعة منظمة الرعاية الصحية 

يف بيئتها لخلق مميزات تنافس��ية جديدة، وبالرغم من وجود خرائط لتطوير إس��رتاتيجيات 

تقدي��م خدمة مضيف��ة للقيمة )انظر العرض 8-9 كمثال(، إال أن اس��تخدام بوصلة لتطوير 

إسرتاتيجيات جديدة مبتكرة لتقديم ما قبل الخدمة ونقطة الخدمة وما بعد الخدمة ميكن 

أن يجدد امليزة التنافسية.  
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عرض 8-9:  خريطة التفكري اإلسرتاتيجي إلسرتاتيجيات الدعم املضيفة للقيمة ملنظمة رعاية صحية طويلة املدى:

اإلسرتاتيجية التكيفية:  التكامل الرأيس – الدخول إىل نظام رعاية.  
إسرتاتيجية دخول السوق:  الدخول يف تحالف مع مستشفى لضامن شبكة اإلحالة.  

الوضعية اإلسرتاتيجية:  االنتقال من وضعية امُلدافع إىل وضعية املحلل.  
إسرتاتيجية املوضعة:  التاميز بناًء عىل الجودة، والصورة عالية املستوى.  

إسرتاتيجية الدعمالتقييمالخصائص/ الصفات

إس��رتات��ي��ج��ي��ات 
الخدمة  توصيل 

املضيفة للقيمة

التحليل  نتائج 
الداخيل

م��ت��ط��ل��ب��ات 
ت  تيجيا إلسرتا ا

املختارة

م����ق����ارن����ة:  
م��ت��ط��ل��ب��ات 
- تيجية ا إلسرت ا
التحليل  نتائج 

الداخيل.

ء  بقا إل ا
عليها

إرش�����اد ل��ل��وح��دات تغيريها
امل��ن��ظ��م��ي��ة )أس���اس 
عمل  خطوة  لتطوير 

الوحدة(.

ما قبل الخدمة.  
- بحوث السوق/

التسويق.  
- السوق 

املستهدف.  
- الخدمة 

املقدمة/العالمة 
التجارية.  
- التسعري.  
- الرتويج.  
- التوزيع/ 

اللوجستيات

ال�������س�������وق 
هو  املستهدف 
عالية  العائالت 
والدفع  املستوى 
التسعري  الخاص، 
الهيبة  ذا  ذي ذو 
املنشأة  هذه  يف 
التي  امل��ت��دن��ي��ة 
الرعاية  ت��ق��دم 
ط��وي��ل��ة امل��دى 
وال���ت���م���ري���ض 
ُيعتمد  ال��ب��ارع.  
الكالم  تناقل  عىل 
وك����ذل����ك ع��ىل 
ال��دع��اي��ة ح��ول 
إق���ام���ة وال���دة 
التنفيذي  الرئيس 
ه���ن���ا.  م��وق��ع 
ممتاز – حي راٍق 
مع أماكن تسوق 
واستجامم قريبة.  

أن يصبح مؤهاًل 
م���ن ب��رن��ام��ج 
رع���اي���ة ك��ب��ار 
برنامج  و  السن 
املساعدة الطبية 
والرعاية  للفقراء 
لتحقيق  الطبية 
اح��ت��ي��اج��ات 
امل��س��ت��ش��ف��ى.  
جهود  وتكثيف 
العالمة التجارية 
عىل  للتغلب 
امل���ن���اف���س���ة 
ال����ج����دي����دة، 
وال��ح��ف��اظ عىل 
الراقي،  املظهر 
املهتم،  والطاقم 
وإضافة خدمات 
لتكون  جديدة 
»خدمة كاملة«.

جيد  ت��ط��اب��ق 
كبري.   ح��د  إىل 
السوق  وتوسيع 
امل��س��ت��ه��دف 
يؤثر  أن  ميكن 
ع���ىل ال��ص��ورة 
الراقية.  الرتويج 
عرب تناقل الكالم 
غري كايف لتطوير 
بالعالمة  وع��ي 
ال���ت���ج���اري���ة.  
وال��ح��ف��اظ عىل 
التنافسية  امليزة 
الحالية قد يكون 
مع  صعباً  أم��راً 
السوق  توسيع 

املستهدف.  

تعزيز ×  – التسويق 
وتطوير حملة ترويجية 
بالعالمة  الوعي  لتعزيز 
ال��ت��ج��اري��ة، وإع���ادة 
ت��ص��م��ي��م ال��ش��ع��ار 
الجديدة،  والالفتات 
ودراس����ة اإلع��الن��ات 
املرافق  م��ع  املقارنة 
عالية  األخ��رى  املحلية 

املستوى.  
التعزيز:    – العمليات 
ت��ع��دي��ل اإلج����راءات 
متسقة  تصبح  بحيث 
برنامجي  قوانني  مع 
ال���رع���اي���ة ال��ط��ب��ي��ة 
الطبية،  وامل��س��اع��دة 
املنشآت  أن  وض��امن 
لتعكس  نظيفة/أنيقة 
وعمل  الراقية،  الصورة 
املرافق  يف  تعديالت 
متطلبات  لتحقيق 
ال���رع���اي���ة ال��ط��ب��ي��ة 
الطبية،  وامل��س��اع��دة 
متطلبات  وض����امن 

الرعاة املحرتفني.
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إسرتاتيجية الدعمالتقييمالخصائص/ الصفات

نقطة الخدمة 
- توصيل الخدمة.  

ي��ش��ري امل���رىض/
أن  إىل  العائالت 
الرعاية  توصيل 
يكون  أن  يجب 
املنشأة  ممتازاً.  
نظيفة، وال تفوح 
م��ن��ه��ا رائ��ح��ة 
التمريض.   دور 
جيد  ال��ط��ع��ام 
وم������غ������ذي، 
املنزيل،  كالطبخ 
وال���ع���ائ���الت 
نقل  ت��ري��د  ال 
للمكان  أحباءها 
ل�����و ح���دث���ت 
أخرى  مشكالت 
بالتقدم  متعلقة 

يف السن.  

ت�����وس�����ي�����ع 
ال���خ���دم���ات:  
رعاية األلزهامير، 
الرعاية  وخدمة 
وإعادة  اليومية، 

التأهيل.  

جيد  ت��ط��اب��ق 
ب��ش��ك��ل ك��ب��ري:  
إس��رتات��ي��ج��ي��ة 
الخدمات  متايز 
نظام  تتطلب 
م���ع���ل���وم���ات 
لتتبع  محسن 
ال����رع����اي����ة.  
وت���ت���ط���ل���ب 
إس��رتات��ي��ج��ي��ة 
ابتكاراً  التعزيز 
مع  العملية  يف 
عىل  ال��ح��ف��اظ 
مهتمة،  بيئة 
وطعام  ونظامة، 
وتطوير  ممتاز، 
تبدو  منتجات 

جذابة.

ال��وض��ع ×  – سي��ري��ة 
ال���ح���ايل:  ال��ح��ف��اظ 
الخدمة  تقديم  ع��ىل 
الحايل  املرتفع  مبستواه 
والرعاية،  الجودة  من 
وم���واص���ل���ة ت��ق��دي��م 

الطعام عايل الجودة.  
التسويق – تحليل تطوير 
رعاية  ووح��دات  املنتج، 
والرعاية  األل��زه��امي��ر، 

اليومية لكبار السن.
التعزيز:    – العمليات 
لتعزيز   IT مع  العمل 
وتحسني  الرعاية،  تتبع 
األن��ش��ط��ة وال��ف��رص 
للمقيمني،  االجتامعية 
إلدارة  إجراءات  وتطوير 
وح����دات األل��زه��امي��ر 
والرعاية اليومية.  العمل 
املنشآت  إدارة  م��ع 
متطلبات  تسهل  عىل 
وح����دات األل��زه��امي��ر 

والرعاية اليومية.  

ما بعد الخدمة.  
- أنشطة املتابعة.

- الفوترة.
- أنشطة 

املالحظة.  

ح����اج����ة  ال 
رضا  ل��دراس��ات 
املريض/العائلة.  
الفوترة  عملية 
ت��ق��دم ف��ات��ورة 
لفرد  م��رتاك��م��ة 
حينام  العائلة 
لو  للزيارة  يأيت 
ك���ان امل��ري��ض 
لرعاية  بحاجة 
متخصص،  م��ن 
إح�����االت  أو 
ترتيب  تتطلب 

نقل املريض.  

الرضا  دراس��ات 
تحسني  لتتبع 
إجراءات الفوترة 
تيار  ل��ت��ق��دي��م 
إيرادات متسق.  

تطابق  يوج��د  ال 
نظ��م  جي��د.  
ت  م��ا ملعلو ا
بحاجة  املحدث��ة 
مع  تتطاب��ق  ألن 
املستش��فى  نظم 
يخ��ص  في��ام 
الدقيقة  الفوت��رة 
يف  املقدم��ة 
املح��دد  الوق��ت 
رض��ا  لزي��ادة 
العميل.  ويتطلب 
الس��وق  توس��يع 
التتبع  املستهدف 
الح��ذر للحف��اظ 
ص��ورة  ع��ىل 

املنظمة.

ب��دء ×  – ال��ت��س��وي��ق 
املريض/ رضا  دراسات 
ال��ع��ائ��ل��ة، ت��ق��دي��م 
بناًء  للقيادة  توصيات 
ال��دراس��ة،  نتائج  عىل 
بالعالمة  الوعي  تتبع 
يف  والصورة  التجارية 
املستهدف  ال��س��وق 

املوسع.  
العمليات – العمل مع 
لتغيري  املعلومات  نظم 
نظام الفوترة، والتنسيق 
مع مستشفى التحالف 
يف  االت��س��اق  لتحقيق 

إجراءات الفوترة.  
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 Managing إدارة قوة الدفع اإلستراتيجي – إستراتيجيات تقديم الخدمة

:Strategic Momentum - Service Delivery Strategies
مثلام يجب تقييم نجاح اإلسرتاتيجيات االتجاهية والتكيفية ودخول السوق، والتنافسية 

الخاصة باملنظمة باعتبارها جزءاً مس��تمراً من إدارة اإلس��رتاتيجية، فإن إسرتاتيجيات تقديم 

الخدم��ة يجب تعديلها عادة م��ع تعلم املديرين هذا عرب املامرس��ة.  إن نوع التغيري ميثل 

تعدياًل ثورياً أو تعدياًل إس��رتاتيجياً.  ولقد أشار Lorange, Morton, & Ghoshal إىل هذا 

بأنه إدارة قوة الدفع اإلس��رتاتيجي، ورشحوا قائلني:  “االس��تمرارية األساسية لألعامل الزالت 

معتمدة، وبالتايل ميكن للمرء أن يتحدث عن اس��تغالل إس��رتاتيجية معينة، بالرغم من أن 

الكثري من التغيريات التشغيلية ميكن أن تحدث.  إن التحدي هنا هو إدارة العنارص املتعددة 

لإلسرتاتيجية منعاً لتضاربها وإبقاًء لإلسرتاتيجية عىل مسارها”.  

يف النهاي��ة، التنفيذ ه��و ما يجب أن يكون كفؤاً وفع��االً.  والتغيريات “يف طريقة عملنا 

لألشياء” متثل تغيرياً تطورياً.  إن كل إسرتاتيجية من اإلسرتاتيجيات املضيفة للقيمة – تقديم 

الخدمة والدعم – يجب فحصها بش��كل منفصل لتحديد ما إذا كانت اإلدارة عرّفت بشكل 

صحيح دور هذه اإلس��رتاتيجيات يف دعم اإلس��رتاتيجية اإلجاملي��ة للمنظامت.  يجب عىل 

املديرين اإلس��رتاتيجيني تحديد ما إذا كانت إس��رتاتيجيات تقديم الخدمة، والدعم، وخطط 

العمل مدمجة جيداً وتدعم بعضها أم ال.  إن األسئلة املقدمة يف العرض 8-10 تقدم تقيياًم 

لفاعلية إسرتاتيجيات تقديم الخدمة.  

عرض 8-10:  خريطة التفكري اإلسرتاتيجي لتقييم إسرتاتيجيات تقديم الخدمة:

1- هل زودت أنشطة ما قبل الخدمة العمالء بخدمات ُتريض حاجتهم؟

الحاليني  للعمالء  املناسبة  املعلومات  ومع  املناسب،  بالسعر  الخدمة  قبل  ما  أنشطة  ُقدمت  هل   -2

واملحتملني، ويف مواقع مناسبة؟  

3- هل لوجستيات ما قبل الخدمة مناسبة للخدمة؟  

4- هل أنشطة نقطة الخدمة حساسة للتغريات يف احتياجات العميل؟

5- هل أنشطة نقطة الخدمة كفؤة؟  فعالة؟

6- هل تغريت جودة الخدمات؟
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7- هل ابتكرت املنظمة طريقة لتقديم خدماتها؟

8- هل خدمات تقديم الخدمات مرنة )ميكن أن تناسب االحتياجات الخاصة للعميل(؟

9- هل هناك متابعة مالمئة مع العمالء؟

10- هل يحدث نظام الفوترة يف الوقت املناسب، وبدقة، وهل هو صديق للمستخدم؟

11- هل إسرتاتيجيات املالحقة مالمئة؟

إن املنطق وراء هذه األس��ئلة هو أن إس��رتاتيجية املنظمة س��ليمة بشكل أسايس، ولكن 

أداء املنظمة يف تنفيذ تقديم الخدمة قد ال يكون فعاالً أو كفؤاً بقدر ما ميكن أن يكون.  إن 

إضافة القيمة هي عملية مستمرة، وتتطلب إسرتاتيجيات دعم مضيفة للقيم لتكون متسقة 

مع إس��رتاتيجيات تقديم الخدمة املضيفة للقيمة.  سنناقش يف الفصل التاسع إسرتاتيجيات 

الدعم املضيفة للقيمة.  

 Lessons for Health Care الصحي��ة  الرعاي��ة  لمدي��ري  دروس 

:Managers

بسبب املنافسة والتعقيد يف السوق، يجب عىل مقدمي الرعاية الصحية إضافة قيمة ليك 

يس��تطيعوا البقاء.  وتتكون سلسلة القيمة من إس��رتاتيجيات تقديم خدمة مضيفة للقيمة 

موجهة بشكل أسايس للعمليات )الرسيرية( ذات توجه تسويقي، وكذلك إسرتاتيجيات دعم 

مضيفة للقيمة تشمل الثقافة املنظمية، والهيكل التنظيمي، واملوارد اإلسرتاتيجية.  

إن اإلسرتاتيجيات االتجاهية والتكيفية ودخول السوق واملوضعة ُتطبق من خالل تقديم 

خدمة مضيفة للقيمة، وهذا يش��مل إس��رتاتيجيات ما قبل الخدمة ونقطة الخدمة وما بعد 

الخدمة.  تش��مل أنش��طة ما قبل الخدمة بحوث الس��وق لفهم العميل، وبحوث التسويق 

لفهم ردود فعل العميل عىل الجهود التسويقية للمنظامت.  إن مجموعة متنوعة من عمالء 

الرعاية الصحية – تش��مل األطب��اء، واملرىض، والدافعني من الط��رف الثالث، و يجب وضع 

املتطوعني، واملوظفني، إلخ –يف االعتبار كذلك.  يجب إدخال املرىض للمستش��فى بواس��طة 

طبي��ب، كام أن الدافعني من الطرف الثالث يؤثرون عىل اختيار الطبيب، وطول فرتة البقاء 

يف املستش��فى، إلخ؛ كذلك ف��إن املتطوعني واملوظفني ميكن أن يكون��وا أطباء أيضاً؛ وتفرس 
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الهيئات الحكومية من املرىض إضايف الرعاية الصحية العامة.  إضافة إىل ذلك، فإن أنش��طة 

ما قبل الخدمة تشمل التقسيم الختيار السوق املستهدف، وتحديد الخدمات التي ستشبع 

الس��وق املس��تهدف.  عالوة عىل ذلك، يجب اتخاذ القرارات املتعلق��ة بالعالمات التجارية 

وكذلك التسعري والرتويج والتوزيع واللوجستيات.  

إن التقدي��م عن��د نقطة الخدمة موج��ه إىل رعاية املريض، وتقديم الخدمة – أنش��طة 

تس��ويق وأنشطة سيرية.  يدرس املسوقون العمالء والسوق القرتاح طريقة تقديم الرعاية، 

بينام يقدم املوظفون الرسيريون الرعاية.  إن التكييف الجامعي امُلطبق بش��كل س��ليم هو 

طريقة لتقديم رعاية كفؤة وفعالة.  

تش��مل أنش��طة ما بعد الخدم��ة كاًل من أنش��طة املتابعة الرسيرية )املواعي��د التالية، 

الخدمات اإلضافية( والتس��ويق )تحديد كيفية إرضاء العمالء من خالل املنتجات/الخدمات 

الجديدة املطلوبة(.  وميكن للطاقم إجراء مكاملات سيرية لالستفسار عن حال املريض، وما 

إذا كانت هناك حاجة ألدوية إضافية.  إن متابعة التسويق تكون عامة يف شكل دراسات عن 

رضا املرىض.  أما الفوترة، فهي نشاط مهم آخر من أنشطة ما بعد الخدمة؛ حيث إنها الوقت 

الذي يقرر فيه املس��تهلك ما إذا كان تلقى القيمة التي يريدها.  تش��مل أنش��طة املتابعة 

ترتيبات رعاية دار التمريض بعد الخروج من املستشفى، وترتيب الرعاية املنزلية.  ويبحث 

الفصل التاس��ع إس��رتاتيجيات التنفيذ للنصف السفيل من سلس��لة القيمة – إسرتاتيجيات 

الدعم املضيفة للقيمة.  

من رف مكتب مدير الرعاية الصحية: 
James C.  Collins, Good to Great:  Why Some Companies Make the Leap ...  and 

Others Don’t )New York:  Harper Collins, 2001(.

“إن جيد إىل عظيم )Good to Great(” هي دراس��ة مبتكرة أُجريت عىل 1435 رشكة، 

َبل الباح��ث.  وقد أنتجت ال 11 رشكة الرائعة عوائد أس��هم  ت رائعة من قرِ 11 منه��م ُع��دَّ

تراكمية عند أو أدىن من س��وق األس��هم العام ل 15 عاماً، ثم تخللتها نقطة انتقال، وأصبح 

لها عوائد تراكمية ثالثة أضعاف السوق عىل األقل خالل ال 15 عاماً التالية.  يف الواقع، كان 
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عفاً من س��وق األسهم العام.  إن  متوس��ط عوائد األس��هم الرتاكمية للرشكات أكرب ب 6.9 ضرِ

الجان��ب املهم يف بحث Collins هو أنه مل “يدرس النج��اح” ولكن التناقض بني املنظامت 

عالي��ة النجاح واألقل نجاحاً.  إن املنظامت التي فش��لت يف تحقيق العظمة ُدررِس��ت أيضاً، 

وكذلك ُدررَِس��ت املنظامت التي حققت نجاحاً كبرياً لدرجة أنه ُيعد ظاهرة.  قدمت دراس��ة 

Collins زاوية جديدة ومتفردة لجزء كبري من بحوث اإلسرتاتيجية.  

إن هن��اك العدي��د من العوامل وراء التحوالت من الجي��د إىل العظيم، ولكن القائد من 

“املستوى الخامس” عادة ما يكون هو املفتاح.  ميتلك هذا الفرد خليطاً متناقضاً من الصفات 

– تواضعاً ش��خصياً ش��ديداً وإرادة مهنية حادة.  إن القادة من املستوى الخامس ال يبدؤون 

برؤية وإس��رتاتيجية، ولك��ن بانتباه للناس، فهم يواجهون أظل��م املواقف بإميان مطلق، إن 

 Stockdale - بإمكانهم االنتصار يف النهاية.  ُيطلق عىل هذه اإلسرتاتيجية “تناقض ستوكديل

  .James Stockdale وقد ُسميت عىل اسم أسري حرب فيتنام األدمريال ”Paradox

إن العوامل األخرى يف التحول كانت إيجاد األش��خاص املناس��بني ووضعهم يف الوظائف 

املناس��بة، وإبعاد األش��خاص غري املناس��بني، وخلق ثقاف��ة انضباط.  إضاف��ة إىل ذلك، فإن 

التح��والت من جي��د إىل عظيم تأخذ وقتاً، وهي تبدأ بطيئة وتكتس��ب قوة دفع تدريجية، 

وتتطلب فهاًم لثالثة مفاهيم متصلة – ما هو اليشء الذي ميكن للمنظمة أن تكون األفضل 

في��ه، كيف يعمل اقتصادها، وكيف ميكن إثارة ش��غف الناس به��ا.  ويف الوقت ذاته، يقدم 

الكتاب تحذيراً قوياً.  معظم الناس ميكنهم القيام بأشياء مذهلة، ولكن ال أحد ميكنه القيام 

بكل يشء بشكل مذهل.  

ب��دأت بحوث “جيد إىل عظيم” يف منظامت رعاية صحية ترتاوح من 15 إىل 845 سير.  

إضاف��ة إىل ذلك، فإن 226 منظم��ة مرتبطة بالصحة تم تحليلها م��ن حيث خليط التكلفة 

لكل حالة عند إخراجها من املستش��فى.  إن املنظامت يف فئة ال� 75% أو أعىل ُصنفت بأنها 

��نات كمية.  إن املحّسنات الكمية تضع باستمرار أهدافاً ال مساومة عليها، وتركز عىل  محسِّ

أعاملها األساس��ية، وتس��تخدم نهج “ُمحَكم - مفكك - محكم”.  أخرياً، تحافظ املحس��نات 

هة بالتهديدات.   الكمية عىل ثقافة املساءلة ولكنها غري ُموجَّ

س��أل موظفون تنفيذيون آخرون عام إذا كان م��ن املمكن االنتقال من الرعاية الصحية 
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الجي��دة إىل العظيم��ة، وكان Collins واضحاً يف إجابته:  نعم.  إن الفارق ليس بني األعامل 

التجارية والرعاية الصحية، وإمنا بني العظيم والجيد.  مع ذلك، فإن املعايري مختلفة بالنسبة 

ل��كل من األعامل والرعاية الصحي��ة.  ففي األعامل التجارية، ت��دور العظمة حول العوائد 

بالنسبة للمستثمرين، بينام يف الرعاية الصحية تتحقق العظمة عند تحقيق الرسالة، وإحداث 

تأث��ري ممي��ز بالنظر اىل املوارد املنظمية.  يؤمن Collins أن هناك غالباً قادة من املس��توى 

الخام��س يف مجال الرعاي��ة الصحية أكرث من املوجودين يف األع��امل، ألنه يف مجال الرعاية 

الصحية، يوجد العديد من الناس الذين لديهم شغف تجاه “قضية” املنظمة وتحسني حياة 

املرىض.  

المراجع:  
1- James C.  Collins, Good to Great:  Why Some Companies Make the Leap.  and O/

Jiers Don’t )New York:  Harper Collins, 2001(.

2- Matthew Boyle, ”Questions for Jim Collins,“ Fortune 155, no.  3 )2007(, p.  19.

3- John Cone, ”Built to Be Great,“ T + D 56, no.  8 )2002(, pp.  22-28.

4- Shannon K.  Pieper, ”Good to Great in Healthcare:  How Some Organizations Are 
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المصطلحات والمفاهيم األساسية في اإلدارة اإلستراتيجية:
After-Service Strategy إسرتاتيجية ما بعد الخدمة:  

Follow-On املالحقة:

Follow-Up املتابعة:

 Market/Marketing Research بحوث السوق/ التسويق:

 Marketing Research بحوث التسويق:

 Mass Customization التكييف الجامعي:  

 Point-of-Service Strategy إسرتاتيجية نقطة الخدمة:  

 Pre-Service Strategy إسرتاتيجية ما قبل الخدمة:  

Target Market السوق املستهدف:  

Value-Adding Service Delivery Strategies إسرتاتيجيات توصيل الخدمة املضيفة للقيمة:
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أسئلة للمناقشة في الفصل:

1- ارشح الرابط بني التحليل البيئي الداخيل وإس��رتاتيجيات دعم وتوصيل الخدمة املضيفة 

للقيمة.  كيف ترتبط إسرتاتيجيات إضافة القيمة مع خطط العمل؟  

2- ارشح الفارق بني أنش��طة م��ا قبل الخدمة، ونقطة الخدمة، وم��ا بعد الخدمة.  ما هي 

العنارص املحورية يف كل منها؟  كيف ميكن للمنظمة خلق ميزة تنافس��ية يف كل منطقة 

من هذه األنشطة؟ قدم مثاالً عىل ذلك.  

3- بالنسبة ملنظمة الرعاية الصحية، ارشح ملاذا تعد أنشطة ما قبل الخدمة، ونقطة الخدمة، 

وما بعد الخدمة تسويقية وسيرية بشكل أسايس؟  

4- إن أنش��طة ما قبل الخدمة، ونقطة الخدمة، وما بعد الخدمة مختلفة بالنس��بة للرعاية 

الصحية عن مجرد إنتاج وتوزيع منتج ملموس.  ارشح بعضاً من هذه االختالفات.  

5- ناق��ش الطرق املتنوعة التي ميكن ملقدمي الرعاية الصحية أن ُيعرّفوا بها الس��وق الذي 

يريدون خدمته.  

6- ما الدور الذي يلعبه التس��ويق يف تطبيق إسرتاتيجيات التوسع التكيفية؟  هل التسويق 

متضمن يف االنكامش االقتصادي؟  

7- هل يلعب التسويق دوراً يف إسرتاتيجيات دخول السوق؟  ارشح إجابتك.  

8- ما التكييف الجامعي؟  وما هي الظروف التي قد يكون مفيداً فيها؟  

9- ما التغيري اإلسرتاتيجي )الثوري(؟ 
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إستراتيجيات الدعم المضيفة للقيمة

»إن نظرية VCE )تطور سلس��لة القيمة( بس��يطة بش��كل الفت للنظر، وتقترح 

النظرية أن الش��ركات يجب أن تس��يطر على أي نشاط أو مجموعة من األنشطة 

ضمن سلسلة القيمة التي تدفع األداء على طول األبعاد التي تهم العمالء«

كايتون تريشنسن، سكوت انتوني، أريك روث
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حدث تمهيدي

زيادة تأثير الدافعين على تقديم الرعاية الصحية:

تتوس��ع رشكات التأمني الكبرية وتتنوع وتس��تحوذ بشكل إسرتاتيجي عىل أعامل تجارية 

نني عىل املامرس��ات الطبية.   مختلفة.  وتتضمن أحد التنويعات األكرث أهمية اس��تحواذ امُلَؤمِّ

تتضمن بعض األمثلة القليلة:  

- اس��تحواذ Humana عىل Concentra، وهي رشكة تقدم الطب املهني والرعاية الطارئة 

والعالج الطبيعي يف أكرث من 300 مركز طبي يف 42 والية.  

- رشك��ة WellPoint، بالرغ��م م��ن إرصارها عىل أن��ه ال يجب إطالق كلمة اس��تحواذ عىل 

الصفق��ة، إال أنها عق��دت صفقة مع CareMore، وهي رشكة متتل��ك خطة تأمني وتدير 

26 عيادة متخصصة يف رعاية كبار الس��ن.  ُتفّضل WellPoint اإلش��ارة إىل الصفقة بأنها 

“منوذج رعاية متفرد”.  

نني  - اشرتت Optum-Health وحدة إدارة Monarch HealthCare )متنع كاليفورنيا املؤمِّ

من اس��تخدام األطباء مبارشة(.  إن Monarch ه��ي مجموعة من 2300 طبيٍب يتبعون 

 AppleCare األخرى.  هذا يشمل مجموعة Optum بش��كل وثيق اثنني من مش��رتيات

Medical و Memorial Healthcare IPA )جمعية األطباء املستقلني(.  

- أعلن��ت Highmark عن نيتها يف رشاء West Penn Allegheny Health System وهي 

منظمة رعاية صحية يقودها أطباء.  

إن اله��دف من هذه العالقات الجديدة – وفقاً ملجموعة Corman Health يرتكز عىل 

“التحكم يف اس��تعاملية الخدمات الصحية، واس��تبعاد االستعامل الزائد، ومنع اإلنفاق الذي 

ال داعي له من خالل تنسيق الرعاية”.  

إن هذه االس��تحواذات هي إسرتاتيجيات لخلق شبكات أطباء كفؤة ستتلقى مدفوعات 

مرتكزة عىل األداء، وتس��بق املستشفيات ومتنعها من الس��يطرة عىل األطباء.  ويف الحقيقة 

فإن العديد من املستشفيات تشرتي العيادات الطبية.  ومن منظور األطباء، يوفر االستحواذ 

بواس��طة رشكة التأمني مميزات إضافية ألن هناك اعتقاداً بأن املستقبل مرتبط بالوصول إىل 
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األف��راد الذين لديهم تغطية تأمينية، وأن خطة تأمينية معينة ميكن أن تجلب حجم املرىض 

املطلوب.  

 Peoples منذ سنوات متعددة، كان االنخفاض يف عدد أطباء الرعاية األساسية قد جعل

Health )وهي خطة مميزات رعاية طبية بها 47000 عضو( تفكر يف رشاء عياداتها الخاصة.  

وحينام أعلنت عيادة Stanocola إفالس��ها، اشرتت Peoples Health العيادة بعد اإلفالس 

مقابل مليون دوالر، واستثمرت 2 مليون دوالر إضافيني لتمويل سجل صحي إلكرتوين بنظام 

إدارة جدي��دة.  تخطط Peoples Health إلضافة عي��ادات يف محاولة للتغلب عىل العجز 

يف الرعاي��ة األولية.  إضافة إىل ذلك، فقد أضافت مقدمي خدمة عىل املس��توى املتوس��ط، 

وأخصائيني اجتامعيني، وممرضات مسجالت لعيادة Stanocola، وتعاقدت مع مستشفيات 

لتعزيز منوذج دار طبية تركز عىل املريض.  

ش��ّجع احتامل إصالح الرعاية الصحية الدافعني عىل االس��تحواذ ع��ىل مقدمي الخدمة 

كجزء من إسرتاتيجية أكرب للبقاء يف املنافسة يف املستقبل.  إن امتالك مقدمي الخدمة ميكن 

أن يس��مح للرشكة األم بتحديثات الكفاءة مثل الس��جالت الطبي��ة اإللكرتونية واإلجراءات 

التش��غيلية األخرى التي قد ال يكون مقدمو الخدمة املنفردين قادرين عىل تحمل تكلفتها.  

ن��ني يف تحقيق األرباح، يج��ب أن يقللوا التكاليف التش��غيلية من خالل  ليك يس��تمر املؤمِّ

االستثامر يف التقنيات، ورمبا من خالل رشاء وإدارة املامرسات الطبية.  

املصدر:  

Mari Edlin, ”What the Doctor Ordered:  How Payer Acquisition of Practices and 

their Increasing Influence over the Delivery of Health Care Will Affect Your Practice“ 

Medical Economics 88> no.  24 )2011(, pp.  76-78.

أهداف التعلم:

بعد إكامل هذا الفصل ستكون قادراً عىل:  

1- فهم أن إسرتاتيجيات الدعم املضيفة للقيمة هي عنارص مهمة يف تنفيذ اإلسرتاتيجية.  
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2- تقدير أهمية توافق إسرتاتيجيات الدعم املضيفة للقيمة لضامن توجيهها للمنظمة تجاه 

تحقيق رسالتها ورؤيتها وأهدافها.  

3- ربط نتائج التحليل البيئي الداخيل ألنشطة الدعم مع تنفيذ إسرتاتيجيات الدعم املضيفة 

للقيمة.  

4- فه��م مدى ارتباط الثقافة والهيكل واملوارد اإلس��رتاتيجية للمنظم��ة ارتباطاً رصيحاً مع 

اإلس��رتاتيجيات االتجاهية والتكيفية ودخول السوق والتنافس��ية، وكذلك إسرتاتيجيات 

تقديم الخدمة املضيفة للقيمة.  

5- فهم أن املنظمة نفس��ها تتغري عرب إسرتاتيجيات الدعم املضيفة للقيمة، وتخلق أو تقوي 

مميزات تنافسية وتقوي نقاط ضعف للتغلب عىل العيوب التنافسية.  

6- فهم أن إس��رتاتيجيات الدع��م املضيفة للقيمة توفر توجيه��اً لتطوير األهداف املنظمية 

وخطط العمل.  

7- وض��ع إس��رتاتيجيات دعم مضيفة للقيمة تس��اعد عىل تحقيق اإلس��رتاتيجيات االتجاهية 

والتكيفية ودخول السوق والتنافسية، وكذلك إسرتاتيجيات تقديم الخدمة املضيفة للقيمة.  

 :Implementing Support Strategies تنفيذ إستراتيجيات الدعم

كام أوضحنا يف الفصل الثامن، فإن إس��رتاتيجيات التنفي��ذ تتطلب تركيزاً داخلياً واضحاً.  

والعمليات الكفؤة والفعالة تجعل اإلسرتاتيجيات تنجح.  يجب تطوير وتحديد إسرتاتيجيات 

الدع��م املضيفة للقيمة باإلضافة إىل إس��رتاتيجيات ما قبل الخدم��ة، ونقطة الخدمة وبعد 

الخدمة.  ومثل إس��رتاتيجيات تقديم الخدمة، فإن إسرتاتيجيات الدعم املضيفة للقيمة هي 

إسرتاتيجيات تنفيذ موجهة تجاه تحقيق كل اإلسرتاتيجيات األخرى، مبا يف ذلك اإلسرتاتيجيات 

االتجاهية والتكيفية ودخول الس��وق والتنافسية وتقديم الخدمة.  وكام أوضحنا يف خريطة 

التفكري اإلس��رتاتيجي لسلس��لة القيمة املوضح��ة يف العرض 8-1، فإن إس��رتاتيجيات الدعم 

املضيفة للقيمة قامئة عىل عنارص الجزء الس��فيل من سلس��لة القيمة، وهي وسائل لتحقيق 

القرارات املتخذة يف صياغة اإلس��رتاتيجية.  مبجرد تقرير إس��رتاتيجيات الدعم، ميكن تطوير 

خطط عمل أكرث تحديداً بعدها )انظر الفصل العارش(.  
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:Value-Adding Support Strategies  إستراتيجيات الدعم المضيفة للقيمة

إن الجزء السفيل من سلسلة القيمة يحتوي عىل أنشطة الدعم املضيفة للقيمة، ويشمل 

ثقافة املنظمة وهيكلها ومواردها اإلس��رتاتيجية.  وبشكل أكرث تحديداً، تتعلق إسرتاتيجيات 

الدعم مبناطق مثل املعايري السلوكية، وهيكل ومرونة املنظمة، واملوارد البرشية، والتمويل، 

ونظم املعلومات، والتكنولوجيا، وستلعب دوراً رئيسياً يف تنفيذ اإلسرتاتيجية الكلية للمنظمة.  

وتضيف يف كل مجال قيمة يف املنظمة، من ثم، فإن اإلسرتاتيجيات مطلوب منها تعزيز املزايا 

التنافسية للمنظمة، وتقوية املجاالت التي تعاين فيها املنظمة من عيوب تنافسية.  

كام هو الحال مع إسرتاتيجيات تقديم الخدمة، فإن إسرتاتيجيات الدعم املضيفة للقيمة 

يجب أن تكون متوافقة بدقة.  يجب أن ينتبه املديرون اإلسرتاتيجيون لضامن اتساق وتوافق 

إسرتاتيجيات الدعم مع بعضها وكذلك تساهم يف تحقيق اإلسرتاتيجية الكلية للمنظمة.  ومن 

ثم، فإن إسرتاتيجيات الدعم لكل مجال ال ميكن تطويرها أو تقييمها مبعزل عن بعضها.  إن 

مسؤولية املديرين اإلسرتاتيجيني ليست فقط اتخاذ القرارات املتعلقة بكل إسرتاتيجية دعم، 

وإمنا ضامن أن هذه العنارص متوافقة ومتس��قة للمس��اعدة يف تحقيق اإلسرتاتيجية الكلية 

للمنظمة.  إن التفكري اإلس��رتاتيجي والتخطيط اإلس��رتاتيجي وإدارة قوة الدفع اإلسرتاتيجية 

محورية لهذه العملية.  

 Decision  منطق القرار الخاص بإستراتيجيات الدعم المضيفة للقيمة
:Logic for the ValueAdding Support Strategies

مبجرد صياغة إس��رتاتيجيات تقديم الخدمة )األنش��طة األساسية املطبقة للقيمة(، ميكن 

تطوير إس��رتاتيجيات الدعم التي توفر الس��ياق املنظمي املناس��ب واملوارد الالزمة لتنفيذ 

إس��رتاتيجيات املنظمة.  وكام هو الحال مع إس��رتاتيجيات إضافة الخدمة املضيفة للقيمة، 

فإن نتائج التحليل البيئي الداخيل تحدد نقاط القوة والضعف التنافسية ذات الصلة لدعم 

األنش��طة.  يتم تقييم كل مجال من مجاالت دعم سلس��لة القيمة هذه يف التحليل املوقفي 

)الفصل الرابع(، وُتس��تخدم االستنتاجات يف صياغة اإلسرتاتيجية.  باملثل، فإن اإلسرتاتيجيات 

االتجاهية والتكيفية ودخول الس��وق والتنافس��ية نوقش��ت يف الفصول من 5 إىل 7.  وبناًء 

ع��ىل نتائج هذه املقارنة، فإن مجاالت الدعم قد تحتاج للمحافظة عليها أو تغيريها لتنفيذ 
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اإلسرتاتيجية املختارة.  وتصور خريطة التفكري اإلسرتاتيجي هذا املنطق يف كل جدول موضح 

يف العرض 9-1.  سنفحص يف هذا الفصل كل واحدة من إسرتاتيجيات الدعم املضيفة للقيمة 

وتحديد مجاالت القرارات الرئيسية القرتاح إسرتاتيجيات دعم.  

 Organizational الثقافة المنظمة كإس��تراتيجية دعم مضيف��ة للقيمة

:Culture as a Value-Adding Support Strategy
تتخلل الثقافة املنظمة، ويفهم املديرون اإلس��رتاتيجيون الناجحون أهميتها.  وقد برهنت 

الدراس��ات عىل أنه باإلضافة إىل اإلس��رتاتيجية والتنفيذ والهيكل، كانت الثقافة الصحية أمراً 

حكمياً بالنس��بة للمنظامت التي تتفوق عىل أقرانها يف الصناعة.  وبعد دراس��ة دقيقة، ُعرف 

أن الثقافة املنظمية أكرث تعقيداً بكثري مام اعتقدنا يف األصل.  يف حالة تقديم الرعاية الصحية، 

ف��إن العوامل الثقافي��ة مثل التميز يف تقديم الرعاية الصحية، والقيم األخالقية، واملش��اركة، 

واالحرتافية، والقيمة مقابل املال، وتكلفة الرعاية، وااللتزام بالجودة، والتفكري اإلس��رتاتيجي، 

قد تبني أنها ُمحِددات مهمة لجودة الرعاية.  ولتنفيذ اإلسرتاتيجية بنجاح، يجب عىل املديرين 

اإلس��رتاتيجيني معرفة كيف ميكن الحفاظ عىل الثقافة املنظمي��ة وكذلك كيفية تغيريها.  إن 

الثقافة املنظمية ميكن أن تدعم الجهود اإلسرتاتيجية وبالتايل لن تكون هناك حاجة لتغيريها.  

يف ه��ذه الحالة، سياس��ة الحفاظ ع��ىل الثقافة تكون رضورية.  من ناحي��ة أخرى، ميكن أن 

تعوق الثقافة الحالية التغيريات التي تعدل الطرق املقبولة يف القيام باألمور.  لو حدث هذا 

املوقف، فإن عملية التنفيذ ستتطلب تعديل الثقافة.  بالرغم من أن تغيريات الثقافة صعبة، 

إال أنها عادة ما تكون عاماًل مهاًم يف نقل املنظمة لألمام تجاه تحقيق رؤيتها.  

عرض 9-1:  خريطة التفكري اإلسرتاتيجي لتطوير إسرتاتيجيات دعم مضيفة للقيمة:

إسرتاتيجيات الدعم 

املضيفة للقيمة

نتائج التحليل 

الداخيل

متطلبات 

اإلسرتاتيجيات املختارة

مقارنة متطلبات 

اإلسرتاتيجية 

والتحليل الداخيل

الحفاظ عىل 

الثقافة أو تغيريها

الثقافة املنظمية 

الهيكل املنظمي 

املوارد اإلسرتاتيجية
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:A Definition of Organizational Culture تعريف الثقافة المنظمية

ُتع��رَف الثقاف��ة املنظمية بأنها “الوعي الضمني، الخفي، الباطني والوعي غري الرس��مي 

للمنظمة، الذي يوجه س��لوك األفراد وُيش��ّكل نفسه من خالل س��لوكياتهم”.  من ثم، فإن 

الثقافة املنظمية يجب التفكري فيها ك�:  

- افرتاضات مشرتكة.  

- قيم مشرتكة.

- معايري سلوكية.  

إن االفرتاضات والقيم هي أس��اس الوعي غري الرس��مي باملنظمة، وتستمر مبرور الوقت 

حتى مع تغري عضوية املنظمة.  أما االفرتاضات املش��رتكة فهي تش��مل فهاًم مشرتكاً ل� »من 

نحن« )الرس��الة(، و«ما نحاول تحقيق��ه« )الرؤية واألهداف اإلس��رتاتيجية(، واإلميان بقيم 

املنظمة.  متثل القيم املش��رتكة فهم »الطريقة التي نعمل بها األش��ياء«، ورمبا تعكس أو ال 

تعكس القيم »السائدة« للمنظامت – وهي قيم األعضاء الفعلية التي تخلق ثقافة املنظمة.  

إن التوقعات السلوكية أو املعايري السلوكية الشائعة بني أعضاء املجموعة هي النتائج املرئية 

الناتجة عن الوعي غري الرسمي.  

:Culture and the Bottom Line الثقافة والحد األدنى

متتلك بعض الثقافات املنظمية إمكانية إلهام إجراءات إدارية عدوانية ومحسوبة، بينام 

هن��اك ثقاف��ات أخرى تقوم مبا هو أكرث قلياًل من تش��جيع املديرين ع��ىل أن يكونوا مجرد 

وكالء.  تبني الثقافات متاس��ك املجموعة، وحينام يرص أعضاء املجموعة عىل مستويات أداء 

عالية، ُيشّجع كل فرد عىل القيام بأقىص ما عنده.  إن الفريق الجراحي الذي ُيجري جراحات 

معقدة هو مثال جيد عىل كيف تتطلب ثقافة املجموعة أن يؤدي كل فرد بأعىل مس��توى 

ممكن لو أراد الحفاظ عىل عضويته.  

لس��وء الحظ، ميكن للثقافات املتامسكة أن تحبط التغيري.  حينام تصبح املنظمة ملتزمة 

شديدة االلتزام ب� “كيف نقوم باألمور هنا” و”ما نؤمن به”، يصبح من الصعب – عىل املدى 
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القصري عىل األقل – تغيري الثقافة.  ميكن تفويت الفرص، وميكن تضييع املميزات التنافسية 

ببساطة ألن الثقافة قوية جداً ولن تتحمل أفكاراً واتجاهات جديدة.  مع ذلك، فإن الثقافات 

املنظمية، حينام ُتشجع العوامل الحاسمة بالنسبة للرسالة مثل الرعاية املرتكزة عىل املريض، 

ميك��ن أن تكون مس��اهاًم إيجابياً يف النجاح اإلجاميل للمنظمة.  وك��ام أوضحنا يف “املنظور 

9-1”، فإن العمليات املوحدة، مثل املسارات الرسيرية، ميكن أن تكون قوة قوية يف تشكيل 

الثقافات املنظمية للرعاية الصحية عىل مر الس��نوات القادمة؛ حيث عادة ما يكون التأكيد 

عىل صنع القرار من جانب واحد.  

المنظور  1-9:

تعزيز جودة الرعاية الصحية باستخدام المسارات السريرية:

ُتس��أل منظامت الرعاية الصحية بش��كل متزاي��د )وأحياناً يكون مطلوب��اً منها( تقليل 

خدمت املس��ارات  التكاليف وزيادة الجودة بالتزامن مع هذا.  وملا يقرب من العامني، اس��تُ

الرسيرية كأداة لتحسني موارد الرعاية الصحية وتحسني جودة الرعاية.  يطبق تحليل املسار 

الرسيري أساليب املسار الحرج املستخدمة يف الرقابة عىل العمليات الصناعية ويطبقها عىل 

العمليات الرسيرية.  ميكن لهذه األساليب أن تؤدي إىل رعاية صحية مثالية عرب التخصصات.  

وترشك املس��ارات الرسيري��ة كل خرباء الرعاية الصحية – األطب��اء واملمرضات واألخصائيني 

االجتامعيني والصيادلة إلخ.  وميكن التفكري يف املس��ار اإلس��رتاتيجي عىل أنه تصور لعملية 

الرعاي��ة الصحية للمريض، وبأنه عملية متعددة األوج��ه وكثيفة املوارد ترشك كل األطراف 

املعنيني.  وألن الرعاية الصحية هي صناعة كثيفة املعرفة، فإن أي محاولة لتقليل التكاليف 

وزيادة الجودة ستتطلب إدارة معرفة فعالة عرب مجموعة متنوعة من التخصصات، والعمل 

الجامعي بني التخصصات، وإدارة الثقافة.  

إن مش��اركة ودمج مع��ارف الخرباء املتنوع��ني مهمة يف تنفيذ عملي��ة الرعاية الصحية 

الناجحة التي تس��تخدم املس��ارات الرسيرية.  إن إدارة املعرفة هي مفهوم أعامل ميكن أن 

يس��هل تنفيذ املس��ارات الرسيرية ألنها ترتبط بقدرة املنظمة عىل اكتساب ونرش املعارف 

الجدي��دة واملوجودة.  أحد نظريات إدارة املعرفة التي ترتب��ط جيداً بالرعاية الصحية هي 
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“مجتمع املامرسة”.  ينشط مجتمع املامرسة مشاركة املعرفة والتكيف مع التغيري.  وُتعرف 

مجتمعات املامرسة بأنها مجموعات من الناس املرتبطة معاً بواسطة خربة أو تجربة مشرتكة 

أوش��غف ملرشوع مش��رتك.  وهي مجموعة مكونة من تخصصات وظيفية مختلفة تجتمع 

مع��اً اللتقاط ونرش األف��كار ومعرفة الكيفية )كيف تعمل األش��ياء(.  إن عيوب مجتمعات 

املامرس��ة هي أن املعرفة املش��رتكة عادة ما تكون غري رس��مية بطبيعتها.  وُتطور املسارات 

الرسيرية بش��كل غري رس��مي عرب الجهود التعاونية لألطباء واملمرض��ات والخرباء اآلخرين 

لتحسني الجودة والقيمة للمريض.  ومع ذلك، فإن املسارات املتعارف عليها واملقبولة رسمياً 

مصممة باس��تخدام اإلرش��ادات الرسيرية القامئة عىل اإلدارة املرتكزة عىل الدليل واملعرفة 

املتصورة.

إضافة إىل ذلك، فإن املس��ارات تستفيد من العمل الجامعي الفعال بني التخصصات، أو 

ميكن أن تعاين من العمل الجامعي الضعيف.  إن العمل الجامعي بني التخصصات ميكن أن 

يقدم وجهات نظر احرتافية مختلفة متعلقة مبشكالت املرىض، ولكن العمل الجامعي قد ال 

يك��ون كافياً لضامن املعرفة املتكاملة.  إن مش��اركة املعرفة املتكاملة بني العاملني املطلعني 

هو أمر حاسم لتطبيق املعرفة الجديدة عىل ظواهر الرعاية الصحية.  

أح��د العوائق الرئيس��ية أمام العمل الجامع��ي الفعال يف الرعاي��ة الصحية هو ضعف 

االتص��ال بني خرباء الرعاية الصحية املتنوعني.  ويحدث ضعف االتصال بس��بب االختالفات 

املتأصلة يف الثقافات والخربات.  ومن املرجح أن ينشأ سوء االتصال بشكل خاص يف املواقف 

الطارئة؛ حيث األحداث غري متوقعة، ومستوى التعاون املرتفع بني الخرباء إجباري.  

لتحقي��ق املس��ارات الرسيرية الفعالة، يج��ب عىل خرباء الرعاي��ة الصحية فهم وتقدير 

االختالفات يف الثقافات ونتائج هذه االختالفات عىل مواقف وس��لوكيات زمالئهم.  إن جزءاً 

كب��رياً من الثقاف��ة قائم عىل املعرفة بالس��ياق املحدد أو الدقيق واملتف��رد لكل منهم.  إن 

مشاركة املعرفة املختلفة مهمة للتنفيذ املستمر إلدارة املعرفة يف منظامت الرعاية الصحية.  

واملس��ارات الرسيرية لها تأثري تعزيز االتصال بني خ��رباء الرعاية الصحية ألنها تعرب بوضوح 

عن أن املعرفة امللموسة هي جزء من عمليات الرعاية الصحية كلها. 
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:Matching Culture and Strategy ُمطاَبقة الثقافة واإلستراتيجية

تقدم الرسالة والرؤية والقيم واألهداف اإلسرتاتيجية )التي ناقشناها يف الفصل الخامس( 

رابطاً بني اإلسرتاتيجية والثقافة.  ومثلام كانت هذه اإلسرتاتيجيات االتجاهية مدخاًل رئيسياً 

الختيار اإلس��رتاتيجيات التكيفية ودخول السوق والتنافسية، فإنها تلعب كذلك دوراً رئيسياً 

يف تكوين الثقافة املنظمية املناسبة.  كيف ُتعرّف املنظمة نفسها، وما تريد أن تكونه، وكيف 

تحقق مهامها، وما تريد تحقيقه، ُيشّكل ثقافة املنظمة.  ميكن لإلسرتاتيجيات االتجاهية أن 

تكون قوى قوية يف الحفاظ عىل الثقافة أو تغيريها.  

يجب عىل املديرين اإلس��رتاتيجيني أن يقرروا هل ميكن للثقافة املنظمية املس��اعدة يف 

تحقي��ق اإلس��رتاتيجية أم ال؟  من ثم، يجب أن يقّيموا ما ه��ي االفرتاضات والقيم واملعايري 

الس��لوكية الرضوري��ة لتنفيذ اإلس��رتاتيجية بأق��ىص فاعلية ممكنة؟  يج��ب مقارنة صفات 

االفرتاض��ات الحالية والقيم واملعايري الس��لوكية مع االفرتاضات والقيم واملعايري الس��لوكية 

التي تتطلبها اإلس��رتاتيجية.  عىل س��بيل املثال، إذا تمَّ اتباع إسرتاتيجية تطوير السوق، فإن 

املديرين اإلس��رتاتيجيني رمبا يكون عليهم الحفاظ عىل الثقافة الحالية؛ وبالنس��بة ملشاريع 

ريادة األعامل الجديدة أو تطوير املنتج، فإن الثقافة ميكن أن تتغري.  كام ناقش��نا يف الفصل 

السادس، فإن اإلسرتاتيجيات ميكن أن تتضمن االستحواذات والدمج والتحالفات والتي عادة 

ما يكون لها تداعيات عىل الثقافة املنظمية.  إن الثقافات غري املتوافقة ميكن أن تساهم يف 

فشل اإلسرتاتيجية.  

يتم تقييم الرس��الة والقيم والرؤية واألهداف اإلس��رتاتيجية )اإلسرتاتيجيات االتجاهية( 

خالل التحليل املوقفي لعملية اإلدارة اإلس��رتاتيجية.  ويجب عىل القائد تقييم ما إذا كانت 

هذه اإلس��رتاتيجيات االتجاهية الزالت مالمئة أم ال، وهل تنعكس فعاًل يف ثقافة املنظمة أم 

ال.  ستحدد نتائج هذا التقييم ما إذا كان القادة بحاجة إلنشاء إسرتاتيجيات تنفيذ للحفاظ 

عىل الثقافة املنظمية أو تغيريها أم ال.  

إضافة إىل مقارنة متطلبات اإلسرتاتيجية الشاملة مع الثقافة الحالية، فإن نتائج التحليل 

الداخيل نفس��ها ميكن أن تق��رتح إجراًء معيناً.  يحدد التحليل الداخ��يل ما إذا كانت ثقافة 

املنظمة هي نقطة قوة أم ضعف، وهل ميكن أن تخلق ميزة تنافسية أم عيباً تنافسياً.  من 
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ثم، فإن نتائج التحليل الداخيل يجب وضعها يف االعتبار عند تقرير الحفاظ عىل الثقافة أو 

تغيريها.  إن ثقافة املنظمة ستؤثر بشكل كبري عىل املدى الذي يرغب به األفراد يف مشاركة 

صن��ع القرار، ومدى انفتاح األفراد لألفكار من املرىض، وجودة التعاون بني وحدات املنظمة 

املتنوعة.  

 :Maintaining Organizational Culture  الحفاظ على ثقافة المنظمة

بالرغم من التطابق الجيد بني الثقافة الحالية ومتطلبات اإلس��رتاتيجية، فإن عمل اإلدارة 

مل يكتمل، فالحفاظ عىل الثقافة عادة ما يتطلب كاًم كبرياً من العمل الش��اق.  ويف التحليل 

 ،H( البيئي الداخيل، لو كانت جوانب الثقافة قد تمَّ تقييمها كنقاط قوة ذات قيمة مرتفعة

ونادرة )Y(، وس��هل أو صعب تطويرها )E أو D(، ومستدامة )Y( – ينتج عنها HYEY أو 

HYDY( ف��إن الحفاظ عىل الثقافة يكون مهاًم بش��كل خ��اص ألن الثقافة ميكن أن تصبح 

مصدراً للميزة التنافس��ية طويلة أو قصرية املدى.  وميكن للثقافة أن تكون س��الحاً قوياً يف 

اس��تقطاب الكفاءة واالبداع.  إن الس��امح لهذه القوة بالتدهور س��يؤدي إىل عيب تنافيس، 

وخاصة حينام تكون ش��ائعة )غري نادرة( بني املنافسني.  من ثم، فعند الحفاظ عىل الثقافة، 

يجب عىل املديرين:  

- توصيل الرسالة والرؤية والقيم واألهداف - لفظياً وكتابًة بشكل متكرر.  

- الترصف بطرق متس��قة مع القيم والرؤية – أوالً عرب س��لوكهم الش��خيص، والحقاً عرب من 

ونهم، ومن يكافئونهم.   يعينونهم، ومن ُيرَقُّ

- مراجعة ومناقشة القيم واملعايري السلوكية بشكل دوري.  

:Changing Organizational Culture تغيير الثقافة المنظمية

إن تغيري الثقافة املنظمية ميكن أن يكون صعباً ويتطلب كاًم كبرياً من التخطيط والوقت 

والطاق��ة.  وق��د الح��ظ Michael Beer و Russell Eisensta:  “أنن��ا أصبحنا مقتنعني أن 

الطريقة األكرث قوة أمام القادة إلعادة ترتيب منظمتهم هي املواجهة العلنية للحقيقة التي 

مل يتم كشفها حول العوائق التي تعرقل تنفيذ اإلسرتاتيجية.  ويتضمن هذا يف العادة النظر 
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بإمع��ان عن كثب إىل األدوار وحقوق القرار ألجزاء مختلف��ة من األعامل التجارية، وكذلك 

تغيري سلوك الناس عىل كل املستويات.

عند النظر إىل الثقافة عىل أنها نقطة ضعف )من التحليل البيئي الداخيل( أو أن متطلبات 

اإلسرتاتيجية كانت تس��تدعي ثقافة مختلفة، يجب البدء يف إسرتاتيجيات تغيري الثقافة.  يف 

الح��االت التي يتم فيه��ا تقييم الثقافة غ��ري الفعالة باعتبارها نقطة ضعف ش��ائعة ولكن 

من الس��هل تصحيحها )HYEY أو HYEN(، ميكن للمتنافس��ني أن يتحركوا لبناء ثقافتهم 

املنظمية الخاصة لخلق ميزة تنافسية، من ثم، فإن األفعال التي تغرّي الثقافة ُتصبح مطلوبة 

هنا.  حينام تكون الثقافة الفعالة نقطة ضعف، والضعف ليس ش��ائعاً بني املنافس��ني، ومن 

الصع��ب تطويرها )HNDY وHNDN(، يجب البدء بإس��رتاتيجيات التغيري، خاصة حينام 

ميكن للمنافسني الترصف وتحقيق ميزة تنافسية كبرية.  إن املوقف األكرث خطورة بالطبع هو 

حينام يكون ل��دى املنظمة ثقافة ضعيفة، ومتتلك املنظامت األخرى ثقافات فعالة )الثقافة 

الضعيفة ليست شائعة(، ومن الصعب تطوير ثقافة جديدة )HNDY و HNDN( وهو ما 

ينتج عنه عيب تنافيس كبري.  إن املديرين اإلسرتاتيجيني الذين يريدون صنع تغيري يف الثقافة 

يجب أن يركزوا طاقتهم عىل القليل من األنشطة الحاسمة:  

- توضيح الرسالة ومناقشة أنواع القيم والسلوكيات التي ستحقق الرؤية بأفضل شكل.  

- مناقشة وترميز القيم واملعايري السلوكية.  

- العيش بالقيم من البداية ) سلوك منسجم مع القيم (

- مراجعة ومناقشة القيم واملعايري السلوكية بشكل دوري.  

- خل��ق مناخ من “األزمة” املتصورة يف املنظمة.  فب��دون عدم الرضا عن الوضع الراهن يف 

املنظمة، سيكون هناك القليل من الحافز للمديرين لتغيري أمناط السلوك املألوفة.  

- توضي��ح الرؤية وتبيان التغي��ريات الرضورية لتحقيق الرؤية.  يحتاج الناس إىل إحس��اس 

واضح حول وجهة املنظمة التي تتجه إليها وأين يجب أن يتوجهوا.  

- توصيل الرسالة والرؤية والقيم واألهداف عىل نطاق واسع ومتكرر.  ويجب عىل املديرين 

اإلسرتاتيجيني استخدام لغة بسيطة وقوية ومتسقة.  



الفصل التاسع

اإلدارة اإلسرتاتيجية يف منظامت الرعاية الصحية 562

- منذج��ة أنواع الس��لوكيات واملامرس��ات التي تري��د اإلدارة غرس��ها يف املنظمة من خالل 

اإلج��راءات واألعامل.  إن “مطابق��ة القول مع العمل” مينح مصداقي��ة للكلامت ويقدم 

أمثلة لآلخرين يف املنظمة عىل السلوك املتوقع.  

- متك��ني اآلخرين لبدء الترصف بطرق متس��قة م��ع القيم املرغوبة، وتطبيق الس��لوكيات 

واملامرسات الجديدة.  إن جزءاً من متكني اآلخرين هو إزالة العوائق داخل املنظمة والتي 

تقف يف طريق سلوكهم املرغوب.  

- البحث عن نجاحات رسيعة ولكن مس��تدامة.  إن النجاحات قصرية املدى حاسمة لتزويد 

جه��د التغيري ببعض املصداقي��ة، ولإلبقاء عىل الن��اس محفزين والظه��ار نتائج إيجابية 

للمنظمة.  

- إظهار الصرب واملثابرة.  إن التغيريات الثقافية الكبرية تستغرق وقتاً طوياًل – سنوات وليس 

شهوراً – والرغبة يف املثابرة يف مواجهة العوائق والعرثات حاسمة.  

 Organizational  الهيكل المنظمي كإستراتيجية دعم مضيفة للقيمة

:Structure as a ValueAdding Support Strategy

مثل الثقافة، فإن الهيكل املنظمي يجب أن يس��هل تنفيذ اإلسرتاتيجية الشاملة بدالً من 

أن يعيقها.  وكام الحظ Alfred Chandler:  “فإن مطابقة هيكل املنظمة مع اإلسرتاتيجية 

هو مهمة أساس��ية لإلس��رتاتيجي”.  إن التقليد طويل املدى يف بحوث اإلس��رتاتيجية مل يكن 

  .”Configuration Theory“ مقب��والً علمياً.  ُيعرف باس��م نظرية التش��كيل أو التكوي��ن

تج��ادل هذه اإلس��رتاتيجية أنه يف حاالت معينة )مثال:  الصناع��ات، الجغرافية، إلخ( تكون 

هي��اكل منظمية معينة أكرث فاعلية يف تحقيق الرس��الة من غريها.  تأكد هذا الرأي يف عدد 

  .Chandlers من األوضاع ودعم حجة

مبجرد تطوير إس��رتاتيجيات االتجاه ودخول الس��وق والتنافسية وتقديم الخدمة، يجب 

عىل اإلدارة أن تقرر ما هو الهيكل املنظمي األفضل يف تسهيل اإلسرتاتيجية.  إن نشاط التفكري 

اإلس��رتاتيجي هذا يطابق متطلبات اإلس��رتاتيجية مع مميزات وعي��وب الخيارات الهيكلية 

املنظمية املتنوعة.  إضافة إىل ذلك، يجب اإلقرار أن الهيكل التنظيمي الحايل للمنظمة ميكن 
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أن يُح��د من الخيارات اإلس��رتاتيجية، أو عىل األقل يقيد بدأه��ا يف املدى القصري.  مع مرور 

الوقت، ميكن تغيري الهيكل لتلبية احتياجات اإلسرتاتيجية املقرتحة.  ويف نقطة ما، يجب عىل 

اإلسرتاتيجي أن يقرر ما إذا كان الهيكل الحايل يجب الحفاظ عليه أم تغيريه.  

 Organizational Structure Building لبنات بناء الهيكل المنظمي

:Blocks

يبقى التسلس��ل الهرمي املنظمي هو الهيكل األس��ايس يف معظم املنظامت الكبرية إن مل 

يك��ن ُكلها.  وكام كتب Harold Leavitt، “إن كل منظم��ة كبرية تقريباً تظل هرمية”.  إن 

املنظامت، سواًء كانت مقرتنة بشكل فضفاض، أو ضمن شبكة أعامل، أو مقسمة ألقسام، ال 

تبدو أكرث من مجرد تعديالت لنفس التصميم األسايس.  ويختتم Leavitt كالمه قائاًل:  “تظل 

التسلس��الت الهرمية أفضل آلية متاحة للقيام بالعم��ل املعقد”.  إن هناك ثالثة تصميامت 

ل لبنات البناء األساسية للمنظامت.   هرمية منظمية أساسية ُتشكِّ

- الهيكل الوظيفي.  

- الهيكل املقسم )وحدات األعامل اإلسرتاتيجية أو وحدات الخدمة(.  

- هيكل املصفوفة.  

:Functional Structure الهيكل الوظيفي

تنظم الهياكل الوظيفية األنش��طة حول األنشطة أو العمليات الحاسمة بالنسبة لرسالة 

املنظمة، وهي الهياكل األكرث انتش��اراً بالنس��بة للمنظامت ذات الرتكيز الضيق والتي تنتج 

منتجاً / خدمًة منفرداً.  ميكن للهيكل الوظيفي أن يش��مل أقس��اماً مثل العمليات الرسيرية 

والتس��ويق والتمويل ونظم املعلومات إلخ، ولكن األنشطة ستتفاوت من منظمة إىل أخرى.  

ع��ادة ماتكون منف��ردة.  أجزاء من املنظم��ة مبنية حول العملي��ات.  كمثال، يف منظامت 

الرعاية الصحية، تعد العمليات الرسيرية حاس��مة بالنسبة للرسالة، والوظيفة الرسيرية قد 

تك��ون يف قلب الهيكل الوظيفي.  وميكن تنظيم العيادة إذاً حول عمليات رسيرية منفصلة 

مثل التسجيل واالختبار واملسح واملعمل، إلخ.  
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يبن��ي الهيكل الوظيفي درجة عالية م��ن التخصص والخربة داخل الوظائف أو العمليات 

وميك��ن أن يعزز الكفاءة، وخاص��ة حينام تكون املهام روتينية ومتك��ررة )كام هو الحال يف 

العيادات(.  عالوة عىل ذلك، ففي هذا النوع من الهيكل املنظمي، يكون التحكم يف القرارات 

اإلس��رتاتيجية مركزياً بدرج��ة عالية.  مع ذلك، فإن الهياكل الوظيفي��ة عادة ما تعزز »تفكري 

الصومعة – Silo Thinking”، والذي ُيبطئ من صنع القرار، ويعوق التواصل األفقي.  نتيجة 

لذلك، يصبح عىل اإلدارة اإلس��رتاتيجية مهمة رئيسية وهي إبقاء املديرين الوظيفيني مركزين 

عىل الرسالة األوس��ع وعىل رؤية املنظمة )التي تتجاوز مجال تخصصهم الوظيفي(، وضامن 

التنسيق والتواصل بني التخصصات الوظيفية.  يوضح العرض 9-2 الهيكل املنظمي الوظيفي 

للعمليات الرسيرية )املنظم حول العمليات(، ويلخص مميزات وعيوب الهياكل الوظيفية.  

عرض 9-2:  الهيكل الوظيفي املمتزج مع هيكل العملية:

:Divisional Structure الهيكل المقسم/ التقسيمي

إن هياكل األقسام ش��ائعة يف املنظمة التي منت عرب التنويع، والتكامل الرأيس، والسوق 

الع��دواين أو تطوير املنت��ج.  وحينام تنمو املنظم��ة وتصبح أكرث تنوعاً، ُتس��تخدم الهياكل 

املنظمة املقس��مة لتقس��يم املنظمة إىل أجزاء أكرث تركيزاً وأكرث س��هولة يف اإلدارة.  من ثم، 

 )SBU/SSU( فإن الهيكل املقس��م يخلق العديد من وحدات الخدمة/األعامل اإلسرتاتيجية
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األصغر واألكرث تركيزاً وش��به املس��تقلة.  ميكن لألقس��ام التقليدية أن تق��وم عىل الجغرافيا 

)األس��واق(، أو املنتجات/الخدمات، أو العمالء.  إن الهياكل ذات األقسام الجغرافية تسمح 

لكل قس��م بأن ُيفّصل اإلسرتاتيجية وميّيز املنتجات/الخدمات بناًء عىل االحتياجات املتفردة 

أو خصائص املنطقة الجغرافية أو الس��وق.  إن االس��تجابة املحلية س��ينتج عنها عادة أداء 

ز ألن االتصاالت والتنس��يق مع الس��وق املستهدف سيتحسن.  حينام يكون للمنظامت  ُمعزَّ

منتجات/خدمات متفردة متعددة، فإن الهيكل املقسم الذي يضع تأكيداً منظمياً عىل هذه 

املنتجات/الخدم��ات رمب��ا يكون هو األكرث مالءمة.  يقدم هذا الهيكل ملديري قس��م املنَتج 

الس��لطة واملسؤولية املناسبني لتكوين وتنفيذ إس��رتاتيجية املنتج/الخدمة.  إضافة إىل ذلك، 

يسمح الهيكل للمناطق الوظيفية بالتخصص حول املنتج/الخدمة، من ثم يزيد من التنسيق 

والتواص��ل.  إن األقس��ام املعتم��دة عىل املنتجات/الخدم��ات تزيد الرتكيز ع��ىل املنتجات 

واألسواق واالستجابة الرسيعة للتغيري.  

إن الهياكل املقسمة ليست دون مشكالت، والهياكل املقسمة تجعل من الصعب الحفاظ 

عىل صورة أو ُس��معة متس��قة، وتضيف طبق��ات من اإلدارة بس��بب الخدمات والوظائف 

املتكررة، وتتطلب إرش��ادات سياس��ة ُمطَورة بحرص ل��� SBU/SSU.  إضافة إىل ذلك، فإن 

الهياكل املقسمة ميكن أن تخلق منافسة عىل املوارد بني األقسام.  يوضح العرض 9-3 هيكاًل 

منظمياً مع أقسام منتج )منظمة جغرافياً( ويلخص مزايا وعيوب الهياكل املقسمة.  
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عرض 9-3:  الهيكل املقسم – املنتج مع أقسام جغرافية:

:Matrix Structures هياكل المصفوفة
ق��د يكون هي��كل املصفوفة هو األكرث مالءم��ة حينام يكون ل��دى املنظمة العديد من 

املنتجات أو املشاريع التي تعتمد عىل خربة وظيفية مشرتكة.  إن املنطق األسايس املتضمن 

يف هي��كل املصفوف��ة ه��و أن ُتنَظم حول القضايا الت��ي يجب حلها بدالً م��ن الوظائف أو 

املنتجات أو الجغرافيا.  تطور منظامت املصفوفة الخربة وتسمح ملجاالت املنتج أو املشاريع 

باستخدام تلك الخربة حسب الحاجة.  من ثم، يف هذا الهيكل، ميكن للمتخصصني الوظيفيني 

العمل عىل عدد من املش��اريع املختلفة، ومع عدد من مدي��ري املرشوع مع مرور الوقت.  

تع��زز هياكل مصفوفة الخل��ق واإلبداع يف املنظمة، ولذلك فإن الهيكل عادة ما يكون فعاالً 

وبشكل خاص بالنس��بة للتطوير الرسيع للمنتجات، وميكن أن يتسع ملجموعة متنوعة من 

أنشطة املنتج أو املشاريع.  

ك��ام ه��و موضح يف املنظور 9-2، ف��إن هياكل املصفوفة من الصع��ب إدارتها – ال أحد 

يج��ادل يف هذه الحقيقة.  ينتهك الهيكل “وحدة األمر” )يرفع املوظفون التقارير إىل رئيس 

واح��د فقط(، ونتيجة لهذا عادة م��ا يحدث خلط يف األولويات بني املوظفني حول “َمن هو 

الرئي��س”.  م��ن ثّم، فإن هذا النوع م��ن الهيكل يتطلب كاًم كبرياً من التنس��يق والتواصل 
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ودرجة من التفاوض واملس��ؤولية املش��رتكة بني مديري املرشوع.  يوضح العرض 9-4 هيكل 

مصفوفة ويلخص املميزات والعيوب.  

المنظور 2-9:

تحديات إدارة المصفوفة:

إن إدارة منظمة مصفوفة ليس باملهمة السهلة.  وقد أُجري مسح عىل حوايل 300 مدير 

يف اإلدارة العليا واملتوس��طة يف س��ت صناعات، وحدد خمس��ة تحديات يف املنظامت ذات 

الش��كل املصفوف:  )1( األهداف غري املتس��قة، )2( األدوار واملسؤوليات غري الواضحة، )3( 

الس��لطة املبهمة، )4( عدم وجود راٍع للمصفوف��ة، )5( موظفون يركزون بطريقة الصومعة 

)ضيقو التفكري(.

األهداف غري املتس��قة:  ع��ادة ما يكون هناك أهداف متنافس��ة أو متضاربة بني أبعاد 

املصفوف��ة )الوظائف، املناطق، الخدم��ات، العمالء(.  واملرشوع ال��ذي يعمل عىل تحقيق 

تاري��خ ميعاد نهايئ معني قد يكون له أهداف مختلف��ة عن الوحدات الوظيفية التي تدعم 

املرشوع.  توجد عادة عمليات غري كافية لتحقيق توافق األهداف أو كش��ف س��وء التوافق 

املحتم��ل.  عالوًة عىل ذلك، فإن التواصل بني املش��اريع واملج��االت الوظيفية يكون متوتراً 

ومجزأً عادة.  يقرتح بعض املديرين أن سوء التوافق ميكن تقليله من خالل التواصل املستمر 

وتدعيم رسالة ورؤية املنظمة.  

األدوار واملسؤوليات غري الواضحة:  إن االرتباك بشأن األدوار واملسؤوليات هو تحٍد أمام 

كل املنظامت املصفوفة تقريباً.  ونقص الوضوح ينتج عن األوصاف الوظيفية غري الواضحة، 

واالرتباك بش��أن من هو الرئيس، ونقص الش��عور باالتجاه وتحديد من يجب التواصل معه 

للحصول عىل املعلومات.  إن األهداف واملسؤوليات املبهمة تخلق نوعاً من التوتر والخلل.  

إن هناك أربعة متطلبات أساسية رضورية لتقليل نقص الوضوح ألدىن حد:  )1( اإلرشادات 

واألوصاف الواضحة لألدوار واملس��ؤوليات.  )2( مهام محددة لتحقيق أهداف األعامل، )3( 

نقط��ة اتصال واحدة للمعلومات أو املصادقة عىل مجاالت املس��ؤولية، )4( خطة موضوعة 

لالتصال ومشاركة املعلومات.  
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الس��لطة املبهمة:  يف هيكل املصفوفة، يكون عىل صانعي القرار أحياناً مس��ؤولية بدون 

س��لطة.  يف املستشفى، ميكن أن يكون قسم املوارد البرشية )HR( مثاًل مسؤوالً عن تطوير 

سياسة ما ولكن القسم قد ال ميتلك السلطة لتطبيق هذه السياسة.  إن رئيس القسم الطبي 

قد يكون مس��ؤوالً عن تجاهل أو انتهاك سياسة HR مع القليل من العواقب السلبية.  ويف 

هيكل املصفوفة، يكون االرتباك بش��أن السلطة النهائية شائعاً، ويوجد نقص يف الوضوح يف 

مناطق القابلية للمساءلة، والتي ميكن أن تؤدي إىل التأخري يف اتخاذ القرار.  

تلعب الثقافة املنظمية دوراً مهاًم يف حل مشكالت السلطة يف املنظامت املصفوفة.  ويف 

املنظامت ذات الثقافات التعاونية، يكون املديرون أكرث تركيزاً عىل حل املشكلة، وأكرث قدرة 

عىل حل مش��كالت الس��لطة من خالل التفاوض غري الرسمي.  حينام تكون الثقافة مسيسة 

أك��رث، مييل املديرون للرتكيز أكرث عىل الحف��اظ عىل مكانتهم ونفوذهم أكرث من الرتكيز عىل 

حل القضايا.  

حارس املصفوفة:  يف معظم املنظامت “ما ميكن قياس��ه ميكن عمله”.  ولهذا الس��بب، 

كانت مقاييس األداء للوحدات الوظيفية والجغرافية وذات الصلة راسخة جيداً.  ومن األقل 

احت��امالً أن تقيس املنظامت أداء املش��اريع بحرص، كام أن املديري��ن التنفيذيني يف اإلدارة 

العليا بش��كل خاص قد يكونون غري واعني بأداء املرشوع.  إن حارس املصفوفة مسؤول عن 

أداء املصفوفة وميكن أن ُيصحح العديد من القضايا الظاهرة.  وقد بّينت البحوث أن:  

1- ع��دم وج��ود عواقب ومكاف��آت يف أداء املصفوفة قد ُيفش��ل تحفي��ز املوظفني لجعل 

املصفوفة تعمل.  

2- تأس��يس عملية رصد لكش��ف وتحديد مش��كالت أداء املصفوفة، والتغلب عىل مامنعة 

املوظفني لالنغامس يف القضايا املرتبطة بوحداتهم.  

3- يجب عىل حارس املصفوفة أن يكون لديه دعم من املس��توى األعىل، والس��لطة التخاذ 

القرارات والترصف.  

4- يجب املحافظة عىل موضوعية حارس املصفوفة وحاميتها من الضغط السيايس.  

املوظف��ون ذوو تركيز الصومع��ة:  إن معظم الناس يف معظم املنظ��امت مييلون لرتكيز 

الصومعة.  إن العضوية املنظمية والوالء عادة ما يتم توجيههام إىل الوحدة الوظيفية )مثال:  
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التمري��ض، التغذي��ة، الرعاي��ة، إلخ( بدالً من امل��رشوع الذي ُيعينون له.  إن هناك س��ببني 

أساسيني للس��لوك املركز بطريقة الصومعة.  األول، أن معظم الناس يقضون أغلبية حياتهم 

املهني��ة يف وظيف��ة معينة.  ومييلون للتفاعل مع الخرباء اآلخري��ن املامثلني لهم، ومع مرور 

الوقت يطورون تحالفات مع املجموعة املهنية.  والس��بب الثاين هو أن منظامت املصفوفة 

تتطلب درجات عالية من التعاون عند مقارنتها مع التسلس��الت الهرمية املنفردة.  مل يطور 

معظم املوظف��ني مهارات التفاوض والتعامل عرب األش��خاص ) التعام��ل البيني (الرضورية 

لجعل منظامت املصفوفة تعمل بكفاءة وفاعلية.  تقرتح البحوث أن الناس يحتاجون أنواعاً 

مختلفة من التدريب الذي يس��تهدف تحديات وبرام��ج مصفوفة معينة نادراً ما تركز عىل 

تطوير هذا النوع من املهارة.  

املصدر:  

Thomas Sy and Laura Sue D’Annunzio.  ‘Challenge and Strategics of Matrix 

Organizations:  Top-Level and Mid - Level

Managers’ Perspectives,“Hum,in Resource Planning 28, no.  I )2005(, pp.  39-48

:Combination Structures هياكل المزيج

إن تحديد الهيكل األس��ايس األكرث فاعلية الذي سينفذ اإلسرتاتيجية هو أمر حاسم بالنسبة 
لكل املنظامت، ولكن معظم منظامت الرعاية الصحية نادراً ما يتم تنظيمها باستخدام لبنات 
بناء هيكلية واحدة فقط ، بل بدالً من ذلك تجد منظامت الرعاية الصحية أن املزج غالباً يكون 
رضورياً ليكتمل التصميم األسايس.  إن هذه التصميامت هي هياكل املزيج.  كمثال، املنظامت 
الوظيفية عادة ما ُتكمل بفرق عابرة للتخصصات لتحس��ني التنسيق واالتصال.  وميكن تنظيم 
األقسام الوظيفية حول الوظائف أو املنتجات.  أما أقسام املنتج فيمكن أن تحتوي عىل أقسام 
جغرافية كذلك مكونات وظيفية.  إن الهياكل املنظمية يجب أن مُتكن اإلس��رتاتيجية، ويجب 

عىل املديرين اختيار املجموعة األكرث مالءمة من لبنات بناء الهيكل املنظمي.  

بالرغ��م من أن لبنات بن��اء الهيكل املنظمي تضع التصميم األس��ايس للمنظمة، إال أنها 
ن��ادراً ما تكون مالمئة مبفردها لتنفيذ إس��رتاتيجية وعمل املنظمة.  م��ن ثم، ُتعّدل معظم 
املنظامت هيكلها األس��ايس بأحد أنواع هياكل التنس��يق.  وهياكل التنس��يق هذه ُيشار لها 
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أحيان��اً ب� »املنظمة الجانبية« الضامن��ة وهي نظام من مجموعات املهام املحددة، واللجان، 
واملجموعات املخصصة امُلس��تخدمة للتعرف عىل وجهات نظ��ر مختلفة حول القضايا عىل 
مائدة املناقش��ة والحل.  ال يوجد منظمة ميكن أن تعمل لفرتة طويلة دون منظمة جانبية 

فعالة – تتضمن الهياكل الجانبية:  

- ِفرَق املنَتج واملرشوع:  يتم ايجادها للقيام مبش��اريع مركزة جيداً )عادة قصرية املدى( أو 
لتطوير منتجات جديدة.  

- قوات املهام العابرة للتخصصات الوظيفية:  تم إيجادها لجمع املتخصصني معاً من مجاالت 
وظيفية عديدة، وتتعامل مع التهديدات أو الفرص.  تقوم قوات املهمة عادة مبرشوع كبري 

مثل إعادة تنظيم أو بناء مرافق جديدة.  

عرض 9-4:  هيكل املصفوفة:

CEO – الرئيس التنفيذي

رسيري التسويق
موارد
برشية القانون

التمويل 
واملحاسبة

نظم
املعلومات

الصيانة
والعناية باملنزل

طبي

جراحة

طب
التوليدي

طب
األطفال

الخدمات
الرسيرية
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املميزات اإلسرتاتيجية لهياكل املصفوفة العيوب اإلسرتاتيجية لهياكل املصفوفة

- تطوير الخربة الوظيفية.  

- تسمح مبجموعة متنوعة من تطويرات املنتج/

الخدمة.  

- تسمح باالستخدام الكفء للخربة الوظيفية.  

- تشجيع التطوير الرسيع للمنتج.  

- تعزز الخلق واإلبداع. 

- تسبب صعوبات يف اإلدارة.  

- تنتهك وحدة مبدأ القيادة/األمر.  

- تخلق مشكالت يف التنسيق واالتصال.  

- تتطلب تفاوضاً ومسؤولية مشرتكة.  

- تسمح بارتباك األولويات. 

- ِفرَق املغامرة:  ُيصنعون خارج الهيكل التنظيمي االعتيادي، وهم غري مقيدين ب� “القواعد” 

العادي��ة للمنظمة.  ألنهم يطورون منتجات أو عمليات جديدة، ُيطلق عىل إنش��اء فرق 

  .”intrapreneuring - املغامرة أحياناً “ريادة األعامل الداخلية

- ِفرَق إعادة الهندس��ة:  يتم إنشاؤها لتقييم وإعادة تشكيل العملية املنظمية )مثل تقديم 

الخدم��ة(.  ُيطلب من هذه الفرق أال تضع يف اعتبارها الطريقة الحالية يف القيام باألمور 

وإعادة تصميم العملية من الصفر.  

- اللجان التنفيذية والدامئة:  يتم إنشاؤها التخاذ القرارات عىل نطاق املنظمة.  توفر اللجان 

التنفيذية والدامئة متثياًل واس��ع املدى للقرارات األساس��ية وتسهيل توصيل اتجاه املنظمة 

وتنفيذ اإلسرتاتيجية.  

:Matching Structure and Strategy مطابقة الهيكل واإلستراتيجية

يجب عىل القادة اإلس��رتاتيجيني الكفاح لالحتفاظ بهياكلهم )وعملياتهم( بس��يطة قدر 

اإلم��كان، وتش��ذيب أي بقايا من البريوقراطي��ة غري الرضورية – كمث��ال – طبقات اإلدارة 

اإلضافي��ة.  إن الق��رار الهيكيل يف األس��اس هو قرار تحديد أولوي��ة للتوحيد القيايس مقابل 

املرونة واختيار الهيكل األس��ايس الذي يحقق األولوية املطلوبة بأفضل ش��كل.  من ثم، فإن 

املديرين اإلس��رتاتيجيني يج��ب أن يقيموا مزايا وعي��وب كل لبنة بن��اء هيكلية ومطابقتها 

مع متطلبات اإلس��رتاتيجية.  عىل س��بيل املث��ال، قد يكون مطلوباً هي��كل مختلف لتنفيذ 

إسرتاتيجية ُمداِفع/قائد تكلفة تنافسية أكرث من االحتياج لها يف إسرتاتيجية الباحث/التاميز.  

تتطلب إس��رتاتيجيات امُلداِف��ع درجة عالية م��ن التوحيد الهيكيل لخلق كف��اءات تكلفة، 
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بينام إس��رتاتيجيات الباحث تتطلب كاًم كبرياً من املرون��ة الهيكلية لتطوير تقنيات جديدة 

ومنتج��ات وخدمات مبتكرة.  إن خريطة التفكري اإلس��رتاتيجي املبينة يف العرض 9-5 توفر 

توجيهاً فيام يخص الهيكل املنظمي األكرث مالءمة، بناًء عىل متطلبات اإلس��رتاتيجية الخاصة 

بالتوحيد أو املرونة.  

:Maintaining the Structure الحفاظ على الهيكل

اذا كان هنالك تطابق جيد بني خصائص الهيكل التنظيمي الحايل ومتطلبات اإلسرتاتيجية، 

فإن الهيكل األس��ايس املوجود يجب الحفاظ عليه؛ بالرغ��م من أنه قد يكون مطلوباً آليات 

تنس��يق إضافية.  ليس من املعتاد أن يخلق الهيكل التنظيمي وحده ميزة تنافس��ية طويلة 

امل��دى؛ ولكن الهيكل هو مجال أس��ايس للتنفيذ )خاصة عند اقرتانه م��ع الثقافة الفعالة(.  

وعند النظر إليه كنقطة قوة مهمة تنافسياً، يجب بذل الجهود إلبقائه فعاالً، سواء كان نادراً 

بني املنافسني أم ال.  وعند الحفاظ عىل الهيكل املوجود يجب عىل اإلدارة:  

- تقييم مس��توى التواصل والتنس��يق الحايل ومناقش��ة قنوات التواصل وآليات التنس��يق 

اإلضافية املطلوبة.  

- إجراء جرد للمهارات الحالية لضامن أنها مطابقة للهيكل واإلسرتاتيجية.

:Changing the Structure تغيير الهيكل

لو أن مقارنة الهيكل الحايل ومتطلبات اإلس��رتاتيجية أش��ارت إىل الحاجة لتغيري الهيكل 

املنظمي األس��ايس، س��يتوجب عىل اإلدارة وضع خطة والتحرك بحرص ش��ديد.  إن الهيكل 

املنظم��ي غ��ري الفعال أو غري املالئم ميكن أن يوهن إس��رتاتيجية املنظامت - كام هو الحال 

م��ع الطبقات املنظمية الكثرية جداً – ومن ث��م، تأخري صنع القرار- ولكن الهيكل مبفرده ال 

ُينظ��ر له بش��كل عام عىل أنه عيب تنافيس كبري عىل امل��دى الطويل.  مع ذلك، عند النظر 

إىل الهيكل املنظمي كعيب تنافيس، يجب اتخاذ إجراء ما.  ومتثل إعادة التنظيم تغيرياً كبرياً 

بالنسبة للموظفني وعادة ما ُيرى عىل أنه تهديد.  وملساعدة املديرين عىل التفكري يف إعادة 

التنظيم، ميكن إس��تعامل نهج إعادة الهندسة، تعيد إعادة الهندسة التفكري يف كيفية ارتباط 
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امله��ام مع بعضه��ا وتغرّيها من أجل إنتاج نظم عمل كلية أك��رث كفاءة.  من ثم، عند تغيري 

الهيكل، يجب عىل اإلدارة:  

عرض 9-5:  متطلبات اإلسرتاتيجية والهيكل املنظمي

متطلبات اإلسرتاتيجية
وظيفي

توحيد قيايس مرتفع
التقسيمي

مصفوفة 

مرونة مرتفعة

Xمستوى تنسيق مرتفع 

Xمستوى توحيد مرتفع 

Xخربة وظيفية/مجال

Xالهدف الرئييس للكفاءة 

Xمستوى مرتفع من التحكم

XXتطوير املديرين العموميني

Xدرجة مرتفعة من االستقالل التشغييل

Xالمركزية صنع القرار املوجه للسوق

Xالحاجة املرتفعة لتعديل املنتجات والخدمات للسوق

Xالصورة املتسقة 

Xالحاجة للتنسيق املحيل

Xالعديد من املشاريع التي تستخدم تقنيات متشابهة

XXالحاجة ملستوى مرتفع من الخلق واإلبداع 

Xالحاجة ملستوى مرتفع من االستقرار

Xالحاجة لتطوير تقنيات جديدة 

Xالحاجة ألن تصبح قائد تكلفة 

Xالحاجة لوجود تنوع الخدمة 

Xمنظمة كبرية 

- تطوير مخطط تدفق بياين بالعملية كلها، وهذا يشمل تداخالتها مع أنشطة سلسلة القيم 

األخرى.  

- التبس��يط أوال، وإزالة املهام والخطوات الزائدة كلها ما أمكن، وتحليل كيف ميكن تبسيط 

أداء املهام املتبقية.  
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- تحديد ماهي األجزاء التي ميكن أمتتتها )عادة ما تكون األجزاء املتكررة أو التي تس��تهلك 

وقتاً، أو تتطلب القليل من التفكري أو القرار(.  

- إدخال تقنيات متقدمة ميكن تحديثها للوصول لقدرات الجيل التايل وتوفري أس��اس ملزيد 

من مكاسب اإلنتاجية يف املستقبل.  

- تقييم كل نشاط لتحديد ما إذا كان حرجاً بالنسبة لإلسرتاتيجية )األنشطة الحرجة بالنسبة 

لإلسرتاتيجية مرشحة للمقارنة املرجعية معها لتحقيق حالة األداء األفضل يف الصناعة(.  

- تقييم العيوب واملميزات الخاصة باألنشطة التي يقوم بها اآلخرون لنا )من خارج املنظمة( 

غري الحرجة أو التي تساهم بالقليل يف القدرات املنظمية والكفاءات املحورية.  

- مقارنة مميزات وعيوب لبنات البناء املنظمية فيام يخص التوحيد واملرونة.  

- تصميم هيكل ألداء األنش��طة الباقية، ث��م إعادة تنظيم العاملني واملجموعات التي تؤدي 

هذه األنشطة يف هيكل جديد.  

إن تغي��ري الهيكل املنظمي ميكن أن يكون مهمة صعبة، وميكن أن يتطلب بعض التفكري 

الجديد والطرق الجديدة لحل القضايا القدمية.  كام أن جهود إعادة الهندس��ة التي قامت 

بها منظامت الرعاية الصحية تش��ري إىل أن اس��تخدام آليات التكامل، مث��ل ترميز العملية، 

واس��تخدام الِفرق واللجان الداخلية خ��الل التنفيذ يبدو أنه األكرث فاعلية.  إضافة إىل ذلك، 

فعند قيام املديرين اإلس��رتاتيجني بإعادة الهيكلة، فإنهم يحتاجون إىل تقييم ما هي املنافع 

التنافس��ية التي تحدث بالفعل لضامن أن املديري��ن ال يقومون بإعادة التنظيم ليك يفعلوا 

مثل مايفعل أي ش��خص وحس��ب، ولكنهم يفعلون ذلك لتحسني النتائج - يجب أن يفهموا 

كيف تؤثر إعادة الهندسة عىل مركزهم التنافيس.  

 Strategic الموارد اإلس��تراتيجية كإس��تراتيجيات دعم مضيفة للقيمة

:Resources as Value Adding Support Strategies

إن التطوي��ر الفعال واس��تخدام امل��وارد املنظمية األساس��ية هي أمر حاس��م يف تنفيذ 

اإلس��رتاتيجيات املختارة.  إن املوارد اإلسرتاتيجية األساس��ية )املوارد، والكفاءات والقدرات( 

تشمل املوارد البرشية ونظم املعلومات، والتكنولوجيا.  
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:Financial Resources الموارد المالية

ُتقّيم املوارد املالية للمنظمة خالل التحليل البيئي الداخيل وتساهم يف صياغة اإلسرتاتيجية.  

من ثّم، فإن املوارد املالية قد وفرت حتى اآلن إطاراً لتطوير إسرتاتيجية واقعية.  مبجرد اختيار 

اإلس��رتاتيجية، يصبح التمويل طريقاً لتنفيذ اإلسرتاتيجية.  إن كل اإلسرتاتيجيات املنظمية لها 

تداعيات مالية، والتي س��تتطلب عىل األرجح تقيياًم لرأس املال املطلوب، وأس��لوب الوصول 

إىل رأس امل��ال.  إضافة إىل ذلك، فإن اإلس��رتاتيجيات تتطل��ب فهاًم للعالقة بني منوذج أعامل 

املنظامت، وأس��اليب التعويض، والرس��الة.  إن اإلس��رتاتيجيات التكيفية الخاصة بتوسيع أو 

تضييق أو الحفاظ عىل النطاق ستتطلب إسرتاتيجية تنفيذ مالية.  

إن إسرتاتيجيات توسيع النطاق أو الحفاظ عليه عادة ما تجعل من الرضوري أن تدخل 

منظامت الرعاية الصحية س��وق رأس املال أو عمل الرتتيبات القرتاض األموال من مؤسس��ة 

مالية أو أكرث.  إن إس��رتاتيجيات توس��يع النطاق – مثل تطوير السوق – ميكن تحقيقها من 

خالل االس��تحواذ عىل منافس )التكامل األفقي( وتتضمن مئات املاليني من الدوالرات.  إن 

التوس��ع الذي ُيجرى من خالل إس��رتاتيجيات التعاون ميكن أن يتطلب موارد مالية إضافية 

كذلك.  عىل س��بيل املثال، املش��اريع املش��رتكة عادة ما يتم متويلها من خالل جذب أفراد 

آخرين – مثل األطباء – لالس��تثامر يف األفكار الواعدة أو املعدات بجانب املستش��فى.  إن 

املنظامت ذات املوارد املالية الكافية ميكن أن تعمل كرأسامليني مغامرين لألفكار الجديدة.  

باملثل، فإن إس��رتاتيجيات الحفاظ عىل النطاق املوجهة إىل تعزيز املرافق واملعدات وجودة 

الخدمات إلخ عادة ما س��تتطلب رأس مال جديد وأموال تش��غيلية.  عىل س��بيل املثال، قد 

يك��ون عىل املنظمة االس��تحواذ عىل ممتلكات جديدة، وتغي��ري مواقعها يف جهودها لتغيري 

الصورة التي يحملها األطباء الذين ُيحتمل أن ينضموا إىل طاقمها، واملرىض الذين ُيحتمل أن 

يس��تخدموا مرافقها.  قد ُتطلب تكنولوجيا جديدة كذلك لتحقيق هذا التغيري يف الصورة أو 

لتحقيق تحسني ملحوظ يف الخدمات.  

تتطل��ب إس��رتاتيجيات تضيي��ق )تقلي��ل( النطاق اتخاذ ق��رارات مالي��ة صعبة كذلك.  

فالتفكي��ك والتصفية والحص��اد، ويف بعض الحاالت.  تخفيض النفق��ات، كل تلك القرارات 

املتعلق��ة بامل��وارد املالية – مؤقتاً عىل األقل – هي نقدية أو أصول ِش��به نقدية.  إن تدفق 
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النقدية ُيجرب املديرين اإلس��رتاتيجيني عىل دراسة بدائل التمويل لضامن أنها ُمستثَمرة جيداً 

حتى تصبح مطلوبة ألجل استخدامات أخرى.  يتطلب التضييق إعادة تقييم دقيقة وإعادة 

توجيه محتملة الس��تخدام املوارد املالية.  عىل سبيل املثال، املستشفى التي متر بأزمة مالية 

م��ايل، بعد تحليل دقيق، ميك��ن أن تقرر أن غرفة الطوارئ الخاصة به��ا أكرث تكلفة من أن 

تواصل العمل بالنظر إىل الطلب املحدود عليها من املجتمع.  إن مستوى الطاقم املتخصص 

املرتفع للعمليات عىل مدار الس��اعة هو عبء مايل ال ميكن تربيره اقتصادياً.  وقرار إغالق 

غرفة الطوارئ س��ُيحرر موارد مالية مؤقتاً ميكن تخصيصها إىل مناطق مربحة أكرث، والتحرر 

من بعض ضغط التكلفة عىل املستشفى.  

عند تطوير اإلس��رتاتيجيات املالية لتنفيذ اإلسرتاتيجية الكلية للمنظمة، هناك مشكلتان 

أساس��يتان تهيمنان غالباً – وهام زيادة املوارد املالية )حقوق امللكية واالس��تحواذ عىل رأس 

م��ال الدي��ن وجمع التربعات( وإدارة أفضل ملوارد املنظمة املالي��ة الحالية مبا يف ذلك إدارة 

التدف��ق النقدي، وامليزانية والتخطيط املايل.  إن تحليل هذه القضايا وكذلك قضايا امليزانية 

العمومية وبيان الدخل سرناجعه يف امللحق »ب« – التحليل املايل ملنظامت الرعاية الصحية.  

:Human Resources  الموارد البشرية

من الواضح أن اإلسرتاتيجية امُلطبقة بنجاح مرتبطة بشكل ال ينفصم مع وجود موظفني 

ملتزمني ذوي أداء مرتفع.  يتطلب األمر قيادة قوية وثقافة منظمية إيجابية إلبقاء املوظفني 

محفزي��ن ومنتجني.  إن املوظف��ني املحفزين هم مفتاح ألي إس��رتاتيجية، ولكن متطلبات 

املوارد البرشية ألي إس��رتاتيجيات مختارة س��تتفاوت بش��كل كبري، وهذا يعتمد عىل ما إذا 

كانت املنظمة توس��ع أو ُتضّيق أو تحافظ عىل النطاق.  عىل س��بيل املثال، إس��رتاتيجيات 

التوسيع، مثل التنويع املرتبط، ستجعل من الرضوري تعيني موظفني جدد مبهارات ومواهب 

مش��ابهة ملهارات ومواهب املوجودين يف املنظمة بالفعل.  م��ن ناحية أخرى، فإن التنويع 

غري املرتبط والتكامل الرأيس األمامي والخلفي سيخلق حاجة للموارد البرشية ذات املهارات 

واملواهب املختلفة بش��كل كبري عن املوجودة حالياً.  إن رضورة اس��تقطاب و تعيني وقيادة 

األفراد ذوي املهارات واملواهب املختلفة هي س��بب أسايس لكون هذه اإلسرتاتيجيات “أكرث 
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خطراً” من التنويع املرتبط.  تتطلب أي إس��رتاتيجية من هذه اإلسرتاتيجيات دمج الثقافات 

املنظمية املتشابهة أوغري املتشابهة، وهو ما يقدم تحدياً آخر للموارد البرشية.  

إن التنويع والتكامل هام اختياران إس��رتاتيجيان مختلفان جداً، ولكنهام يتطلبان أنواعاً 

متش��ابهة من اس��تجابات إدارة املوارد املنظمي��ة والبرشية.  حينام يت��م اختيار التنويع أو 

التكامل كبديل إسرتاتيجي، تكون هناك احتاملية أن حجم وتنوع املنظمة سيزيدان، وكذلك 

سيزيد الطلب عىل خدمات إدارة املوارد البرشية األكرث تخصصاً.  

بالرغ��م من أن القضايا صعبة وتتطلب جهداً كبرياً، إال أن التوس��ع عادة ما يكون ممتعاً 

أكرث يف إدارته من النضج أو التدهور.  وخالل فرتة النضج، يكون التأكيد عىل الكفاءة، ويجب 

تنقيح مامرس��ات إدارة املوارد البرشية باس��تمرار وتحس��ينها لضامن القيام باألشياء بأفضل 

طريق��ة ممكنة وبأقل تكلفة ممكنة.  مع ذلك، فإن املنظامت ال تنجح دامئاً يف إدارة النضج، 

وتتآكل األس��واق وقد تختفي.  من ثم، من املهم بالنسبة ملدير الرعاية الصحية اإلسرتاتيجي 

أن يفهم كيفية إدارة الجوانب املنظمية وجوانب املوارد البرشية خالل انكامش السوق.  

يتضم��ن تضيي��ق النطاق مه��ارات إدارة موارد برشي��ة مختلفة.  يج��ب ابتكار حوافز 

لتشجيع املوظفني عىل إيجاد وظائف أخرى أو التقاعد يف وقت مبكر عن املتوقع.  بالنسبة 

للبعض اآلخر، قد يكون ترسيح العاملة رضورياً، وسُتجرب املنظمة عىل تحديد مسؤوليتها يف 

مس��اعدة املوظفني املرسحني عىل إيجاد فرص توظي��ف بديلة.  ويف بعض األوقات األخرى، 

ميك��ن ملنظ��امت الرعاية الصحية مس��اعدة املوظفني من خالل إع��ادة تدريبهم عىل مهام 

مختلفة، ستكون مطلوبة عند حدوث تضييق النطاق.  

ناقش��نا يف الفصل الس��ادس العديد من إس��رتاتيجيات تضييق النط��اق، مثل التفكيك 

والتصفية.  وبالرغم من أن مصطلحات مثل “التفكيك” و”التصفية” تتضمن إجراءات مالية، 

إال أن لها تداعيات موارد برشية مهمة يف شكل إعادة هيكلة وإعادة تنظيم، وتقاعد مبكر، 

وترسيحات، إلخ.  

إن منافع اإلدارة املنهجية لُبعد املوارد البرشية تحت ظل إسرتاتيجيات التوسع والتضييق 

واضحة إىل حد ما.  إن الحاجة إىل اإلدارة الحذرة إلس��رتاتيجيات الحفاظ عىل النطاق مهمة 

كذل��ك وإن مل يكن بنف��س الوضوح.  تتطلب إس��رتاتيجيات الحفاظ عىل النطاق أنش��طة 
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تدريب وتطوير بشكل شبه دائم.  إن إسرتاتيجيات التعزيز عرب برامج إدارة الجودة الشاملة 

تتضمن التزامات مهمة بالتعلم املستمر من جانب الفرد واملنظمة.  ويتطلب الوضع الراهن 

مهمة صعبة وهي إبقاء الناس محفزين يف مواجهة الثبات املهني.  

حين��ام تصل املنظمة إىل نقطة يف دورة حياته��ا تتوقف فيها عن النمو، يجب أن تعمل 

بجهد ش��ديد ليك متنع نفس��ها عن االنكامش.  ميكن لصانعي القرار اإلس��رتاتيجي أن يتبنوا 

إس��رتاتيجية محافظة، مث��ل إدارة الحالة الثابتة أو الوضع الراه��ن.  وكام لوحظ يف الفصل 

الس��ادس، فإن االف��رتاض الضمني يف هذه اإلس��رتاتيجية هو أن مرحلة التوس��ع يف تطوير 

املنظامت ق��د انتهت، وتم الوصول للنضج، وتم الحصول عىل الحصص الس��وقية املقبولة.  

تحاول املنظمة اس��تبدال العاملني مبوظفني لديهم مهارات وتدريب متش��ابه، وتعمل عىل 

إبقاء املوظفني الحاليني مطلعني عىل أحدث املس��تجدات، ومستعدين تقنياً ألداء وظائفهم 

بأعىل مستوى من الفاعلية.  

إن الحفاظ عىل النطاق ميكن أن ميثل فرصة لتعزيز مس��تويات التشغيل الحالية.  ميكن 

التفكري يف هذه املرحلة من التطور التنظيمي عىل أنها “ُمتنّفس” مؤقت، وتسمح باالستعداد 

لب��دء فرتة النمو التالية.  أو ميكن لصناع القرار أن يفكروا ببس��اطة يف الحفاظ عىل النطاق 

باملعن��ى الدينامييك، ويدرك��ون أنهم يجب أن يعملوا بجد فقط لزيادة رسعة اس��تجابتهم 

للم��رىض، واتخاذ القرارات، وإنش��اء طرق جديدة أفضل لفعل األش��ياء.  إن إس��رتاتيجيات 

امل��وارد البرشية مهمة لدع��م أي محاولة للتعزيز ألن املوظفني هم من يجب أن يحس��نوا 

الجودة يف النهاية، ويبتكروا ويعملوا بشكل أرسع لو أرادوا تحسني األمور.  وكام أوضحنا يف 

املنظور 9-3، فإن أحد العنارص األساسية يف إسرتاتيجية تعزيز املوارد البرشية هي استخدام 

املناهج القامئة عىل الدليل والتي أثبتت نجاحها بالفعل.  

المنظور  3-9:

بناء إدارة الناس:

هناك العديد من األشياء التي ال ميكن للمنظمة التحكم فيها، مثل الظروف االقتصادية، 

ولكن هن��اك طريقة واحدة أثبتت فاعليتها لصناع القرار لتحقيق نواتج مالية أفضل، وهذا 

من خالل استخدام املناهج القامئة عىل الدليل بفاعلية إلدارة قوة العمل.  
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يت��م تخصي��ص حوايل 60 % من ميزانيات املستش��فيات والنظام الصح��ي يف رأس املال 

الب��رشي.  ه��ذا يجعل “إرشاف الناس” مهم جداً.  ينط��وي إرشاف الناس اللعب عىل نقاط 

قوة املنظامت يف رأس املال البرشي، والتخطيط لس��يطرة أفضل عىل التكاليف، واالس��تثامر 

األكرث ذكاًء.  يجب التعامل مع تخطيط رأس املال البرشي بشكل مشابه لعمليات التخطيط 

ووضع امليزانية اإلسرتاتيجية األخرى.  ينبغي عىل صانعي القرار تحديد األهداف واألولويات 

والحفاظ عىل معايري األداء املمتاز.

إن املوظفني املاليني التنفيذيني يف الرعاية الصحية ميتلكون املهارات الالزمة للمس��اعدة 

يف توجيه الجهود تجاه إرشاف الناس.  وميتلكون املهارات التحليلية املطلوبة للمس��اعدة يف 

تحدي��د معدالت الدوران، واالختالفات يف األداء، واالنخف��اض يف رضا املوظف.  عند تقييم 

أمناط التعيني والرتقية يف قوة العمل يف املنظمة، يجب عىل صناع القرار دراس��ة العديد من 

األسئلة، مثل:  

1- هل متتلك منظمتنا الخليط املناس��ب من الرتقيات الداخلية والتعيينات الخارجية؟  من 

املهم وضع الشخص املناسب يف الوظيفة املناسبة يف الوقت املناسب.  

2- ل��و كانت املنظمة تبح��ث يف الخارج مللء منصب قيادي، فهل املرش��ح الخارجي أقوى 

بوضوح من املرش��حني الداخليني؟  نحن نفرتض عادة أن الخارجيني س��يأتون ويكونون 

مالمئني بطريقة مثالية، ثم يصدمنا الواقع.  

3- ما مدى جودة املنظمة يف تتبع متوسط طول خدمتها؟  كلام كان متوسط طول الخدمة 

أطول، كلام أصبح من األصعب عىل األشخاص الخارجيني اخرتاق املنظمة.  

4- ما مدى تحمل املنظامت للمخاطر؟  يؤمن البعض أن أكرث األفعال أمناً هو اختيار مرشح 

اًل أكرث.   داخيل دامئاً حتى لو بدا مرشح خارجي مؤهَّ

إن النجاحات يف التعيني والرتقية املتسقني من الصعب تحقيقها ألن “أفضل” مؤرش لدينا 

عىل األداء املس��تقبيل هو أداء الفرد يف املايض، ولكن أحياناً، قد ال يكون ذوو األداء املرتفع 

جداً يف مهام معينة أفضل املديرين بس��بب امليل ملواصلة أداء ما هو مريح بالنس��بة لهم.  

تتطل��ب اإلدارة الفعالة مهارات تفويض، ويتعلم املدي��رون الجيدون تعيني املهام آلخرين، 

وتحفيزهم وتدريبهم، وقياس أدائهم بدالً من التعامل مع املهام التشغيلية بأنفسهم.  
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يعتمد االس��تغالل الفعال للموهبة املوجودة عىل أربعة مكونات أساسية.  األول، يجب 

أن يك��ون هناك توقعات أداء موضوعية لكل منص��ب، ويجب عىل املوظفني التنفيذيني يف 

الرعاية الصحية امتالك أفكار دقيقة حول األنش��طة والكفاءات املطلوبة لكل وظيفة، ليس 

فقط لليوم ولكن للمستقبل أيضاً.  الثاين، أن املنظامت بحاجة لنظام تقييم أداء قوي.  هذا 

يتضمن امتالك تقييامت دقيقة ومتعمقة لكل شخص، وإطاراً لتحديد موهبة القيادة، وصنع 

خ��ط أنابيب للقيادة يغذي خطة الخالفة بنجاح.  الثالث، أن تقييم األداء غري كاف، تحتاج 

املنظامت لخطط تطوير منفردة كذلك.  الرابع واألخري، مطلوب عملية مرنة لتخطيط خالفة 

القيادة لتناسب احتياجات األعامل املتنوعة يف املنظمة مع مرور الوقت.  

يجب عىل املديرين التنفيذيني يف الرعاية الصحية اس��تخدام اإلسرتاتيجيات التالية لرفع 

قوة العمل يف منظامتهم بأقىص فاعلية ممكنة:  

- االلتزام بإنش��اء وتنفيذ برنامج رس��مي.  فحينام يكون أي نوع من إس��رتاتيجية رأس املال 

البرشي غري رس��مية ج��داً وغري مخططة، فإن ش��اغيل الوظيفة مييل��ون لتحديد وتجهيز 

الخلفاء املشابهني لهم بشكل الفت للنظر.  

- دم��ج القيم يف تقيي��م متطلبات عمل الطاق��م وكفاءاتهم، وبدون ه��ذا، ميكن أن يكون 

ل��دى املوظفني الكفاءات واملهارات، ولكن ينقصهم البع��د األخالقي املطلوب للقيادة يف 

املستقبل.  

- تقيي��م أداء الفرد.  يتطلب األمر ش��جاعة وق��وة عاطفية لدى من يقوم��ون بالتقييامت 

ليكونوا رصحاء.  

- تقييم املتطلبات املس��تقبلية.  ال يجب أن تنظر نظم التقييم للاميض فقط، وتركز عىل ما 

حققه الناس اليوم فقط، ولكن يجب أن تتطلع للمستقبل أيضاً لدراسة إمكانيات الفرد.  

- تقييم اإلمكانية املستقبلية للفرد.  يجب عىل املنظامت التفكري يف تطوير عوامل نجاحهم 

الحرجة الخاصة، لتشمل أموراً مثل الخربات السابقة أو الخصائص الشخصية املرتبطة مع 

التقدم الناجح.

- إغالق الفجوة التطويرية.  إبقاء الناس مشاركني وبناء الظروف املناسبة بحيث يكون لدى 
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املستشفى أو النظام الصحي أشخاص “يف الوقت املناسب” مستعدون لالنتقال للدور بدالً 

من مجموعة من األشخاص الخاملني.  

- تقييم نجاح برنامج تخطيط قوة العمل الخاص بك.  ابذل جهداً لتقييم مدى جودة عمل 

برنامجك من حيث رضا املريض والتس��كني الفعال للموظفني )الرجل املناس��ب يف املكان 

املناسب(، والنتائج املنظمية.  

المصدر:  

Kenneth R Cohen, ”The Case for Evidence-Based Human Capital Management,’’ 
Healthcare Financial Stanagemenl 65, no.  8)2011(, pp.  102-107.

:Information Resources مصادر المعلومات

إن أنظم��ة املعلومات )IS( هي مصدر تنافيس جوهري ملنظامت الرعاية الصحية، وهي 

حاس��مة يف دعم صنع القرار اإلس��رتاتيجي، والعمليات اإلدارية، ورعاي��ة املرىض يف صناعة 

كثيفة املعلومات بش��كل متزايد.  إن نظم املعلومات يف الرعاية الصحية ميكن تقسيمها إىل 

أربع فئات عامة:  رسيرية، إدارية، دعم القرار اإلسرتاتيجي، الشبكات اإللكرتونية وتطبيقات 

الصح��ة اإللكرتوني��ة.  وميكن خلق ميزة تنافس��ية يف كل مجال من ه��ؤالء، وبالتايل يجب 

عىل املديرين اإلس��رتاتيجيني أن يلعبوا دوراً رئيس��ياً يف صناعة القرار يف تعريف وتش��كيل 

تل��ك النظ��م، كام هو موضح يف الح��دث التمهيدي.  تعتمد مثل ه��ذه النظم عىل كل من 

البيانات الداخلية من النظم الرسيرية واإلدارية يف املنظمة، وكذلك البيانات الخارجية حول 

صحة املجتمع، ودميوغرافية الس��وق، وأنش��طة املنافس��ني.  لتحقيق األهداف اإلسرتاتيجية 

وتطوي��ر تطبيق��ات عالية األولوية.  يجب ع��ىل منظمة الرعاية الصحي��ة أن تتخذ قرارات 

بش��أن تهيئة األجزاء الصلبة )العامرة(، واتصاالت الش��بكة، ودرج��ة املركزية أو الالمركزية 

يف مرافق الكمبيوتر، وأنواع برمجيات الكمبيوتر املطلوبة لدعم الش��بكة.  ميكن اس��تخدام 

نظام املعلومات اإلس��رتاتيجي للدراسة واملساعدة يف التنفيذ الفعال لإلسرتاتيجيات التكيفية 

ودخول السوق والتنافسية.  انظر املنظور 4-9.  
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المنظور 4-9:

تكنولوجيا المعلومات واألداء المنظمي للرعاية الصحية:

تكنولوجيا معلومات الرعاية الصحية )HIT( – مثل نظم إدخال أمر الطبيب املحوسبة، 

والس��جالت الصحي��ة اإللكرتونية، والوصفات الطبية اإللكرتوني��ة – ُيعتقد أنها ذات أهمية 

كب��رية يف تقليل األخطاء الطبية، وتعزيز إنتاجية الطاق��م، وتقليل تكاليف الرعاية الصحية.  

ينش��أ هذا االعتقاد من املنظور القائم عىل املصدر ال��ذي يقرتح أن املنظامت تتنافس عىل 

أس��اس املوارد املنظمية املتفردة القّيمة، والنادرة، وغري القابلة لالستبدال والتي من الصعب 

تقليدها.  إن تكنولوجيا املعلومات هي مصدر مهم ميتلك إمكانية تحقيق املنافع التشغيلية 

واإلسرتاتيجية طويلة املدى للمنظمة.  وميكن ل� IT أن يصبح أداة مهمة يف تحسني القرارات، 

وتقليل التكاليف، وتحسني الجودة، وزيادة الكفاءة.  

يف صناعات أخرى؛ حيث كان هناك تاريخ طويل وراس��خ من االستثامرات يف IT )مثال:  

البنوك والخطوط الجوية(، قد ال تكون IT مصدراً للميزة التنافسية، بل هي أحد متطلبات 

التنافس ألن معظم الرشكات لديها قدرات IT أساس��ية معينة.  وألن تبني IT يف منظامت 

الرعاية الصحية تخلَّف كثرياً وراء الصناعات الكبرية، ميكن لقدرات HIT القوية أن تؤدي إىل 

ميزة تنافسية قصرية املدى.  إن إدراكاً للتأخري يف تبني IT يف الرعاية الصحية، خصص “قانون 

تكنولوجي��ا معلوم��ات الصحة للصح��ة االقتصادية والرسيري��ة” )HITECH( لعام 2009 

مليارات الدوالرات لتحفيز التبني واس��ع االنتشار واس��تخدام السجالت الطبية اإللكرتونية 

بني األطباء واملستشفيات.  

أُجريت الكثري من البحوث التي ربطت بني اس��تخدام HIT وتحس��ن املريض والنواتج 

املنظمية، ولكن قبل دمج الحوافز يف قانون HITECH، كان هناك سوء توافق يف الحوافز.  

ويف الع��ادة، س��يتحمل مقدمو الخدمة التكلفة الكاملة لتطبي��ق HIT بالرغم من أن جزءاً 

كب��رياً من املنافع املالية س��يرتاكم ملصلحة الطرف الثالث الدافع للتكلفة يف ش��كل طلبات 

للفحوص��ات املخفضة غ��ري الرضورية، وفرتات بقاء مخفضة، وتحس��ني مع��دالت األخطاء 

 HIT من املتوقع أن يؤثر بشكل كبري عىل تبني HITECH والجودة.  بالرغم من أن قانون
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بني املستش��فيات والعيادات الطبي��ة، إال أنه الزال من غري الواضح إىل أي مدى س��يتغلب 

بنجاح عىل سوء توافق الحوافز التقليدي.  

أحد التحديات األخرى هو أنه لتقدير املنافع املالية الستثامرات HIT بشكل كامل، هناك 

حاجة لنامذج تحليالت موس��عة ألن العديد من املنافع املتوقعة ليس من الس��هل تحديدها 

كمياً بالدوالرات )مثال:  الحيوات التي تم إنقاذها، واألخطاء التي تم تجنبها، إلخ(.  العديد من 

األس��اليب التقليدية لتقييم األداء املايل ال تعمل جيداً يف األوضاع غري الهادفة للربح، وبالطبع 

العديد من املستش��فيات غري هادفة للربح.  عالوة عىل ذلك، فإن هذه املؤسس��ات عادة ما 

تق��دم كاًم كب��رياً من الرعاية الخريية إىل الجامهري غري املؤّمن عليها، أو ذات التأمني املنخفض 

أو الفقرية.  من ثم، فإن مقاييس مثل الربح من كل مريض يومياً ليست ذات معنى كام هي 

يف البيئ��ة الهادفة للرب��ح.  إضافة إىل ذلك، فإن األداء املايل يعتم��د عىل العديد من العوامل 

الخارجي��ة مثل الجغرافيا )الريف مقاب��ل الحرض(، ومزيج دافعي الفات��ورة الطبية )الرعاية 

الطبية، املس��اعدة الطبية، إلخ(، وعوامل أخرى خارج س��يطرة صناع القرار يف املستشفى.  يف 

الوقت ذاته، هدف HIT يف الرعاية الصحية هو تحسني العمليات وتقديم الخدمة من خالل 

الرتكيز عىل األداء التشغييل بدالً من تعظيم األرباح واإليرادات.  ويف ضوء هذا، يجب التأكيد 

عىل أنه ليست كل االستثامرات يف HIT لها آثار متشابهة عىل األداء.  

املصدر:  

Nir Mcnachcmi.  PhD.  Professor of Health Care Organization and Policy.  

University of Alabama at Birmingham.

نظام املعلومات اإلس��رتاتيجي )SIS(، أحياناً ُيش��ار له بنظام دعم الق��رار، وهو يحاول 

أخ��ذ كميات كبرية من البيانات غري املنظمة وتحويلها إىل معلومات مفيدة تتيح للمديرين 

اتخاذ ق��رارات أفضل.  تتضمن نظم املعلومات هذه تنظيم البيانات، واختيار النامذج التي 

سُتس��تخدم لتحليل البيانات، وتفسري امُلخرجات؛ وبالرغم من ذلك ليس من الكايف ببساطة 

تقديم تقارير لإلس��رتاتيجي.  أحياناً تكون هناك حاجة لتفس��ري وتوضيح البيانات بالنس��بة 

لالفرتاضات التي قد تمَّ اس��تخدامها.  إن االفرتاضات مهمة جداً ألن نظم دعم القرار تحاول 

بحث األنش��طة املس��تقبلية، واملنظمة التي ميكنها تصميم IS إس��رتاتيجي ذا صلة، ودقيق 
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نس��بياً، ويقدم النتائج يف الوقت املناسب ستكون قد طورت ميزة تنافسية.  »إن االستخدام 

والتفسري غري املالئم لنامذج دعم القرار ميكن أن يكون خطرياً، ولكن االستخدام املالئم لهذه 

النامذج قد يكون أداة قوية يف أيدي صانع القرار املطلع«.  عىل سبيل املثال – كام أوضحنا 

يف املنظور 9-5، فإن نظام املعلومات الجغرافية )GIS( ُيس��تخدم بش��كل متزايد يف الرعاية 

الصحية لتوفري دعم القرار.  

تدعم نظم املعلومات اإلداري��ة مجاالت أُخرى بجانب دعمها للرعاية املبارشة للمريض 

وتشمل نظم املعلومات املالية، ونظم املوارد البرشية، واألجور والفوترة واملشرتيات، وإدارة 

املواد واملرافق، وجدولة عيادة املرىض الخارجيني، وأمتتة املكتب، إلخ.  تدعم نظم املعلومات 

الرسيرية رعاية املرىض وتش��مل أنظمة س��جالت املرىض املحوسبة، واألدوات الطبية اآللية، 

أنظم��ة مراقبة امل��رىض، ونظم املعلوم��ات والتمريض، ونظم املعلوم��ات املختربية، ونظم 

املعلوم��ات والصيدلة، ونظم دعم القرارات الرسيرية، ونظم املعلومات التي تدعم البحوث 

الرسيري��ة والتعليم.  معظم أنظمة املعلومات يف قطاع الرعاية الصحية تركز عىل الجوانب 

املالي��ة واإلدارية ملامرس��ة الط��ب وتركز بدرجة أق��ل من ذلك بكثري عىل اتخ��اذ القرارات 

الرسيرية.  ومع ذلك، تزداد أهمية نظم املعلومات الرسيرية، وتخلق ميزة تنافس��ية كبرية 

م��ن خالل زيادة الكف��اءة والفاعلية يف العناية باملرىض.  وتوفر نظ��م املعلومات الرسيرية 

األساس��ية “قاموساً” من املش��اكل الصحية لألطباء أو عرض معلومات خلفية مريض معني.  

إن األنظمة األكرث تطوراً، وغالباً ما يش��ار إليها بالنظم الخبرية أو النظم القامئة عىل املعرفة، 

تساعد األطباء بنشاط يف عملية صنع القرار.  وتشمل هذه الوظائف:

- املساعدة يف تشخيص حالة املريض.

- املساعدة يف تحديد جرعة الدواء املناسبة.

- التذكري بأداء الخدمات الوقائية للمرىض يف أوقات محددة.  

- املس��اعدة يف تنفيذ اإلجراءات التش��خيصية أو العالجية، مثل التوصية بعالجات محددة، 

والتذكري بأداء اإلجراءات، والتنبيهات بشأن األحداث السلبية املحتملة، والتغذية الراجعة 

بناًء عىل أوامر سابقة، والحث عىل خيارات الفحوصات الطبية أو العالج.
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المنظور 5-9:

صنع القرار اإلستراتيجي باستخدام نظام المعلومات الجغرافي:

إن سوء التوزيع الجغرايف للخدمات الصحية هو سبب مهم للوصول غري املالئم للرعاية 

 ،)GIS( والتف��اوت يف النواتج الصحية.  وباس��تخدام تكنولوجيا نظام املعلوم��ات الجغرايف

ميكن استخدام التحليل املكاين لفحص العالقات بني الوصول، وموارد املجتمع، وعبء املرض 

من أجل تفصيل خطط إسرتاتيجية تحسن جودة تقديم الرعاية الصحية يف منطقة جغرافية 

معينة.  إضافة إىل ذلك، يعمل GIS كأداة إسرتاتيجية لتخطيط وتنفيذ وتقييم توافر السوق 

وحيويته واخرتاقه.  

إن GIS هو نظام آيل اللتقاط وتخزين واس��تعادة وتحلي��ل وعرض املعلومات املكانية.  

ويسمح دمج البيانات مع املعلومات املكانية مبعالجة وتحليل ومنذجة أكرث تعقيداً للبيانات.  

كام ميكن للمعلومات متعددة الطبقات – املعروضة كخرائط – أن تساهم يف فهم العالقات 

اإلسرتاتيجية واملكانية واملعلوماتية املعقدة.  عىل سبيل املثال، ميكن استخدام GIS ل�:  

- تحديد التوزيع الجغرايف لألمراض.

- تحليل االتجاهات الدميوغرافية واملكانية والزمانية.

- رسم خريطة السكان املعرضني للخطر.

- تحديد طبقات عوامل الخطر.  

- تقييم تخصيص املوارد.  

- تخطيط واستهداف التدخالت.  

- القيام باختيار ُمّطلع ملواقع التجارب الرسيرية.  

- تقييم وإعداد املناطق املعرضة لخطر الكوارث.

- تحليل أمناط اإلحالة.  

- مراقبة األمراض والتدخالت مع مرور الوقت.  

- تقييم الحمالت التسويقية.
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اس��ُتخدمت تقنية GIS لتحليل البيانات املكانية لتق��دم معلومات حول اختيار مواقع 

التجربة الرسيرية لرشكة أدوية حيوية )انظر الخريطة(.  ويف العادة، ُتختار مواقع التجارب 

الرسيري��ة بناًء عىل الخربة املاضية للرشكة، والعالقات مع أعىل مس��تويات هيئة التدريس، 

أو الش��بكات الدقيق��ة التي ُتعدها منظ��امت البحث الرسيري.  وبناًء ع��ىل هذه العوامل 

وغريها، يتم التحقق من صالحية املواقع للموارد والخربة الالزمني لتطبيق بروتوكول التجربة 

الرضوري.  مع ذلك، فإن العديد من هذه األساليب غري كفؤ، وميكن أن تؤدي إىل إطالة وقت 

التجرب��ة وإىل معدالت تعيني أقل من املتوقع.  تم التغلب عىل هذه التحديات باس��تخدام 

GIS كنهج جديد الختيار مواقع التجربة لرشكة دوائية حيوية.  وباس��تخدام مصادر بيانات 

متعددة تش��مل بيانات الوصفات الطبية، وموقع املستش��فى، والخربة املاضية مع التجارب 

الرسيرية، وخصائص املستش��فى، تم اختيار 65 موقعاً من بني 2400 موقع.  مّثلت املواقع 

املختارة إمكانية ملا يزيد عن 1000 باحث، وهو أكرث بكثري مام تنتجه األس��اليب التقليدية.  

وبناًء عىل تحليل GIS، فإن رشكة األدوية الحيوية استطاعت أن تتحقق بفاعلية من صالحية 

املواقع وتدريبها عىل بروتوكول الدراس��ة، من ثم، زادت من اس��تقطاب املرىض، وقللت من 

طول التجربة، وهو ما ُيرتجم يف األعامل الدوائية إىل إمكانية سوقية أكرب.  

اختيار مواقع التجارب الرسيرية باستخدام GIS )نظام املعلومات الجغرايف(.
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م��ن الناحية التاريخية، اس��ُتخدمت املعلوم��ات املكانية يف س��احة الرعاية الصحية يف 

البحوث الوبائية، مثل تحديد نسبة الوفيات الناتجة عن الرسطان أو اندالع مرض ناتج عن 

الطع��ام وف��ق الرمز الربيدي للمنطقة، أو املقاطعة، أو مس��ار التعداد اإلحصايئ.  مع ذلك، 

بالنظ��ر إىل قوة GIS، والكميات الهائلة من البيانات الت��ي تم جمعها يف منظامت الرعاية 

الصحي��ة، ميكن للتحليل املكاين توفري رؤية قّيمة، وأن يصب��ح أداة فعالة لصناع القرار.  إن 

تحديات التخطيط، والتنفيذ والتقييم لإلس��رتاتيجيات ميكن تعزيزها بش��كل كبري من خالل 

تطبيق تكنولوجيا GIS لالس��تعداد للكوارث واألح��داث اإلرهابية، وزيادة إمكانية الوصول 

للرعاية الصحية، وتحسني املركز السوقي.  

املصدر:  

Maziar Abdolrasulnia, PhD, CE Outcome LLC. 

يف بيئ��ة الي��وم كثيفة املعلومات، أصب��ح اندماج وتبادل املعلومات الس��لس ذا أهمية 

متزاي��دة.  وتتبادل معظم مؤسس��ات الرعاية الصحية البيانات إلكرتوني��اً داخل منظامتها 

وكذل��ك مع املنظامت األخرى فيام يخص فواتري التأمني ومعالجة املطالبات، والحصول عىل 

املعلوم��ات الرسيرية من قواعد البيانات اإلقليمي��ة والوطنية، والرشاء عن طريق اإلنرتنت، 

واالتص��االت بني مقدمي الخدمة التابعني له��ا.  التطبيب عن بعد هو جزء من هذه النظم 

ولديه القدرة عىل خلق ميزة تنافسية ملؤسسات الرعاية الصحية.

:Strategic Technologies التقنيات اإلستراتيجية

إن التقني��ات التي تختارها املنظامت مُتليها إس��رتاتيجيات مخت��ارة.  وتتعلق “التقنيات 

اإلس��رتاتيجية” بشكل واسع بنوع املرافق، ونوع ودقة وتعقيد املعدات، وإدارة التكنولوجيا 

املس��تخدمة داخل املنظمة.  وكل من هذه األنشطة يعد حرجاً للتنفيذ الناجح إلسرتاتيجية 

املنظمة.

:Facilities المرافق

إن املرافق هي مصطلح واس��ع ُيستخدم لرتس��يم البيئة املادية ملنظمة الرعاية الصحية.  
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وهي “القرشة الخارجية” التي يتم تقديم الرعاية الصحية فيها.  وهي تشمل عادة مجاالت 

مثل تصميم وبناء مرافق جديدة، وترميم مرافق قدمية، ومعدات أساسية، وهندسة رسيرية، 

وخدمات بيئية، واألمان والس��المة، وإدارة املوارد، وخدمة الطعام.  إن كل مكون من هذه 

املكونات يؤثر يف قدرة منظامت الرعاية الصحية عىل تنفيذ إسرتاتيجيتها.  

إن إدارة املرافق هي مجال اهتامم متزايد من املديرين اإلس��رتاتيجيني ملنظامت الرعاية 

الصحية ألس��باب متعددة.  وأحد أكرث هذه األس��باب أهمية ه��و التكنولوجيا املتغرية التي 

تعزز النمو الهائل يف عدد وأنواع نظم التقديم البديلة والتي تتطلب إس��رتاتيجيات مختلفة 

يك تنج��ح.  إن عيادات املرىض الخارجيني القامئة بذاتها، ومراكز الجراحة اإلس��عافية )اليوم 

الواح��د(، واملراكز التش��خيصية ومراكز التصوي��ر وغريها تتحدي تقدي��م الرعاية الصحية 

التقليدي للمرىض الداخليني.  عّدلت املستش��فيات إس��رتاتيجياتها – حتى تس��تطيع البقاء 

– لتتوس��ع أفقياً ورأس��ياً أو قامت بالتنويع يف نظم التقديم الجديدة هذه؛ ولكن كل نوع 

يخضع إلرشادات تنظيمية مختلفة وكذلك احتياجات تصميم مختلفة متاماً يف املباين – وهو 

تحد أمام مدير املرافق.  

يج��ب وض��ع مجموعة متنوعة م��ن املكون��ات يف االعتبار عند تصمي��م مرفق الرعاية 

الصحي��ة:  التكنولوجيا الطبية، والنطاق الكامل لإلجراءات الطبي��ة من الفحوص الروتينية 

إىل األنش��طة املعقدة املنقذة للحياة، والطاقم الطب��ي، والتعقيم، ومنع اإلصابة، واالقتصاد، 

واملرىض والزوار.  من منظور املرىض، يشمل املرفق “جاذبية شكلية”، وسهولة وصول للمدخل 

الرئييس، وس��هولة ركن السيارات، وسهولة إيجاد األماكن به )إيجاد القسم، الغرفة، منطقة 

التش��خيص، أو املناطق األخرى التي من املتوقع وجود املريض فيها(، والراحة واملالءمة.  إن 

تصميم املرف��ق مع وضع التجربة البرشية يف الذهن يجعلك تدرك أن إدراك الناس للرعاية 

الصحية متعدد األبعاد، وأن املرفق يساعدهم عىل تعريف الرعاية التي يتلقونها.  إن إرسال 

رس��الة “نحن نهتم” ال ميكن أن يتوقف عند الطاقم وحسب، بل يجب أن يكون ُمصَماًم يف 

املرفق نفسه.  

حينام تقرر منظمة الرعاية الصحية إسرتاتيجية تقنية عالية أو ملسة عالية أو إسرتاتيجية 

أخرى ما، فإن املرفق يقدم االنطباع األول عنها.  إن التصميم، واملخطط، واأللوان، إلخ يجب 
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أن يعكس��وا الصورة املرغوبة لتحسني تنفيذ اإلسرتاتيجية.  “عىل العكس من جودة الرعاية 

الطبية، يعد تصميم املرفق الصحي شيئاً ميكن فهمه والحكم عليه بسهولة بواسطة العامة”.  

:Equipment المعدات

يرتب��ط اختيار نوع ومواصفات املع��دات واإلدارة الكفؤة للتكنولوجيا بصورة وثيقة مع 

املرافق؛ وهي جزء ال يتجزأ من اإلدارة اإلسرتاتيجية، ويجب التعامل معها بطريقة منهجية.  

ألن تكنولوجي��ا الرعاية الصحية تتغري برسعة، ومكلفة، وعادة ما تتطلب القيام بتغيريات يف 

املرفق، يجب تقييمها وتخطيطها بحرص لتش��غيل املنظمة بأقىص إمكانياتها.  يريد األطباء 

أحدث تكنولوجيا بش��كل عام – واس��تخدام “أحدث” املع��دات أو أحدث اإلجراءات يوفر 

هيب��ة م��ع الزمالء واملرىض، وميكن أن ينقذ حيوات أك��رث، أو يحقق راحة أكرث للمرىض.  إن 

القرار املتعلق باستخدام أحدث تكنولوجيا يجب أن يتناسب مع اإلسرتاتيجية )التاميز القائم 

عىل الصورة عالية التكنولوجيا(.  

تتضمن قرارات التكنولوجيا تقييم وتخطيط واالستحواذ عىل التكنولوجيا وإدارتها.  يؤيد 

اإلس��رتاتيجيون تقييم اللجنة لطلبات التكنولوجيا الجديدة والناشئة بجانب طلبات امليزانية 

الرأساملية بتكنولوجيا جديدة وبديلة.  يجب عىل اللجنة أن ترفع تقريراً لإلدارة العليا، ويجب 

أن تضع أولويات إس��رتاتيجية مستندة عىل الرس��الة للتقنيات الجديدة والناشئة والبديلة.  

ال تدمج العديد من املستشفيات يف ميزانياتها تكاليف إعادة التصميم و”املساحة” الخاصة 

بالتكنولوجي��ا الجديدة، وال تبح��ث طرق تقليل تكاليف الصيان��ة والتأمني وعقود الخدمة 

الخارجية.  يجب عىل عملية التخطيط أن تضع يف اعتبارها ما تخطط املنافس��ة لالس��تحواذ 

عليه في��ام يتعلق بالتكنولوجيا الجديدة والناش��ئة، وكذلك تقيي��م الخدمات التي يقدمها 

املنافسون.  

إن الهندس��ة الرسيرية )أحياناً يطلق عليها الهندس��ة الطبية الحيوية( هي مجال جديد 

نسبياً يف معظم منظامت الرعاية الصحية.  وتشمل مسؤولياتها:  تطبيق تكنولوجيا الهندسة 

عىل أجهزة التش��خيص والعالج التي تس��تخدمها مرافق الرعاي��ة الصحية من خالل اختبار 

وصيانة وإصالح املعدات، التدريب، واالستش��ارة مع الطاق��م الطبي فيام يخص إمكانيات 
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وكفاءات ودقة املعدات، واالختبار البيئي، وتحقيقات الحوادث والتذكر التي تتضمن معدات 

عالج أو تش��خيص.  إن عدد ودقة التقنيات داخل مؤسسات الرعاية الصحية قد زاد بشكل 

كبري عىل مدار الِعقد املايض.  وبس��بب الخربة املطلوبة لهذه املجموعة املتنوعة الكبرية من 

املعدات، تس��تخدم منظامت الرعاية الصحية عقود الخدمة الخارجية لكل معداتها التقنية 

أو بعضها.  

:Maintaining Strategic Resources الحفاظ على الموارد اإلستراتيجية

إذا كان هناك تطابق بني املستوى الحايل من املوارد اإلسرتاتيجية ومتطلبات اإلسرتاتيجية، 

فسيتوجب بذل الجهود للحفاظ عىل املوارد املالية والبرشية واملعلومات والتكنولوجيا.  قد 

متثل هذه املجاالت مزايا أو عيوباً تنافسية رئيسية للمنظمة.  ينبغي توخي الحذر للحفاظ 

ع��ىل املجاالت التي يتم تقييمها من قبل العمالء، ومتث��ل قوة للمنظمة.  عند الحفاظ عىل 

املوارد اإلسرتاتيجية ينبغي عىل القائد القيام مبا ييل:  

المالية:

- تقييم ما إذا كان يتم استخدام املوارد املالية الحالية بكفاءة.

- تحديد ما إذا كانت السيولة مناسبة لتغطية النفقات الجارية.

- البحث عن سبل لزيادة الربحية دون التضحية بعوامل أخرى َحرجة بالنسبة للرسالة.  

- تقييم مستوى الرفع املايل الحايل لتحديد ما إذا كان هناك مستوى مناسب من املخاطر.

- تحديد ما إذا كان ميكن تحسني نشاط األصل.  

- تقييم إدارة التدفقات النقدية.

- دراسة الفرص االستثامرية للنقدية الخاملة.  

الموارد البشرية:

- وضع برامج تدريب للحفاظ عىل الخربة والقدرات البرشية الحالية.

- وضع خطة خالفة اإلدارة.  
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- تطوير شبكة سوق العمل.

نظم المعلومات:

- تقييم احتياجات منو نظم املعلومات.

- تطوير خطط نظم املعلومات للعمليات والرتقيات.

التقنيات:

- التأكد من وجود خطة لصيانة املرافق واملعدات.

- وضع جدول زمني الستبدال املرافق واملعدات.

- مراجعة دورية إلجراءات التشغيل، والسياسات، وقواعد إلبقائها “رشيقة )كفؤة(”.

- مراجعة أنشطة وإجراءات الخدمات البيئية.

- تقييم اإلجراءات األمنية الحالية.

- تقييم أنشطة الخدمات الغذائية.

- تقييم إجراءات التشغيل والصيانة.

:Changing Strategic Resources تغيير الموارد االسترتيجية

لو كان هناك تطابق يسء بني مستوى املوارد اإلسرتاتيجية الحايل ومتطلبات اإلسرتاتيجية، 
ف��إن اله��دف يجب أن يكون تغيري امل��وارد املالية والبرشية، ونظ��م املعلومات، والتقنيات 
اإلس��رتاتيجية لتحقي��ق احتياجات اإلس��رتاتيجية.  وكام هو الحال مع إس��رتاتيجيات تقديم 
الخدمة، وإس��رتاتيجيات الدعم األخرى، فإن املنظمة يجب أن تكون حساس��ة بشكل خاص 
للمواقف التي يكون من الس��هل فيها بناء نقطة قوة )س��واًء خاصة بها أو باملنافس��ة( ألن 
املنافس��ة ميكن أن تخلق ميزة تنافسية قصرية املدى.  كمثال، تقرتح األدلة أن التبني املبكر 
للتكنولوجيا عادة ما يكون مدفوعاً مبنافس��ة تكنولوجية؛ حيث املنافسة مرتفعة )ومن ثم، 
تخل��ق حاجة للتخلص من عيب تنافيس(.  من ناحية أخرى، التبني املتأخر للتكنولوجيا قد 

يكون نتيجة العتبارات متعلقة باإليرادات )تهديد فقدان اإليرادات(.  

إن تغيري نوع أو طبيعة املوارد املالية والبرشية، ونظم املعلومات أو املرافق أو املعدات 
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قد يكون صعباً ومرشوعاً طويل املدى.  ولتغيري هذه املوارد اإلس��رتاتيجية يجب عىل القائد 
القيام بالتايل:  

المالية:

- تقييم ما إذا كانت اإليرادات الحالية قادرة عىل متويل التغيري.

- التحقيق يف الفرص املتاحة لتمويل التغيري من خالل إصدار األسهم وضخ أسهم إضافية.

- التحقيق يف الفرص املتاحة لتمويل التغيري من خالل السندات والقروض العقارية، القروض 

املرصفية، وجمع التربعات، أو العمل الخريي.

الموارد البشرية:

- تقييم أسواق العمل لتحديد توافر األفراد الذين ميتلكون املهارات الجديدة املطلوبة.

- بدء تجنيد مهارات جديدة.

- وضع برامج تدريبية إلعادة تأهيل األفراد ذوي املهارات التي مل يعد هناك حاجة لها.  

نظم المعلومات:

- التفكري يف االستعانة مبصادر خارجية لعمل التغيريات املطلوبة يف نظم املعلومات.

- تقييم تأثري التغيريات الالزمة عىل أنظمة املعلومات الحالية.

- تقييم احتياجات نظم املعلومات يف أنشطة مرحلة ما قبل الخدمة، ونقطة الخدمة، وبعد 

انتهاء الخدمة.

التقنيات:

- تحدي��د املواصف��ات الدقيق��ة املطلوبة يف املراف��ق واملعدات، أو العملي��ات، مبا يف ذلك 

احتياجات املساحة.

- إجراء تحليل لتكاليف التغيريات املطلوبة.

- وضع جداول زمنية لتغيري التكنولوجيات.
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- التحقيق يف البدائل التمويلية إلجراء التغيريات الالزمة.

- التحقيق يف أي مهارات جديدة أو خربة عمل مطلوبة لتشغيل أو صيانة املرافق واملعدات 

الجديدة.

- تحديد أي عمليات أو طرق جديدة مطلوبة للقيام بهذه األمور الجديدة.

- الرشوع يف تجديد املرافق واملعدات، وإدارة التكنولوجيا.  

 Extending the Strategic توس��يع خريط��ة التفكي��ر اإلس��تراتيجي

:Thinking Map

هناك العديد من الطرق إلضافة قيمة يف املنظامت.  إن توفر إسرتاتيجيات الدعم املضيفة 

للقيمة وس��ائل قوية لتغيري املنظمة وخلق ميزة تنافس��ية، خاصة ألن بعض أنشطة الدعم 

املضيفة للقيمة أقل وضوحاً بالنس��بة ملن هم خارج املنظمة، مام يجعل امليزة التنافس��ية 

أصعب كثرياً يف التقليد والنس��خ.  إن القرارات املتعلقة بثقافة املنظمة وهيكلها أو مواردها 

إس��رتاتيجية بطبيعتها، ويجب أن يتخذها املفكرون اإلسرتاتيجيون.  إن فاعلية اإلسرتاتيجية 

الشاملة للمنظامت ميكن أن تتأثر أو حتى ُتحدد بفاعلية إسرتاتيجيات التنفيذ هذه.  

ويبني العرض 9-6 خريطة تفكري إسرتاتيجي مكتملة تقارن نتائج التحليل البيئي الداخيل، 

ومتطلبات اإلس��رتاتيجية املختارة، وإس��رتاتيجيات الدعم املضيف��ة للقيمة املقرتحة ملنظمة 

الرعاية عىل املدى الطويل.  متتد هذه الخريطة وُتربز خرائط التفكري اإلس��رتاتيجي التي تم 

تطويرها عند صياغة اإلسرتاتيجية وتطوير إسرتاتيجية تقديم خدمة مضيفة للقيمة.  إضافة 

إىل ذل��ك، وكام هو الحال مع إس��رتاتيجيات تقديم الخدمة، تقدي��م التوجيهات بإدارة قوة 

الدفع اإلس��رتاتيجية حتى يتمكن مديرو الوحدة من وضع خطط عمل فعالة ترتبط بشكل 

مبارش مع إسرتاتيجيات املنظامت.  



الفصل التاسع

اإلدارة اإلسرتاتيجية يف منظامت الرعاية الصحية 594

عرض 9-6:  خريطة التفكري اإلسرتاتيجي إلسرتاتيجيات الدعم املضيفة للقيمة ملنظمة الرعاية طويلة املدى، مثال:

اإلسرتاتيجية التكيفية:  التكامل الرأيس – الدخول إىل نظام رعاية.  

إسرتاتيجية دخول السوق:  الدخول يف تحالف مع املستشفى لضامن شبكة إحالة.  

الوضعية اإلسرتاتيجية:  االنتقال من وضعية املدافع إىل وضعية املحلل.  

إسرتاتيجية املوضعة:  التاميز بناًء عىل الجودة والصورة الراقية. 

التقييمالخصائص/الصفات

اإلبقاء 

عليها
تغيريها

إسرتاتيجية الدعم

إسرتاتيجيات 

الدعم 

املضيفة 

للقيمة

نتائج التحليل 

الداخيل

متطلبات 

اإلسرتاتيجيات 

املختارة

مقارنة متطلبات 

اإلسرتاتيجيات 

ونتائج التحليل 

الداخيل

توجيه للوحدات 

التنظيمية )أساس لوضع 

خطة عمل الوحدة(

الثقافة 

املنظمية:  

- االفرتاضات.  

- القيم.

- السلوك.

- املعايري. 

إيجابية  ثقافية 

عىل  قامئة  قوية 

الديني،  االنتامء 

والبيئة املهتمة مع 

سلوكيات  معايري 

م���المئ���ة )ُت����رى 

تنافسية:   كميزة 

من  ن��ادرة،  قّيمة، 

تقليدها،  الصعب 

ومستدامة(. 

تعكس الثقافة 

تيجية  ا س��رت إ

موضعة ومتايز 

راقية. 

ولكن  جيد،  تطابق 

ال��ث��ق��اف��ة )ال��ق��ي��م 

واملعايري(  والسلوك 

ستحتاج ألن ُتنقل إىل 

التحالف  يف  رشي��ك 

جهداً  األمر  )يتطلب 

املنظمة  م��ن  ك��ب��رياً 

امليزة  عىل  للحفاظ 

التنافسية(. 

X أهمية عىل  التأكيد   –  HR

وصورتها،  املنظمية  الثقافة 

القيم  ومناقشة  ومراجعة 

وال��س��ل��وك��ي��ات وامل��ع��اي��ري، 

والرؤية  الرسالة  ومناقشة 

وال���ق���ي���م واأله�������داف 

رشيك  م��ع  اإلسرتاتيجية 

التحالف الجديد. 

الهيكل 

التنظيمي 

- وظيفي.  

- القسم.

- املصفوف. 

وظيفي  هيكل 
ق�����وي )ب��ع��ض 
التواصل  مشكالت 
ب��ني ال��وظ��ائ��ف، 
عىل  لها  وُينظر 
تنافيس  عيب  أنها 
قصري املدى، قّيمة 
السهل  من  ولكن 

إصالحها(.  

ت���ت���ط���ل���ب 
تيجية  ا إلسرت ا
ت��خ��ص��ص��اً، 
وال��ت��ك��ام��ل 
عرب  ال�����رأيس 
التحالف يدفع 
إىل  املنظمة 

الالمركزية. 

بشكل  جيد  تطابق 
كبري.  ولكن الحاجة 
التنسيق  ل��زي��ادة 
وال��ت��واص��ل.  ثم 
التواصل  بتحسني 
عرب  وال��ت��ن��س��ي��ق 
التنفيذية  اللجان 
وال����دامئ����ة.  كام 
ق��وة  إىل  ت��ح��ت��اج 
م��ه��ام م��ت��ع��ددة 
لتنفيذ  الوظائف 
وتسهيل التحالف. 

X هناك  - ال��وح��دات  ك��ل 
املناقشة  من  ملزيد  حاجة 
التنفيذية  االجتامعات  يف 
واج��ت��امع��ات األق��س��ام، 
وإنشاء قوة مهام متعددة 
تطبيق  لتسهيل  الوظائف 
املستشفى  مع  التحالف 
برنامج  وب��دء  املناسبة، 
التواصل  عىل  التدريب 

والتنسيق. 
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التقييمالخصائص/الصفات

اإلبقاء 

عليها
تغيريها

إسرتاتيجية الدعم

إسرتاتيجيات 

الدعم 

املضيفة 

للقيمة

نتائج التحليل 

الداخيل

متطلبات 

اإلسرتاتيجيات 

املختارة

مقارنة متطلبات 

اإلسرتاتيجيات 

ونتائج التحليل 

الداخيل

توجيه للوحدات 

التنظيمية )أساس لوضع 

خطة عمل الوحدة(

األه�������داف 
اإلسرتاتيجية 

امل�����وارد   -
البرشية.  

ن���ظ���م   -
املعلومات.  

التقنيات   -
اإلسرتاتيجية 

امل�����وارد   -
املالية.  

املوظفني  يف  نقص 
ونظام  الرسيريني، 
مكافأة غري مرتبط 
)ال  األداء  م��ع 
ُينظ��ر ل��ه كعيب 
تناف��يس ألن هذه 
القضايا ش��ائعة يف 

الصناعة(.  
القلي��ل من عمق 
ضع��ف  اإلدارة، 
نظ��ام املعلومات، 
م��ن  والعدي��د 
مش��كالت الفوترة 
)عيوب تنافسية(.  
منش��آت ممت��ازة 
ترميمه��ا  أعي��د 
حديث��اً، مع��دات 
ج��داً،  حديث��ة 
إداري��ة  منش��آت 
فعالة  وتكنولوجيا 
)مي��زة تنافس��ية:  
قّيمة، ن��ادرة، من 
الصع��ب تقليدها 

ومستدامة(.  
قوية مالياً 

طاقم موظفني 
لتوفري  ق���وي 
اس��ت��م��راري��ة 
ال��رع��اي��ة عىل 
الطويل  املدى 
عىل  والحفاظ 

الصورة.  
م��ت��ف��وق   IS
ل������دع������م 
تيجية  ا سرت إ
إن  ال��ت��امي��ز 
ت  تيجيا سرتا إ
امل���وض���ع���ة 
عايل  )التاميز 
ال���ن���ط���اق/

األن�����ي�����ق( 
يتطلب مرافق 
جيا  لو تكنو و
بجودة عالية.  

تطاب��ق ضعي��ف يف 
  .IS و   HR مناط��ق 
للتحس��ني  بحاج��ة 
لتطبيق اإلسرتاتيجية.  
مش��كالت  معظ��م 
HR تتعل��ق بعيوب 
ونق��ص  املوظف��ني، 
اإلداري،  العم��ق 
املكاف��آت  ونظ��ام 
التأكي��د  )تغذي��ة 
تعيني  ع��ىل  الكب��ري 
وطاقم  اإلدارة  طاقم 
ونظ��م  التقني��ة.  
القدمية،  املعلوم��ات 
والحاج��ة لتحدي��ث 
امل��رىض  س��جالت 
الفوت��رة.   ونظ��ام 
يف  حاس��م   IS إن 
املوضعة  إسرتاتيجية 

املختارة.  
تطابق جيد:  املرافق 
والتكنولوجيا، وهناك 
للتحدي��ث  حاج��ة 
والصيانة املستمرين، 
املت��اح  والتموي��ل 
لدعم اإلسرتاتيجية.  

X

X

X

X

ح��زم��ة  ُت��ن��ى   –  HR
موظفي  ل��ج��ذب  تعيني 
التقنيني  واملوظفني  اإلدارة 
بهم،  واالحتفاظ  األساسيني 
مكافآت  ع��رض  وتطوير 
السلوكية  باملعايري  مرتبط 
التحليالت  يف  امل��ح��ددة 

الداخلية.  
فوترة  نظام  رشاء   –  IS
جديدة، وإنشاء إسرتاتيجية 

نظم معلومات شاملة.  
التقنيات – تثبيت الصيانة 
وجدول التحديث، وضامن 
وجود مرافق ومعدات عىل 
أن  وضامن  ط��راز،  أحدث 
طاقم التنظيم يقوم بعمله 
بأعىل املعايري، وأن املرافق 
الجودة  عالية  واملعدات 
من  مصنوعة  وح��دي��ث��ة 
ومواصلة  ترويحية،  مواد 
تقديم الصورة والرتويجات 
التي تؤكد عىل إسرتاتيجية 

التاميز.  
امل��ي��زان��ي��ة   – ال��ت��م��وي��ل 
للمرافق وتحديث املعدات 
ب��اس��ت��خ��دام اإلي����رادات 

الحالية.  
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عرض 9-7:  خريطة التفكري اإلسرتاتيجي إلسرتاتيجيات الدعم – التقييم:

1- هل ثقافة املنظمة متناسبة مع اإلسرتاتيجية الشاملة؟  

2- هل تنعكس قيم املنظمة يف تقديم الخدمة؟

3- هل املعايري السلوكية مناسبة لإلسرتاتيجية؟

4- هل عمليات اإلدارة )الطريقة التي نفعل بها األشياء( مناسبة لهذه اإلسرتاتيجية؟

5- هل الهيكل التنظيمي يساعد عىل تسهيل اإلسرتاتيجية الشاملة؟

6- هل هناك توازن بني التوحيد القيايس واملرونة؟

7- هل التنسيق اإلضايف أو الهياكل الجانبية مطلوبة؟

8- هل متتلك املنظمة املوارد املالية لتنفيذ اإلسرتاتيجية؟

9- هل متتلك املنظمة املوارد البرشية واملهارات والسياسات واإلجراءات املناسبة لإلسرتاتيجية؟

10- هل موهبة اإلدارة مناسبة؟

11- هل تساعد نظم املعلومات عىل تسهيل اإلسرتاتيجية؟

12- هل املرافق واملعدات ُمحدثة ومناسبة لتنفيذ اإلسرتاتيجية الشاملة؟

 Managing  إدارة ق��وة الدفع اإلس��تراتيجية – إس��تراتيجيات الدعم

:Strategic Momentum Support Strategies

إن اإلدارة الفعلية إلس��رتاتيجيات الدعم تشمل العمليات اإلدارية، واإلجراءات، والنمط، 

وتقني��ات املنظمة وهي ج��زء ال يتجزأ من املنظمة وطريقة عمله��ا.  يجب اعتبار التفكري 

اإلس��رتاتيجي وتقييم اإلس��رتاتيجية أجزاء طبيعية ورضورية مام تفعله املنظمة ومديروها.  

ومن خالل وضع األهداف، وعملية تقييم األداء، وبرنامج التعويض، إلخ، يتم تنسيق أعامل 

املديري��ن للوص��ول إىل األهداف املنظمية املتف��ق عليها.  لقد أصبح التفكري اإلس��رتاتيجي 

والتقييم اإلس��رتاتيجي جزءاً من اإلجراءات التش��غيلية والثقافة )القيم املش��رتكة( الخاصة 

باملنظمة.  إن األس��ئلة اإلضافية التي تساعد املديرين اإلسرتاتيجيني عىل إدارة إسرتاتيجيات 

الدعم وتقييم تقدمهم ومالءمتهم ُمقدمة يف العرض 7-9.  
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 Lessons for Health Care الصحي��ة   الرعاي��ة  لمدي��ري  دروس 

:Managers

توفر أنش��طة سلسلة القيمة أساس��اً لتطبيق اإلس��رتاتيجية، وبعد تطوير إسرتاتيجيات 

تقدي��م الخدمة املضيفة للقيمة، يجب صياغة إس��رتاتيجيات الدع��م املضيفة للقيمة.  إن 

إس��رتاتيجيات الدعم املضيفة للقيمة مهمة يف تنفيذ اإلس��رتاتيجية الكلية، وتش��مل الثقافة 

املنظم��ة، والهيكل التنظيمي، واملوارد اإلس��رتاتيجية.  وتعمل هذه اإلس��رتاتيجيات بجانب 

إسرتاتيجيات تقويم الخدمة لتنفيذ إسرتاتيجية املنظمة بفاعلية.  

ك��ام هو الحال مع إس��رتاتيجيات تقديم الخدم��ة، فإن نتائج التحلي��ل البيئي الداخيل 

لكل نش��اط من أنشطة الدعم يف سلسلة القيمة يجب مقارنته مع متطلبات اإلسرتاتيجيات 

املختارة يف مرحلة صياغة اإلس��رتاتيجية يف مرحلة اإلدارة اإلس��رتاتيجية.  تش��ري نتائج هذه 

املقارن��ة إىل ما إذا كانت هناك حاجة لوجود إس��رتاتيجية تحافظ عىل حالة نش��اط الدعم 

الحالية أو إس��رتاتيجية تغري مجال الدعم.  إن إس��رتاتيجيات الدع��م املضيفة للقيمة عادة 

م��ا تحافظ عىل نقاط القوة الحالية أو تبني نق��اط قوة جديدة، أو تصحح نقاط ضعف يف 

أنش��طة الدعم.  إن إجراءات الحفاظ عىل املجال أو تغيريه يوىص بها كطريقة لبدء التفكري 

اإلسرتاتيجي، بالنسبة لكل مجال من مجاالت الدعم املضيفة للقيمة.  

تتخل��ل الثقافة املنظمية املنظم��ة، وُتعرف بأنها االفرتاضات والقيم املش��رتكة واملعايري 

الس��لوكية املقبولة.  يجب عىل املديرين اإلس��رتاتيجيني تقرير م��ا إذا كانت ثقافة املنظمة 

ستساهم يف تحقيق اإلسرتاتيجية أم يجب تغيريها مع مرور الوقت.  من ثّم، فإن االفرتاضات 

واملعايري والقيم الحالية تجب مقارنتها مع متطلبات اإلسرتاتيجية املختارة.  

يجب أن يس��اعد الهيكل التنظيمي عىل تنفيذ اإلس��رتاتيجية.  إن لبنات البناء األساس��ية 

للهي��كل التنظيمي هي التصميامت الوظيفية، والتقس��يمية، واملصفوفة كذلك.  وكل هيكل 

له مميزاته وعيوبه، والقرار املتعلق بأي هيكل هو األفضل لتنفيذ اإلس��رتاتيجية يعتمد عىل 

الحاج��ة للتوحي��د القيايس مقابل الحاج��ة للمرونة.  حينام يكون مطلوب��اً درجة عالية من 

التوحيد القيايس، تكون الهياكل الوظيفية مرغوباً فيها، وحينام يكون املطلوب هو مس��توى 

مرتفٌع من املرونة بس��بب تنوع املنتج أو األس��واق، أو ألن األسواق تتغري برسعة، فقد يكون 
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الهيكل التقسيمي أو املصفوفة هام األفضل.  تستخدم معظم املنظامت مزيجاً من التصميامت 

امُلكَملة بهياكل منسقة مثل فرق املرشوع وقوى املهمة عرب الوظائف )التخصصات(.  

إن املوارد اإلس��رتاتيجية للمنظامت حرجة بالنس��بة ملعظم اإلسرتاتيجيات – االتجاهية، 

التكيفية، دخول الس��وق، التنافس��ية.  تسمح املوارد املالمئة بعدد من البدائل اإلسرتاتيجية.  

تش��مل املوارد اإلس��رتاتيجية املوارد املالية والبرشية واملعلومات واملوارد التقنية.  إن الناس 

ه��م املفتاح دامئ��اً، وتتطلب اإلس��رتاتيجيات املختلف��ة مواهب برشية مختلف��ة.  كام أن 

مس��ؤولية تعيني وتطوير املوارد البرشية املناسبة لإلس��رتاتيجية تقع عىل عاتق القيادة.  إن 

نظم املعلومات اإلسرتاتيجية ونظم دعم القرار ميكن أن تخلق ميزة تنافسية للمنظامت من 

خالل تحس��ني خدمة العمالء، وتوصيل الخدمة بكف��اءة وفاعلية أكرب.  إن اختيار التقنيات 

اإلسرتاتيجية هو قرار القائد اإلسرتاتيجي، وهو محوري لتطبيق اإلسرتاتيجية.  تضم التقنيات 

اإلس��رتاتيجية نوع املرافق ونوع وتعقي��د املعدات.  وتضع قرارات التقنيات اإلس��رتاتيجية 

الس��ياق املادي ومس��توى التعقيد الخاص بتقديم الخدمة وتؤث��ر عىل كل يشء من صورة 

املنظمة إىل رضا املريض.  

إن املث��ال عىل إس��رتاتيجيات الدع��م املضيفة للقيمة تط��ور من خ��الل مقارنة نتائج 

التحليل الداخيل ومتطلبات اإلس��رتاتيجيات املختارة لكل منهام وتم تقدميه لتوسيع التفكري 

اإلس��رتاتيجي.  يوضح الفصل العارش كيف يجب عىل الوح��دات املنظمية الفردية أن تضع 

األه��داف وتطور خطط العم��ل، بناًء عىل إس��رتاتيجيات تقديم الخدم��ة املضيفة للقيمة 

وإسرتاتيجيات الدعم املختارة لتحقيق االسرتاتيجيات االتجاهية والتكيفية.  

من رف كتب مدير الرعاية الصحية:
 Thomas H.  Davenport and Jeanne G.  Harris, Competing on Analytics:  The New 

Science of Winning )Boston, MA:  Harvard Business School Press, 2007(:

إن العديد من األس��س التاريخية للميزة التنافسية مل تعد مميزات مهمة.  كمثال، ميزة 

املوق��ع أو امليزة الجغرافية أصبحت أقل أهمية يف ع��امل اليوم، والتقنيات ذات حق امللكية 

أصبحت ُتنَس��خ بس��هولة، واالبتكارات التي متثل طفرة أصبح من الصعب تحقيقها.  اليوم، 
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تقع امليزة التنافس��ية أكرث يف العمل بكفاءة وفاعلية، واتخاذ قرارات أعامل ذكية متس��قة.  

وميكن للتحليالت أن تساعد يف اتخاذ قرارات ُمطلعة.  

ُتعرَف التحليالت بأنها االستخدام املوسع للبيانات، والتحليل اإلحصايئ والكمي، والنامذج 

االستكش��افية والتنبؤي��ة، واإلدارة القامئة ع��ىل الحقائق لدفع الق��رارات واألعامل.  ميكن 

للتحلي��الت أن تكون مفيدة يف دع��م أي عملية أعامل تقريباً، ولكن الس��تغالل التحليالت 

وتحقي��ق ميزة تنافس��ية يف النهاية، يج��ب عىل املنظامت أن متتلك صف��ة أفضل مام لدى 

املنظامت األخرى يف مجموعتها اإلسرتاتيجية – يجب أن يكون لديها مصدر متفرد، وكفاءة أو 

قدرة.  إن املنافسني التحليليني هم منظامت حددت واختارت القليل من املوارد والكفاءات 

واإلمكانيات املميزة، التي بنت عليها إس��رتاتيجيتها، ثم طبقت البيانات الش��املة، والتحليل 

اإلحصايئ والكمي، وصنع القرار القائم عىل الحقيقة لدعم قراراتهم.  إن التحليالت ليس��ت 

إسرتاتيجيات ولكنها أدوات مساعدة يف تحقيق اإلسرتاتيجية.  

إن جزءاً كبرياً من البحوث عىل العمليات يف الرعاية الصحية يتعلق بإيجاد إسرتاتيجيات 

الع��الج والطب القائم ع��ىل الدليل ألمراض معينة.  وبالرغم م��ن الطبيعة العلمية للطب، 

تكش��ف الدراس��ات أن ُرب��ع إىل ُثلث القرارات الطبي��ة فقط قامئة عىل العلم.  تس��تخدم 

منظ��امت الرعاية الصحية بش��كل متزايد التحليالت لتوقع احتاملي��ة تطوير أعضاء الخطة 

الصحية لخطر تعرض أعىل لألمراض مع مرور الوقت.  تس��تخدم Healthways البيانات يف 

نني.   التوقعات ويف تحديد طرق تحس��ني النواتج الصحي��ة، وبالتايل تقليل التكلفة عىل املؤمِّ

تجمع Healthways البيانات حول الخصائص الدميوغرافية لألعضاء، واملطالبات، والوصفات 

الطبية، إلخ.  وبالنس��بة للرشكات التي تس��تخدم Healthways، متث��ل املعلومات املقدمة 

ق��درات تحليلية من الصعب تكراره��ا، ومتفردة، وقابلة للتعدي��ل ومتجددة، وأفضل مام 

ميتلكه املنافسون التخاذ القرارات.  

كان��ت األعامل رائدة يف تطبيق التحليالت لتوقع من س��يتعرض ألعىل خطر يف الفواتري 

الطبية يف املستقبل.  وقد قدمت Partners Healthcare يف بوسطن العديد من املبادرات 

لتحس��ني نواتج الرعاية الصحية عرب نظم الدعم الرسيرية ملساعدة األطباء ومقدمي الرعاية 

الصحية اآلخرين.
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إن املنافس��ني التحليليني منظامت تستخدم التحليالت بشكل كثيف، وعىل نطاق واسع 

ومنهج��ي للتف��وق عىل تفكري وتنفيذ املنافس��ني.  متتلك تلك املنظ��امت الخصائص األربع 

التالية:  )1( ُتستخدم التحليالت لدعم املوارد والكفاءة والقدرات املتفردة، )2( نهج وإدارة 

التحليالت يش��مل املؤسسة كلها، )3( يلتزم القادة الكبار باستخدام التحليالت، )4( حققت 

املنظمة رهاناً إسرتاتيجياً مهاًم يف املنافسة القامئة عىل التحليالت.  

إن املنظ��امت الت��ي تتنافس عىل أس��اس التحليالت متر عرب خمس مراح��ل.  يف املرحلة 

األوىل، يكونون ضعفاء تحليلياً.  عادة ما يكون لدى هذه املنظامت موارد وكفاءات وقدرات 

مميزة ضئيلة، أو لديهم قدرات ولكن ال قياسات أو مقاييس.  تستخدم املنظامت يف املرحلة 

الثانية التحليالت املوضعية.  إن التحليالت انتهازية وقد ال تدعم بشكل مهم الصفات املميزة 

للمنظامت.  تشمل القياس��ات املألوفة األشياء التقليدية التي قد تضم العائد عىل االستثامر 

كمثال.  أما يف املرحلة الثالثة، فيكون لدى املنظامت طموحات تحليلية.  تبدأ هذه املنظامت 

جه��وداً للحصول عىل املزيد من املعلومات والتحليالت املتكاملة.  كام أن األداء املس��تقبيل 

والقيمة السوقية هي قياسات ُتستخدم بشكل متكرر.  ويف املرحلة الرابعة، تكون املنظامت 

منظامت تحليلية مع منظور باتساع املنظمة كلها، وقادرة عىل استخدام التحليالت للتنافس 

بنجاح.  إن التحليالت هي دوافع مهمة لألداء والقيمة.  وأخرياً، يف املرحلة الخامس��ة، تصبح 

املنظ��امت منافس��ني تحليليني.  تحقق ه��ذه املنظامت نتائج مهمة وتحقق ميزة تنافس��ية 

مستدامة.  إن التحليالت هي الدوافع األساسية لألداء والقيمة يف هذه املنظامت.  

إن الف��وز عرب التنافس بالتحليالت ليس باألمر الس��هل، واملنظامت التي تتنافس بنجاح 

يج��ب أن يكون لديها صنع القرار.  ولكن الرعاية الصحي��ة لديها الكثري من الفرص للتعلم 

مام حققته األعامل واستخدام التحليالت يف مجاالت جديدة ومهمة يف صناعات الخدمة.  

المراجع:

1.  ”Competing on Analytics,“ Contputcrworld 41, no.  38 )2007], pp.  52-54.

المصدر:

Ihomas H.  Davenport and Jcannr G.  Hams, Competing on Analytics:  Vie New 

Science of Winning ,Boston, MA:  Harvard Busints, School Press, 2007(.
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المصطلحات والمفاهيم األساسية في اإلدارة اإلستراتيجية:
Behavioral Norms املعايري السلوكية:

Collateral Organization املنظمة الجانبية:

Combination Structure Culture ثقافة هيكل املزيج:  

 )DeGISion Support System )DSS   :)DSS( نظم دعم القرار

 Divisional Structure الهيكل التقسيمي/ هيكل القسم:

Facilities املرافق:

 Functional Structure الهيكل الوظيفي:  

 Matrix Structure هيكل املصفوفة:

 Shared Assumptions االفرتاضات املشرتكة:

Shared Values القيم املشرتكة:  

 )Strategic Information System )SIS :)SIS( نظام املعلومات اإلسرتاتيجي

 Strategic Resources املوارد اإلسرتاتيجية:

 Strategic Technologies التقنيات اإلسرتاتيجيات:  

Value-Adding Support Strategies إسرتاتيجيات الدعم املضيفة للقيمة:
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أسئلة للمناقشة في الفصل:

1- م��ا الدور الذي يلعبه التحلي��ل البيئي الداخيل يف تطوير إس��رتاتيجيات الدعم املضيفة 

للقيمة؟  وما الدور الذي تلعبه صياغة اإلسرتاتيجية؟  

2- كيف تخلق إسرتاتيجيات الدعم املضيفة للقيمة “سياقاً” لتطبيق اإلسرتاتيجية؟  

3- ما هي الثقافة املنظمية؟  وكيف تطبق اإلسرتاتيجية؟  

4- ما هي كتل البناء األساسية للهيكل؟  وما هي مميزات وعيوب كل منها؟  

5- يف أي ظروف ميكن للمس��توى املرتفع من التوحيد القي��ايس أن يكون مطلوباً؟  وكذلك 

املستوى املرتفع من املرونة؟  

6- أيهام تعتقد أنه يتغري أوالً، اإلسرتاتيجية أو الهيكل؟  بعد تكوين إجابتك وتقديم قضيتك، 

ناقش الوضع العكيس.  

7- ما هي االختالفات األساس��ية يف اإلس��رتاتيجيات املالية املطلوبة لتوسيع وتضييق النطاق 

والحفاظ عليه؟  

8- ما هي االختالفات األساس��ية يف إس��رتاتيجيات املوارد البرشية املطلوبة لتوسيع وتضييق 

النط��اق والحف��اظ عليه؟  وأي نوع من اإلس��رتاتيجيات التكيفية ه��و األكرث صعوبة يف 

التنفيذ من منظور املوارد البرشية؟  وملاذا؟  

9- كيف ميكن استخدام نظم املعلومات لتطوير ميزة تنافسية؟  

10- ما هي التغيريات التي ُتدخلها نظم املعلومات يف الرعاية الصحية؟

11- ملاذا تعد إدارة املرافق محل قلق متزايد لدى اإلدارة اإلسرتاتيجية؟  

12- كيف تؤثر املرافق عىل إسرتاتيجية منظامت الرعاية الصحية؟  

13- كيف ميكن لقرار املعدات - التكنولوجيا أن يخلق ميزة تنافسية؟  

14- كي��ف ميك��ن للتحليالت الداخلية املس��تقبلية أن تتأثر بإس��رتاتيجيات الدعم املضيفة 

للقيمة؟ 
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الفصل العاشر

توصيل اإلستراتيجية وتطوير خطط العمل

»حينما تأتي فكرة جيدة، فإن جزءاً من وظيفتي هو أن أتناقلها بين الناس، وأرى 

ما الذي يعتقده األشخاص المختلفون، وأجعلهم يتحدثون عنها، ويتجادلون مع 

اآلخرين عنها، وأجعل األفكار تتناقل بين مجموعة من الناس«  

ستيف جوبز
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حدث تمهيدي:

األجر مقابل األداء ونتائج المريض:

كام هو الحال مع العديد من الربامج يف العديد من الصناعات، فإن البيانات حول األجر 

مقابل األداء، أو األداء مقابل األجر كام ُيطلق عليها أحياناً، كانت محدودة.  

أُجريت دراسة مدتها 4 سنوات بواسطة Continuum Health Partners، وهي اتحاد 

من مستش��فيات مدينة نيويورك، ونظ��رت يف البيانات من الجمعي��ة األمريكية للجراحني 

وبرنامج تحس��ني الجودة الجراحي��ة القومية )ACS NSQIP(، وجمعي��ة جراحي الصدر، 

وتش��مل جراحة تجاوز املعدة، عمليات القولون واملستقيم، وإزالة الزائدة الدودية واملرارة، 

توس��عة الرشايني املسدودة، اس��تئصال بطانة الرشيان الس��بايت، وجراحات اإلزالة الكاملة 

والجزئية للرئة، والتي أجريت يف ثالثة مستشفيات يف مدينة نيويورك من عام 2007 إىل عام 

2010، وش��ملت ما مجموعه 1768 مريضاً.  وق��د تم جمع البيانات ملدة عامني قبل تنفيذ 

األج��ر مقاب��ل األداء وملدة عامني بع��د تنفيذ الربنامج.  ووجدت الدراس��ة أن األجر مقابل 

األداء ميكن أن يساعد يف الحد من التكاليف دون التأثري سلباً عىل نتائج املريض عند تنفيذ 

متغريات الجودة بش��كل متزامن.  وعالوة عىل ذلك، أش��ارت الدراس��ة إىل أن برامج األجر 

مقابل األداء مل ينتج عنها “االختيار املدقق” للمرىض.  

وأشار الباحثون إىل أن “نتائج الرعاية عالية الجودة” يجب أن يكون إطاراً أساسياً لربامج 

األج��ر مقاب��ل األداء.  تجمع ACS NSQIP البيانات الرسيرية، مب��ا يف ذلك عوامل الخطر 

قب��ل الجراحة، واملتغريات أثناء الجراح��ة، ونتائج النجاة واالعتالل ملا يصل إىل 30 يوماً بعد 

الجراحة.  وتش��مل املضاعفات االلتهاب الرئوي واالنس��داد الرئوي، إدخال أنبوب التنفس 

غري املخطط له، الفش��ل الكلوي الحاد، والنزيف الذي يتطلب نقل الدم، الس��كتة القلبية، 

الغيبوبة، والسكتة الدماغية، التهاب سطحي يف موقع الجراحة، ومتُزق الجروح.  وتم تطبيع 

الحاالت وفق مؤرش ش��دة الحالة واالعتالل املش��رك لضامن أن الحاالت كانت مشابهة قبل 

وبعد تطبيق برنامج األجر مقابل األداء.  وخلص الباحثون إىل أن:  “مل نعرث عىل أي اختالفات 

كبرية قبل وبعد تنفيذ نظام األجر مقابل األداء يف دراسة النتائج اإلجاملية لهذه اإلجراءات”.



الفصل العارش

اإلدارة اإلسرتاتيجية يف منظامت الرعاية الصحية 610

ناق��ش البعض أنه مع برامج األجر مقابل األداء، س��يتجنب األطب��اء املرىض األكرث مرضاً 

وضعفاً حتى يجعلو نتائجهم تبدو أفضل.  ومل تجد هذه الدراسة أي أدلة عىل هذا التجنب.  

وبالرغ��م من أنها مل تكن جزءاً من الدراس��ة األصلية، إال أن أح��د النتائج الثانوية كانت أن 

برام��ج األجر مقابل األداء نتج عنها وفورات إجاميل تصل ل��� 18 مليون دوالر بدون التأثري 

س��لباً عىل رعاية املرىض.  ويف هذه الدراس��ة تحدي��داً، تضمن برنامج األج��ر مقابل األداء 

مش��اركة املكاس��ب؛ حيث ش��ارك األطباء يف وفورات التكلفة بجانب مجموعة من معايري 

الجودة التي يجب أن يفي بها األطباء قبل أن يتمكنوا من املشاركة.  

ك��ام ه��و متوقع، تأيت برامج األج��ر مقابل األداء يف مجموعة متنوعة من األش��كال.  يف 

مستشفى Central Connecticut، عىل سبيل املثال، يحصل كل أطباء قسم الطوارئ عىل 

نفس األجر األسايس ونفس الفرصة لزيادة هذا األجر بنحو 30 % عىل أساس األداء.  ويستند 

مبلغ التعويض املتغري الذي يتلقونه عىل اإلنتاجية )75 %( ورضا املرىض )25 %(.  قبل تنفيذ 

الربنام��ج، كانت خطة التعويض تكاف��ئ األطباء وفقاً لفرة عملهم م��ع عدم وجود معايري 

موضوعية للمكافأة.  وكان رضا املرىض أقل من نسبة %70.

االختالفان املنفردان نوعياً يف برنامج مستش��فى Central Connecticut هام:  )1( إذا 

فشل طبيب يف تحقيق معايري جودة ED معينة يف ربع سنة معني، فإنه يتلقى خطة تحسني 

أداء رس��مية، ول��و مل يتم اإليفاء بتلك املعاي��ري يف ربعني متتالني ُيطلب من��ه املغادرة، )2( 

ال يتلقى أي طبيب مكوِّن رضا املريض يف األجر املتغري ما مل يحقق كل األطباء يف املجموعة 

نسبة ال� 70% عىل األقل يف مسح رضا العمالء ربع السنوي.  منذ تغيري خطة التعويض منذ 

5 سنوات، مل يقل رضا املرىض عن 80% أبداً، بل ووصل إىل 99% يف ربعني.  وفقاً لرئيس طب 

الطوارئ:  “انتقل أحد أطبايئ من صاحب أقل أداء إىل واحد من أفضل ثالثة مؤدين بشكل 

مستمر لثالث سنوات، ولقد كان ُمحفزاً متاماً بالتغيري يف التعويض”.  

مل تك��ن كل نتائ��ج األجر مقاب��ل األداء إيجابية.  ففي مستش��فى Kelwana العامة يف 

كيلوانا، بريتيش كولومبيا، طبقت الهيئة الصحية الداخلية برنامجاً كافأ املستش��فى )وليس 

الفرد( عىل التحسينات يف األداء.  نتج عن املبادرة إجاميل زيادة 1.3 مليون دوالر يف التمويل 

املركز عىل املريض ما بني نوفمرب 2010 ويونيو 2011.  وقد نتج معظم اإليراد عن الزيادات 
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يف حجم املرىض املدخلني إىل رسير أو املنومني عىل رسير كمرىض داخليني 10 س��اعات من 

توقيت وصولهم؛ حيث تحسن اإليراد من 47% إىل 57%.  مع ذلك، لوحظ أنه للمساعدة يف 

إدخ��ال املرىض، بدأ التمريض يف الركي��ز أكرث عىل إدخال املرىض عىل وحدة العالج الرسيع، 

وه��و ما نتج عنه تواص��ل أقل مع املرىض غري املنومني.  من الواض��ح أن هناك تحديات يف 

تطبيق برامج األجر مقابل األداء ولكن النتائج حتى اآلن تبدو واعدة.  

املصدر:  

 Sycd S.  Razi el al., ”New Data Show Pay for Performance Programs Do Not 
Negatively Impact Patient Outcomes When Quality Variables arc Implemented,“ 
summarized in Managed Care Outcomes )December 15, 2011(, pp.  9-11; Aaron Miller, 
Tracy MacDonald, Nancy Scrwo, and Lila-Mae Solcski, ”Paying for Performance at 
Kelowna General,“ Canadian Healthcare Manager 18, no.  3 )2011(, pp.  31-33; Alan 
Maynard, ”The Powers and Pitfalls of Payment for Performance,“ Health Economics 
21, no.  1 )2012(, pp.  8-11.

أهداف التعلم:

بعد إكامل هذا الفصل ستكون قادراً عىل:  

- وصف العالقة املتبادلة بني تحليل املوقف وصياغة اإلس��راتيجيات وإسراتيجيات تقديم 

الخدمات والدعم املضيفة للقيمة، وخطط العمل.

- فهم الطريقة التي يتم من خاللها تحويل اإلسراتيجيات إىل خطط عمل بها.

- ِذكر مكونات خطة العمل ورشح وظيفة كل عنرص.

- االستش��هاد ببعض األسباب التي تجعل اإلسراتيجيات صعبة التنفيذ يف مؤسسات الرعاية 

الصحية.

- اقراح طرق فعالة للتغلب عىل عوائق تطبيق اإلسراتيجيات.  

- فهم الحاجة لتخطيط الطوارئ ومعرفة متى يجب إجراء خطط الطوارئ.  

- ربط تش��بيه الخريطة والبوصلة مع التفكري اإلسراتيجي، والتخطيط اإلسراتيجية، وإدارة 

قوة الدفع اإلسراتيجي.  
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 Implementation through Action  التنفيذ من خالل خطط العمل

:Plans

إن التحلي��ل املوقف��ي الذي ناقش��ناه يف الفصل الثاين حتى الفص��ل الخامس تراكم مع 

سلسلة من األهداف اإلسراتيجية، والتي ُتعد – بجانب املهمة والرؤية والقيم – إسراتيجيات 

اتجاهي��ة توفر تركيزاً للمنظمة.  إن اإلس��راتيجيات التكيفية ودخول الس��وق والتنافس��ية 

مصمم��ة لتحقي��ق األهداف اإلس��راتيجية، وتحريك املنظمة يف االتج��اه املرغوب.  كام أن 

إسراتيجيات الدعم وتقديم الخدمة املضيفة للقيمة ُتشّكل اإلسراتيجية أكرث، وتوفر توجيهاً 

للمديرين املسؤولني عن تنفيذ خطط العمل.  

إن االتجاه املرغوب وقوة الدفع املنظمية قد نوقش��ا، وتم الوصول إلجامع خالل عملية 

التخطيط اإلسراتيجي، ومع ذلك مل تحدث أي حركة، فليك تحدث الحركة الحقيقية، سيتوجب 

تطوي��ر خطط عم��ل يف كل املنظمة.  وكام ذك��ر Peter Drucker:  “الرؤى اإلس��راتيجية 

“ُتستنزف” وُتحول إىل مهام وواجبات عمل”.  

ُأشري إىل إسراتيجيات التنفيذ مبصطلحات متنوعة.  تشري بعض املنظامت إىل إسراتيجيات 

التنفيذ ب� “الخطط التكتيكية”، بالرغم من أن آخرين ميكن أن يستخدموا مصطلح “خطط 

عمل”، ولكن الزال هناك آخرون، والكثري منهم يف الرعاية الصحية قد تبنوا مصطلح “خطط 

العمل”.  إن خطة العمل هي املصطلح األكرث توصيفاً؛ حيث إنه يرمز إىل الخطوات املطلوبة 

لتنفي��ذ إس��راتيجياتنا وتحقي��ق أهدافنا.  إضاف��ة إىل ذلك، فإن مصطل��ح “خطة العمل” 

ميك��ن تطبيقه عىل العديد من املس��تويات املختلفة داخل املنظم��ة والتي يجب أن ُتطور 

إسراتيجيات تطبيق لتقليل االرتباك.  

 The Level and Orientation of the  مستوى وتوّجه اإلستراتيجية

:Strategy

يتعل��ق هذا الفصل بتوصيل اإلس��راتيجية الش��املة )إىل من يج��ب أن يطوروا خطط 

عمل محددة لتحقيق اإلس��راتيجية(، وتزويد املديرين بصيغة متس��قة ألجل تطبيقها.  مع 
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ن خطوة خطوة، مع التزام املديرين عىل كل  ذلك، من املهم مالحظة أن اإلس��راتيجية ُتك��وَّ

املستويات بتقديم املوارد الالزمة للسياسات والربامج والناس واملرافق.  ميكن لنظام الرعاية 

الصحية الكبري املتكامل أن يضع إسراتيجية عىل عدد من املستويات – مستوى الرشكة األم، 

مستوى القسم، مستوى املنظمة، واملستوى الوظيفي.  لو ُوضعت اإلسراتيجية عىل مستوى 

الرشكة األم ، فإن خطط العمل س��تكون مخصصة لألقسام بأكملها.  لو ُوضعت اإلسراتيجية 

عىل مس��توى القس��م، فإن خطط العمل س��تكون للمؤسس��ات الفردية أو املنظامت التي 

ُتكّون هذا القس��م، مثل مستشفى )داخل قسم مستشفيات( أو منشأة رعاية طويلة املدى 

)داخل قس��م رعاية طويلة املدى(.  لو ُوضعت اإلسراتيجية ملنظمة فردية، مثل مستشفى، 

فس��توضع خطط العمل بواس��طة الوحدات الوظيفية داخل املستش��فى )مثل الجراحة أو 

الصيدلي��ة(.  وألن اإلس��راتيجيات ميكن تطويرها للمنظامت الكب��رية املعقدة أو الوحدات 

الصغرية املركزه جيداً، فإن خطط العمل لتنفيذ اإلس��راتيجيات سيتم تطويرها يف مستويات 

مختلف��ة كذل��ك.  إن Trinity Health، التي قدمناها يف الفصل األول واملوضحة يف العرض 

1-2، تصور املستويات التنظيمية والتوجهات املختلفة.  

إن خط��ة العمل الفعالة، بغض النظر عن مس��تواها، تتكون م��ن أهداف تحدد كيف 

ستس��اهم الوحدة )القس��م، املستش��فى، الصيدلية( يف اإلس��راتيجية، وما هي اإلجراءات 

املطلوبة لتحقيق األهداف ويف أي فرة زمنية، ومن سيكون مسؤوالً عن اإلجراءات، واملوارد 

املطلوب��ة لتحقيق األهداف، وكيف س��يتم قياس النتائج.  إن هذه العنارص مطلوبة س��واًء 

كان��ت خطة العمل هي ألقس��ام كاملة كجزء من خطة إس��راتيجية معقدة عىل مس��توى 

الرشكة األم، أم للوحدات الوظيفية التي تس��اهم يف الخطة اإلسراتيجية ملنظمة صغرية.  إن 

تحديد األهداف، وتقرير من املس��ؤول عن تحقيقها، واملوارد املطلوبة، وكيف س��يتم قياس 

النتائج، هو نهج ُيبقي الخطة اإلس��راتيجية مبارِشة وس��هلة االس��تيعاب.  إن خطة العمل 

املفهومة البسيطة دامئاً ما تكون ُمفضلة عىل الخطة املعقدة التي ال ميكن استيعابها )انظر:  

املنظور 1-10(.  
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المنظور 1-10:

تخطيط العمل في العمل:

يس��مح تحليل املوقف للمنظمة بفه��م البيئة الخارجية، والتعرف ع��ىل مواطن القوة 

والضعف الداخلية وتوضيح إس��راتيجياتها االتجاهية، وينطوي بش��كل أس��ايس عىل جمع 

ه نحو تطوير األهداف واألولويات اإلس��راتيجية.  مبجرد فحص  البيانات وتحليلها وهو موجَّ

املعلومات التي تم جمعها يف تحليل املوقف، وصياغة إسراتيجية املنظمة، سيتطلب الوضع 

تطوير أولويات وأهداف وأنش��طة تنظيمية محددة لتحقيق اإلسراتيجية.  إن دور تخطيط 

العمل هو خلق قوة دفع تنظيمية حقيقية.  

للتوضيح، ش��ارك قس��م الصحة الخاص باملقاطعة يف عملية تخطيط إسراتيجية شاملة 

انطوت عىل عدد من قوات املهام يف تحليل للموقف، وبعد فحص نتائج التحليالت، وتطور 

املهمة والرؤية والقيم، أرشك القسم أعضاء الطاقم األساسيني يف ُمعَتَكف تخطيط إسراتيجي 

ُمصَمم لتحديد سلس��لة من األولويات اإلسراتيجية وخطط العمل لتحقيقها.  وقد ُوضعت 

أربع أولويات إسراتيجية:  

- حامية وتحسني نوعية الحياة للمواطنني يف املجتمع املحيل.

- ضامن وتحسني التميز املؤسيس.

- ضامن االستعداد املجتمعي لحاالت الطوارئ الطبيعية والتي من ُصنع اإلنسان.

- الحفاظ عىل االستقرار املايل.

��م املش��اركون إىل أربع مجموعات وُعينت لهم مهمة تطوير سلس��لة من األهداف  ُقسِّ

تحت كل أولوية، وكذلك قامئة باألنشطة املطلوبة لتحقيق كل هدف.  

س��يتم فحص جزء فقط من األولوية اإلسراتيجية الثانية لتوضيح منطق تخطيط العمل.  

وقد حدد املش��اركون يف األولوية اإلس��راتيجية الثانية:  اله��دف 1:  “الحصول عىل اعتامد 

مجل��س اعتامد الصحة العامة )PHAB( بحلول نهاية الع��ام املايل 2014”.  إن الحضور يف 

املعتكف وافقوا عىل أن أحد أكرث الطرق امللموسة لضامن التميز التنظيمي كانت االنشغال 

أو العمل عىل اعتامد PHAB وإنجازه بنجاح.  
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قرر املش��اركون أربعة أنشطة أساس��ية يجب إنجازها خالل العام القادم لو كان القسم 

يريد فرصة للحصول عىل االعتامد.  وهذه األنشطة هي:  

- االنته��اء من بروتوكول الدراس��ة الذاتية وتلبية معايري االعت��امد املصممة لقياس القدرة 

التشغيلية الشاملة للوكالة.

- االنتهاء من إجراء تقييم صحة املجتمع الس��تخدامه كأساس لخطة تحسني صحة املجتمع 

املطلوبة للحصول عىل االعتامد.

- وضع خطة لتحسني صحة املجتمع استناداً إىل نتائج تقييم صحة املجتمع.

- تكامل وثيقة االعتامد، وخطة تحسني صحة املجتمع، وخطة تحسني الجودة التي تستهدف 

بشكل خاص العمليات الداخلية للقسم.  

يف ختام معتكف التخطيط اإلسراتيجي، عنّي مسؤول الصحة مسؤولية ضامن تنفيذ الخطة 

اإلسراتيجية الشاملة، وكذلك توثيق املطلوب لالعتامدية إىل مساعد مسؤول الصحة.  فحص 

مساعد مسؤول الصحة كل أولوية من األولويات اإلسراتيجية، والبيانات املوضوعية الخاصة 

ب��كل منها، ووضع قامئة مبجموعة م��ن األفراد املطلعني لتطوير جداول زمنية لكل نش��اط.  

وافقت املجموعة عىل أن تقييم صحة املجتمع كان األولوية األوىل التي يجب تحقيقها، وأنها 

يجب أن تكتمل خالل س��تة أش��هر.  كام أُعطي ملدير نظم املعلومات واإلحصائيات الصحية 

مس��ؤولية تنسيق هذا النش��اط.  عالوة عىل ذلك، فقد اُتفق عىل أن عملية تخطيط تحسني 

الجودة يجب أن تبدأ فوراً، وأن تكتمل خالل 4 شهور، تحت إرشاف رئيس تحسني الجودة.  

إن مجموعة تقييم صحة املجتمع تحت إدارة مدير الخدمات املجتمعية أُعطيت مهمة 

إكامل خطة تحس��ني صحة املجتمع خالل ش��هرين بعد إكامل تقييم االحتياجات.  وأخرياً، 

فإن مس��اعد مسؤول الصحة توىل مسؤولية قيادة تطوير وثيقة االعتامد التي كان يجب أن 

تكتمل بحلول 31 ديسمرب 2013.  

وتم اس��تكامل عملية مامثلة لكل نش��اط متعلق بأهداف كل أولوية إسراتيجية.  وقد 

قدمت خطط عمل الوحدة الناتجة أساس��اً ل� “إدارة” الخطة اإلسراتيجية لضامن أن عملية 

التخطيط اإلس��راتيجي لن تكون عدمية الجدوى، بل مستنداً حياً له عالمات فارقة محددة 

ميكن استخدامها لضامن تحقيق تقدم يف الخطة الشاملة. 
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 Action Plan Development مس��ؤوليات تطوي��ر خط��ة العم��ل

:Responsibilities

ال ميكن للجميع املشاركة بشكل واقعي يف عملية التخطيط اإلسراتيجي.  بدالً من ذلك 

تتضمن العملية عدداً من املشاركني الرئيسيني الذين يعملون معاً عىل تطوير اإلسراتيجية.  

تحتاج العملية عدداً قلياًل من الالعبني األساس��يني – كبار املوظفني، واإلدارة العليا أو فريق 

القي��ادة – لتقديم وجه��ات نظر متوازنة ومطلعة.  ومن ثم، فإن تطوير خطة مبدئية عادة 

 Margaret ما يكون نتيجة لعدد صغري نس��بياً من املفكرين اإلس��راتيجيني.  وق��د تحدتنا

Meade ل� “أال نشك أبداً أن مجموعة صغرية من األشخاص امللتزمني واملفكرين ميكنها تغيري 

العامل، فاألشخاص امللتزمون ميكنهم إعادة تشكيل أكرث املنظامت جموداً”.  

وبس��بب مشاركته يف تطوير اإلسراتيجية، يحدد فريق التخطيط اإلسراتيجي “الرضبات 

الواس��عة” لإلسراتيجية.  يجب عىل الفريق تش��كيل املنظمة من خالل:  مراجعة أو إعادة 

تصور رس��الة ورؤية وقيم وأهداف املنظمة، وتطوير اإلس��راتيجية من خالل إسراتيجيات 

الدعم وتقديم الخدمة، وتوفري اإلرش��اد لألش��ياء التي هي بحاجة ألن تتم.  مع ذلك، يجب 

ترك خطط العمل للوحدات التنظيمية.  ُيش��ّكل املديرون القدامى االتجاه اإلسراتيجي من 

خالل وضع إطار للس��ياق “أي خلق إحس��اس بالهدف الذي ال يقدم إط��اراً متكاماًل فقط 

للمبادرات اإلس��راتيجية، ولكنه يضع معنًى كذلك يف الجهود الفردية”، أكرث من تش��كيلهم 

لالتجاه اإلس��راتيجي عرب تقرير محتوى إس��راتيجي محدد.  يجب عىل اآلخرين يف املنظمة 

 George Patton اس��تخدام براعتهم لوضع خطط العمل وتنفيذ اإلس��راتيجية.  وكام قال

يوم��اً:  “ال تخرب الناس كيف يقومون باألش��ياء أبداً، أخربهم مبا يجب فعله وس��يفاجئونك 

برباعتهم”.  

 Communicating  توصي��ل اإلس��تراتيجية لب��دء تخطي��ط العم��ل

:Strategy to Initiate Action Planning

نظراً ألنه ال ميكن للجميع املشاركة بشكل مبارش، فإن العديد من املوظفني داخل املنظمة 

خدمت لوضع اإلس��راتيجية، وال يعرفون  ال يعرفون القضايا واالفراضات الكامنة التي اس��تُ
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األهداف العامة Goals التي س��يضعون أهدافاً Objective ألجلها.  من ثم، فإن الطبقات 

املتتابعة من اإلدارة يجب أن توصل اإلس��راتيجية الش��املة وتقدم إرشاداً، ملف ب� »حافظ 

عىل أو غريِّ« للوحدات املختلفة التي ستحتاج للمشاركة لو أردنا تحقيق اإلسراتيجية.  

عىل س��بيل املثال، لو قررت اإلدارة أن إس��راتيجية توس��ع مطلوبة، فس��يكون مطلوباً 

إرش��ادات توضح ماه��و الجزء أو األجزاء من املنظمة التي س��يتم توس��يعه.  بعدها يقرر 

املدي��رون يف الجزء أو األج��زاء املحددة األهداف الالزمة لتحقيق التوس��ع يف تلك املنطقة.  

حينام تحتوي الوحدات املختلفة عىل أنش��طة متداخلة أو متكاملة، يجب عىل مجموعات 

متعددة تنس��يق التخطيط.  إن التواصل من أعىل إىل أس��فل ومن أسفل إىل أعىل – وكذلك 

التواصل الجانبي – مطلوب إلرشاك الجميع ليقوموا بدورهم.  

يجب أن تتضمن مراحل أساس��ية محددة يف عملية التخطيط اإلس��راتيجي إحاطة كل 

املوظف��ني عل��اًم وإخبارهم بأن العملية مس��تمرة، وتوضح لهم الج��داول الزمنية املتوقعة 

لتس��ليم اإلسراتيجية ملن سيكونون مس��ؤولني عن تنفيذها.  إضافة إىل ذلك، ميكن مشاركة 

النجاحات واالحتفاء بها، وميكن تحديد التحديات ورصدها.  عىل س��بيل املثال، تعقد بعض 

املنظامت اجتامعات أسبوعية أو شهرية أو ربع سنوية للطاقم لتوفري تواصل مفتوح مع كل 

املوظفني، وبذلك تحافظ عىل مشاركتهم يف تنفيذ إسراتيجية املنظمة، بينام ُتجري منظامت 

أخ��رى اجتامعات فريق.  عادة ما يكون من الصعب ع��ىل منظامت الرعاية الصحية عمل 

اجت��امع لكل املوظفني بس��بب متطلبات رعاية املرىض.  مع ذل��ك، من الصعب أيضاً تنفيذ 

إس��راتيجية إذا مل يشارك املوظفون.  لو قررت اإلدارة العليا أنه من املستحيل عقد اجتامع 

لكل املوظفني، فإن الس��ؤال الذي يجب طرحه هو:  »ملاذا هذا غري ممكن؟«، بعدها يجب 

التفكري كثرياً يف الس��ؤال الخاص بكيف تتوقع اإلدارة إنجاز أي إس��راتيجية لو كان أول قرار 

هو:  »ال ميكننا فعل هذا«.  

:Developing Action Plans تطوير خطط العمل

بالرغم من أن إسراتيجيات التنفيذ ميكن القيام بها عىل مستويات تنظيمية متعددة، إال أن 

خطط التنفيذ يجب أن تكون لها خصائص مشركة.  تتعلق هذه الخطط برجمة اإلسراتيجية 
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االتجاهية والتكيفية ودخول الس��وق والتنافس��ية إىل مهام وواجبات عم��ل )أفعال محددة 

تحقق الرس��الة والرؤية والقيم واألهداف واإلس��راتيجيات، وإس��راتيجيات الدعم وتوصيل 

الخدم��ة املضيفة للقيمة(.  إضاف��ة إىل ذلك، يجب أن تكون هذه األفعال مس��ؤولية األفراد 

داخل املنظامت، وأن تكون جزءاً ال يتجزأ من وظائفهم.  ويجب بناء كل وظيفة لتوضح كيف 

تساهم يف الخطة اإلسراتيجية.  وبصفة عامة، تتناول خطط العمل األسئلة التالية:  

- ما هي األهداف التي يجب عىل الوحدات وضعها؟  

- ما هي األعامل املطلوبة لتحقيق أهداف الوحدة؟  وبأي تسلسل يجب إنجاز تلك األعامل/

أو األفعال؟  

- َمن سيكون مسؤوالً عن تحقيق كل عمل يف الوقت املحدد؟  

- ما هي املوارد املنظمية املطلوبة لتحقيق كل إجراء يف الوقت املحدد؟  

- كيف سيتم قياس النتائج؟  

ُتش��ّكل اإلجابة عىل هذه األسئلة أساس��اً لخطط العمل.  إن خطط العمل هي استهالل 

أو بدء اإلس��راتيجية – تبدأ العمل – وتعمل كمخطط إلدارة اإلسراتيجية.  وكام هو موضح 

يف الفصول الس��ابقة، يجب عىل املديرين أن يكونوا مس��تعدين للتفكري بشكل إسراتيجي 

والتعل��م أثناء قيامهم بتنفيذ الخط��ط.  إن التعلم من خالل الفعل ميكن أن ُيعّدل التنفيذ، 

واإلسراتيجية نفسها، أو االفراضات الضمنية يف اإلسراتيجية.  

:Action Planning تخطيط العمل

كام أش��ار Peter Drucker ف��إن “البيان – وهو اليشء الذي جئن��ا هنا ألجله – يجب 

أن يصب��ح بياناً يف النهاي��ة، وهذه الطريقة للقيام بالعمل، وهذا ه��و النطاق الزمني الذي 

س��ننجز العمل فيه، وهذا هو املس��ؤول عنه.  بصيغة أخرى، هذا هو العمل الذي نتحمل 

نحُن مس��ؤوليته”.  إن املسؤولية البالغة األهمية لدى قيادة منظامت الرعاية الصحية هي 

توضيح إس��راتيجيتها بحرص ملديري الوحدة.  ويجب توفري اإلرشادات أو البيانات الواضحة 

عن اإلس��راتيجية ملديري وحدات األعامل فيام يتعلق مبسؤوليتهم عن تغيري نطاق أو مدى 

مجاالتهم املحددة أو املحافظة عليها.  إن هؤالء املديرين بدورهم يلتزمون مبواصلة التواصل 
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من خالل رشح الطريقة التي ُيتوقع أن تساهم بها كل وحدة يف تقديم الخدمة أو خدمات 

الدعم، وكذلك يف اإلس��راتيجيات التكيفية والتنافس��ية ودخول الس��وق.  متثل خطط عمل 

مدير الوحدة – إجامالً – خطة التنفيذ الخاصة باملنظمة.  

 Action  مث��ال عل��ى تخطيط العمل – صيدلية مستش��فى مجتمع��ي

:Planning Example Community Hospital Pharmacy
إن القس��م األوس��ط من منوذج اإلدارة اإلس��راتيجية )انظر العرض 1-1( يقدم خريطة 

تفكري إس��راتيجي خطوة بخطوة، لتوضيح أن التخطيط اإلسراتيجي يربط التحليل املوقفي 

عرب صياغة اإلسراتيجية وتخطيط التنفيذ.  ُتزود خطط العمل مديري الوحدة مبخطط أكرث 

تفصياًل يربط أنشطة تخطيط الوحدة مع اإلسراتيجية.  

للتوضيح، فكر يف مس��ؤولية التفكري التي عىل رئيس الصيدلية يف مستش��فى مجتمعي.  

قرر القادة اإلس��راتيجيون من خالل جهد تخطيط إس��راتيجي ش��امل أن املستشفى يجب 

أن تصب��ح مورداً صحياً للمجتمع ككل – وهذه إس��راتيجية تعزيز.  قدم القادة إىل مديري 

أنشطة تقديم الخدمة والدعم بيانات توجيه لسلسلة القيمة متعلقة بالتزام املستشفى بأن 

تصب��ح مرك��زة أكرث عىل املجتمع.  ناقش هؤالء املديرون بدوره��م الركيز عىل املجتمع مع 

أعضاء الوحدات الوظيفية التابعني لهم أو ضمن مجال مس��ؤوليتهم.  عقد رئيس العمليات 

الرسيرية كمثال مناقش��ات مع الصيدلية واملعامل ومجاالت الخدمات املس��اعدة األخرى، 

وتحداهم لتطوير خطط لتوسيع دور املستشفى كمصدر صحي مجتمعي.  

ق��د تقرح الصيدلية أن أحد الطرق التي ميكن للمستش��فى زيادة تأثريها اإليجايب عىل 

املجتم��ع بها ه��ي منطقة خدمات صيدلية العيادات الخارجي��ة؛ حيث ميكن تعزيز وصول 

املجتمع للخدمات الصحية، وميكن زيادة إيرادات املستشفى لو تم توسيع عمليات صيدلية 

العيادات الخارجية – إس��راتيجية تقديم الخدمة املضيفة للقيمة يف العمليات الطبية عند 

نقطة البيع تحتاج للتغيري )توسيع خدماتها( لخدمة املجتمع بشكل أفضل.  
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:Setting Objectives وضع األهداف

إن املهم��ة األوىل لوحدة الصيدلية هي وضع أهداف ستس��اعد يف تحقيق إس��راتيجية 

التعزيز.  وأهداف الوحدة يجب أن تكون أكرث تحديداً من األهداف اإلسراتيجية، وأن متتلك 

الخصائص التالية:  

- يجب أن تعزز أهداف الوحدة األهداف اإلسراتيجية املنظمية.  ترتبط األهداف اإلسراتيجية 

باألنش��طة الحرجة بالنسبة للرسالة، ويضمن تعزيز األهداف مساهمة الوحدات املتنوعة 

يف تحقيق رسالة املنظمة.  

- يج��ب أن تكون األهداف قابلة للقياس.  أهداف الوح��دات الفردية هي أدوات لتحديد 

فاعلية الوحدة، ويف نهاية املطاف تخصيص املوارد، وبالتايل فإن القدرة عىل قياس وتقييم 

أداء الوحدة هي أمر جوهري.  

- يجب أن يكون لألهداف إطار زمني معني لتحقيقها.  

- يجب أن تكون األهداف للتحدي ولكن قابلة للتحقيق.  األهداف التي يسهل تحقيقها ال 

تتطلب توسيع الجهد.  واألهداف التي من املستحيل تحقيقها ليست محِفزة.  

- يجب أن تكون األهداف س��هلة الفهم.  يجب عىل أعض��اء املجموعة كأفراد إنجاز املهام 

الت��ي تؤدي إىل تحقيق الهدف.  ويعمل الناس بِجد أكرث لتحقيق األهداف التي يفهمونها 

ويؤمنون أنها مهمة.  

- يجب صياغة األهداف مبس��اعدة األفراد الذين س��يكونون مس��ؤولني ع��ن إنجاز العمل.  

ومثلام يس��مح القادة اإلس��راتيجيون للمديري��ن بحرية الترصف يف تقرير كيف س��يتم 

تحقيق اإلس��راتيجية، يجب عىل مديري الوحدات الس��امح مُبدخالت املوظفني يف تطوير 

أهداف الوحدة.  

ويف عملي��ة تخطيط العمل، قام رئي��س الصيدلية بجدولة اجتامع مع موظفي الصيدلية 

وش��جعهم عىل اقراح طرق ميكن للصيدلية أن تس��اعد بها املستشفى لتصبح مورداً صحياً 

مجتمعي��اً ذا قيمة أك��رب.  وبالرغم من أن العديد من األهداف قد ُوضعت فعلياً بواس��طة 

مجموع��ة الصيدلية، إال أن هدفاً واحداً تم توضيح��ه هنا وكذلك خطة العمل املرتبطة به.  
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كان هدف الصيدلية الذي يحقق معايري الهدف الجيد ويساهم يف هدف املنظمة هو:  

ه��دف الصيدلية زيادة اإليرادات؛ زيادة عدد املرىض الذين يتم خدمتهم وبالتايل زيادة 

حج��م إيرادات صيدلية العيادات الخارجية ب� 25% بنهاية العام األول من توس��يع عمليات 

العيادات الخارجي��ة.  إن الزيادة البالغة 25% يف اإليرادات من العيادات الخارجية يف العام 

األول قابلة للتحقيق.  وهذه الزيادة يف الخدمة ستس��اهم بشكل كبري يف إسراتيجية نقطة 

البي��ع املضيفة للقيمة الخاصة بالعمليات الرسيرية.  إضاف��ة إىل ذلك، فإن تحقيق الهدف 

س��يمثل تحدياً للصيدلية.  إن نتيجة الهدف قابلة للقياس، وسهل فهمها عىل املسؤولني عن 

جعل األشياء تحدث يف الوحدة.  

:Action Plans and Budget Requests خطط العمل وطلبات الميزانية

بع��د صياغة أهداف الوح��دة واالتفاق عليها، فإن الخط��وة التالية هي تحديد األعامل 

واألنشطة الالزمة إلنجاز كل هدف.  إن اإليرادات املتوقعة وكذلك التكاليف واملوارد األخرى 

املرتبطة بتحقيق كل نش��اط يجب تحديدها لتقدي��ر أي موارد إضافية الزمة، بحيث ميكن 

دمجه��ا يف طلب امليزانية الخاص بالوحدة.  وباإلضاف��ة إىل ذلك، ينبغي وضع جدول زمني 

لتحقيق كل عمل لضامن أن تظل األنشطة ملتزمة بالجدول الزمني.  وأخرياً، ينبغي أن توكل 

إىل شخص معني أو مجموعة من األفراد مسؤولية ضامن تحقيق كل نشاط.  

إن مواعي��د البدء واإلنه��اء يجب تحديدها لكل عمل.  وتجرب هذه العملية املش��اركني 

ع��ىل التفكري بش��كل تتابعي فيام يخص ترتيب اإلجراءات أو األنش��طة، ه��ذا أوالً، وثانياً، 

تجربهم عىل االلتزام بإكامل األنشطة الفردية وكذلك الهدف الكيل.  إن التفكري تتابعياً بشأن 

األنش��طة املطلوبة يطور بش��كل أس��ايس عملية لتحقيق الهدف؛ حيث إنه عادة ما يجب 

إكامل بعض األنش��طة قبل التمكن من البدء يف غريها.  ُتعرف العملية بأنها “...  مجموعة 

من األنشطة التي تأخذ نوعاً أو أكرث من امُلدخالت وتخلق ُمخَرجاً له قيمة ..”.  من ثم، عادة 

ما يكون من املفيد الطلب من املش��اركني عمل رسم تدفق بياين أو رسم بياين عام لألنشطة 

املطلوبة.  يس��اعد توجه العملية املش��اركني عىل تسلس��ل األنش��طة وتحديد زمن االبتداء 

واالنتهاء.  إضافة إىل ذلك، ميكن من خالل هذه العملية وضع جداول زمنية معقولة.  كذلك 

فإن تحديد تواريخ البدء واإلنهاء يحقق التزاماً شخصياً ومنظمياً والتزاماً من الوحدة.  
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يف مثال الصيدلية، قدمنا خطة عمل لتحقيق الزيادة يف إيراد صيدلية العيادات الخارجية 

يف الع��رض 10-1.  تب��دأ الخطة بتقدير لإليرادات التي س��يتم إنتاجها م��ن زيادة خدمات 

صيدلي��ة العي��ادات الخارجية.  بعدها، ُتدَرج األنش��طة املطلوبة لتحقي��ق الهدف بجانب 

م  الجداول الزمنية وتخصيص املس��ؤولية.  ُتحدد التكلفة املرتبطة بإكامل كل نش��اط.  وُيقدَّ

عمود نهايئ للتعليقات لو كانت هناك حاجة لتوضيح نشاط أو جدول زمني أو مسؤولية ما.  

تتوقع خطة العمل هذه صايف خس��ائر تش��غيلية قدره��ا 43650$ لصيدلية العيادات 

الخارجية خالل العام األول.  مع ذلك، فبعد العام األول، سيتم تعيني طاقم إضايف، وال يوجد 

تعيني إضايف مخطط، وس��تكتمل إعادة هيكلة املرافق، وتنخفض نفقات الرويج التمهيدي 

بشكل كبري لتصبح يف مستوى الصيانة.  من ثم، خالل عامني، من املتوقع أن تتجاوز األرباح 

التكالي��ف، ولك��ن التأثري اإليجايب عىل املجتمع س��يبدأ فوراً مع توس��يع الوصول لخدمات 

الصيدلية.  عالوة عىل ذلك، فمع اكتش��اف املجتمع لكون املستش��فى تقدم خدمة صيدلية 

أكرب، من املتوقع أن تزيد اإليرادات بش��كل كبري.  ُت��زود خطة العمل هذه مدير الصيدلية 

باملعلوم��ات الرضوري��ة لتطوير طلب امليزانية وأن يوصل ملدي��ر الخدمات الرسيرية كيف 

تنوي الصيدلية استخدام املوارد اإلضافية املطلوبة لتشغيل صيدلية العيادات الخارجية.  

التركي��ز على اإلس��تراتيجية من خالل تنفيذ اإلس��تراتيجية – نهج آخر 

 Focusing on Strategy through Strategy Implementation -

:Another :Approach

إن خطة العمل هي نهج من ضمن مناهج متعددة ُتستخدم عىل نطاق واسع للمساعدة 

يف تنفيذ اإلسراتيجيات.  أحد األدوات األخرى للركيز عىل التنفيذ كإسراتيجية هي “بطاقة 

األداء املت��وازن – Balanced Scorecard” والت��ي وضعه��ا Robert S.  Kaplan من كلية 

  .Palladium مؤس��س ومدي��ر مجموعة David P.  Norton األع��امل بجامعة هارفارد، و

وكام اقُرح يف املنظور 10-2 املوضح يف العرض 10-2، فإن بطاقة األداء املتوازن متوافقة مع 

نهج سلسلة القيمة الذي ناقشناه يف هذا النص ومكملة ل�ه.  
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   العرض 10-1:  مثال عىل خطة عمل صيدلية:

إسراتيجية مضيفة للقيمة:  الخدمات الرسيرية.  التغيري.  زيادة دور املستشفى كمورد لصحة املجتع.  

هدف الصيدلية:  زيادة اإليرادات؛ زيادة حجم إيرادات الصيدلية من املرىض الخارجيني بنسبة 25% بحلول نهاية العام 

األول من توسيع عمليات العيادات الخارجية.  
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إن الفائدة األساس��ية لنهج بطاقة الدرجات املتوازنة هي تركيز منظمة الرعاية الصحية 

عىل جوانب العمليات التي تؤثر بش��كل مبارش أكرث عىل تحقيق إسراتيجياتها.  ومن خالل 

تحديد العوامل التي تؤثر عىل النواتج الناجحة بشكل مبارش، وتركز عىل تحقيقها وتحسينها، 

سنتمكن من استخدام موارد املنظمة بأكرب فاعلية وكفاءة ممكنة.  

منظور 2-10:

بطاقة األداء المتوازن:

 David P.  Norton من كلية األعامل بجامعة هارفارد، و Robert S.  Kaplan الح��ظ

مؤسس ومدير مجموعة Palladium أن النظرة التقليدية ألداء الرشكات تم تطويره بواسطة 

رشكات الع��رص الصناعي وألجلها، وهو رأي مل يعد مناس��باً يف عرص املعلومات والخدمات.  

يخل��ق املصنعون قيم��ة مضافة من خالل إدارة األصول امللموس��ة، يف ح��ني أن املنظامت 

القامئة عىل املعارف الحديثة تخلق قيمة مضافة عن طريق نرش األصول غري امللموسة مثل 

العالقات مع العمالء، والخدمات املبتكرة والعمليات املستجيبة وعالية الجودة وتكنولوجيا 
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املعلومات، وقواعد البيانات، وكفاءات املوظف.  كانت بطاقة األداء املتوازن يف األصل معنية 

بالقياس والرقابة.  ويعتقد كابالن ونورتون اآلن أنها أداة لتنفيذ اإلس��راتيجية - للتعامل مع 

العديد من الحاالت التي تفشل فيها إسراتيجيات ألنه مل يتم تنفيذها.

يربط نهج بطاقة األداء املتوازن إسراتيجية املنظمة مع أعامل قصرية املدى.  ومع تطور 

املفه��وم، ت��م تحديد أربع عمليات لتحوي��ل بطاقة األداء املتوازن إىل نظ��ام لتنفيذ اإلدارة 

اإلس��راتيجية:  املنظور املايل، منظور العمالء، املنظور الداخيل، ومنظور التعلم/النمو.  وقد 

ت��م تقييم مدى فائدة بطاق��ة األداء املتوازن يف مجال الرعاية الصحية يف عدد من قطاعات 

ُمقدمي الخدمات والعديد من السياقات الدولية.  

أوالً، يك تصبح بطاقة األداء املتوازن نظام إدارة إس��راتيجية فعال، فإنها ينبغي أن تكون 

مفيدة يف ترجمة الرؤية إىل مجموعة متكاملة من األهداف التي - عندما تتحقق – تساهم 

يف النجاح عىل املدى الطويل.  ثانياً، يعتمد التنفيذ الناجح عىل التواصل واالرتباط الفعال مع 

ن املنظمة األكرب.  ثالثاً، تسمح خطط العمل بتكامل الخطط اإلسراتيجية  الوحدات التي تكوِّ

واملالي��ة.  فإن التغذية الراجعة والتعلم يتم تطويرهام وتغذيتهام خالل املنظمة بحيث يتم 

اتخاذ قرارات متس��قة يف جميع أنحاء املنظمة، وتخصيص املوارد بطريقة منطقية وس��هلة 

االستيعاب.  

باإلضافة إىل ذلك، فإن فهم العالقة بني الس��بب والنتيجة بني جميع مؤرشات األداء هو 

أمر مهم.  وعامة، ميكن تقس��يم مؤرشات األداء إىل فئتني رئيس��يتني.  وهام:  “دوافع األداء/

امل��ؤرشات الرائدة” و “مقاييس النتائج/ مؤرشات متأخرة”.  واألوىل هي عوامل األداء املايل 

املستقبيل، يف حني أن األخرية هي نتيجة ألعامل/ أفعال سابقة.

وميك��ن تعريف التميز يف األداء بطرق مختلف��ة، وهذا يعتمد عىل نوع املنظمة.  فعىل 

سبيل املثال، يف القطاع الربحي ..  واألرباح واإلنجازات املالية محورية لتحقيق النجاح.  أما 

يف س��ياق الصح��ة العقلية العامة، من املرجح أن ُيع��رَّف التميز بطريقة غري مالية.  يف هذا 

القطاع ق��د يكون التميز:  “اإليفاء الكامل باحتياجات أك��رث من يحتاجون الخدمات، بأقل 

تكلفة للمنظمة، وذلك ضمن الحدود والتوجيهات التي وضعتها السلطات العليا”.
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بغ��ض النظر عن القطاع س��واًء كان الرعاية الصحية أو األع��امل التجارية، هادفاً للربح 

أو غري هادف للربح، يجب ترجمة رؤية وأهداف املنظمة إىل أهداف إس��راتيجية ملموسة 

تتص��ل بعوامل النجاح الحاس��مة.  تصف خط��ط العمل املحددة املواصف��ات والخطوات 

الواج��ب اتخاذه��ا لتحقيق األهداف أو الغاي��ات.  هذه الخطط تدف��ع األفعال / األعامل 

إس��راتيجياً لتحقيق الرؤي��ة وتقديم التميز يف جميع مس��تويات املنظمة.  يجب أن تكون 

األعامل/ األفعال مرتبطة بكل مؤرش يف بطاقة األداء املتوازن.  

إن بطاقات األداء املتوازنة هي وسيلة واحدة لتحديد ما هو مهم يف تنظيم وتطوير طرق 

قياس األهداف املهمة، وبالتايل املس��اعدة يف جعل املنظمة تركز عىل اتجاهها اإلسراتيجي.  

وبالرغ��م من توفر أدوات أخرى إال أن بطاقة األداء املتوازن أصبحت عنرصاً متزايد األهمية 

يف أدوات املدير اإلسراتيجي.  

املصادر:  

Robert S.  Kaplan and David R Norton, ‘The Balanced Scorecard - Measures that 
Drive Performance,“ Harvard Business Review 72, no.  1 )1993(, pp.  71-79; Robert S.  
Kaplan and David P.  Norton, ”Using the Balanced Scorecard as a Strategic Management 
System.“ Harvard Business Review 85, no.  7/8 )2007(, pp.  150-161; Stefan Schmidt, Ian 
Bateman, Jochcn Brcinlingcr-O’Rcilly.  and Peter Smith, ”A Management Approach 
that Drives Actions Strategically:  Balanced Scorecard in a Mental Health Trust Case 
Study,“ International Journal of Health Care Quality Assurance 19, no.  2 )2006(, pp.  
119-126; Lars- Goran Aidcmark, ”Cooperation and Competition:  Balanced Scorecard 
and Hospital Privatization,“ International Journal of Health Care Quality Assurance 
23, no.  8 )2010(, pp.  730-737.

اس��تخدمت مايو كلينيك )Mayo Clinic( نسخة معدلة من بطاقة األداء املتوازن حتى 

تفكر بشكل إسراتيجي يف تنفيذ اإلس��راتيجية.  أدركت قيادة عمليات العيادات الخارجية 

يف مايو كلينيك يف روتشس��ر، بوالية مينيس��وتا أن البيئة التنافس��ية آخذة يف التغري.  حتى 

بالنس��بة ملايو كلينيك، أصبح من املهم أن تعمل بطريق��ة فعالة اقتصادياً مع الحفاظ عىل 

الخدمات الطبية عىل مستوى عاملي.  تؤمن القيادة أن األشياء التي يتم قياسها هي األشياء 
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التي تتم إدارتها.  لذلك، تم بذل جهد الكتش��اف نظام قياس مناسب من شأنه أن يسهم يف 

تنفيذ اإلسراتيجية.  

ومبا أن وجهات النظر املختلفة مهمة، قفزت بطاقة األداء املتوازن إىل ذهن القادة عىل 

الف��ور.  وتم تحليل هذا النظ��ام جنباً إىل جنب مع نظم أخ��رى، وتعديلها، ويف النهاية تم 

تطوير نظام مكيَّف يتس��ق مع رس��الة ورؤية قيم مايو كلينيك الجوهرية.  وتعتقد قيادة 

عمليات العيادات الخارجية أنها حتى تكون قادرة عىل املنافسة، يجب أن تحتوي عىل عدد 

من الكفاءات األساسية.  هذه الكفاءات هي:  )1( الجودة الرسيرية للحفاظ عىل حصتها يف 

السوق وتعزيزها؛ )2( وخفة حركة املنظمة يف خلق قوى السوق واالستجابة لها؛ )3( الركيز 

التنظيم��ي عىل مقاييس األداء الحرجة؛ )4( وإدارة املعلومات الدقيقة يف الوقت املناس��ب 

لتحسني وتوقع األداء.

يف عملي��ة تكييف النظام، َعِل��م املديرون يف مايو كلينيك أن قي��اس األداء يتطلب وقتاً 

والتزاماً مستمراً؛ وأن القياس��ات الجديدة تتطلب نظم معلومات جديدة؛ ويجب أن تفهم 

جامه��ري متعددة مقايي��س األداء؛ وأن قياس األداء هو عملية متطورة.  وباإلضافة إىل ذلك، 

لوحظ أن تنفيذ اإلسراتيجية ال ميكن فصله متاماً عن السيطرة عىل اإلسراتيجية.

رك��زت القيادة يف مايو كلينيك عىل بطاقة األداء املتوازن، كام فعل مطوروها يف املرحلة 

املبكرة من تطورها، باعتبارها أداة لقياس األداء؛ ولكن قيمتها كرابط بني تنفيذ اإلسراتيجية 

والتحكم فيها أصبح أكرث بروزاً مع اس��تخدامها عىل نطاق واس��ع.  وقد ركزت البحوث عىل 

بطاق��ة األداء املت��وازن مؤخراً ع��ىل تطبيقها عىل قطاعات متعددة )مث��ال:  املنظامت غري 

الهادف��ة للربح، الحكومي��ة، التعليمية، إلخ( وكذلك التحس��ينات املحتملة قي القياس��ات 

املستخدمة يف تقييم األداء.  
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عرض 10-2:  خريطة إسرتاتيجية بطاقة األداء املتوازن مُلقدم رعاية صحية:

 Managing إدارة ق��وة الدف��ع اإلس��تراتيجية – تقييم خطط العم��ل

:Strategic Momentum – Evaluating Actions Plans

تتضمن إدارة خطط العمل بش��كل ع��ام االتفاق عىل األهداف وقي��اس األداء، وتقييم 

األداء بالنس��بة لألهداف، واتخاذ إجراءات تصحيحية إذا لزم األمر.  وتعمل جميع الوحدات 

يف تناس��ق لضامن أن مس��توى األداء الفعيل هو أقرب ما يكون إىل مجموعة من مواصفات 

األداء املطلوب.  تزّود إدارة اإلسراتيجية املديرين اإلسراتيجيني بوسيلة لتحديد ما إذا كانت 

املنظمة ُتقدم أداًء ُمرضياً أم ال.  وهي عملية واضحة لتنقيح اإلس��راتيجية أو تغيريها متاماً 

عن��د الحاج��ة.  ولذلك، يجب عىل املديرين اإلس��راتيجيني مراقب��ة وتقييم وتعديل خطط 

العم��ل.  يقدم العرض 10-3 بعض األس��ئلة لبدء التفكري اإلس��راتيجي لتقييم مدى مالءمة 

وفاعلية خطط العمل.  هذه األسئلة قد ينتج عنها معلومات لتغيري اإلسراتيجيات أو خطط 

العمل.
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:Implementation Challenges التحديات أمام التنفيذ

عىل الرغم من أن تخصيص الكثري من موارد املنظمة لصياغة اإلسراتيجية، تشري البحوث 

إىل أنه ال يتم تنفيذ هذه اإلس��راتيجيات غالباً.  وعالوة عىل ذلك، وجدت إحدى الدراسات 

أن أكرث من 40% من كبار املسؤولني التنفيذيني و90% من املوظفني مل يعتقدوا أنهم ميتلكون 

فهاًم واضحاً إلسراتيجية منظامتهم.  كام يعتقد 90% من هؤالء األفراد أن فهم اإلسراتيجية 

بش��كل أفضل من ش��أنه أن يحس��ن من احتامالت التنفي��ذ الناجح.  إن فه��م العديد من 

تناقض��ات أو مغالطات اإلدارة اإلس��راتيجية هو بداية جيدة نح��و فهم الصعوبات يف فهم 

وتنفيذ اإلسراتيجية.  انظر:  املنظور 3-10.

عرض 10-3:  خريطة التفكري اإلسرتاتيجي لتقييم خطط العمل:

هل تم توصيل اإلسراتيجية الشاملة للمنظمة لكل أعضاء الوحدات املنظمية؟

هل متتلك الوحدات املنظمية املوارد املطلوبة للتنفيذ الناجح لإلسراتيجية؟

هل هناك مستوى مرتفع من االلتزام باإلسراتيجية داخل الوحدة املنظمية؟

هل وضعت الوحدة املنظمية خطط عمل، هل تشمل أهدافاً واقعية، وجداول زمنية، ومسؤوليات، 

وميزانيات؟

هل أهداف الوحدة متسقة ومتوافقة مع اإلسراتيجية؟

هل متتلك الوحدات املنظمية القدرات اإلدارية وقدرات املوظفني املطلوبة للتنفيذ الناجح إلسراتيجيات 

املنظمة؟

هل تحقق خطط العمل املدمجة اإلسراتيجيات الشاملة للمنظمة؟  

يت��م عادة توجي��ه انتباه أكرث لصياغة اإلس��راتيجية وعالقتها ب��األداء املنظمي أكرث من 

االهتامم املوجه يف العملية الوس��طى الخاصة بتطبيق اإلس��راتيجية.  إضافة إىل ذلك، فإن 

ثقاف��ة املنظامت والهيكل الهرمي قد يتم تجاهله، ومن ثّم، فإن املس��ؤولني عن التنفيذ قد 

يعرفون القليل بشأن الِفكر الذي وضع أساس اإلسراتيجية.  أكدت البحوث يف املستشفيات 

أن اإلجامع عىل القرارات اإلس��راتيجية قد بنى التزاماً باإلس��راتيجية، وأن االلتزام أدى إىل 

التنفيذ الناجح، بالرغم من أنه كان يتقدم برسعة أبطأ أحياناً.  
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المنظور 3-10:

تناقضات اإلدارة اإلستراتيجية:

- كل��ام كانت البيئة الخارجية أك��رث فوضوية )غري متوقعة(، كل��ام كانت هناك حاجة أكرب 

للتخطيط اإلس��راتيجي.  إن البيئات الس��اكنة ال تتطلب كاًم كبرياً م��ن التخطيط؛ ولكن 

حين��ام يكون هناك قدر كب��ري من التغيري، فإن توق��ع وإدراك عالم��ات التغيري، وإعادة 

موضعة املنظمة تكون مهمة.

- إن اإلدارة اإلس��راتيجية هي عملية من أعىل ألس��فل، ومن أس��فل إىل أعىل.  يجب عىل 

اإلدارة العليا بدء ودعم اإلدارة اإلسراتيجية، ولكن يجب عىل املنظامت التعلم من خالل 

الفعل.  إن التخطيط اإلسراتيجي يكون أقل فاعلية عموماً حينام ال يتضمن مديري الخط 

الذين يجب أن يطبقوا اإلسراتيجية.

- إن اإلدارة اإلس��راتيجية ه��ي عملي��ة دميقراطي��ة؛ حيث الرئيس التنفي��ذي )CEO( هو 

املتحكم.  وبالرغم من أن الجميع لديهم يشء يقدمونه ويجب أن يشاركوا يف العملية، إال 

.CEO �أن املسؤولية النهائية عن بقاء املنظمة تقع عىل عاتق ال

- اإلدارة اإلس��راتيجية هي عملية فوضوية-منظمة.  هناك الكثري من الخطوات الواضحة يف 

عملية اإلدارة اإلس��راتيجية، ولكن كل خطوة تثري العديد من األسئلة والجدل والخالفات.  

وعادة ما تكون عملية غري كفؤة يف بناء اإلجامع وصنع القرار.  

- تدور اإلدارة اإلس��راتيجية حول تعريف “الصورة الكبرية” والتأكيد عىل التفاصيل.  ُتعرّف 

عملية اإلدارة اإلسراتيجية عالقة املنظمة مع بيئتها، وتحدد االتجاه؛ ولكن التنفيذ يتضمن 

تنسيق تفاصيل متعددة.  

- تتعلق اإلدارة اإلسراتيجية بالتدمري والتجديد.  أحياناً خالل عملية إعادة ابتكار منظمة ما، 

يجب تفكيك أجزاء من املنظمة القدمية أوالً لوضع العمليات الجديدة مكانها.  

- إن قواعد النجاح مكتوبة خارج املنظمة )يف البيئة(، ولكن يتم خلق امليزة التنافسية داخل 

املنظم��ة.  إن الفرص والتهديدات خارجية بالنس��بة للمنظمة، ولك��ن يجب عىل اإلدارة 

إيجاد املوارد والكفاءات والقدرات الداخلية املناسبة لبناء ميزة تنافسية مستدامة.  
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- ال ميكن للناس أداء اإلدارة اإلس��راتيجية حت��ى “يفهموها” )فهم العملية وتداعياتها(؛ وال 

ميكن للناس “فهمها” حتى يؤدوا اإلدارة اإلس��راتيجية.  ال ميكن تقدير التداعيات الكاملة 

لإلدارة اإلسراتيجية كطريقة )فلسفة( لإلدارة بشكل كامل أحياناً إال بعد أن مير الناس بها.  

- )ال ميكنك تعلم السباحة إال بعد أن تنزل لحامم سباحة(

- يري��د الجميع خطة إس��راتيجية ولكن العملية هي املهم��ة.  عادة ما يعتقد املديرون أن 

الخطة )املستند( هي هدف اإلدارة اإلسراتيجية؛ ولكن الهدف الحقيقي هو تحديد اتجاه 

من خالل عمليات التواصل، والوصول إلجامع يف الرأي، واتخاذ القرار.  

- إن اإلدارة اإلس��راتيجية سهلة ولكنها صعبة.  العمليات ليست معقدة، ولكن من الصعب 

عادة جعل الناس يتغلبون عىل الخوف من التغيري.  

- اإلدارة اإلس��راتيجية هي فلسفة تتكّون من تقنيات.  وهي إدارة بواسطة البوصلة، ولكن 

هناك العديد من الخرائط التي يجب استخدامها كبداية.  

- اإلدارة اإلسراتيجية معنية بالفاعلية والكفاءة، ومعنية بفعل اليشء الصحيح وكذلك فعل 

األشياء بشكل صحيح.  

- يسعى املديرون للبيانات القابلة للتحديد كمياً، ولكن اإلدارة اإلسراتيجية وبشكل أسايس 

هي فن كيفي )غري كمي(.  وتس��تخدم اإلدارة اإلسراتيجية بيانات كمية، ولكنها تتضمن 

وبشكل أسايس إصدار ُحكم.  ال يوجد يشء كحقائق باردة وصعبة وموضوعية، وإمنا آراء 

فقط بشأن تلك الحقائق.  إن اإلدارة اإلسراتيجية هي مسألة تفسري ورأي.  

- تتحك��م اإلدارة اإلس��راتيجية وتتمكن.  وتركز اإلدارة اإلس��راتيجية الجهود املنظمية عىل 

الرؤي��ة وأه��داف محددة جيداً، ولكن العملية تس��مح بصنع القرار الف��ردي، واالبتكار، 

والتعبري عن النفس.  لو أرادت املنظامت تجديد نفسها بنجاح، فإن منح الحرية للموظفني 

يف التش��كيك يف االفراضات والقرارات اإلس��راتيجية وطريقة س��ري األمور هي كلها أشياء 

يجب تشجيعها. 

ُحِددت سبع خطايا مميتة تحكم بالهالك عىل التنفيذ الفعال لإلسراتيجية:

1- اإلس��راتيجية ينقصه��ا الرصام��ة، والحكمة، والرؤي��ة والطموح، أو العملي��ة.  لو كانت 
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اإلسراتيجية هي نفس األمور املعتادة املريحة واإلضافية وحسب، فإنها لن تخلق اإلثارة 

املطلوبة للتطبيق الناجح.  

2- الناس غري واثقني بش��أن الكيفية التي س��يتم تطبيق اإلسراتيجية القادمة بها، وهم غري 

صبوري��ن ومتلهفني لتطبيقها لذا يفكرون أن توصي��ل التفاصيل الخاصة بكيفية التنفيذ 

هي تردد يستهلك الوقت وحسب.  

ل اإلسراتيجية عىل أساس »الحاجة ألن أعرف« وليس بُحرية عرب املنظمة.   3- ُتوصَّ

4- ال يوجد شخص مسؤول عن كل جانب من جوانب تنفيذ اإلسراتيجية، والفشل يف الرؤية 

الحذرة لكل جوانب التنفيذ ينتج عنه سهو وارتباك.  

5- يرس��ل القادة رسائل ُمربكة حينام يختفون عند بدء التنفيذ، فغياب القيادة يشري ضمناً 

إىل أن التنفيذ غري جدير باهتاممهم وبالتايل غري مهم.  

6- العوائق غري املتوقعة أمام التنفيذ س��تحدث ال مفر.  وبالتايل يجب أن يكون األش��خاص 

املس��ؤولون مس��تعدين لهذه العوائق، وأن يتم تش��جيعهم عىل التغل��ب عليها بطرق 

مبدعة ومبتكرة.

7- تصبح اإلسراتيجية ُمستنزِفة متاماً، وتضيع تفاصيل العمليات اليومية أو يتم تجاهلها.  إن 

اإلسراتيجية مهمة ولكن العمليات مهمة كذلك.  

:Barriers to Implementation عوائق التنفيذ

يتطلب التنفيذ الفعال لإلسراتيجية نفس العزم والجهد املخصص لتحليل املوقف وصياغة 

اإلس��راتيجية.  وس��يتطلب األمر عدداً من اإلجراءات إلزالة العوائق أمام التنفيذ الفعال أو 

التغل��ب عليها.  يج��ب أن يكون كل فرد يف املنظم��ة رشيكاً يف التنفيذ.  واإلس��راتيجيات 

تك��ون عىل نطاق املنظمة ككل، وتتطل��ب تعاوناً بني الوحدات وبني الوظائف، كام تتطلب 

اإلس��راتيجيات الناجحة الس��عي ملصلحة املنظمة كلها عىل حس��اب أي جزء منفرد.  يجب 

عىل مديري الوحدة توس��يع آفاقهم، كام يجب عىل قيادة املنظامت تقييم النجاح بناًء عىل 

املساهمة يف املنظمة ككل وليس يف وحدة منفردة.  

إن املديرين اإلس��راتيجيني مسؤولون عن تحويل الرؤية إىل إسراتيجية ملزمة أو مقنعة 
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للمس��تقبل.  وترفع هذه الرؤية املقنعة اإلسراتيجية غري الواضحة واألولويات املتضاربة إىل 

مس��ار متس��ق للنجاح، وتجعلها “أشياء تس��تحق أن نفعلها”.  إن هذه الرسالة من القيادة 

البارزة واملشارِكة واضحة – تنفيذ اإلسراتيجية مهم.  

وإذا كانت اإلسراتيجية مهمة، فيجب أن تكون جزءاً من امليزانية، وتقييم األداء، ونظام 

املكافآت يف منظمة الرعاية الصحية.  والس��بب األس��ايس يف كون اإلسراتيجيات ال تنفذ هو 

أن التنفيذ الفعال أو غري الفعال يف منظامت الرعاية الصحية ال يحقق أي اختالف أو يحقق 

القلي��ل جداً من االختالف يف تخصيص املوارد وتوزيع املكافآت.  من ثم، فإن الناس يركزون 

عىل ما يعتقدون أنها أشياء مهمة – األشياء التي تؤثر عىل ميزانيتهم ورواتبهم فعلياً.  

:Contingency Planning تخطيط الطوارئ

ميكن دمج تخطيط الطوارئ يف عملية اإلدارة اإلسراتيجية العادية عىل أي مستوى، وهو 

جزء من إدارة قوة الدفع اإلس��راتيجي.  وتخطيط الطوارئ يدور حول س��عة الحيلة فعلياً.  

كام أن املفكرين اإلس��راتيجيني يجهزون أنفسهم لطرق بديلة.  من ثم، فإن خطط الطوارئ 

هي خطط بديلة تصبح سارية النفاذ لو تغريت االفراضات اإلسراتيجية بشكل رسيع جداً أو 

جذري، أو لو تأخر األداء املنظمي.  من ثم، الخطط البديلة هي نتيجة التفكري اإلسراتيجي 

وتزويد القيادة مبس��ار مختلف حتى ميكن القيام بتحليل إضايف، وتبني إسراتيجية مختلفة 

– مالمئ��ة أكرث للبيئة املتغرية.  كلام كانت البيئة أكرث اضطراباً وتقلباً، وغري قابلة للتنبؤ كلام 

كان م��ن املرجح وقوع تغيريات غري متوقع��ة أو جذرية أكرث، وكلام زادت الحاجة لتخطيط 

الطوارئ.  يف هذه البيئات، كلام كانت خطط الطوارئ ُمطورة بش��كل أفضل، كلام كان من 

املرجح أكرث أن تحقق املنظمة أهدافها اإلس��راتيجية.  إن دمج خطط الطوارئ يتطلب من 

اإلدارة العليا أن متتلك محفزات خطة طوارئ محددة جداً يفهمها الجميع، ومهمة مبا يكفي 

لتتطلب تغيرياً.  

إن الخطط اإلسراتيجية قامئة عىل األحداث واالتجاهات التي تنظر لها اإلدارة باعتبارها 

األك��رث احتامالً )االفراضات اإلس��راتيجية(.  مع ذلك، فإن ه��ذه األحداث قد ال تقع، أو قد 

تضُعف االتجاهات، أو ميكن أن تتسارع أرسع بكثري مام توقع املديرون اإلسراتيجيون.  من 
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ثم، ترتبط خطط الطوارئ عادة مع قضايا أو أحداث أساس��ية تحدث أو ال تحدث.  كمثال، 

لو بنى املفكرون اإلس��راتيجيون اإلس��راتيجية عىل توس��ع االقتصاد، ولكن ُقدم لهم دليل 

واضح عىل أن االقتصاد يتجه إىل كس��اد، ميكن تفعيل خطة الطوارئ.  باملثل، فإن إعالن أن 

املنافس األس��ايس يغادر الس��وق ميكن أن ميّثل فرصة لتبدأ خطط الطوارئ الخاصة بتطوير 

السوق.  يجرب مثل هذا التخطيط اإلسراتيجي املديرين اإلسراتيجيني عىل التفكري يف النتائج 

املحتملة لإلسراتيجية.  

كام هو موضح يف املنظور 10-4، فإن أحد أنواع تخطيط الطوارئ التي اكتس��بت أهمية 

يف الس��نوات األخرية هي تخطيط اس��تمرارية العمليات )COOP(.  هذه الخطط ُمصممة 

لضامن أن الوظائف األساس��ية للمنظمة تس��تمر يف حالة وقوع الكوارث غري املتوقعة عىل 

اإلطالق – األعاصري، العواصف، الفيضانات، األوبئة، إلخ.  

المنظور 4-10:

تخطيط استمرارية العمليات:

إن البقاء هو غريزة أساسية قوية يف كل الكائنات الحية والهدف األسايس لكل املنظامت.  

وع��امل اليوم هو م��كان خطري؛ حيث أصبحت الكوارث التي من صنع اإلنس��ان أو الطبيعة 

منترشة بش��كل متزايد، مام يجعل بقاء املنظمة أكرث تحدياً ويسبب اضطراباً يف حياة وأداء 

املوظف��ني واملوردين والعمالء والبنية التحتية للمنظمة.  يف عام 2011، أصدرت وكالة إدارة 

الط��وارئ الفيدرالية )FEMA( 99 إعالن كوارث رئييس، وه��و ِضعف عدد إعالنات 2009 

تقريباً.  وأُعلن يف 2010 إجاميل 81 كارثة، و75 يف 2008، وهو ما كان أسوأ عام للكوارث – 

بجان��ب عام 1996- يف الوالي��ات املتحدة منذ عام FEMA( 1953, 2012(.  إن واحدة من 

  .COOP أهم خطط الطوارئ هي خطة استمرارية العمليات أو

رصحت FEMA )2009( أن استمرارية العمليات هي جهد داخل املنظامت ل� “ضامن أن 

الوظائف الجوهرية األساسية يستمر أداؤها خالل نطاق واسع من الطوارئ، وهذا يتضمن 

ك��وارث الطبيعة، والحوادث، والطوارئ التقنية أو املرتبطة بهجامت”.  وتؤمن FEMA أن:  
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“تخطيط االستمرارية هو مامرسة أعامل جيدة بشكل خاص، وأن تنفيذ الوظائف األساسية 

تحت أي ظروف هو مسؤولية أساسية لكل الهيئات العامة والخاصة”.  

وهنالك عدد من األس��باب لكون منظامت الرعاية الصحية ال متتلك خطط اس��تمرارية 

العمليات.  وبعض من أكرث هذه األس��باب أهمية تش��مل إغراًء بإن��كار احتاملية األحداث 

منخفض��ة االحتاملية، وتكلفة التخطيط املس��بقة، واحتاملية العائ��د املنخفض أو الالعائد، 

والطبيع��ة امُللّحة للمش��كالت الحالية.  عالوة عىل ذلك، فإن اإلرش��اد مل��ا يجب أن يكون 

عملية بس��يطة نس��بياً عادة ما يكون معقداً جداً، لدرجة أن العدي��د من املنظامت تختار 

املجازف��ة بدالً من تكريس الوقت واملوارد الرضوريني إلعداد خطة ش��املة ومعقدة لحدث 

ذي احتاملية منخفضة.  

إن تخطيط استمرارية العمليات ال ينبغي أن يكون معقداً وبريوقراطياً.  يف الحقيقة فإن 

الفوائد األساس��ية لهذا النوع من التخطيط ميكن تحقيقها من خالل عملية بس��يطة نسبياً، 

وتتطلب هذه العملية اإلجابة بحرص عىل أربعة أسئلة مهمة، وايجاد طريقة للتأكد من أن 

الخطة مُتارس وُتحّسن.  إن األسئلة األربعة الحاسمة هي:  

1- ما هي الوظائف األساسية لألعامل؟  ُتعرّف الوظائف األساسية بأنها الوظائف واألنشطة 

املنظمية التي يجب أن تستمر تحت أي ظرف وكل الظروف )FEMA, 2004(.  ويجب 

مالحظة أن COOP مسهل إىل حد كبري بوجود الخطة اإلسراتيجية املصاغة بحرص.  لو 

كانت املنظمة متتلك بيان رس��الة مفهوماً جيداً، فإن الوظائف األساسية يجب أن تتدفق 

بشكل منطقي من هذا البيان.  وعوامل النجاح الحاسمة هي مفهوم مألوف يف أدبيات 

األعامل، وعوامل النجاح الحاسمة يف صناعة معينة هي األنشطة التي يجب عىل الرشكة 

إنجازها من أجل التنافس بنجاح.  والوظائف األساس��ية هي مفهوم مشابه، بالرغم من 

أن عوامل النجاح الحاس��مة تنطبق عىل كل الرشكات يف صناعة معينة أو قطاع صناعي، 

إال أن الوظائف األساسية تنطبق عىل منظمة واحدة.  

إن تحدي��د الوظائف األساس��ية أكرث صعوبة مام يبدو.  والوظائف األساس��ية هي تلك 

األش��ياء الت��ي ال ميكن مقاطعتها لف��رة طويلة من الوقت تحت أي ظ��روف لو أرادت 

املنظمة االستمرار يف تحقيق غرضها العام.  ومن ثم، فإن قامئة بهذه الوظائف يجب أن 
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تنتج من البحث الجاد الذي يجريه األفراد الذين يفهمون األعامل بأفضل شكل.  عالوة 

عىل ذلك، فإن األفراد املش��اركني يف تحديد الوظائف األساس��ية يجب أن يكونوا قادرين 

عىل “الخروج من صومعتهم” والتفكري بشأن املنظمة ككل.  

2- م��ا هو ترتي��ب تتابع القيادة؟  النجاة من الكوارث تتطلب قي��ادة.  ومبجرد إنتاج قامئة 

الوظائف األساس��ية واالتفاق عليها، يجب تحديد األفراد الذين سيكونون مسؤولني عن 

ضامن تحقيق كل وظيفة.  

3- من سيكون املسؤول؟  إن هيكل القيادة يف الحوادث )ICS( يجب بناؤه وتوصيله مسبقاً 

قبل وقوع أي حدث كاريث.  ويبدأ ICS الفعال مبنس��ق استمرارية.  وكل منظمة تدرس 

بجدية تطوير COOP يجب أن ُتعني منس��ق اس��تمرارية.  ويجب أن ميتلك هذا الفرد 

معرفة عميقة باألعامل، والصناعة، واملوارد البرشية وغري البرشية للمنظمة.  وسينش��ط 

هذا الفرد االس��تجابة للح��دث بناًء عىل األوامر من املدير التنفيذي األعىل وس��يتحمل 

املسؤولية التشغيلية عن تنفيذ الخطة.  ويجب أن يكون هيكل قيادة الحوادث متوافقاً 

بشكل وثيق مع ترتيب تتابع القيادة، كام يجب تحديد سلطة اتخاذ قرار واضحة.  

4- ما هي املوارد التي س��يتطلبها القادة امُلعينني؟  إن القادة املسؤولني عن إنجاز الوظائف 

األساس��ية ال ميكنه��م النجاح دون موارد.  وهناك خمس��ة أنواع من امل��وارد الجوهرية 

لض��امن اس��تمرارية العمليات وهي – املرافق، االتصاالت، الس��جالت وقواعد البيانات، 

اللوازم، واملوارد البرشية.  وأخرياً، يتطلب تخطيط اس��تمرارية العمليات اختباراً، فوضع 

خطة ليس كافياً.  

ليك تكون الخطة فعالة، تجب مامرس��تها واختبارها.  ويجرب الجميع عىل مامرسة خطة 

التفكري باس��تمرار، بش��أن النجاة واملخاطر وجعل الخطة وثيقة حية ُتحّدث باستمرار.  إن 

اختبار وإعادة اختبار الخطة يعني تجربتها تحت ظروف محاكاة.  واالختبار وإعادة االختبار 

ه��و الطريقة الوحيدة للتأكد أنه عند حدوث حالة طارئة، س��تتحول الخطة إىل ِفعل فوراً.  

س��يحدث التفعيل فقط لو كان الجميع مطلعاً عىل الخطة وملتزماً بدوره يف تحويل الخطة 

إىل واقع، ويعي مسؤولياته، وكيف ترتبط مسؤولياته بفاعلية الخطة.  
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املثال اآلخر عىل تخطيط الطوارئ يرتبط باملستشفيات التخصصية.  مستشفيات القلب 

والعظام كانت تسعى وبشكل عدواين إلسراتيجيات توسعية لتطوير السوق، بناء مستشفيات 

تخصصية جديدة قامئة بذاتها يف أسواق مختلفة، وخاصة يف الواليات التي ال تتطلب شهادة 

حاجة.  إن االفراضات اإلس��راتيجية للمستش��فيات التخصصية تغريت بشكل جذري حينام 

وضع الكونجرس وقفاً إجبارياً مينع إنشاء أي مستشفيات تخصصية إضافية حتى يتقرر هل 

تأثريها أكرب من الالزم عىل املستشفيات املجتمعية التقليدية أم ال.  تطلب هذا خططاً جديدة 

فوراً:  أصبحت خطط الطوارئ مهمة.  ما هي اإلس��راتيجيات التي ميكن الس��عي لتحقيقها 

للحفاظ عىل الربحية والنمو؟  ما الذي يجب عىل املنظامت فعله لو تغري الوقف إىل قانون 

مينع إنش��اء مستشفيات تخصصية؟  لو مل تعد إسراتيجيات التوسع يف تطوير السوق خياراً 

لزيارة الربحية، فإن خطط الطوارئ ميكن أن تتضمن تغيرياً يف اإلس��راتيجية إىل إسراتيجية 

التعزيز )تحس��ني خدمة العمليات الحالية أو تخفيض تكلفة وكفاءة العمليات الحالية(، أو 

تطوي��ر املنتج )خدمات جديدة مثل التعاقد الخارجي للوحدات القلبية ووحدات العظام(، 

أو إسراتيجيات التقليص/االنكامش )التصفية، التفكيك، إلخ(.  

ولتحقيق الس��يطرة اإلس��راتيجية للمنظامت، يجب عىل تخطيط الط��وارئ الفعال أن 

يتضمن عملية من سبع خطوات:  

1- تحدي��د األح��داث املواتي��ة وغ��ري املواتية الت��ي ميكن أن تؤث��ر عىل اإلس��راتيجية أو 

اإلسراتيجيات.  

2- تحديد نقاط التحفيز.  حساب الجدول الزمني املحتمل لوقوع األحداث الطارئة.  

3- تقييم تأثري كل حدث طارئ من خالل تقدير الفائدة أو الرضر املحتملني.  
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4- وضع خطط طوارئ.  التأكد من أن خطط الطوارئ متوافقة مع اإلس��راتيجيات الحالية 

وذات جدوى اقتصادياً.  

5- تقييم التأثري العكيس لكل خطة طوارئ، وتقدير كم ستستغل كل خطة طوارئ أو تلغي 

الحدث الطارئ املرتبط بها.  إن القيام بذلك سيحدد القيمة املحتملة لكل خطة طوارئ 

كمياً.  

6- تحديد عالمات التنبيه املبكرة ألحداث الطوارئ األساسية.  ورصد عالمات التنبيه املبكرة.  

7- بالنس��بة لألحداث الطارئة ذات عالمات التنبيه املبك��رة املوثوق فيها، ضع خطط عمل 

مسبقة الستغالل الوقت املسبق املتاح.  

 Managing Strategic إدارة قوة الدفع اإلستراتيجية – بداية جديدة

:Momentum - A New Beginning

إن من��وذج اإلدارة اإلس��راتيجية ال��ذي قدمن��اه يف الفصل األول ق��ّدم إدارة قوة الدفع 

اإلس��راتيجية عىل أنه��ا جزٌء ال يتجزأ م��ن كل عمليات اإلدارة اإلس��راتيجية.  إن املديرين 

اإلس��راتيجيني يديرون قوة الدفع اإلسراتيجية عند دراستهم ألس��باب التغيري اإلسراتيجي.  

وتتن��اول إدارة قوة الدفع اإلس��راتيجية القيام بتغيريات فيام تقوم ب��ه املنظمة حالياً.  رمبا 

يكون أفضل تفس��ري ه��و أن اإلدارة اإلس��راتيجية دائرية وكل عملياتها مس��تمرة.  كمثال، 

التفكري اإلسراتيجي والتحليل املوقفي ال يتوقفان حتى تبدأ صياغة اإلسراتيجية.  فكل هذه 

األنشطة مستمرة وتؤثر عىل بعضها.  

بالرغم من ذلك، فإن مامرس��ة اإلدارة نفس��ها تقدم قوة الدفع الالزمة للتغيري، والتغيري 

جزء أسايس من البقاء.  ومع إدارة قادة الرعاية الصحية لقوة الدفع وتغيري منظامتهم، فإنهم 

يرسمون مسارات جديدة للمس��تقبل.  ويف النتيجة، يخلقون بدايات جديدة، وفرص نجاح 

جدي��دة، وتحديات جديدة للموظفني، وآماالً جديدة للم��رىض.  لذلك ، فمن الرضوري أن 

يفهم مديرو الرعاية الصحية التغيريات التي تحدث يف بيئتهم؛ واليتوجب عليهم وببس��اطة 

االس��تجابة لهذه التغيريات، البد أن يناضلوا لخلق املس��تقبل.  ويجب أن يس��ترشف قادة 

الرعاية الصحية املستقبل، وأن يخلقوا رؤى جديدة للنجاح.  
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:The Map and Compass الخريطة والبوصلة

قّدم الفصل األول مفهوم الخريطة والبوصلة.  تذكر أن الخرائط تقدم اتجاهات واضحة، 

وتس��اعد املنظمة عىل ب��دء رحلتها.  مع ذلك، تتق��دم املنظامت أحياناً، يتغري املش��هد أو 

العالم��ات املمي��زة عىل الطريق، أو يف بعض الحاالت األخرى، ال تك��ون املنظمة واثقة حقاً 

إىل أين يجب أن تتجه.  يف هذه األمثلة، تكون البوصلة أكرث قيمة لتخطيط املس��ار.  وتقوم 

املنظامت من خالل التخطيط اإلس��راتيجي بوضع خطط )خرائط( للمستقبل، ولكنها يجب 

أن تكون راغبة يف التخيل عن الخطة عند تغري املوقف، وظهور فرص جديدة، أو اكتش��اف 

املديرين لألش��ياء التي تنجح حقاً.  إن هذا يتطلب تفكرياً إسراتيجيياً وقيادة؛ القادة الذين 

يدركون التناقضات، والحاجة للتغيري قبل اآلخرين، ويلتزمون بإدارة الوقائع الجديدة.  

إن كل فص��ل يف هذا الكتاب قّدم خريطة تفكري إس��راتيجي )من��وذج منطقي( إلنجاز 

اإلدارة اإلسراتيجية.  تقدم هذه الخرائط إرشادات لإلدارة اإلسراتيجية وهذا يشمل التحليل 

البيئي العام، وتحليل املنافس��ني يف منطقة الخدمة، والتحليل الداخيل، إلخ.  متنع الخريطة 

القادة من الش��عور بالغ��رق يف العمل وتزودهم مبنظور ما لتخطي��ط اتجاههم، وما الذي 

يري��دون تحقيقه.  إضافة إىل ذلك، فإن الخرائط تب��دأ العمل تجاه تجديد املنظمة.  بدون 

خريطة، سيكون من الصعب بدء الرحلة، ولكن مثل أي خطة من خطط املنظامت، ال ميكن 

لهذه النامذج املنطقية توقع كل يشء، كام ال ميكن تطبيقها عاملياً.  لن تكون مالمئة بش��كل 

مثايل لكل منظمة، ولكن ميكن أن تقدم اتجاهاً منطقياً مبدئياً لالستكشاف والتعلم.  وميكن 

استخدامها لبدء التفكري، وبالتايل يجب عىل املنظمة أن تعيد ابتكار العمليات وتتعلم أثناء 

العمل.  إن اإلبداع الحقيقي – النوع املس��ؤول ع��ن االبتكارات الرائدة يف مجتمعنا – دامئاً 

ما يغري القواعد.  

ال تعمل ألجل الخريطة ولكن اس��مح للخريطة بالعمل ألجلك.  حينام تتوقف خريطة 

التفكري اإلس��راتيجي عن تقديم اتجاه ورؤية، يجب عىل اإلدارة أن تتجرأ عىل االبتكار وأن 

تعيد خلق العملية؛ تستخدم البوصلة.  يجب استخدام رؤية املنظمة ومستقبلها لتحديد ما 

يجب فعله اليوم لتحقيقها.  تلخيصاً، يقدم املنظور 10-5 بعض األش��ياء العامة التي يجب 

أو ال يجب فعلها من أجل اإلدارة اإلسراتيجية الناجحة.  
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المنظور 5-10:

ما يجب فعله وما ال يجب فعله في اإلدارة اإلستراتيجية:

ما يجب فعله:  

- فه��م أن اإلدارة اإلس��راتيجية هي فلس��فة أو طريقة إدارة، وليس مج��رد تقنية.  اإلدارة 

اإلسراتيجية تتجاوز التقنيات.

- تذكر أنه يف اإلدارة اإلسراتيجية، العملية )التفكري اإلسراتيجي( أكرث أهمية من املنتج )خطة(.

- إرشاك كل شخص ممكن يف هذه العملية.  وأولئك الذين يشاركون سوف يفهمون الفوائد 

بشكل أفضل، وسيكونون أكرث استعداداً لالنخراط يف هذه العملية.

- التأكد من أن الناس داخل املنظمة يشعرون بأنهم ميتلكون العملية ونتائجها.

- لتعلم أنه ألن “قواعد النجاح” ُتكتب خارج املنظمة؛ يعد فهم البيئة الخارجية هو املهمة 

األساسية لإلدارة اإلسراتيجية.

- نتوقع أن اإلدارة اإلس��راتيجية هي حقاً عمل شاق، وأن األمر قد يستغرق سنوات قبل أن 

يتمكن الناس من اإلدارة )والتفكري( بشكل إسراتيجي حقاً.  

- تذكر أن اإلدارة اإلس��راتيجية تدور حول التجديد التنظيمي.  كن مستعداً للتعلم وإعادة 

اخراع العملية )واملنظمة(.

- توق��ع أن تزداد األمور س��وءاً قبل أن تتحس��ن )وع��ادة يكون الناس مرتبك��ني يف البداية 

ويقاومون التغيري(.

- تذك��ر أنك لن تحقق األمر بش��كل صحيح غالباً.  واإلدارة اإلس��راتيجية تدور حول إعادة 

التفكري املنظمي املستمر، وإعادة االبتكار، وإعادة الخلق، والتجديد.  

- توقع أن تكون العملية مثرية وصعبة.

ما ال يجب فعله:

ع أن اإلدارة اإلسراتيجية هي “حل سحري” سيقوم بإصالح كل يشء. - توقُّ

- بدء اإلدارة اإلسراتيجية دون االلتزام الكامل من اإلدارة العليا بدعمها وتوفري الوقت واملوارد.
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ع الكامل؛ اإلدارة اإلسراتيجية هي عملية “فوضوية” وغري فعالة يف بعض األحيان. - توقُّ

- االعتامد أكرث من الالزم عىل املستشارين، والدخالء، أو مجموعة موظفني صغرية.  ال ينبغي 

أن تكون “خطتهم” بل “خطتنا”.  

- اتب��اع عملي��ة )خريطة( اإلدارة اإلس��راتيجية اتباعاً أعمى.  البوصل��ة رضورية يك تذهب 

املنظمة إىل حيث مل تذهب من قبل.  

ع أن يوفر شخص ما “قالب” إدارة إسراتيجية يتوافق متاماً مع مؤسستك. - توقُّ

ع أن تكون اإلدارة اإلسراتيجية سهلة أو تستغرق بضعة أشهر أو سنة فقط. - توقُّ

ع أن يفهم الجميع اآلثار الكاملة لإلدارة اإلسراتيجية يف البداية.  الناس تتعلم باملامرسة. - توقُّ

ع نتائج فورية.  فاإلدارة اإلس��راتيجية قد ُتحدث تغيرياً جوهرياً يف مامرس��ة األعامل  - توقُّ

التجارية.

ع أن يكون املس��تقبل امتداداً للاميض.  اليشء الوحيد الذي نعرفه بشكل أكيد هو أن  - توقُّ

املستقبل سيكون مختلفاً.  

ع أن منظمتك ستنجو دون تغيري.  املنظامت التي تفشل يف التغيري تفشل.  - توقُّ

أخ��رياً، تتطلب اإلدارة اإلس��راتيجية جهوداً مركزة وتتطلب مامرس��ة.  إن التغيري الدائم 

س��يتم فقط من خالل االلتزام مدى الحياة باالنضباط املستمر.  إن التغيري التنظيمي الدائم 

)التجديد( يأيت من التفكري بش��كل إس��راتيجي، وتبني مبادئ اإلدارة الس��ليمة التي مُتارَس 

عىل أس��اس مس��تمر.  واليوجد حلول رسيعة.  واس��تخدام التخطيط اإلسراتيجي والتفكري 

اإلس��راتيجي وإدارة قوة الدفع اإلس��راتيجية للتقدم لألمام يس��مح للمنظمة بتغيري نفسها 

والعامل.  

:Lessons for Health Care Managers دروس لمديري الرعاية الصحية

يعتم��د التنفيذ الناجح عىل توصيل الخطة اإلس��راتيجية وتطوي��ر خطط عمل؛ ترجمة 

اإلس��راتيجيات املنظمي��ة إىل أفعال.  خالف ذلك، لن تزيد اإلس��راتيجية عن مجرد التفكري 

بالتمني.  إن خطط العمل تجعل اإلسراتيجية تحدث، ولكن اإلسراتيجية ال ميكن أن تحدث 

إذا كان الناس ال يفهمون أدوارهم يف إنجاز إسراتيجيات املنظمة.
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م��ن املهم أن يفهم املديرون واملوظف��ون العالقات املتبادلة بني تحليل املوقف وصياغة 

اإلس��راتيجيات، وخطط العمل.  مثل هذا الفه��م أمر بالغ األهمية، ألنه ما مل يتحقق ذلك، 

فإن خطط العمل من غري املرجح أن تعكس األولويات التنظيمية.

ينبغ��ي أن تتضمن خطط العم��ل أهدافاً واضحة، حينام تتحقق، تحقق إس��راتيجيات 

املنظمة.  وينبغي أن تكون هذه األهداف قابلة للقياس، من السهل فهمها، تحتوي عىل أطر 

زمنية، وُترشك األفراد املس��ؤولني عن إنجازها يف صياغتها.  وإذا أردنا أن يكون اإلهداء دلياًل 

فعاالً للسلوك وألهداف الوحدة – سواًء كانت الوحدة قساًم مثل وحدة أعامل اإلسراتيجية، 

كيان منفرد، أو يف منظمة – فإنها يجب أن ُتفهم ويوافق عليها أعضاء تلك الوحدة املسؤولة 

عن إنجاز املهام الرضورية لتحقيق األهداف الكلية.

إن خطط العمل هي وس��ائل رضورية لتحقيق إسراتيجيات مؤسسات الرعاية الصحية.  

وهي تحدد األنش��طة املطلوب��ة إلنجاز كل هدف من أهداف الوح��دة جنباً إىل جنب مع 

تقدي��رات املوارد الناتجة وامُلنَفقة يف إنجاز كل ه��دف للوحدة.  وباإلضافة إىل ذلك، تحدد 

خط��ط العمل متطلبات الوقت الالزم إلنجاز كل عمل، وكذلك الفرد أو الجامعة املس��ؤولة 

عن ضامن إنجاز العمل.  إن تخطيط العمل هو وس��يلة مس��اعدة فعالة يف صياغة طلبات 

ميزانية الوحدة، وعندما تستند املكافآت عىل إنجازات خطة العمل، ُيدرك الجميع أهميتها.  

وأخرياً، ُتناقش بطاقة األداء املتوازن كأداة لإلدارة الفعالة لتنفيذ اإلسراتيجية؛ حيث تطورت 

من أداة شاملة لقياس األداء إىل أداة لتنفيذ اإلسراتيجية.

إن عملية تخطيط اإلدارة اإلس��راتيجية عادة ما »تنهار« عند التنفيذ؛ حيث ُيوّجه انتباه 

أقل للتنفيذ يف معظم نصوص اإلدارة اإلسراتيجية ألنه من الصعب جداً تقديم تفاصيل )ال 

يوجد إس��راتيجية تنفيذ عامة وإمنا سلس��لة من املتطلبات:  األه��داف، والجداول الزمنية، 

واملسؤوليات، ومقاييس النجاح(.  إن التنفيذ خاص مبنظمة أو إسراتيجية أو منطقة خدمة 

أو ثقافة.  

وألن االفراضات اإلسراتيجية ميكن أن تتغري، يعد تخطيط الطوارئ أمراً جوهرياً للسامح 

للمنظم��ة بتغيري اتجاهه��ا رسيعاً يف البيئة رسيع��ة التغري.  إن الخريطة ه��ي دليل مفيد 

للوجهات املعروفة، بينام تساعد البوصلة يف أوقات عدم اليقني الكبرية.  
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رف كتب مدير الرعاية الصحية:
 Robert S.  Kaplan and David P.  Norton, The Strategy-Focused Organization:  How 

Balanced Scorecard Companies Thrive in the New Business Environment )Boston, 

MA:  Harvard Business School Press, 2001(.

توضح دراس��ات املديرين بش��كل مس��تمر أن القدرة عىل تنفيذ اإلسراتيجية قد تكون 

أكرث أهمية من اإلس��راتيجية نفس��ها – عىل األقل بالنس��بة ملجموعة من مديري املحافظ 

املالية الذين اسُتش��هد بكالمه��م يف “The Strategy-Focused Organization”.  وجدت 

الدراسات أن أقل من 10% من اإلسراتيجيات املصاغة بفاعلية ُتطبق بنجاح.  وأحياناً ما ميكن 

تتبع الفش��ل يف التنفيذ إىل الرؤس��اء التنفيذيني الذين يؤمنون باالعتقاد الخاطئ أن التأكيد 

املوضوع عىل اإلس��راتيجية والرؤية هو كل املطل��وب للنجاح.  إن اإلحصائية مزعجة:  )1( 

5% فقط من قوة العمل تفهم إسراتيجية رشكتها، )2( 25% فقط من املديرين لديهم حوافز 

مرتبطة باإلسراتيجيات، )3( 60% من كل املنظامت ال تربط امليزانيات باإلسراتيجيات، )4( 

85% من الفرق التنفيذية تقيض أقل من ساعة شهرياً يف مناقشة اإلسراتيجية.  

يب��دو أك��رث وأكرث أن ف��رص خلق القيم��ة تتحول م��ن إدارة األصول امللموس��ة إلدارة 

اإلس��راتيجيات القامئ��ة عىل املعرفة، ونرش األصول غري امللموس��ة، واملنتج��ات والخدمات 

املبتكرة والعمليات التشغيلية املستجيبة وعالية الجودة، إلخ.  ويف عرص العاملني يف املعرفة، 

ذ اإلس��راتيجية عىل جميع مس��تويات املؤسسة.  وتجمع بطاقة األداء املتوازن  يجب أن ُتنفَّ

أربعة منظورات أساس��ية معاً؛ املنظور امل��ايل، العمالء، العمليات الداخلية، والتعلم والنمو.  

ويتم متثيل هذه املنظورات األربعة يف الخريطة اإلسراتيجية التي تسلط الضوء عىل العالقة 

بني وجهات النظر األربع والعنارص الرئيسية لإلسراتيجية.

إن مستش��فى Montefiore يف برونكس، نيويورك، هي مستش��فى تعليمي لكلية طب 

آلربت آينشتني.  وكانت تتكون عام 2001 من مستشفيني، وشبكة من 26 مركز رعاية أساسية، 

وعي��ادات هيئة تدريس تركز ع��ىل التخصص، وأجرت 400 ألف زيارة رعاية منزلية.  وكانت 

ميزانيتها السنوية تتجاوز املليار دوالر.  ُوصفت املستشفى بأنها تتكون من صوامع وظيفية 

دون سلطة حقيقية.  وقد طورت القيادة الجديدة إسراتيجية حول أربعة مناطق أساسية:  
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1- النمو؛ الحجم وحصة السوق.

2- إعادة التوازن؛ الطاقم األكادميي والرسيري.

3- البنية التحتية؛ نظم املعلومات، تكنولوجيا عىل أعىل وأحدث مستوى.  

4- األداء؛ وضع األهداف وتحقيقها.

ت��م تعديل بطاقة أداء متوازن لتناس��ب احتياجات املستش��فى باس��تخدام املنظورات 

التالية.  منظور العميل كان األول، وقد شملت قياسات بطاقة األداء للعمالء درجات الرضا، 

واملس��وح عند نقطة البيع، والشكاوى واملديح، والوقت املطلوب للحصول عىل أول موعد.  

كان املنظور الثاين هو العمليات، وشملت القياسات طول فرة اإلقامة، واالستخدام املناسب 

للرسي��ر، ومعدل إعادة اإلدخال، ونتيجة املريض اإلجاملية، إلخ.  أما املنطقة الثالثة فكانت 

االبتكار والنمو، وتم قياس��ها عرب الحصة السوقية، واملس��وح ذات الصلة، واألطباء املحيلني، 

واملرىض لكل طبيب محيل.  وأخرياً، فإن املنظور الرابع كان املنظور املايل، وكانت القياسات 

املناسبة هي اإليراد لكل وحدة خدمة، والتكلفة لكل وحدة خدمة، ووحدات الخدمة.  

خُلص كابالن ونورتون إىل أن هناك خمس خطوات تس��مح لبطاقة األداء املتوازن بخلق 

املنظم��ة الت��ي تركز عىل اإلس��راتيجية.  وه��ي:  )1( ترجمة اإلس��راتيجية إىل مصطلحات 

تشغيلية، )2( تحقيق التوافق بني املنظمة واإلسراتيجية، )3( جعل اإلسراتيجية هي وظيفة 

الجميع اليومية، )4( جعل اإلس��راتيجية عملية مس��تمرة، )5( تحري��ك التغيري عرب القيادة 

التنفيذي��ة.  يؤم��ن كابالن أن ش��عبية بطاقة األداء املتوازن ترتبط بالق��درة عىل الربط بني 

مبادرتني مهمتني اإلسراتيجية ومتكني املوظفني للتحسني املستمر.  
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أسئلة للمناقشة في الفصل:

- ارشح العالقة بني تحليل املوقف وخطط العمل.  

- ض��ع قامئة باملكونات املهمة لخطط العمل.  وأي ُمك��ون تعتقد أنه األكرث أهمية؟  األقل 

أهمية؟  ارشح إجابتك.  

- كيف تتش��ابه خطط العمل الخاصة بقسم )كمثال، قسم يف مستشفى( مع خطط العمل 

الخاصة بإدارة )مثال:  العناية باملنزل(؟  كيف يختلفان؟  

- كيف تساعد خطط العمل يف تخصيص املوارد املنظمية املتسقة مع اإلسراتيجيات؟  

- هل التكاليف املرتبطة بتحقيق أهداف الوحدة هي التكاليف الوحيدة التي يجب وضعها 

يف طلبات اإلسراتيجية؟  ملاذا أو ملاذا ال؟  

- ما الخصائص األساسية ألهداف الوحدة؟  هل تصف هذه الخصائص األهداف اإلسراتيجية 

املنظمية جيداً؟  ملاذا أو ملاذا ال؟  

- ما بطاقة األداء املتوازن؟  وكيف ُتعد طريقة لركيز االنتباه عىل تنفيذ اإلسراتيجية؟  

- ما هي بعض العوائق األساس��ية أمام التنفيذ الفعال لإلسراتيجيات؟  وكيف ميكن التغلب 

عليها أو إزالتها؟  

- هل يجب عىل كل منظمة صياغة خطط طوارئ خاصة بها؟  ملاذا أو ملاذا ال؟  

- ارشح ملاذا قد تعد قوة الدفع اإلسراتيجية بداية جديدة؟

- ارشح ما إذا كانت الخريطة أو البوصلة أفضل ملسارك املهني يف الرعاية الصحية أم ال. 
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كيف يكتس��ب طالب اإلدارة خربة يف التفكري اإلسرتاتيجي واتخاذ القرارات اإلسرتاتيجية 

يف منظامت الرعاية الصحية؟  أحد طرق فعل هذا هي أن يش��قوا طريقهم إىل أعىل الهرم 

التنظيم��ي، وأن يتخ��ذوا مناصب متنوعة، ويجرب��ون بينام يطورون مه��ارات صنع القرار 

الخاصة بهم، ويالحظون القادة اآلخرين عند تعاملهم مع قضايا تطويرهم لإلس��رتاتيجيات.  

بعدها، حينام تصبح الفرصة سانحة، يدمجون ما تعلموه من اآلخرين مع فلسفتهم اإلدارية 

الخاص��ة، ويقوم��ون بأفضل ما لديهم.  لس��وء الحظ، قد يكون التعل��م من خالل التجربة 

، ويف املواقف املتفردة عادة التي يواجهها  ومراقبة اآلخرين خط��راً يف البيئات رسيعة التغريرُّ

قادة ومديرو الرعاية الصحية.

إن املستش��فيات ومنظامت حف��ظ الصحة )HMOs(، ومراف��ق الرعاية طويلة املدى، 

ومنظ��امت الصح��ة العامة والخدم��ات الصحي��ة األخرى يفضل��ون إعطاء الثق��ة للقادة 

خدمت دراس��ات الحالة  وللمديرين الخرباء فيام يتعلق باتخاذ القرارات املهمة.  ولقد اس��تُ

بنجاح كأس��لوب بديل لتزويد املديرين والقادة الطموحني بالخربة يف التفكري اإلس��رتاتيجي، 

كام أن التفكري اإلس��رتاتيجي وصنع القرار بدون خطر ال مربر له.  وتحتوي أفضل دراس��ات 

الحالة ع��ىل مواقف حقيقية واجهها مديرون وقادة يف منظ��امت الرعاية الصحية بالفعل، 

وموثقة بطريقة تجعلها مفيدة يف تقديم خربة لصناع القرار اإلس��رتاتيجي املستقبليني.  ألن 

العديد من املعلمني يف صفوف اإلدارة اإلس��رتاتيجية يس��تخدمون دراس��ات الحالة لتزويد 

صناع قرار الرعاية الصحية املستقبليني بالخربة يف اتخاذ القرارات اإلسرتاتيجية.  وضعنا هذا 

امللح��ق، ليس لوصف كي��ف يجب حل الحاالت دامئاً، وإمنا لتقدي��م بعض التوجيه املبديئ 

حول كيفية إظهار وتناول القضايا الحقيقية.  

:An Overview of Case Analysis نظرة عامة على تحليل حالة

ُي��زّود تحلي��ل الحالة طالب الرعاية الصحية بفرصة مث��رية للترصف يف دور صانع القرار 

الرئي��ي.  من املستش��فيات إىل مراكز الدم املجتمعية إىل مكات��ب األطباء، ميتلك الطالب 

الفرص��ة للتعلم عن مجموعة متنوعة من املنظامت الصحية والطبية، ومامرس��ات مهارات 

صنع القرار عرب تحليل الحاالت.  
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إن القرار املطلوب ل� “حل” الحاالت ميثل نطاقاً واسعاً من التعقيد، لذا ال توجد حالتان 

يت��م تناولهام بنفس الطريقة بالضبط.  مع ذلك، فإن خرائط التفكري اإلس��رتاتيجي املقدمة 

يف هذا النص تقدم إطاراً للمس��اعدة يف التفكري بشكل إسرتاتيجي بشأن الحاالت اإلشكالية.  

إن املهمة األساس��ية ملحلل الحالة هي اتخاذ قرارات س��تعمل كخريطة لتوجيه املنظمة إىل 

املس��تقبل.  بناًء عىل ذلك، س��يتوقع معظم معلمي الحالة خطة ش��املة للمنظمة تتناول 

القضايا ذات الصلة الحالية، وتقدم إس��رتاتيجية كاملة قوية ومعقولة للمستقبل.  ولتحقيق 

هذا الهدف، يجب عىل محلل الحالة عادة أن:  

- يربز ويلخص القضايا األساسية.

- يحلل املوقف.  

- يضع إسرتاتيجية منظمية.  

- يضع بعض املعايري لقياس النجاح.  

متث��ل ه��ذه الفئات عنارص أساس��ية يف تطوي��ر اإلس��رتاتيجية وعمل عناوين مناس��بة 

لغاي��ات أجزاء تقري��ر تحليل الحالة املكتوبة أو الذي س��يعرض.  أوالً، باس��تخدام خريطة 

التفك��ري اإلس��رتاتيجي املقدم��ة يف الفص��ل األول )الع��رض 1-1(، من امله��م القيام ببعض 

التفكري اإلسرتاتيجي الجاد بش��أن البيئة الخارجية للمنظمة – املواقف السياسية/القانونية، 

االقتصادية، االجتامعية/الثقافية، التقنية، التنافس��ية، التي تواجهها شخصيات الحالة.  بعد 

اكتساب معرفة حول القضايا بشكل عام وببيئات الصناعة، يجب تقييم املنافسني يف منطقة 

الخدم��ة.  بعد ذلك، من املهم ربط موارد وكف��اءات وقدرات املنظمة مع البيئة الخارجية، 

وهو ما س��يتطلب تحلي��اًل دقيقاً وموضوعياً لنقاط القوة والضعف التنافس��ية ذات الصلة.  

تقدم سلس��لة القيمة أداة مفيدة لكشف نقاط القوة والضعف هذه.  ويجب تقييم نقاط 

الق��وة والضعف وفق احتاملي��ة خلقها ملميزات أو عيوب تنافس��ية للمنظمة.  إن القضايا 

الخارجية واملميزات والعيوب التنافسية للمنظامت توفر أساساً لصياغة اإلسرتاتيجية.  إضافة 

إىل ذلك، فليك تطور إس��رتاتيجية ملنظمة رعاية صحية، من الرضوري فهم رس��التها ورؤيتها 

وقيمها وأهدافها اإلسرتاتيجية املتفردة )اإلسرتاتيجيات االتجاهية(.  

ميكن إنتاج بدائل إس��رتاتيجية مبجرد اكتامل التحليل املوقفي، وتقدميها كحلول محتملة 
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للقضاي��ا املحددة يف هذه الحال��ة.  كام يجب توجيه اعتبار كاف لإلس��رتاتيجيات التكيفية 

والتنافس��ية ودخول السوق املحتملة والتي تقدم وس��ائل لتحقيق رسالة وأهداف املنظمة 

وت��ؤدي إىل تحقيق رؤيتها.  يجب تقييم فاعلية البديل املختار لكل نوع من اإلس��رتاتيجية.  

إضاف��ة إىل ذلك، يجب التفكري قلياًل ع��ىل األقل يف النواتج املحتملة الناتجة عن االحتامالت 

املختلفة.  وبعد التقييم، يجب عمل توصية من بني البدائل.  

لن يحدث يشء بالطبع ما مل يتم تنفيذ اإلس��رتاتيجية.  من ثم، يجب عىل محلل الحالة 

تن��اول كيف س��يتم تنفيذ اإلس��رتاتيجية.  إن وضع خطة تنفيذ معقول��ة يجب أن يتضمن 

إسرتاتيجيات دعم وتقديم خدمة محددة، وكذلك خطط عمل إذا أمكن.  إن هذه املجاالت 

مهمة ألنها تخلق قيمة للمنظمة وترتجم اإلسرتاتيجية إىل أعامل منظمية وفردية، إىل العمل 

الذي يجب أن يتم.  

أخرياً، يجب عىل محلل الحالة أن يدرس كيف ميكن قياس نجاح اإلس��رتاتيجية املقرتحة، 

والعودة إىل رس��الة ورؤية وقيم وأهداف املنظمة س��يوفر مقياس نجاح مبديئ.  ستتضمن 

املقايي��س األخرى التالؤم مع البيئة املتغرية، والتغريات الداخلية )تطوير مميزات تنافس��ية 

وتقلي��ل العيوب التنافس��ية(، ومقاييس أخرى محددة أكرث مث��ل املقاييس املالية، والحصة 

السوقية، والنمو، إلخ.  

بالرغ��م من أن النه��ج املحدد هنا منطقي، إال أنه من امله��م أن نتذكر أن الحالة يجب 

االق��رتاب منها وتقديرها كفرصة متفردة لحل مش��كلة.  والح��االت التي يتفق الجميع عىل 

أن له��ا حل واحد فقط ال متثل مس��اعدة جيدة يف اتخاذ الق��رار.  عالوة عىل ذلك، نادراً ما 

يواجه مديرو منظامت الرعاية الصحية قضايا يكون حلها واضحاً للجميع.  هذا ال يعني أنه 

ال توجد إجابات أو حلول س��يئة أو جيدة يف تحليل الحالة، بل إن بعضها أفضل من غريه ..  

وهذا يعتمد عىل املنطق امُلقّدم.  أحياناً ما تكون القضايا املقدمة يف الحالة ليست مشكالت 

أصاًل )ُتعرَّف بأنها أحداث س��لبية بحاجة للتعامل معها(.  وعادة ما يكون أكرب تحٍد يواجه 

املنظم��ة هو إدراك الفرصة والتعامل معها بدالً من حل مش��كلة.  إن تقييم تحليل الحالة 

مة.   عادة ما يكون قامئاً أكرث عىل النهج واملنطق املستخدمني وليس التوصية الدقيقة املقدَّ
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 Cases, الح��االت، اإلدارة اإلس��تراتيجية، ومنظمات الرعاي��ة الصحية

:Strategic Management, and Health Care Organizations
تضيف الحاالت واقعية من املستحيل تحقيقها يف صفوف املحارضات التقليدية.  وتنتج 

الواقعي��ة عن الطبيعة الجوهرية للحاالت، بالرغم من أن الطالب قد يش��تكون أن الحاالت 

تفش��ل يف تقديم كل املعلوم��ات الرضورية لصنع القرار.  إن هذه الش��كوى صحيحة، ألن 

الح��االت نادراً ما تقدم كل يشء مطلوب.  مع ذلك، نادراً ما ميتلك صناع القرار يف منظامت 

الرعاي��ة الصحية كل املعلومات الت��ي يريدونها أو يحتاجونها عند مواجهة القرارات.  يجب 

تحملرُّ املخاطرة يف تحليل الحالة مثلام يحدث يف صنع القرار الحقيقي.  

:Risk Taking in Case Analysis المخاطرة في تحليل الحالة

إن أي قرار بش��أن املس��تقبل يتضمن عدم التأكد.  إن صنع القرار يف ظل ظروف عدم 

التأك��د يتطلب ابتكار وس��ائل للتعامل مع املخاطر الت��ي يواجهها القادة.  إن الحاالت هي 

أدوات مساعدة قّيمة يف هذه املنطقة ألنها تسمح للتحليل بالتدريب عىل صنع القرارات يف 

البيئ��ات منخفضة الخطر.  إن القرارات يف تحليل الحالة الضعيف قد تكون محرجة، ولكن 

ل��ن ينتج عنها عىل األقل إغالق املستش��فى أو العيادة الطبي��ة.  ويف الوقت ذاته، الدروس 

التي تم تعلمها عرب حل الحاالت واملشاركة يف النقاشات ستبدأ يف بناء مهارات حل املشكلة.  

:Solving Case Problems حل مشكالت الحالة

إن حل الحالة يش��به كثرياً حل أي مشكلة.  أوالً، يتم جمع املعلومات وتحديد القضايا، 

وتحلي��ل املوقف التناف��ي، وإيجاد البدائل وتقييمها واختياره��ا وتقييمها.  بالرغم من أن 

الش��خص الذي يحل الحالة نادراً ما ميتلك الفرصة لتطبي��ق القرار، إال أنه عليه أن ُيبقي يف 

ذهن��ه دامئاً أن التوصيات يجب تخفيفها بالقيود املفروضة عىل املنظمة من حيث مواردها 

وكفاءاتها وقدراتها )بالرغم من أنه قد يكون مطلوباً إس��رتاتيجيات لتحسني تلك املجاالت(.  

ومع تحليل نجاح أو فشل التوصية، يتم تعلم دروس ميكن تطبيقها عىل صنع القرار مستقباًل.  
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  Alternative Perspectives: وجهات نظر بديلة؛ الشغف أو الموضوعية

:Passion or Objectivity

ميك��ن القيام بأدوار افرتاضي��ة مختلفة عند تحليل الح��االت.  يفضل البعض التفكري يف 

أنفس��هم عىل أنهم الرئي��س التنفيذي أو القائد لفرض وجهة نظر ع��ىل القضايا امُلَقَدمة يف 

الحالة، وتزويد محلل الحالة بالحرية ليصبح مؤيداً ش��غوفاً ملسار عمل محدد، بينام يفضل 

البعض مراقبة الحالة من وجهة النظر املوضوعية املنفصلة للمستش��ار الذي عينته املنظمة 

لحل مشكلة.  

ميكن لعب دور القائد أو املستشار، ولكن األول يقدم بعض املميزات املتفردة.  لإلجابة 

عىل األس��ئلة من منظور القائد، من املهم الدخول يف رأس صانع القرار – للش��عور باإلثارة 

والخ��وف الناتج عن فعل أش��ياء جدي��دة ومبتكرة يف بيئ��ة الرعاية الصحي��ة الديناميكية 

واملعقدة.  مع ذلك، فإن الش��غف واإلحباط الذين يشعر بهم القائد يشري إىل سبب تفضيل 

بعض محليل الحالة اىل اتخاذ دور املستشار املوضوعي.  إن عدم وجودك يف الخط األمامي 

يجعلك أحياناً تقرتح بدائل، ال ميكن أن ُترى مبارشة بواس��طة املعنيني بش��كل مبارش بدفع 

الرواتب والفواتري.  ميكن للمستش��ار أن يلعب دور محامي الش��يطان بسهولة أكرث ويوضح 

كي��ف أن األعامل متعارضة م��ع النظرية الحالية.  بالرغم م��ن أن املتعة واإلثارة يف تحليل 

الحال��ة ُتعزز عند أخذ دور صناع القرار، إال أن الخيارات ميكن أن ُتوّس��ع من خالل منظور 

الغري��ب الخارجي املوضوعي واملنفصل أكرث.  ال توجد إجابات صحيحة أو خاطئة بش��كل 

مطل��ق للحاالت املعقدة.  وال��درس األكرث أهمية هو تعلم مهارات حل املش��كلة واإلدارة 

اإلسرتاتيجية.  

:Reading the Case  قراءة الحالة

يب��دأ تحلي��ل الحالة الفّعال بجم��ع البيانات.  هذا يعني ق��راءة الحالة بحرص، وإعادة 

قراءته��ا، وأحيان��ا قراءتها مرة أخرى.  نادراً ما يتمكن أي ش��خص من اس��تيعاب معلومات 

كافية من القراءة األوىل لحالة ش��املة ولحلها بش��كل مناس��ب.  يف الق��راءة األوىل للحالة، 

يجب أن يبدأ املحلل يف صنع قامئة املشكالت الخارجية ونقاط القوة والضعف الداخلية يف 
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املنظامت.  كمثال، عند اكتشاف قضية معينة يجب وضع عالمة عليها للتنبيه للحاجة ملزيد 

من املس��ح املفّصل.  “هل املشكلة مالية؟  هل القضايا املبدئية تبدو خاصة باملوارد املالية، 

أو االس��تثامر الرأس��اميل، أو التس��ويق؟”.  رمبا كان هناك القليل من القضايا الواضحة – إن 

ُوِجدت – ذات عواقب س��لبية.  وقضية اإلس��رتاتيجية التي تواج��ه املنظمة ميكن أن تكون 

قضية ميكن اس��تغاللها، أو رمبا يكون لها جوانب س��لبية وإيجابية معاً.  عىل س��بيل املثال، 

إصالح الرعاية الصحية كان له بعض العواقب اإليجابية والس��لبية املثرية لالهتامم بالنس��بة 

للعديد من منظامت الرعاية الصحية.  

إن وض��ع قامئة بنقاط القوة والضعف املبدئية يف الق��راءة األولية يقدم منظوراً متعلقاً 

مبوارد وكفاءات وقدرات املنظمة.  وس��توفر هذه القامئة أساس��اً ملزيد من البحث وتوجيهاً 

لجم��ع معلوم��ات إضافية.  مبجرد مراجعة املوقف، ميكن عمل تقيي��م أفضل للقضايا التي 

تواجه املنظمة، وأحد الطرق الفعالة لتلخيص النتائج هي عرب استخدام مصفوفة اإلسرتاتيجية 

الداخلية/الخارجي��ة )ارجع للعرض 7-1( الذي يوضح املميزات والعيوب التنافس��ية طويلة 

وقصرية املدى وكذلك القضايا الخارجية.  

:Gathering Information جمع المعلومات

إن املعلومات املطلوبة لتحليل القضية بنجاح تأيت يف شكلني.  النوع األول من املعلومات 

ُيق��دم كجزء من الحالة، وعادة ما يتضمن تاريخ املستش��فى، ومرف��ق الرعاية الصحية، أو 

وكالة الرعاية الصحية املنزلية، وهيكلها التنظيمي، وإدارتها، وحالتها املالية.  إن جمع هذه 

املعلومات سهل نسبياً ألن مؤلف الحالة عادة ما يكون قام بالعمل بالفعل.

إن الن��وع الثاين من املعلومات “ميكن الحص��ول عليه”.  هذه املعلومات غري مقدمة يف 

الحالة أو بواس��طة املعلم ولكنه��ا متاحة من مصادر ثانوية يف املكتب��ة، واملجالت املألوفة 

واملنش��ورات ذات الصلة، أو من خالل موقع إنرتنت.  تساعد املعلومات الثانوية التي ميكن 

الحصول عليها يف فهم طبيعة فئة الخدمة واملنافس��ة بل وفهم بعض املديرين – س��واًء من 

هم يف الحارض أو من وجدوا يف املايض – والذين أثروا عىل فئة الخدمة.  
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لو مل تش��مل الحالة معلومات فئة الخدمة أو معلوم��ات املنافس، فإن املعلم ميكن أن 

يتوق��ع من الصف أن يقوم ببعض العمل االس��تقصايئ قبل أن يتابع��وا العمل.  يجب عىل 

الط��الب أن يبحثوا الكتش��اف ما يحدث يف فئة الخدمة، وتعل��م ما يكفي حول االتجاهات 

لوضع القضايا التي ناقشناها يف الحالة يف سياق الرعاية الصحية األوسع.  إن ثقافة املنظمة 

أو من��ط الرئيس التنفيذي ميكن أن ُيش��كال معلومات مهم��ة.  وال يريد بعض املعلمني من 

الطالب البحث فيام يتجاوز تاريخ الحالة أو جمع بيانات إضافية عن فئة الخدمة.  من ثم، 

يجب أن يسأل الطالب عن تفضيل املعلم.

 Case Analysis تحليل الحالة باس��تخدام خرائط التفكير اإلستراتيجي

:Using the Strategic Thinking Maps
توفر خرائط التفكري اإلس��رتاتيجي امُلقَدمة يف هذا النص وسيلة للتفكري من خالل قضايا 

اإلدارة اإلسرتاتيجية وتعمل كخارطة طريق لتحليل الحالة.  وهي مفيدة يف تحليل الحاالت، 

وتقديم قرارات إدارة إسرتاتيجية موجزة يف تقارير مكتوبة وعروض تقدميية.  تقدم املناقشة 

التالي��ة بعض النصائح الس��تخدام خرائط التفكري اإلس��رتاتيجي يف كل عن��رص من العنارص 

الرئيس��ية لتحليل الحالة – إبراز املشكلة، تحليل املوقف، وضع اإلسرتاتيجية، وتطوير خطة 

التنفيذ.  

:Tips on Surfacing the Issues نصائح إلبراز القضايا

إن املناقش��ة واألس��ئلة امُلقدَمة يف قس��م “إدارة قوة الدفع اإلس��رتاتيجية” يف كل فصل 

ُمصَممة إلبراز القضايا الحالية واملحتملة.  ويف تحليالت الحالة، ال تتضمن القضايا مشكالت 

عادية وحس��ب وإمنا أيضاً مواقف؛ حيث ميكن لألش��ياء أن تعمل بشكل جيد ولكن هناك 

مجال للتحس��ني.  إن املش��كلة ميكن أن تكون فرصة بالفعل وميكن البناء عليها بواس��طة 

املنظمة اذا ترصفت بشكل واع وحاسم.  ومع التحليل الدقيق، ميكن اكتشاف منط، وتصبح 

التناقض��ات بني م��ا هو كائن وما يجب أن يكون واضحة أكرث.  وبصيغة أخرى، تبدأ القضايا 

األساسية – وليس أعراضها فقط – يف الظهور.  
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:Problems vs.  Symptoms القضايا مقابل األعراض

من املهم إدراك أن األش��ياء امُلالَحظة يف املنظمة واملذكورة يف الحالة قد ال تكون قضايا 

حقيقي��ة أو جوهرية.  وم��ا يالحظه املحللون عادة هي أعراض لبع��ض القضايا الجوهرية 

واألكرث خطورة.  كمثال، تناقضات زيادة معدالت الفائدة والتدفق النقدي يبدو أنها مشكلة 

يف العدي��د من تحليالت الحال��ة.  ويف الواقع، فإن القضية هي الغياب األس��ايس للتخطيط 

املايل املناسب.  ويربز نقص التخطيط ببساطة كمشكلة يف التدفق النقدي، وزيادة معدالت 

الفائدة، وُيعّقد التدفق النقدي بالتأكيد.  

تس��تنتج املستشفيات عادة أنها تعاين من مش��كالت تشغيلية يف مجال التسويق حينام 

تنخفض معدالت إش��غال األرِسَّة.  وقد يقرتح البعض أن قس��م التس��ويق ال يقوم بوظيفة 

جيدة يف إقناع األطباء باس��تعامل املستشفى، ويش��كو الناس أحياناً أن املستشفى ال تنفق 

م��ا يكفي عىل اإلعالن.  مع ذلك، القضية الحقيقية قد تكون التغريات الكبرية يف الخصائص 

الدميوغرافي��ة ملنطقة الس��وق أو خليط الخدمات البائدة التي ل��ن يعالجها أي مقدار من 

اإلعالنات.  يف املنظامت املعقدة كمنظامت الرعاية الصحية، قد يكون للمش��كالت أكرث من 

س��بب واحد، لذا ال يجب أن يكون املحلل واثقاً بش��كل مبالغ فيه حينام يجد س��بباً واحداً 

بسيطاً.  يف الحقيقة، اقرتاح وجود حل بسيط واحد يجب أن يزيد الشك ال أن يقلله.  

:Using Tools استخدام األدوات

إن تحدي��د القضايا الرئيس��ة يتطلب فحص وتحليل املعلوم��ات بدقة.  وعادة ما تكون 

األدوات الكمية مفيدة.  إن تحليل النسب املالية للنامذج املتضمنة يف الحالة سيكون مفيداً 

أحيان��اً يف تحديد القضاي��ا الحقيقية.  وعند الوصول لقرار نهايئ بش��أن القضايا الجوهرية، 

يجب أن يحاول املحلل عدم االنزالق إىل حالة “الشلل بسبب التحليل”، وإضاعة وقت أكرث 

م��ن الالزم يف تحديد القضايا.  ويف الوقت ذاته، األحكام الس��ابقة ألوانها يجب تجنبها ألنه 

ميكن إغفال قضايا حقيقية حينها.  وأحد اإلرش��ادات العامة هي أنه حينام يتوقف البحث 

والتحليل عن توليد مفاجآت، ميكن للمحلل أن يش��عر بأنه واثق نسبياً – وإن مل يكن واثقاً 

بشكل أكيد – أنه قد أُجري كٌم مناسب من البحوث وأن القضايا الرئيسة قد ُحِدَدت.  
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:Check Facts فحص الحقائق

إن عملي��ة الكش��ف عن القضية ال يجب أن تصبح قص��رية النظر.  قد يكون هناك ميل 

م��ن جانب األف��راد املهتمني والخرباء يف املحاس��بة والتمويل برؤية كل املش��كالت مبفهوم 

املحاسبة والتمويل.  إن الطبيب الذي ينظر لنفس الحالة من املرجح أن يركز عىل التداعيات 

الطبية.  هذا النهج هو منظور محدود جداً بالنسبة لصناع القرار اإلسرتاتيجي.  إن التحليل 

اإلس��رتاتيجي يتجاوز الوظائف الفردية.  إن اإلرصار عىل تناول تحليل الحالة بشكل حرصي 

من منظور خربة وتدريب املحلل من غري املرجح أن ينتج صورة كلية دقيقة للموقف الذي 

يواجه املنظمة؛ كام أنه من املرجح أن تحّسن هذه الطريقة أداء املنظمة.  

ال يجب قبول املعلومات – سواًء كانت ُمعطاة أو تم الحصول عليها – بقيمتها الظاهرية 

أب��داً.  فإذا ذكر التنفيذي األعىل أن املستش��فى تقدم رعاي��ة ذات جودة مذهلة، فال يجب 

ن رأياً غري قائم  قبول هذا كحقيقة بدون بعض التفكري.  كمثال، شخصية ما يف الحالة قد تَكوِّ

عىل حقيقة، والنس��ب يف البيانات املالية ملرفق رعاية طويلة املدى قد تكون غريبة، ولكن 

هل هي كذلك؟  قبل القفز لهذه االس��تنتاجات، يجب أن ينظر املحللون إىل النسب املالية 

باملنظ��ور التاريخ��ي.  واألفضل من ذلك، يجب أن ينظروا إىل تاري��خ مرافق الرعاية طويلة 

املدى األخرى )وكذلك النسب املشابهة( ذات نفس الحجم خالل نفس الفرتة الزمنية.  

:Relevant Issues القضايا ذات الصلة

مبج��رد تحديد القضايا، يجب تعريفها بدقة، والدفاع عن اختيارها.  إن أفضل دفاع عن 

اختيار القضايا الرئس��ية هو مجموعة البيانات املستخدمة لتوجيه عملية اكتشاف القضية.  

إن أسباب اختيار القضايا يجب تلخيصها بإيجاز وبشكل محدد بجانب املعلومات الداعمة 

التي ترتكز عليها األحكام.  إن مرحلة تعريف القضية ليس��ت هي الوقت املناسب للحلول، 

بل الرتكيز عىل الحلول عند هذه النقطة سيقلل من تأثري تعريف وتحديد القضية.  ولو لعب 

أحدهم دور املستش��ار، فإن بيان القضية يجب أن يكون ُمقنعاً ودقيقاً ومنطقياً بالنس��بة 

للمنظم��ة العميل��ة، وإال س��تنخفض املصداقية.  يجب أن يكون صانع القرار اإلس��رتاتيجي 

متأكداً قدر اإلمكان أنه حدد القضايا الصحيحة ليسعى وراء البدائل املناسبة.  
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يجب أن يرتبط تعريف القضايا فقط مع مجاالت اإلس��رتاتيجية والعمليات التي متتلك 

فرصة تحقيق نتائج.  والنتائج إما تزيد املكاسب أو تقلل من التكاليف املحتملة.  كام يجب 

تحديد وتعريف الجوانب طويلة وقصرية املدى من القضايا.  ويف التحليل اإلسرتاتيجي، يكون 

التأكيد عىل القضايا طويلة املدى وليس مجرد التعامل مع الطوارئ وإبقاء األمور متامسكة.  

مع ذلك، يف بعض املواقف يجب حل بعض القضايا الفورية ثم تطوير إس��رتاتيجية لتجنب 

مواقف مشابهة يف املستقبل )إسرتاتيجية مزيج(.  

من املهم أن يضع الطالب يف االعتبار أن معظم صانعي القرارات اإلس��رتاتيجية ميكن أن 

يتعامل��وا مع عدد محدود فقط من القضايا يف وقت واح��د.  لذلك، يجب تحديد مجاالت 

النتائج الرئيسية التي سوف يكون لها أكرب تأثري إيجايب عىل األداء املنظمي.  

:Tips on Analyzing the Situation نصائح حول تحليل الموقف

إن تحلي��ل املوق��ف هو واحد من أهم الخط��وات يف تحليل الحال��ة.  يتوقع املعلمون 

يف معظ��م الحاالت تحليالت بيئية خارجية وداخلية ش��املة.  لتحلي��ل البيئة الخارجية، قد 

يرغب محلل الحالة يف اس��تخدام وتقديم مجموعة متنوعة من األدوات، مبا يف ذلك تحليل 

االتجاهات وتحليل أصحاب املصالح، وتطوير س��يناريو منطقة الخدمة، وتحليل تنافسيتها.  

أياً كانت الطريقة املس��تخدمة، يجب عرض صورة وتقييم واضحني للبيئة الخارجية.  تقدم 

الفصول 2 و 3 خرائط التفكري اإلسرتاتيجي لتقييم البيئة الخارجية.

بالنسبة للبيئة الداخلية، من املهم أن يفهم املحلل نقاط القوة والضعف يف املنظمة من 

حيث مواردها وكفاءاتها وقدراتها.  ولذلك، فإن محلل الحالة قد يرغب يف استخدام سلسلة 

القيم��ة، كام نوقش��ت يف الفصل 4، لعمل خريط��ة باملوارد والكف��اءات والقدرات وتقييم 

أهميتها اإلسرتاتيجية باستخدام معايري القيمة، وكذلك الندرة وعدم االستقرار واالستدامة.

إن فهم الرس��الة هو نقطة بدء جيدة لتقييم اإلس��رتاتيجيات االتجاهية.  إذا تم تضمني 

بيان رس��الة يف الحالة، يجب عىل املحلل أن يس��أل “هل يخدم البيان غرض توصيل س��بب 

وجود املنظمة للجمه��ور؟  وهل يقدم للموظفني بياناً حقيقياً حول ماهي املنظمة ككل؟” 

وباإلضافة إىل ذلك، يجب تقييم اإلسرتاتيجيات االتجاهية األخرى )الرؤية والقيم واألهداف 

اإلسرتاتيجية( من حيث مدى مالءمتها للمنظمة وبيئتها.
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تقدم الرؤية واألهداف ملحة عن املس��تقبل وتس��تهدف تكثي��ف اإلجراءات التنظيمية.  

تش��ري الحالة يف بعض األحي��ان إىل ما تخطط منظم��ة الرعاية الصحي��ة لتحقيقه يف العام 

املقبل، وأين تأمل أن تكون بعد ثالث سنوات، أو حتى يف غضون خمس سنوات.  وكام هو 

الحال مع بيانات الرسالة، إذا مل يتم ذكر الرؤية واألهداف بوضوح، فستحتاج لتخمينها ألنها 

ستكون املعايري التي ُيقّيم بناًء عليها نجاح أو فشل إسرتاتيجية معينة.  

وعالوة عىل ذلك، وألن التخطيط اإلسرتاتيجي مستقبيل بطبيعته، وألنه ال أحد يستطيع 

التنبؤ باملس��تقبل بدقة كاملة، فإن الرؤية واألهداف يجب أن تكون دامئاً قابلة للتكيف مع 

الظروف املتغرية التي تشهدها املنظمة وفئة الخدمات.  يف بعض األحيان ستضطر املنظمة 

إىل مواجهة مش��كلة إسرتاتيجية كربى ألنها ببساطة مل تكن راغبة يف تغيري رؤيتها وأهدافها 

يف ضوء الظروف املتغرية.

:Tips on Formulating the Strategy نصائح حول صياغة إستراتيجية

بع��د تحلي��ل املوقف، يجب وضع مس��ار عمل موىص به )اإلس��رتاتيجية(.  من ثم، فإن 

اإلس��رتاتيجيات التكيفية ودخول الس��وق والتنافس��ية للمنظمة يجب التوصية بها والدفاع 

عنها.  يقدم العرض 6-4 خريطة تفكري إسرتاتيجي تصور البدائل املتنوعة لكل نوع من أنواع 

اإلسرتاتيجية يف عملية صياغة اإلسرتاتيجية.  

:Effective Alternatives البدائل الفعالة

لو تم الحصول عىل املعلومات وتنظيمها بش��كل جيد، فإن إنتاج البدائل اإلس��رتاتيجي 

سيكون مهمة صعبة ولكنها قابلة للتحقيق.  متتلك البدائل الجيدة خصائص محددة:  

1- يجب أن تكون عملية أو لن يأخذها أي شخص بجدية، إن مسار العمل البديل النظري 

جداً أو التجريدي جداً بحيث ال ُيفهم ممن يجب عليهم تحقيقه غري مفيد.  

2- يجب أن تكون البدائل محددة.  

3- يجب أن تكون البدائل مرتبطة بالقضية الرئيس��ة التي تهدف للتعامل معها، وإذا كانت 

البدائل اإلس��رتاتيجية أو البدائل املقدمة ال تتناول القضايا الرئيس��ة بشكل مبارش، فإن 



A امللحق

اإلدارة اإلسرتاتيجية يف منظامت الرعاية الصحية 664

املحل��ل يجب أن يس��أل ما م��دى أهمية القضايا بالنس��بة لتحليل الحال��ة، وقد يكون 

مطلوب��اً إعادة التفكري يف القضايا.  إن العرض 6-1 مفيد يف توضيح كيف ترتبط البدائل 

اإلسرتاتيجية مع القضايا الخارجية والداخلية.  

4- يج��ب أن تك��ون البدائل قابلة لالس��تخدام.  البديل القابل لالس��تخدام هو الذي ميكن 

تحقيقه بشكل معقول ضمن قيود املوارد املالية والبرشية املتاحة للمنظمة.  

5- يجب أن تكون البدائل قابلة لبدء التنفيذ خالل فرتة زمنية قصرية نس��بياً.  لو كان تنفيذ 

الحل املقرتح يستغرق وقتاً أطول من الالزم، فمن املرجح أن قوة الدفع الخاصة بالعمل 

املوىص به سُتفَقد.  

:Alternative Evaluation تقييم البديل

يج��ب تقييم البدائ��ل وفقاً لكل من املعاي��ري الكمية والنوعية.  ويق��دم التحليل املايل 

أساس��اً لبحث تأثري مسارات العمل املختلفة.  مع ذلك، فإن مسار العمل البديل الجيد هو 

أكرث من مجرد البديل صاحب املردود األعىل، رمبا يكون األمر أن ثقافة املنظمة ال تستطيع 

تحمل مس��ارات العمل البديلة الواعدة مالياً أكرث.  أما بالنس��بة لإلس��رتاتيجيات التكيفية، 

فيجب اس��تخدام واحدة أو أكرث من أدوات صنع القرار التي ناقش��ناها يف الفصل الس��ابع 

– مصفوفة اإلس��رتاتيجية الخارجية/الداخلية، تحلي��ل PLC، تحليل حافظة BCG، تحليل 

مصفوفة الحافظة املمتدة، تحليل SPACE، تقييم الربنامج.  وبالنسبة إلسرتاتيجيات دخول 

الس��وق واإلس��رتاتيجيات التكيفية، فإن مطاَبقة الظروف الخارجية املناسبة لإلسرتاتيجيات 

بجانب املتطلبات الداخلية لإلسرتاتيجيات -كام ناقشناها يف الَنص مع نقاط الضعف والقوة 

الداخلية والظروف الخارجية املوصوفة يف الحالة- يقدم أساس��ًا الختيار تلك اإلسرتاتيجيات 

والدفاع عنها )الفصل السابع(.  

يجب أن يكون محلل الحالة قادراً عىل رس��م خريطة لإلس��رتاتيجيات املختارة يف عملية 

مة يف العرض  صياغة اإلس��رتاتيجية.  ميكن لخرائط اإلسرتاتيجية أن تكون مشابهة لتلك امُلقدَّ

7-22، والتي تعرض منطق قرار الغايات-الوسائل لكل مبادرة إسرتاتيجية، وتقدم نظرة عامة 

ممتازة عن إسرتاتيجية املنظمة.  
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 Tips on Developing نصائح ح��ول تطوير إس��تراتيجيات التنفي��ذ

:Implementation Strategies
مبجرد اختيار بديل إسرتاتيجي، سيتطلب األمر خطة عمل.  إن تخطيط العمل ينقل صانع 

القرار من عامل اإلس��رتاتيجية إىل العمليات.  يصبح الس��ؤال اآلن:  “كيف تحقق املجموعة 

العمل بأكرث طريقة فعالة وكفؤة ممكنة؟”.  

إن مهمة تحليل الحالة ال تتطلب أن يطبق املحلل القرار فعلياً، ولكن ألن اإلس��رتاتيجيات 

يج��ب أن تكون قابل��ة للتنفيذ؛ من الرضوري أن يتم التفكري يف كيفية تنفيذ كل إس��رتاتيجية.  

من ثم، فإن إسرتاتيجيات الدعم وتقديم الخدمة املضيفة للقيمة يجب تطويرها، وكذلك وضع 

خطط عمل لها.  إن هذه العملية هي اس��تمرار لرابط الغايات-الوسائل التي بدأت يف صياغة 

اإلسرتاتيجية، إن إسرتاتيجيات التنفيذ هي وسائل لتحقيق اإلسرتاتيجيات املنظمية الشاملة.  

يجب تناول كل عنرص يف سلس��لة القيمة، ومقارنة نتائج التحليل الداخيل مع متطلبات 

اإلس��رتاتيجية املختارة.  إن مطابقة املوقف الحايل مع متطلبات اإلس��رتاتيجية يوفر أساس��ًا 

للحفاظ عىل عنرص سلسلة القيمة أو تغيريه لتحقيق متطلبات اإلسرتاتيجية.  يقدم العرضان 

8-9 و 9-6 أمثلة عىل ما ميكن أن يتوقعه املعلمون عند عرض إسرتاتيجيات مضيفة للقيمة.

بع��د ذلك، س��يتم تطوير خط��ط العمل للوح��دات املنظمية الرئيس��ية التي س��تتأثر 

باإلسرتاتيجية.  يجب تناول األهداف وخطط العمل وامليزانيات لو ُقدمت تفاصيل كافية يف 

الحالة.  أخرياً، فإن مس��ؤولية تحقيق املجموعات املختلفة من املهام يجب تعيينها مبارشة 

لألفراد املناسبني يف املنظمة.  بالرغم من أن هذا ليس ممكناً دامئاً لدى محليل الحالة، إال أنه 

من املهم التفكري يف كيفية تحقيق التوصيات يف املنظمة الحقيقية.  لو أصبح من الواضح – 

خالل التفكري بش��أن إكامل أنشطة مختلفة – أن املنظمة ينقصها املوارد أو الهيكل الالزمني 

لتحقيق التوصية، يجب اقرتاح طريقة أخرى.  

ال يج��ب تجاهل عملي��ة تطوير خطط عمل للوحدات املنظمية املهمة – س��واًء كانت 

وحدة عالية الرتكيز – مثل الصيدلية – أو وحدة ذات تركيز واس��ع، مثل قس��م املستش��فى 

يف نظ��ام صحي.  تنف��ق املنظامت أحياناً مبال��غ كبرية من املال وامل��وارد يف تطوير خطط 

إسرتاتيجية لتكتشف فقط أنها غري مستعدة لتنفيذها بطريقة فعالة.  
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:Making Recommendations تقديم التوصيات

إن تقديم توصيات جيدة هو جانب َحِرج يف تحليل الحالة الناجح.  لو كانت التوصيات 

سليمة نظرياً ومربرة، سيوليها الناس اهتامماً.  لو مل تكن كذلك، فمن املرجح أال ينتج سوى 

القليل فقط عن كل العمل الذي تم حتى هذه النقطة.  

أح��د الط��رق الفعالة لتقديم التوصيات ه��و ربط كل واحدة منها م��ع نقاط القوة يف 

املنظم��ة.  أو ميك��ن ربط التوصية – عند الرضورة – مع ع��الج نقطة ضعف.  لو كان لدى 

املنظمة نقطة قوة مالية كافية، فإن التوصيات يجب أن تس��لط الضوء عىل كيفية استغالل 

كل بديل للحالة املالية القوية.  من ناحية أخرى، لو كانت املوارد محدودة، سيكون من املهم 

تجن��ب التوصي��ات التي تعتمد عىل موارد غري متاحة أو يجب أن يكون هناك إس��رتاتيجية 

مزج/مختلطة للحصول عىل موارد جديدة.  

سيكون من املفيد بشكل خاص طرح األسئلة التالية عند تقديم التوصيات:  

- هل متتلك منظمة الرعاية الصحية املوارد املالية املطلوبة إلنجاح التوصية؟  

- هل متتلك املنظمة املوظفني ذوي املهارات املناسبة لتحقيق ما هو مطلوب يف كل توصية؟  

- هل متتلك املنظمة أساليب لرصد ما إذا كانت التوصيات يتم تحقيقها أم ال؟  

- هل الوقت مناس��ب لتنفيذ كل توصية؟  لو مل يكن كذلك، متى س��يكون الوقت مناس��باً؟  

هل ميكن للمنظمة تحمل االنتظار.  

:Finalizing the Report إنهاء التقرير

إن اإلع��داد والتقديم هو النش��اط األخري يف معظم تحلي��الت الحالة.  ميكن للتقرير أن 

يكون إما مكتوباً أو ش��فوياً، حس��ب تفضيل املعلم.  بالرغم من أن الشكل مختلف بشكل 

طفي��ف، إال أن الهدف واحد؛ تلخيص وتوصيل ما كش��فه التحلي��ل وما يجب عىل املنظمة 

فعله بطريقة فعالة.  

إن صن��ع القرار ه��و النتيجة املرغوبة من التقرير.  يجب إك��امل التحليل، ولكن يجب 

أن ينص��ب الرتكيز عىل جع��ل التقرير بأكمله موجزاً مبا يكفي لتش��جيع الناس عىل قراءته 
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واستيعاب ما يكفي لضامن عدم تجاهل أي عوامل أساسية، خاصة تلك التي ميكن أن تؤثر 

سلباً عىل القرار.  من ثم، فإن املخططات والرسوم البيانية ميكن أن تكون فعالة.  يف مخطط 

موجز، ستشمل األقسام املهمة يف تقرير تحليل الحالة ما ييل:  

- ملخص تنفيذي – عادة ما يكون من صفحة واحدة، ونادراً ما يزيد عن صفحتني، ويعمل 

كملخ��ص عادة.  إن هدفه هو إجبار الكاتب عىل التقييم الدقيق ملا هو مهم حقاً يف كل 

الحقائق والبيانات املرتاكمة.  وهو ليس مقدمة.  

- جسم تقرير الحالة:  

- القضايا الرئيسية:  مع املنطق للرتكيز عليها.  

- التحليل املوقفي:  نتائج التحليل البيئي الخارجي، تحليل املنافسني يف منطقة الخدمة، 

والتحليل البيئي الداخيل، وكذلك تحليل اإلسرتاتيجيات االتجاهية.  

- صياغة اإلسرتاتيجية:بدائل معقولة لإلسرتاتيجيات االتجاهية والتكيفية ودخول السوق 

والتنافسية.  

- التوصيات:  تحليل البدائل املعقولة، وأي بديل / بدائل يوىص به أو بها.  

- إس��رتاتيجيات التنفي��ذ:  إس��رتاتيجيات الدعم وتقديم الخدمة، م��ع رابط مع كل من 

اإلسرتاتيجيات االتجاهية والتكيفية ودخول السوق والتنافسية.  

- معايري للنجاح وخطط الطوارئ:  مقاييس نجاح اإلسرتاتيجية والخطط البديلة لو كانت 

فرصة أو تهديداً أساسيني يخضعان للتغيري يف املدى القصري )خطة الطوارئ(.  

:Conclusions االستنتاجات

إن تحليل الحالة هو فن، وال توجد طريقة دقيقة إلنجاز املهمة، ويجب تعديل التحليل 

ليناسب مشكلة الحالة قيد املراجعة.  يجب عىل املحلل أن يضع يف ذهنه أن تحليل الحالة 

هو عملية منطقية تتضمن:  )1( مش��كالت إس��رتاتيجية ُمحددة بوضوح، )2( فهم املوقف 

– املنظمة، منطقة الخدمة/فئة الخدمة، والبيئة، )3( تطوير إس��رتاتيجية للسامح للمنظمة 

بإنجاز رسالتها ورؤيتها، )4( صياغة خطة تنفيذ.  



A امللحق

اإلدارة اإلسرتاتيجية يف منظامت الرعاية الصحية 668

إن عمل تحليل الحالة ال ينتهي إال بعد اكتامل كل هذه املراحل، وعادة ما يكون مطلوباً 

تقرير مكتوب أو عرض شفوي بالتوصيات.  تقدم مشكالت الحالة فرصة متفردة لدمج كل 

ما تعلمه الطالب بشأن صنع القرار وتوجيهه إىل القضايا التي تواجهها املنظامت الحقيقية.  

إنه��ا طريق��ة مثرية الكتس��اب خربة يف صنع الق��رار.  يجب أن يأخذ الط��الب األمر بجدية 

ويطوروا طرقهم املنهجية الخاصة والقابلة للدفاع عنها يف حل مشكالت اإلدارة.  



B الملحق
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إن اله��دف من هذا امللحق هو تقديم نظرة عامة ورشح للمفاهيم املالية واملحاس��بية 

م��ن حيث صلتها مبؤسس��ات الرعاية الصحي��ة.  تعلم الطالب عرب الفص��ول من 1-10 من 

ه��ذا الكتاب أن العديد من القرارات اإلس��راتيجية تتأثر باملوقف املايل للمنظمة.  وباملثل، 

يتش��كل املركز امل��ايل للمنظمة من خالل تنفيذ خطتها اإلس��راتيجية.  إن القدرة عىل تتبع 

عالقة السبب والنتيجة بني القرارات اإلدارية واملركز املايل الناتج للمنظمة هي مهارة اإلدارة 

األساس��ية.  ويهدف هذا امللحق إىل توفري إطار لفهم وإدارة العنارص الرئيسية للمركز املايل 

ملؤسسات الرعاية الصحية.

سنقدم فيام ييل موجزاً عن املركز املايل للمنظمة من خالل محاسبة املنظامت.  املحاسبة 

هي عملية تس��جيل، وتلخيص، وتقديم التقارير، وتحليل النش��اط االقتصادي للمؤسس��ة.  

ولجعل املقارنة بني تقارير النش��اط االقتصادي من املنظ��امت املختلفة أمراً ممكناً، تخضع 

  .)GAAP( ًعملية املحاسبة ملبادئ املحاسبة املقبولة عموما

ُوضعت مبادئ املحاس��بة املقبولة يف الواليات املتحدة من ِقَبل مجلس معايري املحاسبة 

املالية )FASB(، وهي الس��لطة لوضع “معايري املحاس��بة املالية التي تحكم إعداد التقارير 

 )GASB( املالية من ِقَبل املنظامت غري الحكومية”، ومجلس املعايري املحاس��بية الحكومية

هو “منظمة مس��تقلة تؤسس وتحسن معايري املحاس��بة واإلفصاح املايل للواليات املتحدة، 

وحكومات الواليات، والحكومات املحلية”.  وعىل الصعيد الدويل، ُوِضعت مبادئ املحاس��بة 

املقبولة من ِقَبل املؤسسة الدولية ملعايري إعداد التقارير املالية )IFRSF( وهيئتها القياسية، 

.)IASB ( ومجلس معايري املحاسبة الدولية

إن الهدف من املحاس��بة هو توفري املعلومات لصناع القرار.  وتركز املحاسبة املالية عىل 

االحتياج��ات املحددة لصناع الق��رار الخارجيني مثل املس��تثمرين وامُلرشعني، يف حني تركز 

املحاسبة اإلدارية عىل االحتياجات املحددة لصانعي القرارات الداخلية – مثل قادة ومديري 

املنظمة.  لذلك س��تكون املحاس��بة اإلدارية هي محور الركيز الرئييس لهذا امللحق.  تتناول 

املناقشة الواردة يف هذا امللحق منظامت الرعاية الصحية الهادفة للربح وغري الهادفة للربح، 

كام تتضمن املبادئ التوجيهية ملعايري املحاسبة املقبولة.
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 :Accounting Basis األساس المحاسبي

يوضح العرض )ب-1( العالقة بني النش��اط االقتصادي للمنظمة املعامالت تسجيل هذه 

املعامالت، وبني تقديم التقارير املالية من خالل البيانات املالية.  يحدث النشاط االقتصادي 

حينام ُتجري منظمة الرعاية الصحية تبادالً اقتصادياً مع فرد أو منظمة أخرى.  عىل س��بيل 

املث��ال، عندما ُيدخ��ل الطبيب أمراً بإجراء فحص طبي، تبدأ عملي��ة التبادل االقتصادي مع 

تبادل الخدمة )املسح الطبي( مقابل رسوم توضع عىل حساب املرىض مقابل هذه الخدمة.  

وباملثل، فإن قيام قس��م املش��ريات يف منشأة املس��اعدة للمعيش��ة بوضع طلبية ألدوات 

التنظيف هو تبادل اقتصادي.  وأمر التوريد ُينِتج أمر الرشاء ملنش��أة املعيش��ة أو املساعدة، 

وه��و صفقة بيع بالنس��بة للم��ورد.  يتم تس��جيل املعامالت من خالل النظام املحاس��بي، 

واس��تناداً إىل GAAP، ُتلخص النتائج الراكمية لهذه املعامالت يف النهاية يف البيانات املالية 

للمنظامت.  

العرض )ب-1(:  النشاط االقتصادي، املعامالت، التسجيل، والتقارير املالية:

متتلك املنظامت الخيار بني “النقد” أو “االستحقاق” كأساس لالعراف وتسجيل املعامالت 

إلعداد التقارير املالية.  والفرق بني األس��اس النقدي وأساس االستحقاق هو ببساطة النقطة 

التي يتم التعرف فيها عىل املعامالت وتسجيلها.  يف املحاسبة عىل أساس النقد، يتم تسجيل 

املعامالت عندما يتم تحويلها إىل نقد )عندما يكون هناك تدفق داخيل أو خارجي للنقدية(.  

أما محاس��بة املعامالت أس��اس االس��تحقاق فيتم اإلقرار بها عند حدوثها، عندما يتم اتخاذ 

القرار بإجراء الصفقة )عندما يتم وضع الطلبية(.

باس��تخدام طلبية لوازم النظافة كمثال، لو كانت منش��أة املعيش��ة املساعدة تستخدم 

النقدية كأساس محاسبي، فإن قيمة الطلبية لن يتم اإلقرار بها، مبعنى، أنها لن تكون متاحة 

يف نظام التقرير املايل حتى يتم كتابة شيك للمورد مقابل اللوازم.  من ناحية أخرى، لو كانت 
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املنشأة تستخدم املحاسبة عىل أساس االستحقاق، فإن معاملة الطلبية سيتم إبالغها للنظام 

املحاس��بي يف وقت إدخال الطلبية لنظام املشريات.  وكام ميكن أن نتصور، فإن االستخدام 

املتزامن للمحاس��بة عىل أساس نقدي وأس��اس االستحقاق سينتج عنه ارتباك كبري، بالتايل ال 

يسمح GAAP باملزيج بني أسلويّب النقدية واالستحقاق.  

:Financial Reporting التقارير المالية

م ملخص  إن النظم املحاس��بية مصممة اللتقاط األنش��طة االقتصادي��ة للمنظمة.  وُيقدَّ

للوضع املايل للمنظمة عرب بياناتها املالية، وهي تس��تند عىل املعادلة املحاس��بية املبينة يف 

العرض )ب-2(.  تنص املعادلة املحاس��بية عىل التكافؤ، )ما متتلك املنظمة يس��اوي الكيفية 

الت��ي تم متويل هذه األص��ول بها(.  أحد الطرق األخرى للنظر إىل املعادلة املحاس��بية هي 

اعتب��ار أن األش��ياء ذات القيمة الت��ي متتلكها املنظم��ة )أصولها( مس��اوية ملصدر األموال 

امُلس��تخَدم لرشاء تلك األصول، عن طريق الديون )وهو ما يس��مى الخصوم( أو من خالل 

مواردها )االس��تثامر حقوق امللكية أو األرب��اح املحتجزة(.  وكام ورد يف العرض )ب-2( فإن 

املصطلح��ات الخاصة باألصول اململوكة يختلف بني املنظ��امت الهادفة للربح وغري الهادفة 

للربح.  ومع ذلك، فإن معاين املعادالت نفسها واحدة، )استخدامات األموال تساوي مصادر 

األموال(.  واملصطلح الخاص باملوارد التي متلكها املنظامت الهادفة للربح هو حقوق امللكية، 

واملصطل��ح امُلس��تخَدم من ِقَبل املنظامت غري الهادفة للربح ه��و صايف األصول.  وبناًء عىل 

املعادلة املحاس��بية، هناك ثالثة أنواع من البيانات املالية األساسية:  )1( امليزانية العمومية 

)مؤسس��ات هادفة للربح( وقامئة املركز املايل أو بي��ان الوضع املايل )املنظامت غري الهادفة 

للربح( )2( بيان الدخل )للمنظامت الهادفة الربح( وبيان النش��اط )املنظامت غري الهادفة 

للرب��ح( و )3( بيان التدفقات النقدي��ة )للمنظامت الهادفة للربح وغري الهادفة للربح( كام 

هو موضح يف العرض )ب-2(.  
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عرض )ب-2(:  املعادلة املحاسبية:

املنظمة الهادفة للربح:

األصول = االلتزامات + حقوق امللكية.  

املنظمة غري الهادفة للربح:

األصول = االلتزامات وصايف األصول.  

عرض )ب-3(:  البيانات املالية األساسية الثالثة:

ماذا تظهر البيانات املالية
العناوين املستخدمة يف 

املنظامت الهادفة للربح

العناوين املستخدمة يف 

املنظامت غري الهادفة للربح

اململوكة،  األصول  محدد،  بتاريخ  تقارير 

امللكية  وحقوق  املستحقة،  االلتزامات 

األصول  صايف  أو  للربح(  الهادفة  )املنظمة 

)املنظمة غري الهادفة للربح(.  

بيان املركز املايلامليزانية العمومية

بيان الحالة املالية

امليزانية العمومية

تكون  ما  عادة  معينة،  زمنية  لفرة  تقارير 

اإليرادات  املايل(:   )العام  متتالني  شهراً   12

بواسطة  املتحملة  والنفقات  املستلمة، 

اإليرادات واملرصوفات  بني  الفارق  املنظمة.  

هو الربح أو الخسارة )املنظمة الهادفة للربح( 

أو الفائض أو العجز )غري الهادفة للربح(.  

بيان النشاطبيان الدخل

بيان العمليات

تقارير لفرة زمنية معينة، عادة ما تكون 12 

شهراً متتالني )العام املايل(:  تبادل األموال بني 

مصادر  وِذكر  الخارجية،  واألطراف  املنظمة 

النقدية املستلمة )مثال:  مبيعات الخدمات( 

باإلضافة  العمليات  النقدية يف  واستخدامات 

إىل أي ترتيبات مالية مثل االستثامر.  

بيان التدفقات النقديةبيان التدفقات النقدية

هن��اك فرق آخر بني املنظ��امت الهادفة للربح وغري الهادفة للرب��ح هو مفهوم امللكية.  

املنظ��امت الهادفة للربح لديها مس��اهمون يس��تثمرون يف املنظمة من خالل رشاء حصص 

من األس��هم، مام يجعل املس��اهمني لهم حق ملكية يف املنظمة.  إن مجموع االس��تثامرات 
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يف األس��هم يف املؤسس��ة الهادفة للربح هو جزء مام يش��ار إليه باس��م حقوق املساهمني.  

ميكن تس��مية حقوق املس��اهمني برأس املال أو القيمة الصافية.  وإذا تجاوزت قيمة أصول 

املنظ��امت ديونها، متثل حقوق املس��اهمني األموال التي س��تبقى يف ح��ال قامت املنظمة 

بتصفية كل أصولها )بيع األصول( وسداد جميع ديونها )الخصوم(.  وميكن أن تشمل حقوق 

املساهمني أيضاً إيرادات أو أرباح قررت إدارة املؤسسة االحتفاظ بها أو إعادة استثامرها يف 

نفس��ها.  قد تدفع املنظامت الهادفة للربح األرباح، أو صايف الدخل، إىل املس��اهمني كأرباح 

أو توزيعات أو ميكن أن تحتفظ باألرباح بغرض توفري املوارد للمنظمة.  ويش��ار إىل األرباح 

غري املوزعة عىل املساهمني ب� األرباح املحتَجزة.  

ك مبعن��ى الكلمة، وبالت��ايل ليس بها  إن املنظ��امت غ��ري الهادف��ة للربح ليس له��ا ُمالَّ

مس��اهمون؛ ومع ذلك، لديهم أطراف مهتمون برس��الة املنظمة.  يج��وز لألطراف املهتمة 

تقديم مساهامت مالية للمنظمة غري الهادفة للربح، ويف هذه الحالة ُيطَلق عليهم أصحاب 

املصلحة.  املنظامت غري الهادفة للربح ال تدفع أرباحاً أو توزيعات للمساهمني.  ومع ذلك، 

فاملنظ��امت غ��ري الهادفة للربح قد يكون لها أموال باقية بعد دف��ع جميع النفقات، ُيطلق 

عليها “فائض”، والتي ميكن دفعها - وفقاً لتقدير اإلدارة - كأجور للموظفني أو االحتفاظ بها 

أو استثامرها يف املنظمة.

يج��ب مالحظة أنه من وجهة نظر اإلداريني، فإن القرارات الخاصة بإعادة االس��تثامر يف 

منظم��ة “تتم” لنف��س الغرض يف كل من املنظامت الهادفة للرب��ح واملنظامت غري الهادفة 

للربح.  وميكن استخدام األموال امُلعاد استثامرها لرشاء أصول جديدة مثل التقنيات، إعادة 

تشكيل/توس��يع املرافق، واالستحواذ عىل غريها من املنظامت، واالستثامر يف األدوات املالية 

)األسهم والسندات وصناديق االستثامر(، إلخ.  

The Balance Sheet/ الميزاني��ة العمومية/بي��ان المرك��ز المال��ي
:Statement of Financial Position

يعك��س هيكل امليزاني��ة العمومية وبيان املرك��ز املايل املعادلة املحاس��بية:  األصول = 

الخص��وم + حقوق امللكية.  يظهر الش��كل العام للميزانية العمومي��ة وبيان املركز املايل يف 

العرض )ب-4(.  وكام هو موضح يف العرض )ب-4(.  يتم عرض األصول وااللتزامات وحقوق 
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امللكية يف حس��ابات منفصلة.  األصول مدرجة برتيب درجة الس��يولة )أي س��هولة تحويل 

تلك األص��ول إىل نقد( من األصول املتداولة إىل األصول طويل��ة األجل.  و”املتداولة” تعني 

األصول التي ميكن تحويلها إىل نقد خالل سنة واحدة؛ بينام حينام ُتطبق عىل االلتزامات أو 

الخصوم، تعني الديون املس��تحقة التي يجب دفعها يف غضون عام واحد.  والخصوم ُمرَتبة 

بدرجة اس��تحقاقها – االلتزامات/الخصوم املتداولة يليه��ا االلتزامات طويلة األجل.  تتكون 

حقوق امللكية من رأس املال املساهم واألرباح امُلحَتَجزة أو الفائض املحتجز.

عرض )ب-4(:  هيكل امليزانية العمومية وبيان املركز املايل

املنظامت غري الهادفة للربحاملنظامت الهادفة للربح

بيان املركز املايلامليزانية العمومية

األصولاألصول

  األصول املتداولة    األصول املتداولة  

  األصول طويلة األجل   األصول طويلة األجل 

إجاميل األصولإجاميل األصول

االلتزامات وصايف األصول االلتزامات وحقوق امللكية 

  االلتزامات املتداولة   االلتزامات املتداولة 

  االلتزامات طويلة األجل  االلتزامات طويلة األجل

  صايف األصول  حقوق امللكية 

إجاميل االلتزامات وصايف األصولإجاميل االلتزامات وحقوق امللكية

يتم عرض القوائم املالية للمستشفى فريدريك ميموريال )Frederick Memorial( يف 

جميع أنحاء هذا امللحق كمثال عىل البيانات املالية التي تنتجها مؤسس��ة الرعاية الصحية.  

مستش��فى فريدريك ميموريال هي مستش��فى خاصة، ال تهدف للرب��ح، وبها 315 رسيراً، 

وهي تقدم الخدمات الصحية والتعليم حول اختيار منط حياة صحي، والوقاية من األمراض.  

املستش��فى هو حجر الزاوية يف نظ��ام فريدريك الصحي اإلقليمي، ال��ذي متتد خدماته يف 

جميع أنح��اء مقاطعة فريدريك )مرييالند( ومنطقة الواليات األربع املحيطة بها.  يس��جل 

النظام الصحي س��نوياً أكرث من مليوين مريض يف العيادات الخارجية وكذلك 75 ألف زيارة 

إىل قسم الطوارئ، وأكرث من 22 ألف إدخال يف املستشفي.
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يق��دم العرض )ب-5( امليزانية العمومية لفريدريك ميموريال، وتوضح العديد من بنود 

امليزاني��ة العمومية لنظام فريدريك الصحي اإلقليمي املامرس��ات الش��ائعة يف عمل تقارير 

املركز املايل أو الحالة املالية.  

عرض )ب-5(:  رشكة مستشفى فريدريك ميموريال، والرشكات التابعة لها وميزانياتها العمومية 

املدمجة )باآلالف(

30 يونيو

20112010

األصول

األصول املتداولة:

527,295534.805  النقدية وما يعادلها.  

45,97743,158  ذمم املرىض )حسابات املرىض املدينة(، صايف

1,1552,391  املدينون اآلخرون

4,3564,156  املخزون

2,4462,291  مرصوفات مدفوعة مقدماً

3,7022,841  أصول محدودة االستخدام

6L3ILL  وعود مبنح صافية

85.54490.353مجموع األصول املتداولة

180.833181.666  صايف املمتلكات واملعدات

أصول أخرى:

14,00311,091  أصول محدودة االستخدام

2,8962,552  االستثامرات – يقيدها املانح.

2,6652,402  وعود مبنح صافية

105,79567,837  االستثامرات طويلة األجل

3,4234,190  استثامرات أخرى

1,6941,799صايف تكاليف إصدار الديون

177320  أصول أخرى

130.65390.191مجموع األصول األخرى

397,030362,210إجاميل األصول
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االلتزامات وصايف األصول

االلتزامات املتداولة

3,7321,568  استحقاقات حالية من الديون طويلة األجل وااللتزامات باإليجار الرأساملية

2011
30 June

2010

14,50015.869  حسابات دائنة مستحقة الدفع.

21,55318,364  مرصوفات مستحقة

8,1788.048  الدفعات املقدمة من قبل أي طرف ثالث

2.9873.047  االلتزامات املتداولة األخرى

50.95046.896مجموع االلتزامات املتداولة

االلتزامات طويلة األجل، صايف األقساط الجارية:

142,567140.211  الديون طويلة األجل وااللتزامات باإليجار الرأساملية

9,71511,265  عقد مبادلة أسعار الفائدة 

16,47622,416  حساب املعاشات التقاعدية املستحقة

9.4816,605  االلتزامات األخرى طويلة األجل

178.239180,497إجاميل االلتزامات طويلة األجل، صايف األقساط الجارية

229,189227,393إجاميل االلتزامات

صايف األصول:

161,667129.158غري مقيدة

5,1984.683  مقيدة مؤقتاً

976976  مقيدة بشكل دائم

167.811134.817إجاميل صايف األصول 

397,030362,210إجاميل االلتزامات وصايف األصول 

األصول:

- النقدية وما يعادلها - األموال املودعة يف البنوك التجارية أو يف اس��تثامرات عالية السيولة 

ومضمونة مثل سندات الخزينة األمريكية قصرية املدى.  
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- األصول محدودة االس��تخدام - قيمة األصول املتداولة التي فرض املتربعون بها قيوداً تُحد 

من استخدامها.

- ذم��م املرىض )الحس��ابات املدينة للم��رىض(، الصايف - األموال املس��تحقة إما من املرىض 

مب��ارشة أو من ِقَبل أي ط��رف ثالث مثل رشكة التأمني الصح��ي، أو الرعاية الطبية لكبار 

الس��ن )Medicare(، أو املساعدة الطبية للفقراء)Medicaid(.  أما صايف فتعني ببساطة 

أن املستشفى تتوقع أن بعضاً من املبلغ املستحق لن ُيدفع، وبالتايل، فقد خصمت املبلغ 

املتوق��ع عدم دفعه من املبلغ اإلجاميل املس��تحق.  ومتتلك منظ��امت الرعاية الصحية يف 

العادة سياسة لشطب )خصم( الذمم املدينة التي تعد غري ممكنة التحصيل.

- املخزون - القيمة العادلة للوازم واملواد التي سُتسَتهلك يف عملية تقديم الخدمات للمرىض.  

تختار املنظمة وس��يلة لتحديد القيمة العادلة لألصول.  بالنس��بة للمخزون، ستس��تخدم 

سياس��ة التقييم النموذجية أسلوب “س��عر الس��وق أو التكلفة أيهام أقل”.  إن منهجية 

التقييم هذه تعني أنه يف وقت جرد املخزون )إحصاء البنود يف املخزون(، ستس��تند قيمة 

كل بند إما عىل ما ُدِفع وقت رشائها )املعروف أيضاً باس��م التكلفة التاريخية( أو قيمتها 

يف الس��وق يف وقت جرد املخزون، أيهام أقل.  وباإلضافة إىل ذلك، فإن املنظمة س��تعتمد 

سياس��ة اس��تهالك املخزون - إما FIFO )القادم أوالً صادر أوالً( التي تس��تهلك العنارص 

األقدم أوالً، أو LIFO )القادم أخرياً، صادر أوالً( التي تس��تهلك العنارص األحدث أوالً.  إن 

تحديد القيمة العادلة لألصول وكذلك االلتزامات قد يكون مهمة معقدة أحياناً.  

- املرصوف��ات املدفوعة مقدماً – قيمة األصول املتداولة التي تم دفعها، ولكن االس��تخدام 

املس��تهدف لذلك األصل مل يحدث بعد.  إن مفهوم الدف��ع املقدم يرتبط عادة بالنفقات 

التي يتم تحملها كمدفوعات إجاملية، وسُتس��تخَدم أو ُتستَهلك عىل مر فرة من الوقت.  

أقس��ام التأمني املدفوعة لتغطية امللكية والحوادث، ومس��ؤولية املنتج، وأخطاء وس��هو 

املوظ��ف، وتغطية املركبات، أمثلة عىل النفقات التي ُتدَفع كمبلغ إجاميل، إما س��نوياً أو 

نصف س��نوي.  تشمل األمثلة األخرى االش��راكات أو املنشورات، أيام اإلجازات املدفوعة 

للموظ��ف، واإلجازة املرضية املدفوع��ة للموظف.  أي عنرص نفقة يرغب ُمقّدم البضائع/

الخدمات يف قبول دفعة لتوصيلها يف املستقبل سيتم تصنيفها كمرصوف مدفوع مقدماً.  
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- األصول محدودة االس��تخدام )تصنيف ُيس��تخدم يف كل من األصول املتداولة أو أقس��ام 

األصول األخرى يف امليزانية العمومية( – القيمة العادلة لألصول التي فرض املتربعون عليها 

قيوداً أو رشوطاً خاصة باالس��تخدام.  عىل سبيل املثال، لو قدم املتربع منحة للمستشفى، 

ولكنه قّيد اس��تخدام املنحة أو مكاس��بها وحرصها بقس��م حديثي ال��والدة، فإن القيمة 

العادلة لالستثامر سُتدرج يف حساب امليزانية العمومية هذا.  

- الوعود باإلعطاء، صايف )التصنيف املستخَدم يف كل من األصول املتداولة أو أقسام األصول 

األخ��رى يف امليزانية العمومية( - قيمة املَِنح املوعود بتس��ليمها خالل عام واحد )األصول 

املتداولة( أو التي سُتس��لَّم يف وقت يزيد عن عام واح��د )األصول األخرى(.  إن مصطلح 

“صايف” يوصل نفس املعنى الذي ذكرناه س��ابقاً؛ املستشفى ال تتوقع تلقي كل املَِنح التي 

ُوِعَدت بها، وبالتايل قللت إجاميل قيمة الوعود للمبلغ املتسق مع التوقع.  

- صايف املمتل��كات واملعدات )قد ُيطَلق عليه أيضاً حس��اب املمتلكات واآلالت واملعدات(، 

ه��و مجموع القيم��ة الدفرية لألرض وصايف القيم��ة الدفرية لألصول املادي��ة الثابتة أو 

طويلة األجل.  القيمة الدفرية هي التكلفة التاريخية للعنرص.  صايف القيمة الدفرية هي 

التكلفة التاريخية مطروحاً منها االس��تهالك املراكم.  وتهدف املحاسبة عن األصول الثابتة 

إىل تخصي��ص تكلف��ة األصل عىل مدى عمره اإلنتاجي.  لذل��ك، يتم تخفيض قيمة األصول 

الثابتة )كمرصوف( كل عام مببلغ ميثل عمرها املتوقع بشكل عام.  ُيذَكر هذا االنخفاض يف 

بيان الدخل كمرصوف اس��تهالك – وهو مرصوف غري نقدي ميثل املخصصات السنوية من 

التكلفة التاريخية لألصل الثابت.  وتقدر قيمة املمتلكات واملعدات )األصول طويلة األجل( 

بقيمتها التاريخية وليس القيمة الس��وقية العادلة أو قيمة االس��تبدال ألنها - بشكل عام - 

ليس��ت مخصصة للبيع.  ويشمل هذا الحساب قيمة اإليجارات الرأساملية )املعروف أيضا 

باس��م التأجري التموييل(.  ويشري عقد اإليجار الرأس��اميل إىل حالة؛ حيث تستأجر منظمة 

الرعاية الصحية أصاًل لعمرها االفرايض بأكمله.  تنخفض قيمة األصل سنوياً من مدفوعات 

اإليجار ويتم تسجيل دفعات اإليجار كمرصوف نقدي يف بيان األنشطة أو بيان الدخل.

- االس��تثامر طويل األجل - قيمة االس��تثامرات غري املقيدة يف األسهم والسندات، وصناديق 

االس��تثامر املش��رك.  إن التقييم املحدد لهذه االستثامرات هو القيمة السوقية العادلة يف 

تاريخ نرش البيان املايل.  ونظراً ألغراض املحاس��بة الرضيبية، ُتحس��ب قيمة االس��تثامرات 
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طويل��ة األجل إما بالقيمة الس��وقية العادل��ة، أو التكلفة التاريخية، أو القيمة الس��وقية 

العادل��ة أو التكلفة التاريخية أيهام أقل.  االس��تثامرات طويلة األجل عادة ما تكون البند 

األخري يف قسم األصول يف امليزانية العمومية.

االلتزامات وحقوق الملكية )المساهمين(/صافي األصول:

االلتزامات أو الخصومات ُتدرج برتيب االس��تحقاق من االلتزامات املتداولة )املستحقة 

خالل أقل من عام( إىل االلتزامات طويلة املدى )التي تستحق بعد أكرث من عام(.  

- حسابات دائنة:  املبالغ املستحقة للبائعني والدائنني للسلع والخدمات املقدمة، أو بعبارة 

أخرى، الفواتري غري املسددة.

- االلتزامات طويلة األجل:  القيمة السوقية العادلة لاللتزامات ذات تواريخ االستحقاق التي 

تتجاوز سنة واحدة.  وتتضمن االلتزامات الشائعة طويلة األجل الرهون العقارية، وأوراق 

الدفع، والس��ندات.  إن مصطلح “أوراق” هو مصطلح عام يس��تخدم لاللتزامات الرسمية 

املكتوب��ة )العقود( للبنوك أو الدائنني اآلخرين.  قد تنطوي األوراق أو قد ال تنطوي عىل 

ضامنات.  الضامن هو أحد األصول التي تعهد بها املقرض يف حالة التخلف عن الس��داد 

)عدم قدرة املقرض عىل السداد يف وقت استحقاقها(.  لو حدث تخلف عن السداد، فإن 

امُلقرض قد يستوىل عىل الضامنات أو يبيعها لتلبية التزام املقرض للمقرض.

- املصاري��ف املس��تحقة:  قيم��ة نفقات معينة مث��ل املرافق التي تم حس��ابها كمرصوف 

)املسجلة يف بيان األنشطة أو بيان الدخل(، ولكن مل يتم تحويلها إىل بائع بعد.

- ص��ايف األص��ول - غري مقيدة:  قيمة ص��ايف األصول التي ال تقيدها ال��رشوط التي تفرضها 

الجهات املانحة.

- صايف األصول - مقيدة مؤقتاً:  قيمة صايف األصول ذات االستخدامات املحدودة بسبب رشوط 

الجهات املانحة، وهذه القيود إما أن تنتهي مع مرور الوقت أو من خالل ترصفات املستشفى.

- صايف األصول – مقيدة دامئاً:  قيمة صايف األصول مع قيود الجهات املانحة املحددة الخاصة 

باالستخدام، والتي ّنص املانح أنها لن تنتهي ال مع الوقت وال بأي ترصفات من املستشفى.  

- إج��اميل االلتزامات وصايف األصول:  مبلغ إج��اميل االلتزامات وإجاميل صايف األصول يجب 
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أن يس��اوي قيمة إجاميل األصول.  يجب أن تكون امليزانية العمومية متوازنة – يجب أن 

تساوي إجاميل األصول إجاميل االلتزامات + صايف األصول.  

 The Income Statement/Statement of بيان الدخل/بيان األنشطة

:Activities

عىل غرار امليزانية العمومية، يستند هيكل بيان الدخل وبيان األنشطة )أو بيان العمليات( 

عىل معادلة بسيطة لبيان الدخل وبيان األنشطة:  األرباح = اإليرادات - املرصوفات.  يظهر 

الشكل العام لبيان الدخل وبيان األنشطة يف العرض )ب-6(.  إن اإلطار الزمني الذي تغطيه 

املعلومات يف بيان الدخل أو بيان األنشطة يشمل عادة سنة واحدة، وتحديداً، السنة املالية 

للمنظمة التي ُتِعد التقرير.  ومع ذلك، ميكن إعداد هذه التقارير املالية ألي فرة مثل شهر 

أو س��نة إىل اآلن؛ ومع ذلك، ُتس��تخدم البيانات كتقارير إىل املساهمني، وأصحاب املصلحة، 

وامُلرشعني، ويكون اإلطار الزمني للتقرير هو السنة املالية.
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عرض )ب – 6(:  هيكل بيان الدخل وبيان األنشطة

املنظامت غري الهادفة للربحاملنظامت الهادفة للربح

بيان الدخلبيان الدخل

اإليرادات غري املقيدةاإليرادات

 صايف إيرادات خدمة املرىض   املبيعات

  إيرادات تشغيلية أخرى   خصومات أقل

  هدايا   صايف املبيعات

  إجاميل اإليرادات غري املقيدة   إجاميل املبيعات

املرصوفات التشغيليةاملرصوفات التشغيلية

  تكلفة البضاعة املباعة  تكلفة البضاعة املباعة

  مرصوفات العاملني  مرصوفات العاملني

  املرافق  املرافق

  التأمني  التأمني

  اإلهالك  اإلهالك

  إجاميل املرصوفات التشغيلية  إجاميل املرصوفات التشغيلية

اإليرادات التشغيليةاإليرادات التشغيلية

اإليرادات واملرصوفات األخرىاإليرادات واملرصوفات األخرى

  الربح )الخسارة( يف بيع األصول  الربح )الخسارة( يف بيع األصول

  مكاسب )خسارة( االستثامر   مكاسب )خسارة( االستثامر 

  مصاريف غري تشغيلية  مصاريف غري تشغيلية

صايف إجاميل إيرادات أخرىصايف إجاميل إيرادات أخرى

الفائض )العجز( الربح )الخسارة(

 عموم��اً، يتم فص��ل اإلي��رادات والنفقات املرتبط��ة بعمليات املنظمة ع��ن اإليرادات 

واملرصوفات غري التش��غيلية.  الفرق بني االثنني هو أن إيرادات ومرصوفات العمليات هي 

نتيجة مبارشة لتحقيق مهمة املنظمة، يف حني أن اإليرادات واملرصوفات غري التشغيلية هي 

تابعة ملهمة املنظمة وداعمة لها.  
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يقدم العرض )ب-7( بيان عمليات مستش��فى فريدريك ميموريال.  وتوضح العديد من 

بن��ود بيان عمليات نظام فريدريك الصحي اإلقليمي املامرس��ات الش��ائعة يف عمل تقارير 

املركز املايل أو الحالة املالية.  

العرض )ب-7(:  رشكة مستشفى فريدريك ميموريال، والرشكات التابعة لها وبيان عملياتها املدمج )باآلالف(:

نهاية العام يف 30 يونيو

20112010

اإليرادات غري املقيدة وغريها من أشكال الدعم:

$5341,584304,786 صايف إيرادات خدمة املريض

9,8316,719 إيرادات التشغيل األخرى

2,2941,965 الهبات والوصايا والتربعات

3682.368صايف األصول املفرج عنها من تقييد استخدامها يف العمليات

354.077315.838إجاميل اإليرادات غري املقيدة وغريها من أشكال الدعم

مرصوفات التشغيل:

140.080128.402 الرواتب واألجور

35,40132,228 استحقاقات املوظفني

11,76811,465 األتعاب املهنية

49,86945,060 تكلفة البضاعة املباعة

10,7409,295 اللوازم

32,70828,928 خدمات العقود

11,99610,711 أخرى

4,5414,390 املرافق

4,7372,707 تأمني

19,30418,301 اإلهالك واستهالك الدين

4,6654,357 الفائدة

13.80112.821 توفري لحسابات غري قابلة للتحصيل

339.610308.665إجاميل تكاليف التشغيل

14.4677.173الدخل التشغييل

 صايف الدخول األخرى:
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514 أرباح بيع أصول

)1.802(3,893صايف مكاسب )خسارة( االستثامر

8,3918.414صايف التغيري يف املكاسب غري املحققة الناتجة عن تداول األوراق املالية

)5.836()1.068(صايف الخسائر املحققة وغري املحققة الناتجة عن عقد مبادلة أسعار الفائدة

61291صايف إيرادات أخرى غري تشغيلية

11.2821.081صايف إجاميل إيرادات أخرى

25,7498,254فائض اإليرادات غري املقيدة وغريها من أشكال الدعم يف النفقات

تغيريات أخرى يف صايف املوجودات غري املقيدة:

)7,037(6,504تسوية املعاشات التقاعدية

256640التحرر من القيود.

$ 1,857$30,509الزيادة يف صايف األصول غري املقيدة

اإلي��رادات غري املقيدة وأنواع الدع��م األخرى - األموال من أربعة مصادر:  )1( خدمات 

املريض )2( اإليرادات التش��غيلية األخرى مثل الخدمات الغذائية، والصيدلية، ومحالت بيع 

ر األموال بعد انتهاء  الهدايا )3( مس��اهامت من املانحني التي ُتعطى ب��دون قيود.  )4( توفُّ

القيود املانحة.

املرصوفات التش��غيلية - األموال املنفقة عىل األنش��طة التي تش��كل جزءاً ال يتجزأ من 

مهمة املستشفى.  من بني مجموعة الحسابات املذكورة هناك حساب باسم “تكلفة السلع 

املباع��ة”.  وتجدر اإلش��ارة إىل أن قيمة تكلف��ة البضاعة املباعة )تكلف��ة البضاعة املباعة( 

مشتق من استهالك العنارص من حساب املخزون التي ميكن إيجادها يف امليزانية العمومية 

للمستشفى.

صايف الخس��ائر املحققة وغري املحققة من عقد مبادلة س��عر الفائدة:  إن عقود مبادلة 

س��عر الفائدة هي أدوات مالية تس��تخدمها املنظامت لتخفيف الخط��ر املايل )عدم اليقني 

بش��أن مبلغ الفائدة املس��تحقة يف أي فرة( املرتبط مع دين السندات ذات املعدل املتغري.  

إن الس��ند ذا سعر الفائدة املتغري هو الذي ترتبط فيه الفائدة املستحقة مع معدل أو سعر 

مقبول عىل نطاق واسع مثل »سعر الفائدة السائد بني البنوك يف لندن« )LIBOR(، وبالتايل 

ميكن أن يتغري دورياً مع تغري س��عر فائدة املعيار.  إن الس��ند ذا س��عر الفائدة الثابت هو 
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الذي لن يتغري سعر فائدته من وقت إصداره حتى تاريخ استحقاقه.  يف هذه الحالة، دخلت 

مستشفى فريدريك ميموريال يف اتفاقية مبادلة سعر الفائدة مرتبط بإصدار سندات بسعر 

فائدة متغري لتمويل بعض من احتياجاتها الرأس��املية.  إن الخس��ارة املتحققة متثل مقدار 

املال الذي تفقده املستش��فى فعلي��اً من خالل تنفيذ جزء من عقد مبادلة س��عر الفائدة، 

وأي جزء من الخس��ارة الكلية ومل يتحقق هو مبلغ مل يتحول إىل أموال متبادلة، ولكنه ميثل 

 GAAP خسارة محتملة عند تحويله إىل نقدية أو عند تحققه.  إن املحاسبة تعكس تطبيق

عىل عقد مبادلة سعر الفائدة.  

الزي��ادة يف صايف األصول غ��ري املقيدة:  قيمة الفائض التي ذكرتها مستش��فى فريدريك 

ميموريال.  إن قيمة الزيادة يف صايف األصول غري املقيدة متضمن يف بند إجاميل صايف األصول 

ر  يف امليزاني��ة العمومية التي يف الع��رض )ب-5(.  وتقرير الفائض مطابق للطريقة التي ُيَقرَّ

به��ا الربح يف املنظامت غري الهادفة للربح.  أما يف املنظامت الهادفة للربح، فإن قيمة الربح 

سيتم تضمينها يف بند “األرباح املحتجزة” يف امليزانية العمومية.  

:The Statement of Cash Flows بيان التدفقات النقدية

كام هو الحال مع امليزانية العمومية وبيان الدخل، يستند هيكل بيان التدفقات النقدية 

ع��ىل معادلة بس��يطة:  التغري يف النقدي��ة = النقدية من العمليات + النقدية من أنش��طة 

االستثامر + النقدية من األنشطة التمويلية.  إن العمليات هي أنشطة تسعى لتحقيق مهمة 

املنظمة، أنش��طة االستثامر تقوم بإضافة أو إزالة األصول الثابتة، وترتبط األنشطة التمويلية 

مع إصدار وس��داد الدي��ون، وإصدار ورشاء األوراق املالية )ينطب��ق عىل املنظامت الهادفة 

للربح(.  يظهر الش��كل العام لقامئة التدفقات النقدية يف العرض )ب-8(.  إن اإلطار الزمني 

الذي تغطيه املعلومات يف بيان التدفقات النقدية يشمل عادة سنة واحدة، وتحديداً، السنة 

املالي��ة للمنظم��ة التي ُتِعد التقرير.  ومع ذلك، ميكن إعداد ه��ذه التقارير املالية ألي فرة 

مثل ش��هر أو سنة إىل اآلن؛ ومع ذلك، ُتس��تخدم البيانات كتقارير إىل املساهمني، وأصحاب 

املصلحة، وامُلرشعني، يكون اإلطار الزمني للتقرير هو السنة املالية.
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عرض )ب-8(:  هيكل بيان التدفقات النقدية

بيان التدفقات النقدية

)املنظمة الهادفة للربح(

بيان التدفقات النقدية

)املنظمة غري الهادفة للربح(

األنشطة التدفقات النقدية من العمليات  عن  الناتجة  النقدية  التدفقات 

التشغيلية

  الربح )الخسارة( 

  اإلهالك 

  التغريات يف األصول وااللتزامات 

  الفائض )النقص( 

  اإلهالك 

  التغريات يف األصول وااللتزامات 

التدفقات النقدية من األنشطة االستثامريةالتدفقات النقدية من األنشطة االستثامرية 

  اإلضافات لألصول الثابتة 

  االستحواذات 

  أخرى 

  اإلضافات لألصول الثابتة 

  االستحواذات 

  أخرى

صايف النقدية املستخدمة يف األنشطة االستثامرية صايف النقدية املستخدمة يف األنشطة االستثامرية 

التدفقات النقدية من التربعات والتمويلالتدفقات النقدية من أنشطة التمويل 

  صايف التغري يف االقراضات

  التوزيعات النقدية املدفوعة

  أخرى 

  العوائد من املساهامت

صايف النقدية الناتجة عن أنشطة التربع والتمويل

صايف الزيادة )النقص( يف النقدية

النقدية يف بداية العام صايف النقدية الناتجة عن أنشطة التمويل 

النقدية يف نهاية العامصايف الزيادة )النقص( يف النقدية

النقدية يف بداية العام 

النقدية يف نهاية العام

ق��د يبدو بيان التدفقات النقدية متطابقاً للوهل��ة األوىل بني كل من املنظامت الهادفة 

للربح وغري الهادفة للربح، ولكن هناك اختالفاً مهاًم موجود يف جزء األنش��طة التمويلية يف 

بي��ان التدفق��ات النقدية.  إن كاًل من املنظامت الهادفة للرب��ح وغري الهادفة للربح تقرض 

أم��واالً، ولكن املنظ��امت الهادفة للربح فقط ميك��ن أن تدفع توزيعات أو ُتصدر أس��هاًم، 

واملنظ��امت غري الهادفة للربح هي فقط التي ميكنها املش��اركة يف أنش��طة جمع التربعات 

والحصول عىل املساهامت واملنح املعفية من الرضائب من املتربعني.  
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يقدم العرض )ب-9( بيان التدفقات النقدية ملستش��فى فريدريك ميموريال.  تش��مل 

األقسام الرئيسية من البيان:  

عرض )ب-9(:  رشكة مستشفى فريدريك ميموريال، والرشكات التابعة لها.  البيانات املدمجة 

للتدفقات النقدية )باآلالف(:

العام ينتهي يف 30 يونيو

20112010

التدفق النقدي الناتج عن األنشطة التشغيلية

$392$33,024التغيري يف صايف األصول

عن  الناتجة  النقدية  صايف  إىل  األصول  صايف  يف  التغيري  لتسوية  التعديالت 

األنشطة التشغيلية

19,30418,301اإلهالك واستهالك الدين

204194استهالك خصم اإلصدار األصيل وتكاليف إصدار السند 

)362(384حقوق امللكية يف )األرباح( الخسائر يف املشاريع املشركة 

-143التغيري يف األصول األخرى 

)14()5(األرباح من بيع املمتلكات واملعدات 

-)3,300(األرباح من بيع مرشوع مشرك 

-)620(االستثامر يف الرشكات التابعة

)8,414()8,391(صافريالتغيري يف املكاسب غري املتحققة يف تداول األوراق املالية

4,039)1,338(العائدات من الخسائر )األرباح( املتحققة عىل االستثامرات – التداول

)5,940()28,573(زيادة االستثامرات – تداول

)140()2,716(صايف زيادة األصول مقيدة االستخدام – تداول 

)1.543()624(العائدات من املساهامت املقيدة

1,582)165(التغيري يف التربعات املستحقة

1,0685,836صايف الخسائر املتحققة وغري املتحققة عىل عقد مبادلة سعر الفائدة

التغيري يف األصول التشغيلية وااللتزامات 

)3,698()1,583(الحسابات املستحقة، من املرىض وغريهم

717)355(املخزون واألصول األخرى 
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2,604)1,369(الحسابات الدائنة

3,18988املرصوفات املستحقة 

9,109)5,940(مرصوف املعاش املستحق

130843دفعات مقدمة من دافعني من طرف ثالث

)707()60(التزامات أخرى قصرية األجل

2,8761,836التزامات أخرى طويلة األجل

5,28324,723صايف النقدية املقَدَمة من األنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية املستخدمة يف األنشطة االستثامرية

14)1,057(صايف زيادة )انخفاض( األصول مقيدة االستخدام – عدم تداول

)2.618()2.620(الخسائر املتحققة يف عقد مبادلة سعر الفائدة

)20,726(114,322(مشريات املمتلكات واملعدات 

2,445523العوائد من بيع األصول 

-4,000العوائد من بيع املرشوع املشرك 

3001.102أنشطة استثامرية أخرى 

)21,705()11,254(صايف النقدية املستخدمة يف األنشطة االستثامرية

التدفقات النقدية من أنشطة جمع التربعات والتمويل

6241,543العوائد من املساهامت املقيدة 

)2,308()2,163(تسديدات القروض طويلة األجل

)765()1,539(التدفقات النقدية من أنشطة جمع التربعات والتمويل

2.253-)7,510(صايف الزيادة )االنخفاض( يف النقدية وما يعادلها

34.80532,552النقدية وما يعادلها يف بداية العام 

$34.805$527.295النقدية وما يعادلها يف نهاية العام 

اإلفصاحات امُلكملة

 $  $6,584إيجار رأساميل جديد

$4,387$4.655 النقدية املدفوعة كفائدة      

- التدفقات النقدية الناتجة عن األنشطة التشغيلية:  التدفقات النقدية الداخلية والخارجة 

من األنشطة املرتبطة بتحقيق مهمة املنظامت.  
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- التغري يف صايف األصول:  قيمة املكاسب من بيان العمليات.  يربط هذا امُلدَخل أيضاً بيان 

العمليات مع بيان التدفق النقدي.  ومن هذه النقطة وصاعداً يف بيان التدفقات النقدية، 

س��يتم تقرير كل التعديالت التي تعكس التغيريات يف الحساس��ات يف بيان املركز املايل أو 

امليزانية العمومية.  

- اإلهالك واالس��تهالك:  )ارجع ملناقش��ة اإلهالك يف صفح��ة 430( – اإلهالك هو مرصوف 

غ��ري نقدي ُيذكر يف بيانات الدخول )بيان العمليات(.  ونظ��راً لكونه مرصوفاً، فإنه يقلل 

املكاسب، ولكن النفقات غري النقدية ال تسبب أي تغيري يف أي من فئات األصول النقدية، 

من ثم، التغيري يف صايف األصول أو الدخل التش��غييل أو الخس��ارة يج��ب تعديله بقيمة 

اإله��الك من أجل تس��وية اإلزالة الواضح��ة للنقدية، من خالل إدراج اإلهالك يف قس��م 

النفقات يف بيان الدخل.  بصيغة أخرى، يجب إضافة اإلهالك إىل املكاس��ب أو الخس��ائر 

للحصول عىل القيمة النقدية الحقيقية للمكسب أو الخسارة.  

- التغ��ريات يف األصول وااللتزامات التش��غيلية:  ينخفض مبل��غ النقدية بالزيادات يف قيمة 

األصول، واالنخفاضات يف االلتزامات.  عالوة عىل ذلك، فإن مبلغ النقدية يزيد باالنخفاضات 

يف قيمة األصول أو الزيادات يف قيمة االلتزامات.  

- التدفقات النقدية املستخدمة يف أنشطة االستثامر:  إن تدفقات األموال الداخلية والخارجية 

مرتبطة مع بيع ورشاء األصول طويلة األجل وأدوات االستثامر.  

- التدفقات النقدية من جمع التربعات واألنش��طة التمويلي��ة:  التدفقات النقدية الداخلة 

والخارجة عرب املعامالت مع املتربعني والدائنني.  

- النقدية وما يعادلها يف نهاية العام:  قيمة النقدية املذكورة يف قسم األصول يف بيان املركز 

املايل أو امليزانية العمومية.  

:Financial Performance Analysis تحليل األداء المالي

إن التقاري��ر املالية مهمة يف حد ذاتها، ولكنها تحت��اج إىل تحليل لتوفر معلومات صنع 

قرار إدارية واس��تثامرية مفيدة.  إن تحليل النس��بة هو طريقة ش��ائعة لتقييم األداء املايل 

للمؤسس��ة.  وتظهر مقاييس األداء املايل التقليدي��ة يف العرض )ب-10( للمنظامت الهادفة 

للربح وغري الهادفة للربح.  هذه اإلجراءات التحليلية تتناول مفاهيم األداء املايل التالية.
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عرض )ب-10(:  معادالت قياس األداء املايل

مقاييس السيولة 

املنظمة الهادفة للربح

النسبة الحالية = األصول املتداولة - االلتزامات املتداولة

االلتزامات   - املدينة(  الذمم   + )النقدية   = السيولة  نسبة 

املتداولة

النسبة الحالية = األصول املتداولة - االلتزامات املتداولةاملنظمة غري الهادفة للربح

االلتزامات   - املدينة(  الذمم   + )النقدية   = السيولة  نسبة 

املتداولة

مقاييس الربحية والعائد عىل االستثامر 

املنظمة الهادفة للربح 

العائد عىل حقوق امللكية = صايف الدخل – حقوق املساهمني.  

النسبة التشغيلية = الدخل التشغييل – إجاميل املبيعات.

العائد عىل صايف األصول = التغريات يف صايف األصول – إجاميل املنظمة غري الهادفة للربح

صايف األصول.  

نسبة الدخل التشغييل = الدخل التشغييل – إجاميل اإليرادات 

غري امُلقيدة.

مقاييس معدل دوران األصول 

املنظمة الهادفة للربح

إجاميل   – املبيعات  إجاميل   = األصول  إجاميل  دوران  معدل 

األصول.  

األصول  املبيعات –  املتداولة = إجاميل  األصول  معدل دوران 

الحالية.  

األصول   – املبيعات  إجاميل   = الثابتة  األصول  دوران  معدل 

طويلة األجل.  

معدل دوران إجاميل األصول = إجاميل اإليرادات غري املقيدة املنظمة غري الهادفة للربح

– إجاميل األصول.  

معدل دوران األصول املتداولة = إجاميل اإليرادات غري املقيدة 

– األصول املتداولة.

صايف   – املبيعات  إجاميل   = الثابتة  األصول  دوران  معدل 

املمتلكات واملعدات .

مقاييس الرفع املايل 

منظمة هادفة للربح 

نسبة الدين إىل األصول = )االلتزامات املتداولة + االلتزامات 

طويلة األجل( – إجاميل األصول.  

 + املتداولة  )االلتزامات   = امللكية  حقوق  إىل  الدين  نسبة 

االلتزامات طويلة األجل( - حقوق امللكية.
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نسبة الدين إىل األصول = )االلتزامات املتداولة + االلتزامات منظمة غري هادفة للربح 

طويلة األجل( – إجاميل األصول.  

 + املتداولة  )االلتزامات   = امللكية  حقوق  إىل  الدين  نسبة 

االلتزامات طويلة األجل( – إجاميل صايف األصول.

- الس��يولة:  تقيس قدرة املنظمة عىل دفع فواتريها، واألكرث أهمية، أنها تحدد ما إذا كانت 

املنظمة مُتول األصول بالتزامات مش��ابهة.  بصفة عام��ة، يجب أن مُتوَّل األصول املتداولة 

بالكامل بواسطة االلتزامات املتداولة )نسبة 1:1(.  

- الربحية والعائد عىل االس��تثامر – تقيس الكفاءة التي تس��تخدم به��ا املنظمة رأس املال 

املساهم أو املستثمر يف املنظمة، وتعيد االستثامر عرب احتجاز األرباح.  

- معدل دوران األصول – يقيس العالقة بني إنتاج اإليراد )املبيعات( واالستثامرات يف األصول، 

وتشري القيم املنخفضة إىل أعامل كثيفة األصول، بينام تشري القيم العالية إىل كثافة أصول 

أق��ل، مام يعني أنه مطلوب اس��تثامرات أقل إلنت��اج كل دوالر من اإليراد، ويقيس الرفع 

املايل درجة اعتامد املنظمة عىل الدين لتمويل عملياتها، وبالتايل تعرضها للخطر املايل.  

تطبيق مقاييس تحليل األداء املايل عىل مستش��فى فريدريك ميموريال )FMH( ُمقدم 

يف العرض )ب-11(.  إن القيم الدوالرية املوضحة يف العرض )ب-11( مش��تقة من البيانات 

املالية املوجودة يف العرض )ب-5( و)ب-7( و)ب-9(.  

إن مقيايّس الس��يولة، النسبة الحالية، ونسبة األموال املتاحة، تشري إىل أنه بالرغم من أن 

 FHM عام 2011 أظهر بعض التدهور يف وضع س��يولة املستش��فى عن ع��ام 2010، إال أن

عالية السيولة مع 50% عىل األقل أصول سائلة أكرث من االلتزامات املتداولة.  وكقاعدة عامة، 

نسب السيولة التي تتجاوز 1.25 تعد ممتازة، واألقل من 1.0 تشري إىل أن املنظمة تعاين من 

نقص يف األصول السائلة، ولكن مقارنة السيولة مع املستشفيات األخرى ذات الحجم املامثل، 

  .FMH وقاعدة العمالء املامثلة خالل نفس الفرة الزمنية سيقدم مؤرش أفضل عىل سيولة
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عرض )ب-11(:  األداء املايل ملستشفى فريدريك ميموريال 2010-2011 )بآالف الدوالرات(

20112010

السيولة

النسبة الحالية = 
/ 85,544

50,950

/ 90,353

46,896

1.681.93النسبة الحالية = 

نسبة األموال املتاحة = 
 45,977+ 27,295(

/ )1,155+
50,950

/ )2,391 + 43,158+ 34,805(
46,896

نسبة األموال املتاحة = 
74,427

50.950

80,354

46.896

1.461.71نسبة األموال املتاحة = 

الربحية والعائد 

عىل االستثامر

20112010

العائد عىل صايف األصول = 
/ 33,024

167,841

/ 392

34,817 1

0.29%19.68%العائد عىل صايف األصول =

نسبة الدخل التشغييل = 
 / 14,467

354,077

/ 7,173

315,838

0.0410.023نسبة الدخل التشغييل =

20112010

معدل دوران األصول 

معدل دوران إجاميل األصول = 
/ 354,077

397,030
/ 315,838

362,210

0.87 مرة0.89 مرةمعدل دوران إجاميل األصول = 

معدل دوران األصول املتداولة = 
/ 354,077

85,544

/ 315,838

90,353

3.50 مرة 4.14 مرة معدل دوران األصول املتداولة =

معدل دوران األصول الثابتة =
/ 354,077

180,833

 / 315,838

181,666

1.74 مرة 1.96 مرة معدل دوران األصول الثابتة =
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20112010

الرفع املايل

نسبة الدين إىل األصول =

 +50,950(

 / )178,239

397,030

46,896(

 / )180,497 +

362,210

0.5770.628نسبة الدين إىل األصول =

نسبة الدين إىل حقوق امللكية =

50,950(

 / )178,239 +

167,841

46,896(

 / )180,497+

134,817

1.3661.687نسبة الدين إىل حقوق امللكية =

إن كاًل من مقيايّس الربحية والعائد عىل االس��تثامر – العائد عىل صايف األصول ونس��بة 

الداخل التش��غييل – أظهرا تحس��ناً من عام 2010 لعام 2011.  عىل س��بيل املثال، يف عام 

2010، حققت FMH عائداً أقل من 30 سنت عىل الدوالر يف صايف األصول املستثمرة، ولكن 

يف 2011، حققت عائد حوايل 20$ للدوالر يف صايف األصول املس��تثمرة.  تحسنت وتحسنت 

نسبة الدخل التشغييل من 2010 إىل 2011 أيضاً، وتضاعفت تقريباً من 2.3% إىل 4.1%.  إن 

نس��بة الدخل التشغييل ميكن تفسريها أيضاً بأنها الهامش التشغييل، والتي تشري إىل العالقة 

بني اإليرادات والتكاليف التش��غيلية.  إن الهامش التشغييل ملستشفى فريدريك ميموريال 

ميك��ن وصفه بأنه رفي��ع، ولكنه إيجايب، ومرة أخرى يتطلب األمر مقارنة مع املستش��فيات 

املشابهة يف نفس الفرة الزمنية.  

إن إج��اميل مع��دل دوران األصول ل� FMH كان 0.89 م��رة يف 2011، و 0.87 يف 2010، 

وهو ما يش��ري إىل أن املستش��فى هي منظمة كثيفة األصول، مام يعني أن كميات كبرية من 

األص��ول مطلوبة لتحقيق اإليراد.  من خالل بحث مع��دل دوران األصول الثابتة ومعدالت 

دوران األصول املتداولة، ُكِشف أن األصول الثابتة )املمتلكات، املصنع، املعدات( تساهم يف 

كثافة األصول يف املستشفى أكرث من األصول املتداولة، كام ميكن أن نتوقع.  

فيام يتعلق بالرفع املايل، كان متويل FMH يزيد بالنصف عن أصولها مع الدين )نس��بة 

الدين إىل األصل بلغت 0.63 يف 2010 و 0.58 يف 2011(.  إن نسب الرفع تعكس القرارات 
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اإلداري��ة املتعلقة مبصادر التمويل طويل املدى للمستش��فى، وهو ما يش��ري إىل أن اإلدارة 

مرتاحة مع متويل الدين أكرث من متويل حقوق امللكية.  

:Financial Forecasting التوقع المالي

إن تطوير البيانات املالية الش��كلية هو جزء ال يتجزأ من وضع امليزانية ملنظمة الرعاية 

الصحي��ة.  تق��دم البيانات املالية قالباً ممتازاً لتطوير امليزاني��ات.  كل بند يف امليزانية يجب 

صياغته بحرص فيام يخص تطوير البيانات واالفراضات بشأن دوافع كل بند.  كمثال، تحديد 

املش��اريع الرأس��املية )املباين، واملعدات غالية الثمن، والعيادات، إل��خ( وتوقيتها باإلضافة 

إىل وض��ع افراض بش��أن معدالت الفائدة هو جزء ال يتجزأ من وضع امليزانية الرأس��املية، 

ولي��س هذا فقط، ولكن أيضاً البيان الش��كيل للتدفقات النقدي��ة وامليزانية العمومية.  إن 

فحص البيانات الخاصة مبزيج املرىض، واتجاهات السداد الخاصة بالدفع من الطرف الثالث، 

ومعدالت تعويض املساعدة الطبية والرعاية الطبية، وتأثري قانون الرعاية معقولة الثمن أمور 

جوهرية يف وضع امليزانية التش��غيلية املفصلة.  إن امليزانية التشغيلية املفصلة سوف تنتج 

اإليرادات املتوقعة وبيانات النفقات التي يجب اس��تخدامها لعمل البيان الشكيل لألنشطة 

)أو بيان الدخل(، والذي سيؤدي بدوره إىل ميزانية عمومية شكلية وبيان التدفقات النقدية.  
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مالحظات:
1- املعلومات حول FASB. متاحة عىل الرابط:

 http://www.fasb.org/jsp/FASB/Page/SectionPage&cid=1176154526495

2- الحقائق عن “GASB” متاحة عىل الرابط التايل: 

http://www.gasb.org/cs/BlobServer?blobcol=urldata&blobtable=MungoBlobs&blo

bkey=id&blobwhere=1175824006278&blobheader=application%2Fpdf

أو  إنشاء  للربح  الهادفة  غري  للمستشفيات  بالنسبة  الشائع  من  أصبح  الصحية،  الرعاية  صناعة  يف   -3

الحصول عىل رشكات هادفة للربح للدخول يف مشاريع مشركة ربحية )عىل سبيل املثال: املرشوع 

املشرك بني Ascension Health وOak Hill Capital Partners املذكور يف جو كارلسون تحت 

تنقذ  أن  ميكن  إنها  يقولون  التي  األسهم  صياغة  ورشكة  الصعود،  رشكة  الخالص:  "تقديم  مسمى، 

املستشفيات الكاثوليكية،" Modern Healthcare )21 فرباير 2011(.  هذا وتقوم املستشفيات غري 

الهادفة للربح التي لديها رشكات هادفة للربح بإعداد بيانات مالية تجمع بني تقارير املكونات غري 

الربحية مع املكونات الربحية وقد تستخدم عناوين القوائم املالية للمنظامت الربحية؛ ومع ذلك؛ 

فإن محتويات التقارير تستخدم مصطلحات غري ربحية. يطلق عىل دمج البيانات املالية للرشكات 

الفرعية "الدمج"، وتتضمن هذه البيانات املالية عموًما مصطلح "الدمج" يف عنوانها.

4- البيانات املالية ملستشفى فريدريك التذكاري متوفرة عىل موقع: 

http://www.fmh.org/workfiles/FMH2011Statements.pdf.  

استخدام  يتم  ال  كام  املالية.  البيانات  من  يتجزأ  ال  املالية هي جزء  بالبيانات  املرفقة  واملالحظات 

البيانات املالية ملستشفى فريدريك التذكاري إال بإذن مسبق.

باملستشفى،  الخاصة  واملعامالت  الحسابات  "تشمل  التذكاري  فريدريك  ملؤسسة  املالية  البيانات   -5

والرشكة الربحية الفرعية، ورشكة 

 )FHSC؛ Emmitsburg Properties، LLC؛ Hospice of Frederick فريدريك للخدمات الصحية     

).County، Inc؛ مستشفى فريدريك التذكاري، ورشكة، والرشكات التابعة، وتتوفر املالحظات عىل 

البيانات املالية املوحدة يف الرابط التايل:

http://www.fmh.org/workfiles/FMH2011Statements.pdf

6- سندات الخزينة األمريكية هي أوراق مالية قصرية األجل ذات آجال استحقاق ال تتجاوز عاًما واحًدا 

أو أقل. ورشوط االستحقاق النموذجية هي 4 و13 و26 و52 أسبوًعا. تتوفر املزيد من املعلومات 
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عىل الرابط التايل:

http://www.treasurydirect.gov/instit/marketables/tbills/tbills.htm                             

 ،Hoboken( األصول  قيمة  لتحديد  وتقنيات  أدوات  االستثامر:  تقييم   ،Aswath Damodaran  -7

نيوجرييس: جون واييل وأوالده، 2012(.

8- تم توضيح املحاسبة الخاصة بعقود اإليجار بالتفصيل يف بيان FASB رقم 13 املوجود عىل الرابط التايل: 

http://www.fasb.org/cs/BlobServer?blobcol=urldata&blobtable=MungoBlobs&blo

bkey=id&blobwhere=1175820908834&blobheader=application%2Fpdf

9- إن املعالجة الشاملة الطبيعية والرياضية املرتبطة مبقايضات أسعار الفائدة تتجاوز نطاق هذا اإليجاز؛ 

ومع ذلك؛ فهناك تفسري موجز ملقايضات أسعار الفائدة. إن مقايضة سعر الفائدة هي اتفاق بني 

لتبادل  آخر  السندات( وطرف  التذكاري، مصدر  فريدريك  الحالة من مستشفى  )يف هذه  مقرض 

مدفوعات الفائدة عىل الديون دون تبادل الدين األسايس. والغرض من هذه املعاملة هو السامح 

ملقدم أسعار الفائدة املتغرية بالحيطة ضد التقلبات املحتملة يف أسعار الفائدة أو استقرارها خالل 

فرة عدم االستقرار االقتصادي املتصورة وعىل املقرض ذو األسعار الثابتة   الحصول عىل ما يعتربه 

أفضل له أو الحصول عىل فائدة منخفضة. عىل سبيل املثال، ُتصدر املنظمة )أ( ديوناً متغرية السعر 

الفائدة  معدل  أن  )مبعنى   "%2  +  30 "الخزانة  مبعدل  شهرًيا  تعديلها  يتم  دوالر  مليون   1 بقيمة 

الشهري الذي تدفعه الخزانة األمريكية عىل سندات مدتها 30 عاًما زائًدا 2 يف املائة؛ وبالتايل، إذا 

كانت نسبة سندات الخزانة 30 عاًما 3%، فستدفع املنظمة )أ( نسبة 5%، وإذا كان معدل الخزانة 30 

عاًما 6%، ستدفع املنظمة )أ( 8%، وما إىل ذلك. 

ويف الجانب اآلخر تصدر املنظمة )ب( 1 مليون دوالر من الديون بسعر فائدة ثابت، عىل سبيل 

املثال 8 %. وهنا تشعر املنظمة )أ( بالقلق من أن أسعار الفائدة سوف تختلف بشكل كبري خالل 

االرتياح  بعدم  )ب(  املنظمة  وتشعر  النقدية  تدفقاتها  تثبيت  يف  وترغب  املقبلة  القليلة  السنوات 

لسعر الفائدة. وتحدد املنظمة )أ( واملنظمة )ب( "مبادلة" أسعار الفائدة وذلك بأن يدخال يف عقد 

عىل دين "نظري" بني االثنني )يعني أن املال ال ينتقل للطرف اآلخر( حيث توافق املنظمة )أ( عىل 

دفع مبلغ ثابت عىل الدين النظري، مثال 7% للمنظمة )ب(، وتوافق املنظمة )ب( عىل دفع معدل 

متغري، عىل سبيل الفرض ملدة 30 عاما + 0.5 %. وبهذه الطريقة، تدفع املنظمة )أ( مبلًغا ثابًتا من 

األموال كل شهر لدينها، كام تدفع املنظمة )ب( معداًل متغريًا؛ مام يحقق ميزة نسبية لكال الطرفني.

 James Bickler and يف  الفائدة  أسعار  مقايضات  عىل  جيدة  عامة  نظرة  عىل  االطالع  وميكن 

Andrew H. Chen، "التحليل االقتصادي ملقايضات أسعار الفائدة"، املجلة املالية 41 رقم 3 )يوليو 

1986( الصفحات 655-645.
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وميكن فهم آليات مقايضات أسعار الفائدة من خالل عرض درسني من أكادميية خان -” مقايضة 

سعر الفائدة

 1:  الديناميكية األساسية ملقايضة معدل الفائدة" املتاحة عىل الرابط التايل: 

http://www.khanacademy.org/finance-economics/core-finance/v/interest-rate-

swap-1and

ومقايضة سعر الفائدة 2" متاحة عىل الرابط التايل:

http://www.khanacademy.org/finance-economics/co                                  

10- نسبة السيولة معروفة أيضاً بالنسبة الرسيعة ونسبة اختبار الحمض. بالنسبة للمؤسسات ذات قيم 

املخزون املهمة، توجد صيغ بديلة لنسبة السيولة. 

النسبة الرسيعة للمنظامت الربحية هي: 

املعدل الرسيع= )األصول املتداولة-املخزون( / املطلوبات املتداولة

النسبة الرسيعة للمنظامت غري الهادفة للربح هي:

املعدل الرسيع = )األصول الحالية غري املقيدة – املخزون( / املطلوبات املتداولة غري املقيدة

11- ميكن للقارئ االطالع عىل اثنني من األعامل املهمة إلجراء مناقشة أكرث تفصياًل وعرًضا حول مقاييس 

وتقنيات األداء املايل:

Robert C. Higgins, Analysis for Financial Management, 10th edn )New York: 

McGraw Hill, 2011( and Helisse Levine and Anne G. Zahradnik, ”Online Media, 

Market Orientation, and Financial Performance in Nonprofits,“ Journal of 

Nonprofit & Public Sector Marketing 24, no. 1 )2012(, pp. 26–42.



C الملحق

اختصارات الرعاية الصحية



700



 اختصارات الرعاية الصحية

701اإلدارة اإلسرتاتيجية يف منظامت الرعاية الصحية

ش��ّكلت التغي��رات الترشيعية/السياس��ية واالقتصادي��ة واالجتامعي��ة الدميوغرافي��ة 

والتكنولوجية والتنافسية عىل مدى العقود الثالثة املاضية صناعة الرعاية الصحية، وساهمت 

يف خل��ق لغ��ة جديدة لوصفها.  ويتناول هذا امللحق قامئ��ة متزايدة من مخترصات الرعاية 

الصحية واالختصارات التي متيز طبيعة التغير يف الصناعة الصحية.

.PPACA قانون الرعاية بأسعار معقولة( انظر( ACA

ACC )مركز الرعاية اإلس��عافية(:  تقديم خدم��ات الدخول املبارش وخدمات العيادات 

الخارجية.  

ACO )منظامت الرعاية املس��ؤولة(:  مجموعة من األطباء واملستشفيات، وغرهم من 

مقدم��ي الرعاية الصحية، الذي��ن يجتمعون بإرادتهم لتحمل مس��ؤولية توفر رعاية عالية 

الجودة وُمنسقة لتحسني الحالة الصحية، والرعاية.  

AHC )املرك��ز الصحي األكادميي( أو AMC )املركز الطب��ي األكادميي(:  مجموعة من 

املؤسسات املتصلة فيام بينها مبا يف ذلك مستشفى تعليمي، كلية طب وخطة مامرسة هيئة 

التدريس التابعة لها، وكذلك مدارس مهنية صحية أخرى.

ALOS )متوسط طول فرتة اإلقامة(:  وهو اإلجراء الذي تستخدمه املستشفيات لتحديد 

ما إذا كان العالج ضمن النطاق املناسب أم ال )غالباً ما ترتبط مبعدالت السداد(.

APC )تصنيف أو رموز الدفع للمرىض الخارجني(:  تس��تخدم يف الس��داد، هناك املزيد 

من التفاصيل املدمج��ة يف )ICD-10(؛ وهي طريقة دفع مقابل رعاية العيادات الخارجية 

ملرىض Medicare وبعض مرىض Medicaid )حسب الوالية(.  

 APG )مجموعة الس��داد للمرىض القادرين عىل امليش(:  نظام دفع محتمل يف الرعاية 

املدارة، عىل غرار DRGs املرىض الداخليني، وُيس��تخدم يف مراكز التشخيص والعالج القامئة 

بذاته��ا، والع��الج يف العيادات الخارجية يف املستش��فيات، وجراحة اليوم الواحد، وأقس��ام 

الطوارئ.  تجمع APGS معاً اإلجراءات والزيارات الطبية التي تش��رتك يف خصائص وأمناط 

اس��تخدام موارد متامثلة ألغراض الدفع.  هذه املنهجية الجديدة تسمح ملزيد من التجانس 

يف الدف��ع مقابل الخدم��ات املتامثلة يف جميع مرافق الرعاية املتنقلة )أي قس��م العيادات 
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الخارجية، جراحة اليوم الواحد، قس��م الطوارئ، ومراكز التشخيص والعالج( وجعل تسديد 

“املساعدة الطبية” أكرث شفافية والسداد عىل أساس حاالت املرىض وشدتها.  

ASC )مركز جراحة العيادات الخارجية(:  إجراءات جراحة العيادات الخارجية التي تتم 

داخل هذه املراكز التي عادة ما تكون مستقلة متاماً أو مرتبطة ارتباطاً وثيقاً باملستشفيات 

وقريبة منها.  

CBO )املنظ��امت املجتمعية(:  يف ظ��ل قانون ACA، مُتوَّل منظ��امت املجتمع املدين 

للعمل مع مرىض الرعاية الصحية املرصوفني من املستشفيات لتجنب املشاكل االجتامعية – 

مثال:  عدم وجود وس��يلة نقل لزيارات املتابعة مع الطبيب، عدم ملء الوصفات الطبية أو 

تناول األدوية، االتصال بالطوارئ )911( عند الش��عور بالقلق أو الوحدة، أو معاناة رد فعل 

س��لبي عىل العقاقر - بش��كل مدروس وغر مكلف.  والهدف من ذلك هو مساعدة املرىض 

عىل إدارة أنفس��هم خالل فرتة رعاية ما بعد املستشفى من خالل الزيارات املنزلية، وتقديم 

املش��ورة واملساعدة املالية، ووجبات الطعام والتغذية، واملس��اعدة القانونية، واملتابعة عرب 

املكاملات الهاتفية ملدة 30 يوم لتجنب إعادة اإلدخال للمستشفى.  

CHIP )خطة التأمني الصحي لألطفال(:  كانت ُتعرَف س��ابقاً بربنامج التأمني الصحي يف 

الوالية لألطفال )SCHIP( تم إنشاؤه من قبل قانون امليزانية املتوازنة لعام 1997 ملساعدة 

الواليات يف تأمني األطفال ذوي الدخل املنخفض غر املؤهلني لتلقي رعاية “املساعدة الطبية 

للفقراء” املعونة الطبية، ولكن ال يستطيعون تحمل مثن تأمني خاص.  

CLASS )قانون الدعم واملس��اعدة املعيشية املجتمعي(:  االقتطاع من املرتبات لربنامج 

مصمم ملس��اعدة كبار السن واملعاقني لدفع مقابل برامج الرعاية طويلة األجل، مثل الراعي 

باملنزل أو خدمات الرعاية النهارية للبالغني يف املنزل؛ يبدأ عام 2016.  

CMS )مرك��ز لخدمات الرعاي��ة الطبية واملس��اعدة الطبية(:  جزء م��ن وزارة الصحة 

 )HMOs( والخدمات اإلنسانية، وهي الوكالة املتعاقدة مع منظامت املحافظة عىل الصحة

التي تس��عى للحصول ع��ىل مكانة املق��اول / املزود املب��ارش لتوفر مزاي��ا الرعاية الطبية 

واملساعدة الطبية.  
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CON )شهادة الحاجة(:  تتطلب القوانني يف بعض الدول الحصول عىل CON لتحديد 

ّة وغرف عمليات، أو  ما إذا كانت ستس��مح بفتح مستش��فى أو عيادة طبيب أو بإضافة أسرِ

قطعة غالية من التكنولوجيا )انظر منظور 3-3(.

COURAGE )النتائ��ج الرسيرية باس��تخدام إعادة تكوين األوعي��ة وتقييم املخدرات 

الع��دواين(:  درس الدعام��ات مقابل العالج الطبي ووجد أنهام حقق��ا نفس النتائج تقريباً، 

ولكن تكاليف العالج الطبي أقل وال يحتاج إىل عملية جراحية.

 CFO ،الرئيس التنفيذي - CEO  :)أك��رب مس��ؤويل منظمة الرعاية الصحي��ة( C-suite

- املدي��ر املايل.  CIO - كبر مس��ؤويل املعلوم��ات؛ CMO - الرئيس التنفيذي للتس��ويق 

وكبر املس��ؤولني الطبيني.  COO - الرئيس التنفيذي للعمليات، CNO - الرئيس التنفيذي 

للتمريض.

DRG )مجموعة مرتبطة بالتش��خيص(:  نظام التصنيف باستخدام 383 فئة تشخيصية 

رئيس��ية تضع املرىض يف أنواع حاالت مختلفة.  يتم استخدامه لتسهيل مراجعة االستخدام، 

 320 DRG  :وتحليل مزيج حالة املريض، وتحديد الس��داد للمستش��فى.  عىل سبيل املثال

يشر إىل التهاب الكىل واملسالك البولية.

DSH )مستش��فى الحصص غر املتناس��بة(:  الربامج التي تق��دم مدفوعات إضافية إىل 

املستشفيات التي تخدم عدداً كبراً من املرىض الداخليني ذوي الدخل املنخفض.

EHR )السجل الصحي اإللكرتوين(:  ُيعرَف أيضاً بالسجل اإللكرتوين للمريض أو السجالت 

الطبي��ة اإللكرتونية، والهدف منها هو الرتكيز أن تركز عىل الوقاية الصحية وليس املش��اكل 

الطبية.

EMR )الس��جالت الطبي��ة اإللكرتونية(:  وثيق��ة طبية مخزنة يف صيغ��ة قابلة للقراءة 

بآلة.  يتم إدخال البيانات يف الس��جل عن طري��ق عدة مصادر مختلفة، مبا يف ذلك اإلدخال 

املحوسب، ونظم تصوير الوثائق املختلفة.  وُتسمى أيضا السجالت اإللكرتونية للمرىض.

EPO )منظم��ة مزود الخدم��ة الحرصي(:  عىل الرغم من أنها تش��به يف بنيتها منظمة 

امل��زود املفض��ل )PPO(، إال أن EPO ميك��ن أن يكون مجرد ش��بكة م��ن مقدمي الرعاية 
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الصحية؛ ال ميكن للمس��تفيدين من الخطة الخروج من الش��بكة وإال يجب أن تدفع كامل 

تكلفة الخدمات.  يتم تعويض أطباء EPO فقط عن الخدمات املقدمة فعاًل للمس��تفيدين 

من الخطة )بدالً من نسبة رئيسية(.

FDA )إدارة الغذاء والدواء(:  وكالة حامية املستهلك األكرث شموالً يف الواليات املتحدة، 

أصوله��ا ميكن إرجاعها إىل مكت��ب براءات االخرتاع يف عام 1848.  ب��دأت املهام التنظيمية 

الحديث��ة إلدارة األغذية والعقاقر قانون األغذية والعقاقر النقية لعام 1906، وهو القانون 

ال��ذي يحظر التجارة بني الوالي��ات يف املواد الغذائية واألدوية املغشوش��ة وذات العالمات 

التجاري��ة املضلل��ة.  إن عملية موافق��ة FDA عىل العقاق��ر ذات براءة االخ��رتاع جديرة 

.www.fda.gov باملالحظة.  انظر

FEHB )خط��ة املزاي��ا الصحية للموظف��ني االتحاديني(:  الزال��ت منفصلة عن الخطط 

الصحي��ة أخرى، وهي ُتس��تخدم كمقي��اس ملقارنة الخطط التي يت��م وضعها يف ظل قانون 

  .ACA

م الخدمة الذي يحاس��ب املريض وفقاً لجدول  FFS )رس��وم/ الخدمة(:  تش��ر إىل ُمقدِّ

الرس��وم املحدد لكل خدمة أو إجراء جراحي، وستتفاوت إجاميل فواتر املرىض حسب عدد 

الخدمات أو العمليات الجراحية التي ُقدمت بالفعل.

ESA )حساب اإلنفاق املرن(:  برنامج فدرايل يسمح بحساب يساهم فيه املوظف باملال 

من راتبه قبل االقتطاع الرضيبي، ومن ثم ميكن أن يس��دد مرصوفات الرعاية الصحية التي 

يتحمل هو نفقاتها ونفقات الرعاية التابعة.  

HEDIS )بيان��ات ومجموع��ات بيان��ات الخطة الصحي��ة الخاصة بصاح��ب العمل(:  

مجموع��ة من املقاييس املوح��دة ألداء الخطة الصحية وهي تس��مح بعقد مقارنات حول 

الجودة وسهولة الوصول، والرضا، والعضوية واالستخدام واملعلومات املالية، واإلدارة.

HIE )تبادل التأمني الصحي(:  شبكة إقليمية منظمة مُتّكن املستشفيات واألطباء وغرهم 

من مقدمي الرعاية برفع املعلومات الصحية للمريض والوصول إليها - من الرشكات التابعة 

للمنافسني - لتبادل البيانات الرسيرية التي ميكن أن تحسن من الرعاية الشاملة للمرىض.  
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HIPAA )قانون مس��ؤولية وقابلية نقل التأمني الصحي(:  صدر يف عام 1996، ويشمل 

خمسة أقسام أو “عناوين” رئيسية.  العنوان األول:  “الحصول عىل الرعاية الصحية، القابلية 

للنقل والتجديد”.  العنوان 2:  “منع االحتيال وس��وء االستخدام يف الرعاية الصحية، تبسيط 

اإلجراءات اإلدارية”.  العنوان 3:  “األحكام الصحية املتعلقة بالرضائب”.  العنوان 4:  “تطبيق 

وإنفاذ متطلبات خطة الصحة الجامعية”.  العنوان 5:  “موازنات/تعويضات اإليرادات”.

HMO )منظمة الحفاظ عىل الصحة(:  منظمة تتوسط بني مقدمي الخدمات والدافعني 

 HMO وه��ي تحاول “إدارة الرعاية” نيابة عن مس��تهلك الخدم��ات الصحية والدافع.  إن

مسؤولة عن كل من التمويل وتقديم الخدمات الصحية الشاملة لجامعة مسجلة من املرىض.

HPID )ُمعرِّف الخطة الصحية الفريد(:  محاولة لتبس��يط عملية املطالبات عن طريق 

توحيد شكل املعرف.  وجميع رشكات التأمني لديها رمز فريد، منظم يف شكل موحد.

HRA )حس��ابات التعوي��ض الصحي(:  تش��به HSA، ولكن رب العم��ل فقط هو من 

يساهم يف التمويل )ال ميكن للموظفني استخدام خصومات املرتب يف هذا الحساب(.  يضع 

رب العم��ل القيود، ويتم االحتفاظ باملبالغ غر املس��تخدمة بواس��طة ربط العمل، وميكن 

إزاحتها للعام التايل، ولكنها ال تنتقل مع املوظف لو قرر تغير مكان عمله.  

HAS, MSA )حس��اب مدخرات الرعاية الصحية أو حس��اب املدخ��رات الطبية(:  إن 

حس��اب مدخرات الرعاية الصحية أو حس��اب املدخرات الطبية هي برامج رضائب مؤجلة 

مقارنة مع خطط صحية عالية الخصم )HDHP(.  وهي مصممة بشكل أسايس ملن يعملون 

لحس��ابهم الخاص، واملس��اهامت يف حس��اب املدخرات محدودة )3100$ عام 2012(، مع 

تكلفة 1200$ لكل HDHP، والنفقات املدفوعة من الجيب الش��خيص محدودة ب� $6050 

)س��نوياً 2012( حينام يس��اهم التأمني يف تغطية تكلفة الرعاية املمتدة أو الكارثية.  ميكن 

اس��تخدام MSA لدفع مقابل معظم أشكال الرعاية الصحية، وهذا يشمل اإلعاقة، والعناية 

باألس��نان، والعناية بالرؤية، والرعاية طويلة األجل، مع ذلك، املس��حوبات التي ال ُتستخدم 

يف النفق��ات الطبية ُيفرض عليها 20% من مبلغ التوزيع )2012(، والعقاقر التي تباع بدون 

وصف��ة طبي��ة تتأهل لهذا فقط حينام توصف بواس��طة طبيب.  إن األم��وال الباقية ميكن 

إزاحتها للعام التايل أو سحبها كدخل خاضع للرضيبة.  
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تصنيف األمراض، رموز التش��خيص واإلجراءات الطبعة الرابعة:  ICD-9 – املوجود منذ 

أكرث من 30 سنة ويستخدم 13 ألف رمز مختلف – وسيتم استبداله ب� ICD-10 الذي يقدم 

68 أل��ف رمز لتوفر معلومات أكرث دقة لتخطيط وقي��اس ومواجهات املريض مع الفاتورة.  

ويف ظل ICD-10، وبدالً من ترميز “رشخ يف الس��اعد”، س��يكون مقدم��و الرعاية الصحية 

قادرين عىل تقديم التفاصيل:  “كرس يف الجيد يف الطرف السفيل من النطاق األمين، ومقابلة 

تالية ملتابعة الرشخ املغلق مع الش��فاء الروتيني” عرب اس��تخدام اللغة األبجدية الرقمية ل� 

)ICD-10(.  تغط��ي الرموز اإلضافية الخدمات اإلس��عافية ورصف املرىض الداخليني.  كان 

يجب أن يبدأ التنفيذ يف 1 أكتوبر 2013 ولكنه تأجل عاماً واحداً إىل 1 أكتوبر 2014.  

IDS )نظ��ام التس��ليم املتكامل(:  يجمع IDS وميتلك أو ُينس��ق بش��كل وثيق مراحل 

متع��ددة من تقدي��م الرعاية الصحية.  وع��ادة ما يتضمن دمج العدي��د من الخطوات يف 

النطاق الكامل لتقديم الخدمات الصحية، مبا يف ذلك األطباء واملستشفيات ومرافق الرعاية 

طويلة األجل.

IPA، IPO )جمعية املامرسة املستقلة، ومنظمة املامرسة املستقلة(:  كيان قانوين يتكون 

من األطباء الذين نظموا أنفس��هم معاً لغرض التفاوض عىل عقود تقديم الخدمات الطبية.  

يحافظ األطباء عىل أعاملهم مس��تقلة عادة، ولكنهم يجتمعون معاً كمجموعة للتفاوض مع 

الدافعني.  إن IPA الفائقة متتلك العديد من OPAs املجمعة معاً للتعاقد مع الدافعني.  

JC )اللجنة املش��رتكة، كانت س��ابقاً اللجنة املشرتكة العتامد منظامت الرعاية الصحية(:  

هيئة االعتامد الرئييس للعديد من مؤسسات الرعاية الصحية.  يجب أن تكون املستشفيات 

معتمدة من JC لتلقي أموال “الرعاية الطبية” و”املس��اعدة الطبية”؛ وبالتايل، فإن املنظمة 

لها أهمية كبرة يف نظام تقديم الرعاية الصحية.

 A( مدة اإلقامة يعرف أيضا باس��م متوس��ط طول اإلقامة  :)ط��ول ف��رتة اإلقامة( LOS

LOS( أو املتوس��ط الحسايب لطول اإلقامة )AMLOS(.  هي متوسط عدد أيام بقاء املرىض 

يف املستشفى ملدة DRG معينة )املجموعة ذات الصلة بالتشخيص(.

MCO )منظم��ة الرعاية املدارة(:  أي منظم��ة هدفها هو القضاء عىل الخدمة املفرطة 

وغر الرضورية، وبالتايل إبقاء تكاليف الرعاية الصحية تحت القدرة عىل التحكم فيها.
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MLR )نس��بة الخس��ائر الطبية(:  يتطل��ب PPACA أال يتم إنف��اق أكرث من 20% من 

ن��ني الخاصة بخطط األف��راد واملجموعات الصغ��رة عىل النفقات  مدفوعات أقس��ام املؤمِّ

اإلدارية.  وال� 80% الباقية من األقس��ام ُتنفق عىل الرعاية املبارشة للمرىض وتحس��ني جودة 

ن يجب أن يدفع خصومات مالية لألعضاء.   الرعاية.  لو تم تجاوز نس��بة ال 20%، فإن املؤمِّ

يف ع��ام 2011، تم دفع 1.1 مليار دوالر مدفوع��ات مخصوصة ل� 12.8 مليون عضو.  ميكن 

للوالية أن تتقدم بطلب استثناء للتنازل عن العقوبات )أو تأجيل تطبيقها( لو كانت تعتقد 

أن معيار 20/80 “سيزعزع استقرار سوق األفراد واملجموعات الصغرة يف الوالية”.  ُقدم 17 

طلباً إىل CMS،تم املوافقة عىل 7 منهم ورفض 10.

MMA )قانون العقاقر املوصوفة طبياً يف “الرعاية الطبية”، والتحس��ني والتحديث لعام 

2003(:  جعل تكاليف العقاقر املوصوفة أقل ملرىض “الرعاية الطبية”.  

  .)HSA( انظر حساب مدخرات الرعاية الصحية  :)حساب املدخرات الطبية( MSA

لت لتقديم خدمات إدارة العيادات  MSO )منظمة خدمة اإلدارة(:  رشكة قانونية تش��كّ

لألطب��اء.  ويف أحد الح��االت املتطرفة، ميكن ل� MSO امتالك عي��ادة واحدة أو عدة مئات 

م��ن العيادات.  ويف حالة متطرفة أخرى، قد ال متتل��ك MSO أي عيادات أطباء أو ال تقدم 

خدم��ات إدارة.  يف تلك الحالة، س��تكون MSO مج��رد هيئة توقع عق��ود الرعاية املدارة 

ملجموعة مقدم خدمة تابعة.  ويف العادة، ستتطلب MSO التزام ب� 10 سنوات إىل 40 سنة 

من الطبيب أو املجموعة التي تتعاقد معها عىل خدماتها.  

NCQA )اللجن��ة القومية لضامن الج��ودة(:  وهي منظمة خاصة غ��ر هادفة للربح.  

ويحكم NCQA مجلس إدارة يضم أصحاب العمل وممثيل العامل واملستهلكني ومخططي 

الصحة وخرباء الجودة وصناع السياسات، وممثلني عن الطب التنظيمي.  

NIH )املعاه��د الوطني��ة للصحة(:  واح��دة من وكاالت خدمة الصح��ة العامة، والتي 

ه��ي جزء من وزارة الصحة والخدمات البرشي��ة يف الحكومة االتحادية األمريكية.  املعاهد 

الوطنية للصحة مسؤولة عن األبحاث الطبية والسلوكية للواليات املتحدة.

NP )م��امرس متريض(:  ممرضة تعمل كنقط��ة تواصل مبدئية يف نظام الرعاية الصحية 
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وخدمات املجتمع املحيل املنس��قة الالزمة لتعزيز الصح��ة، واملحافظة عىل الصحة وإعادة 

التأهي��ل، أو الوقاي��ة من املرض والعجز.  إن مامريس التمريض يعملون بش��كل مرتابط مع 

غرهم من املهنيني الصحيني لتقديم الرعاية الصحية األولية يف العديد من املجتمعات.

OON )خ��ارج الش��بكة(:  يص��ف خدمات الرعاي��ة الصحية التي ُتق��َدم من مقدمي 

الخدمات الذين ال يش��اركون ش��بكة مقدمي الرعاية املتعاقدة مع برام��ج الرعاية املدارة.  

عادة ما يدفع املرىض جميع التكاليف من جيبهم الخاص )ال تعويض( .

OTC )دون وصفة طبية(:  األدوية التي تباع دون الحاجة إىل وصفة طبية.

OSHA )قانون الصحة والسالمة املهنية(:  خطة شاملة لتنظيم العمل بأمان.

PA )مساعد طبيب(:  أحد متخصيص الصحة الحلفاء، وبحكم إنهاءه لربنامج تعليمي يف 

العلوم الطبية والتجارب الرسيرية الهيكلية يف الخدمات الجراحية، تأهل ملس��اعدة الطبيب 

يف أنش��طة الرعاية الصحية للمرىض.  ميكن ملس��اعدي األطباء العمل مع املرىض يف أي وضع 

طبي الطبيب مسؤول عنه، مبا يف ذلك غرفة العمليات، غرفة اإلنعاش، وحدة العناية املركزة، 

قسم الطوارئ، العيادات الخارجية يف املستشفى، ومكتب األطباء.

PCMH )الدار الطبية املركزة عىل املريض(:  أنش��ئت نتيجة قانون ACA، وهي تقدم 

الكفاءة والخربة ملجموعة محددة من املرىض مثل مرىض “الرعاية الطبية”.

PCP )طبيب الرعاية األولية(:  الطبيب املس��ؤول عن تنسيق وإدارة احتياجات الرعاية 

الصحية لألفراد.  قد يتم تدريب PCPs يف الرعاية الصحية األولية، وطب األطفال والتوليد/

وأمراض النس��اء، والط��ب الباطني، أو ط��ب األسة.  وهم يقررون االحتجاز باملستش��فى 

واإلحالة إىل املتخصصني ملرضاهم.

PHO )منظمة الطبيب-املستشفى(:  وهي منظمة تهدف إىل دمج املستشفى والطاقم 

الطب��ي ودفعهم إىل التعاقد مع الدافعني ككيان واحد.  ويحتفظ األطباء باس��تقاللهم.  إن 

PHO الفائقة بها العديد من PHOs املدمجة يف كيان واحد للتعاقد مع الدافعني.

PM PM )ل��كل عضو يف الش��هر(:  تحت ال��رؤوس، واملبلغ املدف��وع لرعاية كل عضو 

شهرياً، بغض النظر عن عدد ونطاق الخدمات التي يستخدمها األعضاء.
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POS )نقط��ة الخدم��ة(:  تدمج خطة تأم��ني منظمة الحفاظ عىل الصح��ة مع التأمني 

التقليدي.  تشر “نقطة الخدمة” إىل تقرير األعضاء ما إذا كانوا سيدخلون أم يخرجون من 

الشبكة.  وينتمي املوظف إىل خطة الرعاية املدارة ولكن ميكن أن يختار الخطة التقليدية يف 

أي وقت.  عادة ما يدفع أعضاء POS أقل حينام يظلون ضمن شبكة HMO ولكن ميكنهم 

تجنب القي��ود.  حينام يختارون خطة التأمني التقليدية، تتطل��ب التغطية التقليدية منهم 

تحقيق اإليفاء بالخصم ويتم دفع 70 – 80% من تكاليف الرعاية الصحية.  أحياناً ما ُيطلق 

عليها “HMO مع منفذ للهروب”.  

PPACA )قان��ون رعاي��ة املرىض عرب الرعاي��ة معقولة الثمن، وال��ذي ُيخترص عادة إىل 

قانون الرعاية معقولة الثمن(:  وأحياناً ُيطلق عليه )Obama Care( الذي ُسن عام 2010، 

أصبح��ت أجزاء قليلة فقط من الترشيع س��ارية املفعول ف��وراً )تطلبت من رشكات التأمني 

تغطية األطفال حتى س��ن 26 س��نة(، وأخرى تم تنفيذها عىل مراح��ل )تبني ICD-10 يف 

2013 وتوس��يعه إىل 2014(.  وهو التغير األكرث اكتس��احاً يف الرعاية الصحية منذ “الرعاية 

الطبية Medicare” واملساعدة الطبية “Medicaid” يف الستينات.  

PPO )منظم��ة مق��دم الخدمة املفضل(:  هو كيان تقوم العدي��د من الخطط الصحية 

أو الناق��الت من خالله بالتعاقد عىل رشاء خدمات الرعاي��ة الصحية للمرىض من مجموعة 

مختارة من مقدمي الخدمات، وعادة ما تكون بتكلفة أفضل لكل مريض.  

PPS )نظام الدفع املس��بق(:  نظام مصمم للتحكم يف تكاليف مرىض “الرعاية الطبية” 

و”املساعدة الطبية” وبدالً من التعويض عن نظام التكلفة اإلضافية بأثر رجعي، قام ترشيع 

PPS عام 1983 بتعويض املستشفيات عىل أساس مسبق )محدد مسبقاً(.  كمثال، ستعرف 

املستش��فى أنها س��تتلقى املبلغ املحدد لعالج كرس يف الورك، ل��و متكنت من عالج املريض 

بتكلف��ة أقل من مبلغ التعويض، فإن املستش��فى ميكنها االحتفاظ ب��� “الربح”.  من ناحية 

أخ��رى، لو أنفقت املستش��فى مبلغاً أكرب م��ن مبلغ التعويض، أياً كان الس��بب، فيجب أن 

تتحمل الخسارة.  

PSO )منظمة يرعاها مقدم الخدمة(:  مجموعات متكاملة من األطباء واملستش��فيات 

  .)Medicare التي تتحمل عقود الخطر خطر الرعاية املدارة )عادة ما تكون
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RBRVS )مقياس القيمة النس��بية القامئة عىل املوارد(:  نظام رس��وم وطني ملدفوعات 

Medicare إىل األطب��اء.  إن ج��دول الرس��وم مصمم لتحويل أمناط الس��داد من عدد من 

املتخصصني املكلفني أكرث )مثل املوجودين يف الجراحة( إىل الرعاية األولية.  

  .CHIP خطة التأمني الصحي لألطفال الخاصة بالوالية(:  انظر( SCH1P

SNF )مرفق التمريض البارع(:  مؤسس��ة تقدم رعاية متريضية بارعة للمرىض الداخليني 

وخدمات إعادة تأهيل، ولديها اتفاقيات نقل مع مستشفى أو أكرث.  

TPA )مدي��ر ط��رف ثالث(:  رشكة ت��ؤدي الوظائ��ف اإلدارية مثل معالج��ة الطلبات 

والعضوية لخطة تأمني رعاية صحية ممولة ذاتياً أو خطة رعاية مدارة ناشئة.  

UR )مراجعة االستخدام(:  مراجعة للخدمات التي قدمها مقدم الرعاية الصحية لتقييم 

مالءمة ورضورة وجودة الخدمات املوصوفة.  
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الفهرس »هذه المصطلحات حيثما وجدت في الكتاب«:  
(AAP.) see American Academy of Pediatrics (AAP) انظر األكادميية األمريكية لطب األطفال

 Abner Center for Plastic Surgery, service

 area competitor analyses

يف  املنافسة  تحليالت  التجميل،  لجراحة  أبرن  مركز 

منطقة الخدمة.  

 ACA see Affordable Care Act ACA انظر قانون الرعاية معقولة الثمن.  

 Academic Health Centers (AHCs)  (AHCs) املراكز الصحية األكادميية

academic medical centers (AMCs) (AMCs) املراكز الطبية األكادميية

ACC see ambulatory care center ACC انظر مركز الرعاية اإلسعافية (املتنقلة)

accountable care organizations (ACO›s) (ACO’s) منظامت الرعاية املسؤولة

accounting املحاسبة

accounts payable حسابات مستحقة

accrued expenses مرصوفات مستحقة

 ACO›s see accountable care organizations ACO›s انظر منظامت الرعاية املسؤولة

acquisitions االستحواذ

 ACS NSQIP see American College of Surgeons

 National Surgical Quality Improvement Program

للجراحني،  األمريكية  الكلية  انظر   ACS NSQIP

برنامج تحسني الجودة الجراحية الوطني

 action evaluation (SPACE) (SPACE) تقييم العمل

action plans خطط العمل

community hospital pharmacy صيدلية مستشفى املجتمع

concepts املفاهيم

development التنمية

implementation التنفيذ

initiation الرشوع/البدء

key terms املصطلحات الرئيسية

lessons الدروس

 level of strategy مستوى اإلسرتاتيجية

 momentum قوة الدفع
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 orientation of strategy توجه اإلسرتاتيجية

 value-adding service delivery strategies إسرتاتيجيات تقديم الخدمات املضيفة للقيمة

 active waiting periods فرتات االنتظار النشطة

activity statements بيانات النشاط

 acute conditions, service delivery activities الحاالت الحادة، وأنشطة تقديم الخدمات

adaptive strategies اإلسرتاتيجيات التكيفية

 Alternatives choice evaluations تقييامت البدائل/االختيار

 alternatives development تطوير البدائل

evaluation التقييم

 strategic management nature طبيعة اإلدارة اإلسرتاتيجية

 value-adding service delivery strategies إسرتاتيجيات تقديم الخدمات املضيفة للقيمة 

advertisements اإلعالنات

 aesthetic expertise, service area competitor

 analyses

الخربة التجميلية، وتحليل املنافس يف منطقة الخدمة

 Affordable Care Act (ACA) (ACA) قانون الرعاية معقولة الثمن

environments البيئات

 service area competitor analyses تحليل املنافس يف منطقة الخدمة 

 strategic management nature طبيعة اإلدارة اإلسرتاتيجية

 after-service activities أنشطة ما بعد الخدمة

 billing activities أنشطة الفوترة

changing التغري

 competitive advantage ميزة تنافسية

 follow-on activities أنشطة املتابعة

 follow-up activities أنشطة املتابعة

 maintenance الصيانة

 matching to strategy مطابقة لإلسرتاتيجية

 organizational value chains سالسل القيمة التنظيمية

 strategic management nature طبيعة اإلدارة اإلسرتاتيجية
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 value-adding strategies اإلسرتاتيجيات املضيفة للقيمة 

 aggressive profiles امللفات العدوانية

 aging populations, environments شيخوخة السكان، والبيئات

 AHCs see Academic Health Centers AHCS انظر املراكز الصحية األكادميية

 AIF see Institute for Alternative Futures

Alcon

AIF انظر معهد املستقبل البديل، ألكون

  .Alex Brown & Sons, Inc رشكة أليكس براون وأوالده

alliances التحالفات

 allopathic medicine طب املعالجة األخالقية (األلوباثية)

 ALOS see average length of stay ALOS انظر متوسط مدة اإلقامة.

alternative medicine (CAM) (CAM) الطب البديل

 alternatives/choice evaluations تقييامت البدائل/االختيار

 adaptive strategies اإلسرتاتيجيات التكيفية

 capabilities القدرات

 competencies الكفاءات

 competitive strategies اإلسرتاتيجيات التنافسية

 concepts املفاهيم

 key terms املصطلحات الرئيسية

 lessons الدروس

 mapping رسم الخرائط

 market entry دخول السوق

 momentum قوة الدفع

 organizational goals األهداف التنظيمية

 positioning strategies إسرتاتيجيات املوضعة 

resources املوارد

 situational analyses التحليالت املوقفية

 alternative strategies إسرتاتيجيات بديلة

 adaptive strategies اإلسرتاتيجيات التكيفية
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 case analyses تحليل الحالة

 combination strategies مزيج إسرتاتيجيات/إسرتاتيجيات الدمج

 competitive strategies اإلسرتاتيجيات التنافسية

 concepts املفاهيم

 deGISion logic منطق القرار

 directional strategies اإلسرتاتيجيات االتجاهية

 evaluation التقييم

 key terms املصطلحات الرئيسية

lessons الدروس

 market entry strategies إسرتاتيجيات دخول السوق

 positioning strategies إسرتاتيجيات املوضعة

situational analyses التحليالت املوقفية 

 AMA see American Medical Association AMA انظر الجمعية الطبية األمريكية

 ambiguous authority سلطة غامضة

 ambulatory care center (ACC) (ACC) (االسعافية) مركز الرعاية املتنقلة

 ambulatory payment codes/classification

 (APC)

(APC) رموز/تصنيفات الدفع املتنقل

 ambulatory payment group (APG) (APG) مجموعة الدفع املتنقل

ambulatory surgery center (ASC) (ASC) مركز جراحة العيادات الخارجية

 AMCs see academic medical centers AMCs انظر املراكز الطبية األكادميية 

American Academy of Pediatrics (AAP) (AAP) األكادميية األمريكية لطب األطفال

 American College of Surgeons National

 Surgical Quality Improvement Program

(ACS NSQIP)

الكلية األمريكية للجراحني الربنامج الوطني لتحسني 

(ACS NSQIP) الجودة الجراحية

American Dental Partners رشكاء أطباء األسنان األمريكيني

American Medical Association (AMA) (AMA) الجمعية الطبية األمريكية

 American Society for Aesthetic Plastic

Surgery (ASAPS)

(ASAPS) الجمعية األمريكية للجراحة التجميلية
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 American Society of Plastic Surgeons

(ASPS)

(ASPS) الجمعية األمريكية لجراحي التجميل

amortization استهالك الدين

analytical approaches املناهج التحليلية

analytical tools أدوات تحليلية

analytics تحليالت

analyzer strategies إسرتاتيجيات املحلل

 alternatives/choice evaluations تقييامت البدائل/االختيار

 product life cycle analyses تحليل دورة حياة املنتج

 Anderson Cancer Center مركز أندرسون للرسطان

Ansoff, H.  Igor Ansoff, H.  Igor

APC see ambulatory payment codes/

 classification

APC انظر رموز/تصنيف الدفع املتنقل

 APG see ambulatory payment group APG انظر مجموعة الدفع املتنقل

 architectural mechanisms see capabilities اآلليات املعامرية، انظر اإلمكانيات 

 argumentation, point and counterpoint

processes of The Art of the Long View

الجدال، وعمليات الجدال يف فن املشهد الكبري.  

 ASAPS see American Society for

 Aesthetic Plastic Surgery

ASAPS انظر الجمعية األمريكية للجراحة التجميلية

 ASC see ambulatory surgery center ASC انظر مركز جراحة العيادات الخارجية

 aspirational futures techniques التقنيات املستقبلية الطموحة

 ASPS see American Society of Plastic

 Surgeons

ASPS انظر الجمعية األمريكية لجراحي التجميل

 assessing strategies تقييم اإلسرتاتيجيات

environments البيئات

 service area competitor analyses تحليل املنافس يف منطقة الخدمة

 assessment services خدمات التقييم

assets األصول
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 cash/cash equivalents النقد/ املعادل النقدي

 competitive advantage ميزة تنافسية

financial performance analyses تحليل األداء املايل

 inventories املخزون

 limited to use مقيدة االستخدام

 patient receivables, net ذمم املرىض/حسابات املرىض املدينة، الصايف

prepaid expenses النفقات املدفوعة مسبقاً

 Association of State and Territorial Health

 Officials (ASTHO)

(ASTHO) جمعية مسؤويل الصحة يف الوالية واإلقليم

 assumptions, organizational culture االفرتاضات، والثقافة التنظيمية

assurance services خدمات الضامن

 ASTHO see Association of Stale and

Territorial Health Officials

ASTHO انظر جمعية مسؤويل الصحة يف الوالية 

واإلقليم

Aurora Health Care مركز صحة أورورا

average length of stay (ALOS) (ALOS) متوسط   مدة اإلقامة

background information معلومات الخلفية

backward vertical integration التكامل الرأيس الخلفي

Bakken, Earl  Bakken, Earl

balanced scorecards بطاقات األداء املتوازن

balance sheets امليزانيات العمومية

 Baptist Medical Center (BMC) (BMC) املركز الطبي املعمداين

 bargaining power القوة التفاوضية 

 Barker, Joel  Barker, Joel

 Barnard, Chester  Barnard, Chester

.Barney, Jay B .Barney, Jay B

 BCG see Boston Consulting Group BCG انظر مجموعة بوسطن لالستشارات

 Becton, Dickinson, and Company (BD) (BD) بيكتون، ديكنسون، ورشكاهم

 behavioral norms, organizational culture املعايري السلوكية، والثقافة التنظيمية
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benchmarking املقارنة املرجعية (قياس األداء)

 benefits of strategic management فوائد اإلدارة اإلسرتاتيجية

Berkowitz, Eric Berkowitz, Eric

billing activities, after-service activities أنشطة الفوترة، أنشطة ما بعد الخدمة

biomedical engineering الهندسة الطبية الحيوية

black hole products منتجات الثقب األسود

bleaching teeth تبييض األسنان

Blue Cross بلو كروس (الصليب األزرق)

Blue Ocean Strategy إسرتاتيجية املحيط األزرق

Blue Shield Plans خطط الدرع األزرق

blue sky statements بيانات السامء الزرقاء

BMC see Baptist Medical Center BMC انظر املركز الطبي املعمداين

bonding mechanisms see capabilities آليات الرتابط، انظر اإلمكانيات

Bono, Edward De Bono, Edward De

boomers جيل طفرة املواليد

 Boston Childrens Hospital مستشفى بوسطن لألطفال

(Boston Consulting Group (BCG (BCG) مجموعة بوسطن االستشارية

Boston University Medical Center (BUMC) (BUMC) املركز الطبي لجامعة بوسطن

brainstorming العصف الذهني

branding of services العالمة التجارية للخدمات

brand loyalty الوالء للعالمة التجارية

broad strokes of strategy الرضبات الواسعة لإلسرتاتيجية

bronze coverage التغطية الربونزية

Brooks-Eckerd  Brooks-Eckerd

budget requests طلبات امليزانية

build internally deGISions بناء القرارات داخلياً

 BUMC see Boston University Medical

Center

BUMC انظر املركز الطبي لجامعة بوسطن
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 Bumrungrad International Hospital Parkway

Group Healthcare

مجموع��ة بارك��واي للرعاية الصحية، مستش��فى 

بومرونجراد الدولية 

business organizations منظامت األعامل

business plans خطط األعامل

buyer bargaining power قوة املشرتي التفاوضية

buying criteria معايري الرشاء

buying market shares رشاء حصص سوقية

bypass surgery جراحة املجازة 

 CAIM see complementary, alternative,

and integrated medicine

CAIM انظر الطب التكمييل، والبديل، واملتكامل

 CAM see complementary and alternative

medicine

CAM انظر الطب التكمييل والبديل

cancer الرسطان

capabilities القدرات

capacity القدرة /الطاقة

cardiac services خدمات أمراض القلب

CareCredil CareCredil

 Carolinas Healthcare System (CHS) (CHS) نظام الرعاية الصحية بالكارواليناتني

case analyses تحليل الحالة

 alternative perspectives وجهات نظر بديلة

 alternative strategies إسرتاتيجيات بديلة

 overview نظرة عامة

reading قراءة

 recommendations توصيات

 report finalizing الصيغة النهائية للتقرير

 risk taking املخاطرة

 situation analyses تحليل املوقف

 strategy formulation صياغة اإلسرتاتيجية
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 surfacing the issues ظهور القضايا

 thinking maps خرائط التفكري

 cash/cash equivalents النقد/ املعادل النقدي

 cash cows مشاريع مدرة لألموال

cash flows تدفقات نقدية

 cash flow statements بيانات التدفق النقدي

cash pigs الحصالة النقدية أعامل /مشاريع تسبب الخسارة

CCHHs see community care health homes CCHHs انظر مجتمع منازل الرعاية الصحية

 CDC see Centers for Disease Control

and Prevention

CDC انظر مراكز السيطرة عىل األمراض والوقاية 

منها

cellulite reduction الحد من السيلوليت

 Center for Medicare and Medicaid Services

 (CMS)

(CMS) مركز الرعاية الصحية والخدمات الطبية

 Centers for Disease Control and Prevention

 (CDC)

(CDC) مراكز السيطرة عىل األمراض والوقاية منها

 CEO see corporate executive officer CEO انظر الرئيس التنفيذي للرشكة

Certificates of Need (CON) (CON) شهادات الحاجة

 Champy, lames  Champy, lames

 Chandler, Alfred  Chandler, Alfred

cheap care الرعاية املخفضة

 children, portfolio analyses األطفال، تحليالت املحفظة

 Children’s Health Insurance Plans (CHIP) (CHIP) خطط التأمني الصحي لألطفال

 Children’s hospitals, directional strategies مستشفيات األطفال، واإلسرتاتيجيات االتجاهية

 CHIP see Children’s Health Insurance

 Plans

CHIP انظر خطط التأمني الصحي لألطفال

 choice evaluation تقييم الخيارات

adaptive strategies اإلسرتاتيجيات التكيفية

capabilities القدرات
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competencies الكفاءات

competitive strategies اإلسرتاتيجيات التنافسية

concepts املفاهيم

key terms املصطلحات الرئيسية

lessons الدروس

mapping رسم الخرائط

market entry دخول السوق

momentum قوة الدفع

organizational goals األهداف التنظيمية

positioning strategies إسرتاتيجيات املوضعة

resources املوارد

 situational analyses التحليالت املوقفية

 chronic conditions األمراض املزمنة

 competitor analyses تحليالت املنافس

 environmental analyses التحليالت البيئية

 service delivery activities أنشطة تقديم الخدمات

 CHS see Carolinas Healthcare System CHS انظر نظام الرعاية الصحية بكارولينا

.Clark.  DeKvyn N

Clarke, Richard L Clarke, Richard L

 CLASS see Community Living Assistance

 and Support Act

املعيشية  واملساعدة  الدعم  قانون  انظر   CLASS

املجتمعي 

 clinical conditions, service area competitor

 analyses

منطقة  يف  املنافس  تحليالت  الرسيرية،  الحاالت 

الخدمة.  

clinical engineering الهندسة الطبية

 clinical outcomes utilizing revascularization

and aggressive drug evaluation (COURAGE)

وصل  إعادة  تقييم  باستخدام  الرسيرية  النتائج 

(COURAGE) األوعية والعقاقري العدوانية

clinical pathways املسارات الرسيرية

clinical process innovations (CPI) (CPI) ابتكارات العملية الرسيرية
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clinical research organizations (CROs) (CROs) منظامت البحوث الرسيرية

 CMS see Center for Medicare and Medicaid

 Services

CMS انظر مركز الرعاية الطبية والخدمات الطبية

 collateral organization املنظمة الجانبية

.Collins, lames C .Collins, lames C

 Collins, Jim  Collins, Jim

 combination strategies إسرتاتيجيات الدمج/ مزيج من اإلسرتاتيجيات 

 combination structures هياكل الدمج

comfort care الرعاية املريحة

 committees, organizational structure اللجان والهيكل التنظيمي

 community, definition املجتمع، والتعريف

 community-based organizations (CBO) (CBO) املنظامت املجتمعية

 community care health homes (CCHHs) (CCHHs) دور الرعاية الصحية املجتمعية

 community hospital pharmacy, action

 plans

صيدلية املستشفى املجتمعية، وخطط العمل

 Community Living Assistance and Support

 Act (CLASS)

(CLASS) قانون الدعم واملساعدة املعيشية املجتمعي

 community need احتياج املجتمع

 competencies الكفاءات

 Competing on Analytics التنافس عىل التحليالت

 competitive advantage ميزة تنافسية

 alternative views اآلراء البديلة

 choice evaluations تقييم الخيارات

 concepts املفاهيم

context السياق 

 final challenges التحديات النهائية

focus الرتكيز

 identifying التحديد
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 key terms املصطلحات الرئيسية

lessons الدروس

.Medtronic, Inc رشكة ميدترونيك

momentum قوة الدفع

positioning strategies إسرتاتيجيات املوضعة

service area competitor analyses تحليل املنافس يف منطقة الخدمة

SPACE تحليل املوقف اإلسرتاتيجي وتقييم االجراء أو العمل 

 competitive changes التغيريات التنافسية

 competitive environments البيئات التنافسية

 competitively relevant strengths/weaknesses نقاط القوة / الضعف التنافسية ذات الصلة

 competitive profiles مالمح املنافسة

 competitive pricing التسعري التنافيس

 competitive rivalry التنافسية 

 competitive strategies اإلسرتاتيجيات التنافسية

 alternatives development تطوير البدائل

evaluations التقييامت

strategic management nature طبيعة اإلدارة اإلسرتاتيجية

 value-adding service delivery strategies إسرتاتيجيات توصيل الخدمة املضيفة للقيمة

 competitor actions/responses إجراءات/ردود املنافس

competitor analyses تحليالت املنافس

 see also service area competitor analyses انظر أيضاً تحليل املنافس يف منطقة الخدمة

 competitors, product life cycle analyses تحليل املنافسني، دورة حياة املنتج 

competitor strengths/weaknesses نقاط قوة / ضعف املنافس

 complementary, alternative, and integrated

 medicine (CAIM)

(CAIM) الطب التكمييل، والبديل واملتكامل

 complementary and alternative medicine

 (CAM)

(CAM) الطب التكمييل والبديل
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 complementary resources, competitive

 advantage

املوارد التكميلية، وامليزة التنافسية

 Computerized Physician Order Entry

(CPOE)

(CPOE) إدخال أمر الطبيب بالكمبيوتر

 CON see Certificates of Need CON انظر شهادات الحاجة

 concentric diversification التنويع متحدة املركز

 concepts املفاهيم

action plans خطط العمل

 alternatives development تطوير البدائل

 choice evaluations تقييم الخيارات

 competitive advantage ميزة تنافسية

 directional strategies اإلسرتاتيجيات االتجاهية

 environmental analyses التحليالت البيئية

 service area competitor analyses تحليل املنافس يف منطقة الخدمة

 strategic management nature طبيعة اإلدارة اإلسرتاتيجية

 value-adding strategies اإلسرتاتيجيات املضيفة للقيمة

 concierge care رعاية الحراسة

 Concord Hospital مستشفى كونكورد

 Coney Island Hospital مستشفى كوين آيالند

 conglomerate diversification التنويع التكتيل

 conjectural frameworks األطر الحدسية

 conservative individuals األفراد املحافظني

 conservative profiles املحاِفظ امُلحافظة

 Consistent Care program برنامج عناية متسقة

 consolidation, service area competitor

 analyses

االندماج، وتحليل املنافس يف منطقة الخدمة

 consolidation strategies إسرتاتيجيات الدمج

constructive conflicts, directional strategies الرصاعات البّناءة واإلسرتاتيجيات االتجاهية
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 consumers املستهلكون 

 environments البيئات

 pre-service promotion ترويج ما قبل الخدمة

 service area competitor analyses تحليل املنافس يف منطقة الخدمة

 context, competitive advantage السياق، وامليزة التنافسية

 contingency planning, action plans التخطيط للطوارئ وخطط العمل

continuum of care رعاية مستمرة

 continuity of operations planning (COOP) (COOP) تخطيط استمرارية العمليات

 continuous quality improvements (CQI) (CQI) تحسينات الجودة املستمرة

 contraction of scope تقليل/تضييق النطاق

contraction strategies إسرتاتيجيات االنكامش

 alternatives/choice evaluations تقييم البدائل/االختيارات 

 value-adding support strategies إسرتاتيجيات الدعم املضيفة للقيمة

 contractual agreements االتفاقات التعاقدية

 controlling competition املنافسة املهيمنة

 COOP see continuity of operations planning COOP انظر تخطيط استمرارية العمليات 

 cooperation strategies إسرتاتيجيات التعاون

 coronary valve replacements استبدال الصامم التاجي

 corporate executive officer (CEO) (CEO) الرئيس التنفيذي للرشكة

 corporate governing boards مجالس إدارات الرشكات

 corporate levels of strategy اإلسرتاتيجية عىل مستوى الرشكات 

 Corporate Strategy إسرتاتيجية الرشكات

 cosmetic procedures العمليات التجميلية

 competitor analyses تحليالت املنافس

 dentistry طب األسنان

 medical spas املنتجعات الطبية

 plastic surgery جراحة تجميلية

cost leadership تكلفة القيادة
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 cost position, service area competitor

analyses

موقف التكلفة، وتحليل املنافس يف منطقة الخدمة

 COURAGE see clinical outcomes utilizing

 revascularization and aggressive drug

evaluation

باستخدام  الرسيرية  النتائج  انظر   COURAGE

تقييم إعادة التوعية والعقاقري العدوانية

CPI see clinical process innovations CPI انظر ابتكارات العملية الرسيرية

 CPOE see Computerized Physician Order

Entry

CPOE انظر إدخال أمر طبيب بالكمبيوتر

CQI see continuous quality improvements CQI انظر تحسينات الجودة املستمرة

 credit cards بطاقات االئتامن

 Criswell & Criswell Criswellو Criswell

 critical success factors عوامل النجاح الحاسمة

 cross-functional task forces فرق العمل متعددة التخصصات

 C-suite chief officers C-suite كبار موظفي

 current competitive advantage امليزة التنافسية الحالية

customers العمالء

 service area competitor analyses تحليل املنافس يف منطقة الخدمة

 value-adding service delivery strategies إسرتاتيجيات تقديم الخدمة املضيفة للقيمة

dashboards لوحات التحكم

 data analysts, physicians محللو البيانات، واألطباء

.Davenport, Thomas H .Davenport, Thomas H

  .DaVita Inc   .DaVita Inc

deGISion logic منطق القرار

 alternatives development تطوير البدائل

 value-adding support strategies إسرتاتيجيات الدعم املضيفة للقيمة

 deGISion making, service area competitor

 analyses

عملية صنع القرار، وتحليل املنافس يف منطقة الخدمة

 deGISion support systems نظم دعم القرار
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defender strategies إسرتاتيجيات املداِفع

 alternatives/choice evaluations تقييم البدائل/االختيارات

 product life cycle analyses تحليل دورة حياة املنتج

 value-adding support strategies إسرتاتيجيات الدعم املضيفة للقيمة

 defensive profiles صورة دفاعية

delivery strategies إسرتاتيجيات التسليم

 see also value-adding service delivery

 strategies

املضيفة  الخدمة  تقديم  إسرتاتيجيات  أيضاً  انظر 

للقيمة

 Delphi method أسلوب دلفي

 demographic changes التغريات الدميوغرافية

 demographic groups املجموعات الدميوغرافية

 demographic indicators املؤرشات الدميوغرافية

 demographic information املعلومات الدميوغرافية

dentistry طب األسنان

 Department of Health and Human Services

 (HHS)

(HHS) وزارة الصحة والخدمات البرشية

Department of Public Health إدارة الصحة العامة

depreciation االستهالك

 DePree, Max  DePree, Max

dermatology طب األمراض الجلدية

 Des Moines, Iowa markets أسواق دي موين، آيوا

 destructive conflicts الرصاعات الهدامة

 development strategies إسرتاتيجيات التنمية

case analyses تحليل الحالة

 value-adding service delivery تقديم الخدمات املضيفة للقيمة 

diabetes داء السكري

 diagnosis-related group (DRG) (DRG) مجموعة التشخيص ذي الصلة

 dialectic inquiry االستفسار الحجيل
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 dictionary of health problems قاموس املشاكل الصحية

 Differentiate or Die التاميز أو املوت

differentiation التاميز

 alternatives development تطوير البدائل

 choice evaluations تقييم الخيارات

 service area competitor analyses تحليل املنافس يف منطقة الخدمة

directional strategies اإلسرتاتيجيات االتجاهية

 alternatives development تطوير البدائل

concepts املفاهيم

 critical success factors عوامل النجاح الحاسمة

goals األهداف

governing boards مجالس الحكم

key terms املصطلحات الرئيسية

lessons الدروس

missions املهام

momentum قوة الدفع

pathfinding االستطالع

strategic goals األهداف اإلسرتاتيجية

strategic management nature طبيعة اإلدارة اإلسرتاتيجية

values القيم

vision الرؤية

 direct-to-consumer advertisements اإلعالنات املوجهة للمستهلك

Disintegration التفكك

disproportionate share hospital (DSH) (DSH) املستشفى ذات الحصة غري املتناسبة

diversification التنويع

divestiture strategies إسرتاتيجيات التفكيك

divisional levels of strategy املستويات التقسيمية لإلسرتاتيجية

divisional structure الهيكل التقسيمي
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dogs الكالب

 DRG see diagnosis-related group DRG انظر املجموعة ذات الصلة بالتشخيص

 drift, mission االنجراف، والرسالة

Drucker, Peter Drucker, Peter

 DSH see disproportionate share hospital DSH انظر املستشفى ذات الحصة غري املتناسبة

 dynamic environment management إدارة البيئة الحيوية

 economic changes التغريات االقتصادية

 economic factors العوامل االقتصادية

 economic indicators مؤرشات االقتصاد

educational institutions املؤسسات التعليمية

 EHR see electronic health records;

 Evidence-Based Hospital Referral

EHR انظر السجالت الصحية اإللكرتونية؛ اإلحالة 

املبنية عىل الرباهني إىل املستشفى 

 electronic health records (EHR) (EHR) السجالت الصحية اإللكرتونية

 electronic medical records (EMR) (EMR) السجالت الطبية اإللكرتونية

 electronic prescriptions الوصفات اإللكرتونية

 emergent strategies اإلسرتاتيجيات الناشئة

 EMR see electronic medical record EMR انظر السجالت الطبية اإللكرتونية

 end-of-life care, directional strategies رعاية نهاية الحياة، واإلسرتاتيجيات االتجاهية

 ends-means chains سالسل الغايات-الوسائل

 enhancement strategies إسرتاتيجيات التعزيز

 entrepreneurial culture, competitive

 advantage

ثقافة العمل الحر، وامليزة التنافسية

 environmental analyses التحليالت البيئية

 advantages املزايا

 assessing strategies تقييم اإلسرتاتيجيات

concepts املفاهيم

 directional strategies اإلسرتاتيجيات االتجاهية

 disadvantages العيوب
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 forecasting strategies اإلسرتاتيجيات التنبؤية

future studies الدراسات املستقبلية

 goals of analyses أهداف التحليالت

 importance األهمية

 key terms املصطلحات الرئيسية

lessons الدروس

 limitations of analyses القيود املفروضة عىل التحليالت

 momentum management إدارة قوة الدفع

 monitoring strategies إسرتاتيجيات املراقبة/الرصد

 need for الحاجة إىل

primary focus الرتكيز األسايس

process عملية

scenario exploration استكشاف السيناريو

scenario writing كتابة السيناريو

service area competitor analyses تحليل املنافس يف منطقة الخدمة

SPACE تحليل املوقف اإلسرتاتيجي وتقييم االجراء أو العمل

 stakeholder analyses تحليالت أصحاب املصلحة

 techniques تقنيات

thinking frameworks أطر التفكري

tools أدوات

 environments, internal analyses البيئات، التحليالت الداخلية

 EPO see exclusive provider organization EPO انظر منظمة مقدم الخدمة الحرصي

equity/net assets حقوق امللكية/ صايف األصول 

 ESFs see essential support functions ESFs انظر وظائف الدعم األساسية

 essential health benefits الفوائد الصحية األساسية

 essential support functions (ESFs) (ESFs) وظائف الدعم األساسية

 ethics, alternatives development األخالق، وتطوير البدائل
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 ethnic groups, service area competitor

 analyses

منطقة  يف  املنافس  تحليالت  الِعرقية،  املجموعات 

الخدمة

 evaluations التقييامت

 action plans خطط العمل

 alternatives/choice بدائل / اختيار

 case analyses تحليل الحالة

 directional strategies اإلسرتاتيجيات االتجاهية

 market entry strategies إسرتاتيجيات دخول السوق

Evidence-Based Hospital Referral (EHR) (EHR) اإلحالة املبنية عىل الرباهني إىل املستشفى

Excel Eye Center Excel Eye مركز

exclusive provider organization (EPO) (EPO) منظمة مقدم الخدمة الحرصي

 execution of directional strategies تنفيذ اإلسرتاتيجيات االتجاهية

 executive committees اللجان التنفيذية

 expansion of scope strategies توسيع نطاق اإلسرتاتيجيات

 alternatives development تطوير البدائل

 choice evaluations تقييم الخيارات

 value-adding support strategies إسرتاتيجيات الدعم املضيفة للقيمة

 expert-based systems النظم القامئة عىل خبري

 expert opinion solicitation التامس رأي الخرباء

 extended portfolio matrix analyses تحليالت مصفوفة املحفظة املمتدة.  

 external competitive strategy conditions ظروف اإلسرتاتيجية التنافسية الخارجية

 external environments البيئة الخارجية

 assessing التقييم

 forecasting التنبؤ

 lessons الدروس

 monitoring املراقبة

scanning املسح

 service area competitor analyses تحليل املنافس يف منطقة الخدمة
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 external issue evolution تطور القضية الخارجية

 external market entry strategy conditions رشوط إسرتاتيجية دخول السوق الخارجية

 external positioning strategy conditions ظروف املواقع اإلسرتاتيجية الخارجية

 external stakeholders أصحاب املصلحة الخارجيني

 external strategy matrices املصفوفات اإلسرتاتيجية الخارجية

 extrapolation strategies إسرتاتيجيات االستكامل (االستقراء)

 eye, ear, nose, and throat (EENT) (EENT) العني واألذن واألنف والحنجرة

 fact checking, case analyses تقيص الحقائق وتحليل الحالة

 factory strategies إسرتاتيجيات املصنع

 fail forward strategies إسرتاتيجيات السقوط إىل األمام

 faithful dogs الكالب الوفية

FastCare  FastCare

 FDA see Food and Drug Administration FDA انظر إدارة األغذية واألدوية

 Federal Emergency Management Agency

(FEMA)

(FEMA) وكالة إدارة الطوارئ االتحادية

 Federal Employee Health Benefit Plan

(FEHBP)

(FEHBP) خطة الفوائد الصحية للموظف الفيدرايل

 Federal Medicare Prescription Drug

Improvement and Modernization Act

قان��ون تحس��ني وتحديث عقاقري الوصف��ة الطبية 

للرعاية الطبية الفيدرالية

fee-for-service (FFS) (FFS) رسوم مقابل الخدمة

 FEHBP see Federal Employee Health

 Benefit Plan

للموظفني  الصحية  الفوائد  خطة  انظر   FEHBP

الفيدراليني 

 FEMA see Federal Emergency Management

 Agency

FEMA انظر وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية

 FFS see fee-for-service FFS انظر رسوم مقابل الخدمة

finance التمويل

cash flow statements بيانات التدفق النقدي

changing التغري
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forecasting التوقعات

leverage الرفع املايل

maintenance الصيانة

performance analyses تحليالت األداء

position statements بيانات املركز 

reporting التقارير

SPACE  SPACE

 value-adding support strategies إسرتاتيجيات الدعم املضيفة للقيمة

 first-mover advantages مزايا املحرك األول

 five forces frameworks أطر القوة الخمسة

five-hospital systems نظم املستشفى الخمسة

 flexibility, evaluation of alternatives/choice املرونة، وتقييم البدائل/االختيار

 flexible spending account (FSA) (FSA) حساب اإلنفاق املرن

 focus groups مجموعات الرتكيز

 focus strategies إسرتاتيجيات الرتكيز

action plans خطط العمل

 alternatives development تطوير البدائل

 choice evaluations تقييم الخيارات

 competitive advantage امليزة التنافسية

environments البيئات

factories املصانع

 service area competitor analyses تحليل املنافس يف منطقة الخدمة

 follow-on activities أنشطة املالحقة

follow-up activities أنشطة املتابعة

 Food and Drug Administration (FDA) (FDA) إدارة األغذية واألدوية

forecasting التوقعات

competitor analyses تحليالت املنافس

 environmental analyses التحليالت البيئية
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financial مايل

 forecasting strategies, environments التوقعات اإلسرتاتيجيات والبيئات

 for-profit business enterprises مؤسسات األعامل الهادفة للربح.

 for-profit hospital chains سالسل املستشفيات الهادفة للربح.

 Fortune 500 companies forward vertical

 integration

 Fortune 500 التكامل الرأيس األمامي يف رشكات

 foundations of strategic management أسس اإلدارة اإلسرتاتيجية

 four-hospital systems أنظمة املستشفى األربعة

frameworks األطر

 competitor analyses تحليالت املنافس

environments البيئات

Frederick Memorial Hospital مستشفى فريدريك ميموريال

freestanding facilities مرافق قامئة بذاتها

freezing processes عمليات التجميد

fringe stakeholders أصحاب املصلحة الهامشيني

front-line supervisors مرشفني الخط األول

FSA see flexible spending account FSA انظر حساب اإلنفاق املرن

functional levels of strategy املستويات الوظيفية لإلسرتاتيجية

functional structure الهيكل الوظيفي

The Functions of the Executive وظائف السلطة التنفيذية

fundraising activities أنشطة جمع التربعات

gaps in health care الفجوات يف مجال الرعاية الصحية

GDP see gross domestic product GDP انظر الناتج املحيل اإلجاميل

general systems theory نظرية النظم العامة

generic strategies إسرتاتيجيات عامة

Gen-Ichi Nakamura Gen-Ichi Nakamura

 geographic boundaries, competitor analyses الحدود الجغرافية، وتحليالت منافس
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 geographic components, competitor

 analyses

املكونات الجغرافية وتحليالت منافس

 geographic factors, competitor analyses العوامل الجغرافية وتحليالت منافس

geographic information systems (GIS) (GIS) نظم املعلومات الجغرافية

GIS see geographic information systems GIS تشري إىل نظم املعلومات الجغرافية

 gold coverage تغطية الذهب

 Good to Great جيد إىل عظيم

 governing boards مجالس اإلدارة

 government institutions املؤسسات الحكومية

 Greenwich Hospital مستشفى جرينتش

 gross domestic product (GDP) (GDP) الناتج املحيل اإلجاميل

environments البيئات

 strategic management nature طبيعة اإلدارة اإلسرتاتيجية

 guardians, matrix األوصياء، املصفوفة

 Hammer, Michael  Hammer, Michael

  .Harris, Jeanne G   .Harris, Jeanne G

 harvesting strategies إسرتاتيجيات الحصاد

 Havighurst, Craig هافريست، كريج

HCA Holdings Inc (HCA) (HCA) القابضة HCA رشكة

 Health care information technology (HIT) (HIT) تكنولوجيا معلومات الرعاية الصحية

healthcare savings account (HSA) (HSA) حساب مدخرات الرعاية الصحية

 Health Financial Management Association

(HFMA)

(HFMA) جمعية اإلدارة املالية الصحية

Health First الصحة أوالً

Health and Human Services (HHS) (HHS) الصحة والخدمات البرشية

 Health Information Technology for

 Economic and Clinical Health (HITECH)

الرسيرية  للصحة  الصحية  املعلومات  تكنولوجيا 

(HITECH) واالقتصادية

health insurance exchange (HIE) (HIE) تبادل التأمني الصحي
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 Health Insurance Portability and

 Accountability Act (H1PAA)

(HIPAA) قانون احتاملية ومسؤولية التأمني الصحي

health maintenance organizations (HMOs) (HMOs) منظامت املحافظة عىل الصحة

 Healthplan and Employer Data and

 Information Set (HEDIS)

الخطة الصحية وبيانات أصحاب العمل ومجموعة 

(HEDIS) املعلومات

 health plan identifiers (HPIDs) (HPIDs) ُمعرِّفات الخطة الصحية

 health policy planning تخطيط السياسات الصحية

definition تعريف

health reimbursement accounts (HRA) (HRA) حسابات التعويضات الصحية

 health status indicators, service area

competitor analyses

مؤرشات الحالة الصحية، وتحليل املنافس يف منطقة 

الخدمة

 health status information, service area

competitor analyses

مركز املعلومات الصحية، وتحليل املنافس يف منطقة 

الخدمة

Healthways الطرق الصحية

healthy children أطفال أصحاء

Hebrew Health Care الرعاية الصحية العربية

 HEDIS see Healthplan and Employer Data

 and Information Set

أصحاب  وبيانات  الصحية  الخطة  انظر   HEDIS

العمل ومجموعة املعلومات

 hematology-oncology, service area

 competitor analyses

منطقة  يف  املنافس  وتحليل  األورام،  الدم،  أمراض 

الخدمة

Hermundslie, Palmer Hermundslie, Palmer

 HFMA see Health Financial Management

Association

HFMA انظر جمعية اإلدارة املالية الصحية

HHS see Health and Human Services HHS انظر الصحة والخدمات اإلنسانية

HIE see health insurance exchange HIE انظر رصف التأمني الصحي

hierarchies of strategy التسلسل الهرمي لإلسرتاتيجية

high-tech image-based strategies اإلسرتاتيجيات القامئة عىل صورة ذات تقنية عالية

Hillestad, Steven Hillestad, Steven
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 HIPAA see Health Insurance Portability

 and Accountability Act

التأمني  احتاملية ومسؤولية  قانون  انظر   HIPAA

الصحي

Hispanic populations السكان من أصل أسباين

HIT see Health care information technology HIT انظر تكنولوجيا معلومات الرعاية الصحية

 HITECH see Health Information Technology

 for Economic and Clinical Health

HITECH انظر تقنية املعلومات الصحية للصحة 

الرسيرية واالقتصادية

 HMOs see health maintenance organizations HMOs انظر منظامت املحافظة عىل الصحة

 holding companies الرشكات القابضة

 horizontal integration التكامل األفقي

(HPP) برنامج استعداد للمستشفى

 hospitals-within-hospitals املستشفيات داخل املستشفيات

 HPIDs see health plan identifiers HPIDs انظر معرفات الخطة الصحية

 HPP see Hospital Preparedness Program HPP انظر برنامج االستعداد للمستشفى

 HRA see health reimbursement accounts HRA انظر حسابات التعويضات الصحية

 HSA see healthcare savings account HSA انظر حساب مدخرات الرعاية الصحية

 human resources املوارد البرشية

changing التغيري

competitive advantage امليزة التنافسية

maintenance صيانة

technology تكنولوجيا

 value-adding support strategies إسرتاتيجيات الدعم املضيفة للقيمة

 HYDN, competitive advantage HYDN، ميزة تنافسية

HYDY HYDY

 competitive advantage ميزة تنافسية

organizational culture الثقافة التنظيمية

 pre-service promotion ترويج قبل الخدمة

HYEN HYEN

 competitive advantage ميزة تنافسية
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 organizational culture الثقافة التنظيمية

HYEY HYEY

 competitive advantage ميزة تنافسية

organizational culture الثقافة التنظيمية

 ICD see International Classification of

 Diseases

ICD انظر التصنيف الدويل لألمراض

 ICU see intensive care units ICU انظر وحدة العناية املركزة

 identification strategies إسرتاتيجيات التحديد 

 IDSs see integrated delivery systems IDSs انظر أنظمة التوصيل املتكاملة

 Illinois Department of Revenue قسم اإليرادات بإيلينوي

 image-based strategies اإلسرتاتيجيات القامئة عىل الصورة

 instability, competitive advantage عدم االستقرار، امليزة التنافسية

 implementation strategies إسرتاتيجيات التنفيذ

action plans خطط العمل

 alternatives development تطوير البدائل

 case analyses تحليل الحالة

planning logic منطق التخطيط

 value-adding support strategies إسرتاتيجيات الدعم املضيفة للقيمة

income statements بيانات الدخل

 independent practice associations (IPA) (IPA) جمعيات املامرسة املستقلة

 independent practice organizations (IPO) (IPO) منظامت املامرسة مستقلة

 industry consolidation تعزيز الصناعة

 industry environments البيئات الصناعية

inevitable surprises املفاجآت التي ال مفر منها

 information categories, environmental

 analyses

فئات املعلومات، والتحليالت البيئية

 information-processing technology تكنولوجيا معالجة املعلومات

 information resources مصادر املعلومات
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 competitive advantage امليزة التنافسية

 value-adding support strategies إسرتاتيجيات الدعم املضيفة للقيمة

 information sources, environmental

 analyses

مصادر املعلومات، والتحليالت البيئية

information systems نظم املعلومات

case analyses تحليل الحالة

changing تغيري

maintenance صيانة

information technology (IT) (IT) تكنولوجيا املعلومات

 informed judgments, strategic management

nature

أحكام مطلعة، طبيعة اإلدارة اإلسرتاتيجية

innovative individuals األفراد املبتكرون

Inova Health Systems INOVA أنظمة صحة

Institute for Alternative Futures (AIF) (AIF) معهد املستقبل البديل

insurance تأمني

 alternatives/choice evaluations تقييم البدائل/االختيارات

 dynamic environments بيئات ديناميكية

 service area competitor analyses تحليل املنافس يف منطقة الخدمة

 vision-led approaches النهج القائم عىل الرؤية

intangible assets األصول غري امللموسة

 integrated delivery systems (IDSs) (IDSs) نظم التوصيل املتكامل

 integrated systems األنظمة املتكاملة

 integration of directional strategies دمج اإلسرتاتيجيات االتجاهية

integration strategies إسرتاتيجيات التكامل

 service area competitor analyses تحليل املنافس يف منطقة الخدمة

value-adding support strategies إسرتاتيجيات الدعم املضيفة للقيمة

 integrative medicine see complementary

 and alternative medicine

الطب التكاميل انظر الطب التكمييل والبديل



الفهرس

739اإلدارة اإلسرتاتيجية يف منظامت الرعاية الصحية

 intensity of rivalry شدة التنافس

 intensive care unit (ICU) (ICU) وحدة العناية املركزة

 interest rate swap contract, net صايف عقد مبادلة سعر الفائدة

 internal capacity القدرة الداخلية

 internal development strategies إسرتاتيجيات التنمية الداخلية

 alternatives/choice evaluations تقييم البدائل/االختيارات 

 market entry strategies إسرتاتيجيات دخول السوق

 internal environmental analyses التحليالت البيئية الداخلية

 internal resources املوارد الداخلية

 Internal Revenue Service (IRS) (IRS) دائرة اإليرادات الداخلية

 internal strategy matrices مصفوفات اإلسرتاتيجية الداخلية

internal ventures املشاريع الداخلية

 International Classification of Diseases

(ICD)

(ICD) التصنيف الدويل لألمراض

International Medical Travel Association الرابطة الدولية للسفر الطبي

internet, competitive advantage اإلنرتنت، ميزة تنافسية

inventories املخزون

investing activities نشاطات إستثامرية

Iowa markets أسواق والية إيوا

 IPA see independent practice associations IPA انظر جمعيات املامرسة املستقلة

 IPO see independent practice organizations IPO انظر منظامت املامرسة املستقلة

 IRS see Internal Revenue Service IRS انظر دائرة اإليرادات الداخلية

 Joint Commission (JC) (JC) اللجنة املشرتكة

joint ventures (JV) (JV) املشاريع املشرتكة

 alternatives/choice evaluations تقييم البدائل/االختيارات 

 market entry strategies إسرتاتيجيات دخول السوق

 value-adding support strategies إسرتاتيجيات الدعم املضيفة للقيمة

 judgmental frameworks األطر الحكمية



الفهرس

اإلدارة اإلسرتاتيجية يف منظامت الرعاية الصحية 740

 Kanter, Rosabeth Moss  Kanter, Rosabeth Moss

  .Kaplan, Robert S   .Kaplan, Robert S

 keeper of the vision  keeper of the vision

  .Kerlinger, Fred N   .Kerlinger, Fred N

 key businesses الرشكات الرئيسية

 key player processes عمليات الالعبني الرئيسيني

 key terms املصطلحات الرئيسية

action plans خطط العمل

 alternatives development تطوير البدائل

 choice evaluations تقييم خيارات

 competitive advantage ميزة تنافسية

 directional strategies اإلسرتاتيجيات االتجاهية

 environmental analyses التحليالت البيئية

 service area competitor analyses تحليل املنافس يف منطقة الخدمة

 strategic management nature طبيعة اإلدارة اإلسرتاتيجية

 value-adding strategies اإلسرتاتيجيات املضيفة للقيمة

 Kim, W.  Chan Kim, W.  Chan

 knowledge-based systems النظم القامئة عىل املعرفة

 Kouzes, James  Kouzes, James

 laminectomies  laminectomies

 laser centers مراكز الليزر

leadership القيادة

 alternatives development تطوير البدائل

 choice evaluations تقييم الخيارات

 competitive advantage ميزة تنافسية

 directional strategies اإلسرتاتيجيات االتجاهية

 evaluation of alternatives/choice تقييم البدائل/االختيار

 importance األهمية
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roles األدوار

 service area competitor analyses تحليل املنافس يف منطقة الخدمة

 strategic management nature طبيعة اإلدارة اإلسرتاتيجية

 LEAN organization مؤسسة رشيقة

 The Leapfrog Group مجموعة وثبة الضفدع

 learning strategies إسرتاتيجيات التعلم

 key player processes عمليات الالعبني الرئيسيني

 see also emergent strategies أنظر أيضاً اإلسرتاتيجيات الناشئة

 Leavitt, Harold Leavitt, Harold

 Legacy Health اإلرث الصحي

 legislative changes التغيريات الترشيعية

 length of stay (LOS) (LOS) طول مدة اإلقامة

 levels of strategy مستويات اإلسرتاتيجية

leveraging الرفع املايل

 liabilities and equity/net assets االلتزامات وحقوق امللكية/ صايف األصول

 liability of newness مسؤولية التجديد

licensing الرتخيص

Lifestyle Lift Center مركز رفع منط الحياة

linear thinking التفكري الخطي

liposuction شفط دهون

liquidation strategies إسرتاتيجيات التصفية

liquidity السيولة

The Little Clinic عيادة ليتل

 long product life cycle analyses تحليل دورة حياة املنتج الطويلة

 long-range planning التخطيط عىل املدى الطويل

 long-term investments االستثامرات طويلة األجل

 long-term liabilities الخصوم طويلة األجل

 LOS see length of stay LOS انظر طول مدة اإلقامة
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 Louisiana State University (LSU) (LSU) جامعة والية لويزيانا

 low-cost fee-for-service رسوم منخفضة التكلفة مقابل الخدمة 

 LSU see Louisiana State University LSU انظر جامعة والية لويزيانا

 macro environmental changes تغيريات بيئية دقيقة

maintenance الصيانة

 after-service activities أنشطة ما بعد الخدمة

 organizational culture الثقافة التنظيمية

 organizational structure الهيكل التنظيمي

 point-of-service activities أنشطة نقطة الخدمة

 strategic resources املوارد اإلسرتاتيجية

 maintenance of scope strategies صيانة إسرتاتيجيات النطاق

 alternatives/choice evaluations تقييم البدائل/االختيارات 

 value-adding support strategies إسرتاتيجيات الدعم املضيفة للقيمة

 managed care organizations (MCO) (MCO) منظامت الرعاية املدارة

 management savings organizations (MSO) (MSO) منظامت إدارة االدخار

 mandates تفويضات

 mangy dogs الكالب الجرباء

maps see thinking maps خرائط انظر خرائط التفكري 

 market-based competition, service area

 competitor analyses

يف  املنافس  وتحليل  السوق،  عىل  القامئة  املنافسة 

منطقة الخدمة

 market development تطوير السوق

 market entry strategies إسرتاتيجيات دخول السوق

 alternatives development تطوير البدائل

 choice evaluations تقييم خيارات

evaluations التقييامت

 strategic management nature طبيعة اإلدارة اإلسرتاتيجية

 value-adding service delivery strategies إسرتاتيجيات توصيل الخدمة املضيفة للقيمة

 marketing point-of-service activities أنشطة التسويق يف نقطة الخدمة
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market niche strategies إسرتاتيجيات فجوة األسواق 

 market penetration اخرتاق السوق

market research أبحاث السوق

 market segment positioning strategies إسرتاتيجيات موضعة القطاع السوقي

market shares سوق األسهم

 product life cycle analyses تحليل دورة حياة املنتج

 service area competitor analyses تحليل املنافس يف منطقة الخدمة

 market wide positioning strategies إسرتاتيجيات تحديد مواقع السوق الواسعة

 mass casually incidents (MGIS) (MGIS) حوادث اإلصابات الجامعية

 mass customization strategies إسرتاتيجيات التخصيص الشامل

matrices املصفوفات

 extended portfolio analyses تحليل املحفظة املمتدة

 external/internal strategy اإلسرتاتيجية الخارجية / الداخلية

Structure هيكل

 Matthews Plastic Surgery ماثيوز لجراحة التجميل

 Mauborgne, Renee Mauborgne, Renee

Mayo Clinic عيادة مايو

 MGIS see mass casualty incidents MGIS تشري إيل حوادث اإلصابات الجامعية

 MCO see managed care organizations MCO انظر منظامت الرعاية املدارة

 M.  D.  Anderson Cancer Center مركز دكتور أندرسون للرسطان 

Meade, Margaret Meade, Margaret

Medical Cost Trend:  Behind the Numbers اتجاه التكلفة الطبية:  ما وراء األرقام

medical loss ratios (MLR) (MLR) نسب الخسارة الطبية

 medically conservative/innovative

individuals

األفراد املحافظني/املبدعني طبياً

medical savings account (MSA) (MSA) حساب املدخرات الطبي

medical spas املنتجعات الطبية

medical tourism السياحة الطبية
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Medicare and Medicaid patients مرىض الرعاية الطبية واملساعدة الطبية 

 Medicare Payment Advisory Commission

(MedPAC)

اللجن��ة االستش��ارية للدف��ع يف الرعاي��ة الطبي��ة 

(MedPAC)

 Medicare Prescription Drug, Improvement,

 and Modernization Act (MMA)

قانون العقاقري املوصوفة طبياً يف »الرعاية الطبية«، 

 (MMA) والتحسني والتحديث

MediMin health care clinics عيادات MediMin للرعاية الصحية

 MedPAC see Medicare Payment Advisory

 Commission

يف  للدفع  االستشارية  اللجنة  انظر   MedPAC

الرعاية الطبية

.Medtronic, Inc رشكة ميدترونيك

 Merck, George Merck, George

mergers عمليات الدمج

 middle managers املديرون يف اإلدارة الوسطى 

 minorities, environments األقليات والبيئات

 Minlzberg, Henry Minlzberg, Henry

 misaligned goals أهداف غري متسقة

  .Misehe, Michael A .Misehe, Michael A

 mission-based strategies اإلسرتاتيجيات القامئة عىل الرسالة

 characteristics الخصائص

 components املكونات

 directional strategies اإلسرتاتيجيات االتجاهية

 importance األهمية

 top-level leadership القيادة يف املستوى األعىل 

MLR see medical loss ratios MLR انظر نسب الخسارة الطبية

  MMA see Medicare Prescription Drug.

 Improvement, and Modernization Act

MMA انظ��ر قان��ون العقاقري املوصوف��ة طبياً يف 

“الرعاية الطبية”، والتحسني والتحديث

 momentum قوة الدفع

action plans خطط العمل

 alternatives/choice evaluations تقييم البدائل/االختيارات 
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 competitive advantage امليزة التنافسية

 directional strategies اإلسرتاتيجيات االتجاهية

environments البيئات

 service area competitor analyses تحليل املنافس يف منطقة الخدمة

 value-adding strategies اإلسرتاتيجيات املضيفة للقيمة

 monitoring strategies إسرتاتيجيات الرصد

 most likely/probable scenarios السيناريوهات الغالبة األكرث احتامالً

 MSA see medical savings account MSA انظر حساب املدخرات الطبي

 MSO see management savings organizations MSO انظر منظامت إدارة املدخرات

 multihospital chains سالسل املستشفيات املتعددة

 multiphysician group practices عيادات مجموعة متعددة األطباء.  

 multiple scenario writing كتابة السيناريوهات املتعددة

 multiple service area competitor analyses تحليالت متعددة للمنافس يف منطقة الخدمة 

 multispecialty practices عيادات متعددة التخصصات 

mythopoetic leaders قادة مبدعون 

 National Association of County and City

Officials (NACCHO)

الرابط��ة الوطني��ة ملوظف��ي املقاطع��ة واملدين��ة 

(NACCHO)

 National Center for Complementary and

 Alternative Medicine (NCCAM)

(NCCAM) املركز الوطني للطب البديل والتكمييل

 National Committee for Quality Assurance

 (NCQA)

(NCQA) اللجنة القومية لضامن الجودة

 national for-profit hospital chains سالسل املستشفيات الوطنية الهادفة للربح

National Institutes of Health (NIH) (NIH) املعاهد الوطنية للصحة

National Quality Forum (NQF) (NQF) املنتدى الوطني للجودة

 National Surgical Quality Improvement

(Program (ACS NSQIP

 NSQIP) برنامج تحسني الجودة الجراحية الوطني

(ACS

 NCCAM see National Center for

 Complementary and Alternative Medicine

البديل  للطب  الوطني  املركز  انظر   NCCAM

والتكمييل
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 NCQA see National Committee for Quality

 Assurance

NCQA انظر اللجنة القومية لضامن الجودة

 needs assessments تقييم االحتياجات

net assets صايف األصول

net interest rate swap contract عقد مبادلة صايف سعر الفائدة

net patient receivables صايف املرىض املدينني

net promises to give صايف الوعود مبِنح 

net property and equipment صايف املمتلكات واملعدات

new entrant threat تهديد الوافدين الجدد

newness problems مشاكل التجديد

NCT see nominal group technique NCT انظر تقنية املجموعة االسمية

NIH see National Institutes of Health NIH انظر املعاهد الوطنية للصحة

nominal group technique (NCT) (NCT) تقنية املجموعة االسمية

non-surgical products املنتجات غري الجراحية

Northstar Anesthesia نورث ستار للتخدير

.Norton, David P .Norton, David P

not-for-profit hospitals املستشفيات غري الهادفة للربح 

not-for-profit statuses املكانة القانونية للمنظامت غري الهادفة للربح 

not-for-profit title-holding corporations الرشكات القابضة غري الهادفة للربح 

notifiable disease incidence اإلصابة باألمراض التي يتم اإلبالغ عنها

NP see nurse practitioners NP انظر املمرضني املامرسني

NQF see National Quality Forum NQF انظر املنتدى الوطني للجودة

nurse practitioners (NP) (NP) املمرضني املامرسني

 OB/GYN, service area competitor analyses OB / GYN، تحليل املنافس يف منطقة الخدمة

 Occupational Safety and Health Act (OSHA) (OSHA) قانون الصحة والسالمة املهنية

office environments البيئات املكتبية

 one-level leadership القيادة عىل مستوى واحد

online resources املوارد عىل اإلنرتنت
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 OON see out of network services OON انظر الخدمات خارج الشبكة

 operating activities أنشطة التشغيل

 operating assets and liabilities األصول وااللتزامات التشغيلية

 operating expenses مرصوفات التشغيل

ophthalmology طب العيون

 Optima Healthcare Insurance Services أوبتيام لخدمات التأمني الصحية

 organizational capacity الطاقة التنظيمية

 organizational change التغيري التنظيمي

 organizational culture الثقافة التنظيمية

 changing التغيري

 definition تعريف

maintenance الصيانة

 value-adding support strategies إسرتاتيجيات الدعم املضيفة للقيمة

 organizational goals األهداف التنظيمية

 organizational levels of strategy املستويات التنظيمية لإلسرتاتيجية

 organizational performance األداء التنظيمي

 organizational strengths نقاط القوة التنظيمية

 organizational structure الهيكل التنظيمي

 building blocks لبنات البناء

changing التغيري 

 combination structures هياكل الدمج

 divisional structure هيكل تقسيمي

 functional structure الهيكل الوظيفي

 maintenance الصيانة

 matching structure هيكل مطابق

 matrix structure هيكل املصفوفة

 value-adding strategies اإلسرتاتيجيات التي تضيف قيمة

 organizational value chains سالسل القيمة التنظيمية
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 organizational weaknesses نقاط الضعف التنظيمية

 organization ecosystems النظم البيئية للمنظمة

orientation of strategy توجه اإلسرتاتيجية

 OSHA see Occupational Safety and

Health Act

OSHA انظر قانون السالمة املهنية والصحية

OTC see over the counter services OTC انظر خدمات دون وصفة طبية

out of network (OON) services (OON) خدمات خارج الشبكة

over the counter (OTC) services (OTC) خدمات دون وصفة طبية

ownership, key player processes امللكية وعمليات الالعبني الرئيسيني

programs األجر مقابل االداء برامج األجر مقابل األداء

PA see physician assistants PA انظر مساعدي األطباء

 PAHPA see Pandemic and All-Hazards

 Preparedness Act

املخاطر  لجميع  االستعداد  قانون  انظر   PAHPA

والوباء

palliative care الرعاية التلطيفية

 Pandemic and All-Hazards Preparedness

Act (PAHPA)

(PAHPA) قانون االستعداد لجميع املخاطر والوباء

paradoxes of strategic management تناقضات/مغالطات اإلدارة اإلسرتاتيجية

parent company relationships العالقات مع الرشكة األم

Parkway Group Healthcare مجموعة باركواي للرعاية الصحية

partnership model scorecards بطاقات أداء منوذج الرشاكة

partnerships الرشاكات

patient-centered medical home (PCMH) (PCMH) البيت الطبي الذي يرتكز عىل املريض

 Patient Protection and Affordable Care

 Act see Affordable Care Act

معقولة  بأسعار  والرعاية  املرىض  حامية  قانون 

وانظر قانون الرعاية بأسعار معقولة

 patient receivables, net صايف املرىض املدينني

 payer influence تأثري الدافع

pay for performance األجر مقابل األداء

 PCMH see patient-centered medical home PCMH انظر الدار الطبي الذي يرتكز عىل املريض
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 pediatric hematology-oncology أمراض الدم وأورام األطفال

 penetration strategies إسرتاتيجيات االخرتاق

 performance analyses تحليالت األداء

 permanently restricted net assets صايف األصول املقيدة بشكل دائم 

 per member per month (PMPM) (PMPM) لكل عضو يف الشهر

pharmacy action plans خطط عمل الصيدلية

 PHEPsee Public Health Emergency

 Preparedness

PHEP انظر االستعداد للطوارئ يف الصحة العامة 

 philanthropic governing boards مجالس الحكم الخريية

 PHO see physician-hospital organization PHO انظر منظمة األطباء-املستشفى

 physician assistants (PA) (PA) مساعدو األطباء

(physician-hospital organization (PHO (PHO) منظمة أطباء املستشفى

Pigs الخنازير

 pioneering organizations املنظامت الرائدة

 planning التخطيط

 plastic surgery جراحة تجميلية

 portfolio analyses تحليالت املحفظة

 service area competitor analyses تحليل املنافس يف منطقة الخدمة

 process عملية

 synthesis تركيب

see also cash cows انظر أيضاً املشاريع املدرة لألموال

 platinum coverage تغطية بالتينية

 PMPM see per member per month PMPM انظر لكل عضو يف الشهر

 point and counterpoint processes of

 argumentation

عمليات الرأي والرأي اآلخر يف الجدل 

 point-of-service (POS) activities  (POS) أنشطة نقطة الخدمة

 changing التغيري 

 clinical operations العمليات الرسيرية
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 competitive advantage ميزة تنافسية

 maintenance الصيانة

 marketing التسويق

 matching to strategy مطابق لإلسرتاتيجية

 organizational value chains سالسل القيمة التنظيمية

 strategic management nature طبيعة اإلدارة اإلسرتاتيجية

 value-adding strategies اإلسرتاتيجيات املضيفة للقيمة

 policy development services خدمات تطوير السياسة

 policy planning تخطيط السياسات

 political changes التغريات السياسية

 poor-quality care الرعاية ذات النوعية الرديئة

.Porter, Michael E .Porter, Michael E

portfolio analyses تحليالت املحفظة

POS see point-of-service activities POS انظر أنشطة نقطة الخدمة

positioning strategies إسرتاتيجيات املوضعة

Posner, Barry Posner, Barry

posture وضعية

potential competitive advantage امليزة التنافسية املحتملة

 PPACA see Patient Protection and

Affordable Care Act

PPACA انظر قانون حامية املريض والرعاية بأسعار 

معقولة

 PPO see preferred provider organization PPO انظر منظمة مقدم الخدمة املفضل

 PPS see prospective payment systems PPS انظر نظم املدفوعات املقدمة

 predetermined events أحداث محددة سلفاً

 predictable surprises مفاجآت متوقعة

preferred provider organization (PPO) (PPO) منظمة مقدم الخدمة املفضل

 Premier Plastic Surgery Center مركز جراحة التجميل األويل

 premium fee-for-service رسوم قسط مقابل الخدمة 

prepaid expenses النفقات املدفوعة مسبقاً
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 Prescription Drug Improvement and

 Modernization Act

قانون العقاقري املوصوفة طبياً يف »الرعاية الطبية«، 

والتحسني والتحديث

 prescriptions وصفات طبية

 pre-service activities أنشطة ما قبل الخدمة

 competitive advantage ميزة تنافسية

 distribution/logistics التوزيع / الخدمات اللوجستية

 organizational value chains سالسل القيمة التنظيمية

 pricing deGISions قرارات التسعري

promotion الرتويج

 strategic management nature طبيعة اإلدارة اإلسرتاتيجية

 value-adding strategies اإلسرتاتيجيات املضيفة للقيمة

price policy سياسة األسعار

PricewaterhouseCooper (PwC) (PwC) برايس ووترهاوس كوبرز

primary care, environments بيئات الرعاية الصحية األولية

primary providers مقدمو الخدمة األساسيون

Princeton Healthcare System نظام برينستون للرعاية الصحية 

priority setting تحديد األولويات

private pay األجور الخاصة

private sector القطاع الخاص

problem children مشكلة األطفال

product development تطوير املنتجات

productive organizational culture الثقافة التنظيمية املنتجة

product life cycle (PLC) analyses  (PLC) تحليالت دورة حياة املنتج

 product quality, service area competitor

analyses

جودة املنتج، تحليل املنافس يف منطقة الخدمة

product teams ِفرَق املنتج

Profitability الربحية

program evaluations تقييم الربامج
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program priority setting تحديد أولويات الربنامج

project teams ِفرق املرشوع

promises to give, net صايف وعود مبَِنح

prospective payment systems (PPS) (PPS) ًأنظمة الدفع املحدد مسبقا

prospector strategies إسرتاتيجيات الباحث

prosthodonlics التعويضات السنية

providers مقدمو الخدمات 

 alternatives development تطوير البدائل

environments البيئات

 service area competitor analyses تحليل املنافس يف منطقة الخدمة

provider-sponsored organization (PSO) (PSO) منظمة يرعاها مقدم خدمة

 PSO see provider-sponsored organization PSO انظر املنظمة التي يرعاها مقدم خدمة

psychographic factors العوامل النفسية 

 Public Company Accounting Reform and

Investor Protection Act

قانون إصالح محاسبة الرشكة العامة وحامية املستثمر

Public Health, Department of إدارة الصحة العامة

 Public Health Emergency Preparedness

(PHEP)

(PHEP) التأهب لحاالت طوارئ الصحة العامة

purchase strategies إسرتاتيجيات الرشاء

Q-methodology Q منهجية

Q-sort evaluation program Q برنامج تقييم من نوع

quality الجودة

 competitive advantage ميزة تنافسية

 directional strategies اإلسرتاتيجيات االتجاهية

 point-of-service activities أنشطة نقطة تقديم الخدمة

 poor-quality care الرعاية ذات النوعية الرديئة

 service area competitor analyses تحليل املنافس يف منطقة الخدمة
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 QUEST:  High Performance Hospitals

 collaborative

QUEST:  املستشفيات التعاونية عالية األداء

quick fixes حلول رسيعة

 rareness, competitive advantage الندرة، ميزة تنافسية

rational strategies إسرتاتيجيات عقالنية

 RBRVS see resource-based relative value

 scale

RBRVS انظر مقياس القيمة النسبية القامئة عىل 

املوارد

 reactor strategic postures الوضعيات اإلسرتاتيجية التفاعلية

realized losses خسائر متحققة

 reconstructive plastic surgery الجراحة التجميلية الرتميمية

 reduction of scope strategies إسرتاتيجيات تخفيض النطاق

 re-engineering إعادة هندسة

 related diversification التنويع ذو الصلة

 relevant issues, case analyses القضايا ذات الصلة، تحليل حالة

 relevant strengths/weaknesses نقاط القوة / الضعف ذات الصلة

 religious institutions املؤسسات الدينية

reputation السمعة

 research foundations/organizations املؤسسات / املنظامت البحثية 

resistance to change مقاومة التغيري

resource-based relative value scale (RBRVS) (RBRVS) مقياس القيمة النسبية القامئة عىل املوارد

Resource- Based Theory النظرية املستندة عىل مصادر

resources املوارد

 alternatives/choice evaluations تقييم البدائل/االختيارات 

changing التغيري

 competitive advantage امليزة التنافسية

 maintenance الصيانة

 value-adding strategies اإلسرتاتيجيات املضيفة للقيمة

 restricted net assets صايف األصول املقيدة
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 Resurrection Health Care تجدد الرعاية الصحية 

 retrenchment strategies إسرتاتيجيات تخفيض النفقات

 return on investment العائد عىل االستثامر

 revenue اإليرادات

risk الخطر

case analyses تحليل الحالة

 service area competitor analyses تحليل املنافس يف منطقة الخدمة

 Rile Aid طقوس املعونة

 Rivkin, Steve Rivkin, Steve

 Safe Practices Score نقاط املامرسات اآلمنة 

 St.  lude Medical سانت لود الطبية

 Sarbanes-Oxley Act قانون ساربينز أوكسيل

 SBUs see strategic business units SBUs انظر وحدات األعامل اإلسرتاتيجية

Scanning املسح

 environmental analyses التحليالت البيئية

 service area competitor analyses تحليل املنافس يف منطقة الخدمة

 scenario exploration استكشاف السيناريو

 scenario writing كتابة السيناريو

Schaffir, Walter Schaffir, Walter

 SCHIP see State Children’s Health Insurance

 Plans

SCHIP انظر خطط الدولة للتأمني الصحي لألطفال.  

 Schwartz, Peter Schwartz, Peter

 scope strategy maintenance إسرتاتيجية الحفاظ عىل النطاق

 scorecards بطاقات األداء

action plans خطط العمل

 point-of-service activities أنشطة نقطة الخدمة

 seamless care الرعاية السلسة

 secondary providers مقدمو الخدمة الثانويون
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 segmentation التقسيم

 semi-integrated systems أنظمة نصف متكاملة 

sense making إيجاد املنطق 

 service area competitor analyses تحليل املنافس يف منطقة الخدمة

 boundaries الحدود

 category definition تعريف الفئة

 competitor actions/responses استجابات/أفعال املنافس 

 concepts املفاهيم

conducting إجراء

 critical success factor analyses تحليل عوامل النجاح الحرجة

 external environmental analyses التحليالت البيئية الخارجية

focus الرتكيز

geographic boundaries الحدود الجغرافية

key terms املصطلحات الرئيسية

lessons الدروس

mapping strategic groups رسم خرائط للمجموعات اإلسرتاتيجية

momentum management إدارة قوة الدفع

multiple service areas مجاالت الخدمة املتعددة

obstacles العقبات

process for عملية ل�

Profiles ملفات

 strategic significance األهمية اإلسرتاتيجية

 structural analyses التحليالت الهيكلية

synthesis الرتكيب

 service area external environments البيئات الخارجية ملنطقة الخدمة 

 service categories فئات الخدمات

 directional strategies اإلسرتاتيجيات االتجاهية

SPACE SPACE
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 service delivery activities أنشطة تقديم الخدمات

 competitive advantage امليزة التنافسية

 organizational value chains سالسل القيمة التنظيمية

 service/product quality جودة الخدمة/املنتج

shared assumptions/values االفرتاضات/القيم املشرتكة

 hard deGISion making اتخاذ القرار الصعب

 shining stars النجوم الالمعة

 Sbomaker, Samuel Sbomaker, Samuel

 sigma notation تدوين سيجام

 silo-focused employees املوظفون ذوو تركيز الصومعة

silver coverage تغطية فضية 

simple issue extrapolation/identification استقراء/تحديد مسألة بسيطة

simple systems, alternatives/choice أنظمة بسيطة، بدائل/اختيار 

single-focus multiphysician group practices مامرسات مجموعة أطباء متعددين منفردة الرتكيز/

التخصص

single practitioners املامرسون املنفردون

SIS see strategic information systems SIS انظر نظم املعلومات اإلسرتاتيجية

situational analyses التحليالت املوقفية

six sigma notation رموز سيجام الستة 

skilled nursing facility (SNF) (SNF) مرفق التمريض البارع

SNF see skilled nursing facility SNF انظر مرفق التمريض البارع

social changes التغريات االجتامعية

socioeconomic groups املجموعات االجتامعية االقتصادية

solicitation of expert opinion التامس رأي الخرباء

Southern Regional Education Board مجلس التعليم لإلقليم الجنويب

 SPACE see strategic position and action

evaluation

SPACE انظر املوقع اإلسرتاتيجي وتقييم العمل

Spas املنتجعات
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 speculative frameworks األطر التخمينية

spinal surgery جراحة العمود الفقري

 SSUs see strategic service units SSUs انظر وحدات الخدمة اإلسرتاتيجية

 stakeholders أصحاب املصلحة

 environments البيئات

 pre-service promotion ترويج ما قبل الخدمة

 service area competitor analyses تحليل املنافس يف منطقة الخدمة

 standing committees اللجان الدامئة

 Stanocola Clinic عيادة ستانوكوال

stars النجوم

 State Children’s Health Insurance Plans

(SCHIP)

(SCHIP) خطط الوالية للتأمني الصحي لألطفال

statement of cash flows بيان التدفقات النقدية

statements of activities بيانات األنشطة

statements of financial position بيانات املركز املايل

status quo strategies إسرتاتيجيات الوضع الراهن

stewardships أمانة الصندوق

Stockdale Paradox تناقض ستوكدال

strategic awareness الوعي اإلسرتاتيجي

strategic business units (SBUs) (SBUs) وحدات األعامل اإلسرتاتيجية

strategic goals, directional strategies األهداف اإلسرتاتيجية واإلسرتاتيجيات االتجاهية

 strategic groups, service area competitor

analyses

منطقة  املنافس يف  تحليل  إسرتاتيجية،  مجموعات 

الخدمة

strategic information systems (SIS) (SIS) نظم املعلومات اإلسرتاتيجية

strategic issues, environmental analyses القضايا اإلسرتاتيجية، التحليالت البيئية

 strategic position and action evaluation

(SPACE)

(SPACE) املكانة اإلسرتاتيجية وتقييم العمل

strategic postures املواقف اإلسرتاتيجية
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Strategic Renewal التجديد اإلسرتاتيجي

strategic service units (SSUs) (SSUs) وحدات الخدمات اإلسرتاتيجية

 The Strategy-Focused Organization املنظمة املركزة عىل اإلسرتاتيجية

 strengths identification, competitive

 advantage

تحديد نقاط القوة، وامليزة التنافسية

 stretch, competitive advantage املدى، وامليزة التنافسية

 subsidiary corporations الرشكات التابعة

substitute products/services منتجات/خدمات بديلة

 substitute threats التهديدات البديلة

Supervisors املرشفون

 supplemental disclosures إفصاحات إضافية

 supplier bargaining power القوة التفاوضية للمورد

 support activities أنشطة الدعم

 surgical expertise الخربة الجراحية

 surplus الفائض

Surprises املفاجآت

 surveys, Leapfrog Group االستطالعات، مجموعة وثبة الضفدعة (ليبفروج)

sustainability, competitive advantage االستدامة، ميزة تنافسية

 SWOT (strengths, weaknesses, opportunities,

and threats) analysis

SWOT تحلي��ل (نقاط الق��وة والضعف والفرص 

والتهديدات) 

systems approaches نهج النظم

tablet computers أجهزة الكمبيوتر اللوحية

tactical plans الخطط التكتيكية

tangible assets األصول امللموسة

target markets األسواق املستهدفة

tax revenue عائدات الرضائب

Teamwork العمل بروح الفريق الواحد

Technology تكنولوجيا
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 teeth bleaching/whitening تبييض/ ابيضاض األسنان 

 telehealth الرعاية الصحية عن بعد

 telemedicine التطبيب عن بعد

Telemonitoring املراقبة الطبية عن بعد

temporarily restricted net assets صايف األصول املقيدة مؤقتاً

Tenet Healthcare عقيدة الرعاية الصحية

The Art of the Long View فن الصورة الكبرية 

 The Federal Medicare Prescription Drug

 Improvement and Modernization Act

قانون العقاقري املوصوفة طبياً يف »الرعاية الطبية«، 

والتحسني والتحديث

 The Functions of the Executive وظائف السلطة التنفيذية

 The Leapfrog Group مجموعة وثبة الضفدعة (ليبفروج)

The Little Clinic عيادة ليتل 

 The Strategy-Focused Organization املنظمة التي تركز عىل اإلسرتاتيجية 

thinking maps خرائط التفكري 

action plans خطط العمل

alternatives development تطوير البدائل

case analyses تحليل الحالة

choice evaluations تقييم الخيارات

competitive advantage امليزة التنافسية

Environments البيئات

Extending التمديد

mission statements بيانات الرسالة

service area competitor analyses تحليالت املنافس يف منطقة الخدمة

strategic management nature طبيعة اإلدارة اإلسرتاتيجية

value-adding service delivery strategies إسرتاتيجيات تقديم الخدمة املضيفة للقيمة

value-adding strategies اإلسرتاتيجيات املضيفة للقيمة

vision statements بيانات الرؤية

see also maps انظر أيضاً الخرائط 

 third-party administrators (TPA) (TPA) مديرو الطرف الثالث

 third-party payers دافعو الطرف الثالث
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 tiered access الوصول املتدرج

 tiered structures الهياكل املتدرجة

 tight-loose-tight approaches نهج ضيق-مفكك-ضيق 

 title-holding corporations الرشكات حاملة اللقب

tools, case analyses األدوات، تحليل الحالة

 top managers, environmental analyses مديرو اإلدارة العليا ، والتحليالت البيئية

 total liabilities and net assets إجاميل االلتزامات وصايف األصول 

tourism السياحة

 SWOT (threats, opportunities,

weaknesses, and strengths) matrix

ونقاط  والفرص  (التهديدات   SWOT مصفوفة 

الضعف، ونقاط القوة) 

TPA see third-party administrators TPA انظر إداريي الطرف الثالث

trends, directional strategies االتجاهات واإلسرتاتيجيات االتجاهية

triple aims“ in health“ »األهداف الثالثية« يف الصحة

Trout, lack سمك السلمون املرقط، نقص

 Twin Rivers Regional Medical Center مركز النهرين الطبي اإلقليمي

 two-way communication االتصال ثنايئ االتجاه 

unbundling التفكيك

 unclear roles and responsibilities أدوار ومسؤوليات واضحة

unfreezing processes عمليات فك التجميد

 UnitedHealth Croup مجموعة يونايتد هيلث

 United States public health overview املتحدة  للواليات  العامة  الصحة  عىل  عامة  نظرة 

األمريكية 

 unit levels of strategy اإلسرتاتيجية عىل مستوى الوحدة

  .Universal Health Services, Inc رشكة الخدمات الصحية العاملية

 System Consortium University Health منظومة النظام الصحي الجامعي

 unrealized losses خسائر غري متحققة

 unrealized strategies إسرتاتيجيات غري متحققة

 unrelated diversification التنويع غري املرتبط

 unrestricted net assets صايف األصول غري املقيدة

 unrestricted revenue اإليرادات غري املقيدة
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 utilization reviews (UR) (UR) مراجعات االستخدام

 validation of strategic assumptions التحقق من االفرتاضات اإلسرتاتيجية

 value-adding service delivery strategies إسرتاتيجيات تقديم الخدمة املضيفة للقيمة

 action plans خطط العمل

 after-service activities أنشطة ما بعد انتهاء الخدمة

 concepts املفاهيم

 development التطوير

 key terms املصطلحات الرئيسية

 lessons الدروس

momentum قوة الدفع

 point-of-service activities أنشطة نقطة تقديم الخدمة

 target markets األسواق املستهدفة

thinking maps خرائط التفكري 

 value-adding support strategies إسرتاتيجيات الدعم املضيفة للقيمة

 concepts املفاهيم

 deGISion logic منطق القرار

 implementation التنفيذ

 key terms املصطلحات الرئيسية

 lessons الدروس

 momentum قوة الدفع

 organizational culture الثقافة التنظيمية

 organizational structure الهيكل التنظيمي

resources املوارد

thinking map extension امتداد خريطة التفكري 

 value-based strategies إسرتاتيجيات تستند إىل القيمة

 competitive advantage امليزة التنافسية

 directional strategies اإلسرتاتيجيات االتجاهية

 guiding principles املبادئ التوجيهية

 organizational culture الثقافة التنظيمية

 value chain-based strategies اإلسرتاتيجيات القامئة عىل سلسلة القيمة
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 alternatives development تطوير البدائل

 choice evaluations تقييم الخيارات

 internal environment البيئة الداخلية

 market entry strategies إسرتاتيجيات دخول السوق

 venture capital investments مشاريع االستثامرات الرأساملية

 venture teams ِفرق املرشوع

vertical integration التكامل الرأيس

 VHA see Voluntary Hospitals of America VHA انظر املستشفيات التطوعية األمريكية

 vision-based strategies اإلسرتاتيجيات القامئة عىل الرؤية

 alternatives development تطوير البدائل

 characteristics الخصائص

 directional strategies اإلسرتاتيجيات االتجاهية

 environment البيئة

history التاريخ

 internal capacity القدرة الداخلية

 key player processes عمليات الالعبني الرئيسيني

 origins أصول

Voci Center VOCI مركز

Voluntary Hospitals of America (VHA) (VHA) املستشفيات التطوعية األمريكية

weaknesses identification تحديد نقاط الضعف

websites, competitive advantage مواقع الويب، وميزة تنافسية

Weick, Karl Weick, Karl

Weiss, Alan Weiss, Alan

whitening teeth تبييض األسنان

word-of-mouth التواصل الشفوي (نقل الكالم)

world class procedures إجراءات عىل مستوى عاملي

 Index compiled by Indexing Specialists

(UK) Ltd

متخصيص  رشكة  بواسطة  الفهرس  تجميع  تم 

الفهرسة (اململكة املتحدة) املحدودة
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المترجم في سطور

أ.د. طالل بن عايد األحمدي.

المؤهل العلمي:

حصل ع��ىل درجة الدكت��وراه يف إدارة الخدمات الصحية من جامعة بيتس��ربج، مدينة 

بيتسربج، الواليات املتحدة األمريكية، 1995م.

الوظيفة:

أستاذ إدارة الخدمات الصحية.

أهم األنشطة العلمية:

الة إلدارة املستش��فيات"، ُنرِش يف ُكَتيب ندوة "إدارة  - بحث ندوة بعنوان: "األس��اليب الفعَّ

املستشفيات:  تحديات وآفاق مستقبلية"، والتي ُعِقدت بقاعة محارضات مستشفى امللك 

خالد التخصيص للعيون، تحت إرشاف وزارة الصحة، عام 1418ه�.

- العوام��ل امُلحّددة ملدة بقاء املريض يف املستش��فيات الحكومي��ة مبدينة الرياض باململكة 

العربية الس��عودية، دورية معهد اإلدارة العام��ة، املجلد الثامن والثالثون، العدد الثالث، 

رجب 1419ه�. (ترجمة مخترصة لرسالة الدكتوراه).

- ورق��ة عمل يف "تحس��ني األداء يف مجال الرعاية الصحية"، ُنرِشت يف ُكتيب ندوة تحس��ني 

األداء املنعقدة يف الكلية الصحية العسكرية بالظهران، عام 1421ه�.

ها يف  - إدارة الجهد املتعلق بالجودة يف بيئة الرعاية الصحية: تطبيق مقالة مرتجمة تم َنرشرْ

مجلة معهد اإلدارة العامة، العدد الثالث، رجب 1422ه� / أكتوبر 2001م.   

- ترجمة كتاب تطبيق إدارة الجودة الش��املة يف الرعاية الصحية، وضامن اس��تمرار االلتزام 

بها، 2002م، األصل تأليف: د. هيو كوش.

- بحث بعنوان: "اتجاهات األطباء نحو س��عودة وظائف األطباء باملستش��فيات الحكومية 

مبدينة الرياض: دراسة ميدانية"، مجلة النهضة، العدد السادس عرش، يوليو 2003م.
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- بح��ث ن��دوة "الرعاية الصحية األولية يف اململكة العربية الس��عودية، وُس��ُبل تطويرها"، 

املنعقدة مبعهد اإلدارة العامة 2003م.

- تأليف كتاب "إدارة الرعاية الصحية" 2004م.

- بحث عن األمراض الشائعة يف مجال الرعاية الصحية األولية مبدينة الرياض 2004م.

- بح��ث الوالء التنظيمي وعالقته بالخصائص الش��خصية والرغبة يف ترك املنظمة: دراس��ة 

ميدانية للممرضني العاملني يف مستشفيات وزارة الصحة، املجلة العربية لإلدارة، 2004م.

- بحث بعنوان: "قياس رضا املرىض املراجعني ملراكز الرعاية الصحية األولية"، مجلة الجمعية 

املرصية لطب املجتمع، يناير 2004م.

- ترجمة كتاب "تحس��ني الجودة واألداء يف الرعاية الصحية - أداة من أجل التعلم املربمج"، 

مركز البحوث، معهد اإلدارة العامة، 2007م.

- بحث بعنوان: "أس��باب الترسُّب الوظيفي للكوادر الطبية باملستشفيات الحكومية"، مركز 

البحوث، معهد اإلدارة العامة، 2007م. 

- بح��ث بعنوان: "قياس الكفاءة النس��بية للمناطق الصحية باململكة العربية الس��عودية"، 

املجلة العربية للعلوم اإلدارية، مايو 2008م، دولة الكويت.

- Measuring Patient Safety Culture in Riyadh Hospitals: A Comparison 

between Public and Private Hospitals, the Journal of the Egyptian Public 

Health Association, (Egypt), Vol. 84 No.5&6, 2009. 

- "تقييم كفاءة أداء الخدمات الصحية يف اململكة العربية الس��عودية"، كتاب املؤمتر الدويل 

للتنمي��ة اإلدارية (نحو أداء متميز يف القطاع الحكومي)، معه��د اإلدارة العامة، الرياض، 

اململكة العربية السعودية، 13-16 ذو القعدة 1430ه�، املوافق 1-4 نوفمرب 2009م.

- بحث بعنوان: "مدى فاعلية إجراءات األمن والس��المة املهنية يف املستش��فيات الحكومية 

(من وجهة نظر العاملني يف إدارات األمن والس��المة، ومديري األقسام مبستشفيات وزارة 

الصح��ة مبدينة الري��اض)"، دورية اإلدارة العام��ة، معهد اإلدارة العام��ة، املجلد الحادي 

والخمسون، العدد األول، ديسمرب 2010م.
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- تألي��ف كتاب بعنوان: "التنظيم يف املنظامت الصحي��ة"، ُنرِش عام 2011م، مركز البحوث، 

معهد اإلدارة العامة.

- بح��ث بعنوان: "أثر متكني العاملني بالقطاع الصحي عىل س��لوكيات املواطنة التنظيمية"، 

مجل��ة جامعة امللك عبد العزيز، االقتص��اد واإلدارة، كلية االقتصاد واإلدارة، جامعة امللك 

عبد العزيز، املجلد التاسع والعرشون (29)، العدد الثاين لعام 1436ه�.

أهم األنشطة العملية:

- إع��داد وتقديم العدي��د من البح��وث، وأوراق العمل العلمية املتخصص��ة يف الكثري من 

الن��دوات واملؤمترات، واللق��اءات العلمية داخل اململكة العربية الس��عودية وخارجها يف 

مجال الخدمات الصحية. 

- التدريب، والتدريس، واالستشارات يف مجال اإلدارة الصحية.

- القيام برئاس��ة لجنتي البحوث، وهيئة تحري��ر دورية اإلدارة العامة، مبعهد اإلدارة العامة 

ملدة ثالث سنوات.

- عضو سابق يف املجلس العلمي مبعهد اإلدارة العامة.

- عضو مجلس برنامج العلوم الصحية، جامعة امللك سعود.

- مؤسس وعضو مجلس إدارة الجمعية العلمية السعودية لجودة األداء، وإدارة املخاطر يف 

املنشآت الصحية.

- عمل مديراً عاماً ملركز البحوث، معهد اإلدارة العامة.
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مراجع الترجمة في سطور

أ.د. فريد توفيق محمد نصريات.

المؤهل العلمي:

PH.D.  "إدارة الرعاية والسياس��ات الصحية"، جامعة كورنل نيويورك، الواليات املتحدة 

األمريكية، 1989.

الوظيفة الحالية:

أس��تاذ إدارة الرعاية الصحية وتحليل السياس��ات الصحية، كلي��ة الطب، جامعة العلوم 

والتكنولوجيا األردنية، إربد األردن.

األنشطة العلمية:

- األبحاث املنشورة: 

22 بحثاً منشوراً يف مجالت علمية عاملية محكمة.

- الكتب املنشورة:

1- إدارة منظامت الرعاية الصحية، دار املسرية للنرش والتوزيع، عامن األردن، 2003.

2- إدارة املستشفيات، دار املسرية للنرش والتوزيع، عامن، األردن، 2008.

 3- تسويق  خدمات الرعاية الصحية، دار املسرية للنرش والتوزيع، عامن، األردن، 2013.

- اإلرشاف عىل العديد من رسائل املاجستري يف الجامعة األردنية.



حقوق الطبع والنش��ر محفوظ��ة لمعه��د اإلدارة العامة وال يجوز 

اقتباس جزء من هذا الكتاب أو إعادة طبعه بأية صورة دون موافقة 

كتابي��ة من المعهد إال في ح��االت االقتباس القصي��ر بغرض النقد 

والتحليل، مع وجوب ذكر المصدر.

تم التصميم واإلخراج الفني والطباعة في

اإلدارة العامة للطباعة والنشر بمعهد اإلدارة العامة - 1440ه�




