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أهمية استخدام بطاقة األداء المتوازن في تقييم أداء المؤسسات االستشفائية
عرض بعض التجارب

أ.رايس وفاء

جامعة بسكرة الجزائر
ملخص:
تهدف

ذددال الةراددة البالىددة الد إبدراز أذد مشرد ار

كىوى ددة اس ددت فا بتاا ددا
الافىلددة التد تهددف
تتةا د

امددة ،اى د

تقىددى أفاا المشسسددا

افسترددوائىة ةكدداا

امفاا المتد دةاز د د المستر ددوىا  ،باعتبارذ ددا مد د امس ددالى

الد تاسددى أفاا المشسسددا
فرجددة جدداس المشسسددا

بمددوة عامددة ةالمشسسددا

ا سترددوائىة بمددوة

افسترددوائىة ة عالىتهددا د تاقى د أذددفا ها عل د

أسدلة اففارة المتبد  ،ةضددرةرة تتدةىرل د ضددةا ا تجاذدا

اففارىددة الافىلددة ةالتد مد بى هددا

بتااددة امفاا المت دةاز  ،ةتدديت ال د ا ةام مددات اففارىددة المتبقددة بهددال المسترددوىا
أسبا

د مسدتةىا

التباى

أفاا المشسسا

اففارى ددة

د مقفمددة

أفائهدا ،مدا مدفأ أذمىدة اسدت فا بتاادة امفاا المتدةاز د تقىدى

ا ستروائىة ؟
Résumé :

Le but de cet article est de mettre en évidence les indicateurs les plus
importants pour évaluer la performance des hôpitaux. Le Balanced Scorecard
considère comme une technique moderne de gestion , qui vise à améliorer la
performance dans toutes
les organisations en générale quelque soit
publiques ou privés et surtout dans les hôpitaux. Le système efficace de
management assure la réussite et la bonne réalisation des objectifs pour les
développer dans les différents sens d’administration moderne.
Dans cette étude nous intéressons plus particulièrement l’introduction de
la BSC dans les organisations du secteur de santé .La question laquelle le
chercheur voulait répondre est: Quelle est l'importance de la performance
des institutions hospitalières en utilisant l'évaluation de la Balanced
?Scorecard

مقدمـة:

تتةاد د

فرج ددة ج دداس المشسس ددا

افستر ددوائىة ة عالىته ددا د د تاقىد د أذ ددفا ها علد د أس ددلة

اففارة المتبد د  ،ةض ددرةرة تت ددةىرل د د ض ددةا ا تجاذ ددا

اففارى ددة الافىل ددة ،ةمد د ذ دداا الم تلد د

تسع الفةل المتقفمة إل تعاى كوااة ة اعلىة ةجةفة ال فما
ا ددتا

أ ةاعهددا ،باعتبددار الددا مشرد اﹰر بددار اﹰز مد مشرد ار

المقفمة م المستردوىا

الت مىددة البردرىة ،اىد

ىباد

علد
مددفىرة

جامعة محمد خيضر بسكرة  -كلية العلوم االقتصادية و التجارية وعلوم التسيير

أ.راىس ة اا
ةاىددافا

المسترددوىا

الاكةمىددة ةال امددة د سددبل الر د مد مسددتةأ أفاا المسترددوىا

عالىتها ةكوااتها لتاقى

فمة ماىة متمىزة.

ةبالرغ م ا ترار العفىف م المستروىا

ال امة أة ا ستلمارىة ةالمستردوىا

الاكةمىدة

ذ د دداا تباى د دداﹰ د د د مس د ددتةىا

أفاا ذ د ددال

ةالم ارك د ددز التبى د ددة المت مم د ددة ةالمستةم د ددوا  ،د د د
المستروىا  ،سةاا أكا م اى

جدةفة ال دفما

جةفة ال فمة التبىة المباررة ،أة مد اىد

الو ىة ةاففارىدة المكملدة ،ةتديت الد ا ةام مدات اففارىدة المتبقدة بهدال المستردوىا
أسبا

مستةىا

التباى

 -إشكالية البحث:

إ ما ىمز المشسسا

د مقفمدة

أفائها.
ا ستروائىة أ ها تشفي فماتها بركل مباردر إلد مسدتهلا ال فمدة

م عف ةجةف سدىترة ةعىدة علد إ تدا ال دفما  ،كمدا أ جدةفة ال فمدة
برضا أة عف رضا الزبة  ،ةبالا د
عل الجةا

ةزىددافة

المالىة ةغىر المالىة الت

مردكلة الباد
اف

ىمكد اىاسدها إ

تتركدز د مدفأ اعتمداف تلدا المشسسدا

بها بتااة امفاا المتةاز ةالت تعف مهمة لتقىى

أفائهددا ،ةذددة مددا ىقةف ددا إل د تددرس افرددكالىة التالى دة :مــا مـــدي أهميــة اســتخدام بطاقـــة األداء
المتوازن في تقييم أداء المؤسسات االستشفائية ؟

ةلإلجابة عل ذال ا ركالىة ت ترس امسئلة الورعىة التالىة:
 -ذ ددل ىمكد د أ تعتم ددف المشسس ددا

أفائها؟

 -ذل ى تل

ا ستر ددوائىة علد د أبع دداف بتاا ددة امفاا المتد دةاز د د تقى ددى

موهة بتااة امفاا بى المشسستى المعرةضتى ؟

 -أهمية البحث :تكم أذمىة البا

:

 -تو ددتذ ذ ددال الف ارس ددة المج ددال أم ددا أبا ددا

المشسس د د د د د د د د د د د د ددا

أ ددرأ تتعلد د بتتبىد د بتاا ددة امفاا المتد دةاز د د

الجزائرىد د د د د د د د د د د د د ددة؛

 -تدديت أذمىددة ذددال الف ارسددة م د أذمىددة الددفةر الدداي تتمىددز بددب بتااددة امفاا المت دةاز د إفارة

ةتاسددى أفاا المشسس ددا

علد د م تلد د

أ ةاعه ددا بر ددكل ع ددا  ،ةالمشسس ددا

ا سترددوائىة بر ددكل

اص.
 تعتبددر الف ارس ددة الاالىددة مهم ددة بال سددبة لم ددفراا المشسس دداامفاا المتد دةاز كيس ددلة مد د أس ددالى
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ا ستر ددوائىة ،اىدد

تعتب ددر بتاا ددة

الرااب ددة اففارى ددة ةال دداي ىعك ددس مس ددتةأ تعزى ددز جةا د د
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اف تاجىد د د د د ددة ةبالت د د د د د ددال تاسد د د د د ددى مس د د د د د ددتةأ امفاا؛
* تتعامددل الف ارسددة الاالىددة م د الجةا د

المشسسا ا ستروائىة عل ةجب ال مةص.

بتااة امفاا المتةاز بركل اعل
 -أهــداا البحــث :ىكم د الهددف

امساسددىة الت د تسدداذ د التيكىددف عل د أذمىددة تتبى د
تقىددى أفاا المشسسددا

م د ذددال الف ارسددة إل د إب دراز مشر د ار

افستروائىة ،ةكاا مفأ أذمىة است فا بتااا

امفاا المتةاز

 -مــج ا البحــث :لإلجابددة عد مرددكلة البا د

ت د ا عتمدداف عل د الم د ه الةمددو  ،مد

ةم

الاداذرة المفرةسدة أمدا عد أفةا

ةالباة ةالفراسا

عملىة تقىى امفاا

دت ا عتمداف علد الكتد

إلد لدا

المشسسا

ماداةر أساسدىة ،ىت داةل المادةر امةل موداذى عامدة ادةل

افستروائىة ،أما الماةر اللدا

امفاا المت دةاز د تقىددى أفاا المشسسددا
بعد د

ةالمعلةمدا

ددال

السابقة ةاف تر .

ةاف تد تقسدى الباد

التج ددار

جمد البىا دا

المستروىا .

ىتتدر إلد اسدت فا بتاادة

افسترددوائىة د مددا ىت دداةل الماددةر اللال د

د د مج ددال تتبىد د بتاا ددة ا فاا المتد دةاز د د المشسس ددا

المركز ا سروائ الجامع الك في ةالمسترو ا الىم .Sudbury

عددر

ا ستر ددوائىة ةذد د

 -Iمفاهيم عامة حول عملية تقييم األداء في المؤسسات اإلستشفائية:
 -1مف ــوم تقيــيم األداء فــي المؤسســات االستشــفائية:
المشسس ددا

ا ستر ددوائىة مد د ال ااى ددة الجةذرى ددة عد د موه ددة تقى ددى امفاا بر ددكل ع ددا  ،د دامفاا

بال سد ددبة للمشسسد ددا
بافمااا

ى تل د

موهددة تقىددى امفاا د

ا سترد ددوائىة ذد ددة القىد ددا بمهامهد ددا د د اد ددل بىئد ددة س د درىعة الت ىد ددر ةتتد دديلر

الم تلوة( François Madelmont, 2010, p 7 ( .

ةتعتبر المت ى ار

الم تلوة

التكلوة ،ة ا العمل مت ى ار

بىئة العمل الما ملل التل

عل فرجدة كبىدرة مد الت ىدر ،اممدر الداي ىتتلد

التتةىر ةالتاسى المستمر لألفاا (.مجف عبف الرام
كمددا ىع د تقىددى

عل ال فما

أفاا المشسسددا

ا ستروائىة،
التدف ل بهدف

رىف امفذ  ،4002 ،ص ) 04

ا سترددوائىة عملىددة اىدداس م تقىددة مةجهددة م رددتة

المسترو لتيرىر عالىة ةكوااة الجهةف المباةلة

إتار ذال المسترو لتاقى أذفا

معى ة

ضةا المقار ة بى ما ت إ جازل عاﹰ ةبى المعاىىر المةضةعة مسبقاﹰ (.أامف أكر التةىل.
غا مامةف أامف الكىك  .رغىف إب ارھى إسماعىل الاىال  ،4010 ،ص .) 11
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أ.راىس ة اا
ةع دافة مددا ىكددة تقىددى امفاا ذددف
الروا ىة للمرض ةالجها
ةذددة مددا ىسددب

دداب م د

الما اة ،إ أ ها

ددار المسترددوىا  ،تىجددة الرغبددة د تعزىددز
تردج بالضدرةرة علد تتدةىر الجدةفة الرداملة،
أ تبا د

سددةا امفاا ،م د الضددرةري جددفاﹰ بال سددبة للمسترددوىا

ع د التددر

المللد التد تاقد أ ضدل ةعىدة ةتركىدز ا ذتمدا علد أسدةأ أفاا) .
( 2001, p 03
ةبالتدال ةا تااداﹰ ممدا سدب ىهدف تقىدى أفاا المشسسدا ا ستردوائىة إلد معر دة مدفأ

Francis Roger France,

افرة ذال المشسسا
أفاا المستردوىا

تاقى أذفا
العفىددف مد

الرعاىة الماىة الت تسع إل بلةغها ةىتضم تقىى

جةا د

الرعاىددة المدداىة م هددا البدرام ةام دراف ةالكلوددة.

 -2أهميــة تقيــيم أداء المؤسســات االستشــفائية :ىعتبددر تقىددى امفاا عملىددة معقددفة ةمكلوددة د
عفة:

أغل اماىا  ،ةم الا ذ اا ما ىبرر القىا بها مسبا
)( Sanon Aurélien Jean et autres, 2004,p1
 -بال س ددبة لل ددة از ار  :معر ددة أفاا المستر ددو ض ددرةري مد د أج ددل اعتم دداف سىاس ددة ةاس ددتراتىجىة

م اس د د د د د ددبة ،كم د د د د د ددا أ ه د د د د د ددا تس د د د د د ددمذ ب د د د د د ددالت تىت العقا د د د د د د د ةالتةزىد د د د د د د الع د د د د د ددافل للمد د د د د د دةارف.
 بال سددبة ففارة المسترددو  :ةعل د مسددتةأ فائ درة الت تددىت ىعتبددر اىدداس ال تددائ المتامددلعلىه ددا أم ددر ض ددرةري لتقى ددى أ ر ددتة المشسس ددا

ةتبرى ددر التةجه ددا

افس ددتراتىجىة ،كم ددا ىات ددا

التىار إل لةاة اىافة التائرة ،ىاتا مفىر المسترو إل معر ة أفاا مشسستب ففارتها بركل
اعددل ،كمددا ىسدداعف تقىددى امفاا المددفراا ةجمى د الودداعلى

د المسترددوىا

عل د ات دداا الق د ار ار

الم تلوة.
 -بال سبة للعاملى

المسترو  :عل المستةأ الورفي تعتبدر المعر دة ةالدتعل علد العمدل

ذ د ع امددر أساسددىة للتاوىددز ،ةذدداا ىسددمذ ب د فارة عافلددة ةت مىددة اددف ار
 -بال سبة للمرض ةالمجتمعا

المددةاوى

المالىدة :تاقىد ممدفااىة المستردو  ،ةبالتدال

الرعاىددة المدداىة سددتعزز إاا كددا مد المعددرة

د عمله د .
د

عالىدة

أ المسترددو ىسددع إلد التاسددى مد

ددال

التقىى المستمر ل تائجها.
ةىمك تقسى أسبا

أساسىة:

 -أسددبا

اللجةا إل تقىى أفاا المشسسدا

ا ستردوائىة إلد لدا

تبىددة :ةالت د تكدداف تكددة أساسددىة لك د غىددر كا ىددة لتاقى د

مجمةعدا

تددائ جىددفة د العمددل

افستروائ .
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 -أسبا

ااتمافىة :ةتتعل بمراابة المى از ىة ةا ست ال امملل للمةارف المتااة.

 -أسددبا

اجتماعىددة :ةتتعل د بتاقى د مجتم د أكلددر مدداة ةالقضدداا أة مااةلددة التقلىددل م د

تر امةبئة.
 -3مجــاالت تقيــيم األداء فــي المؤسســات االستشــفائية :ذ دداا لددا
المشسسا

ا ستروائىة اس

مجددا

لتقىددى امفاا

 Donabedianةذ (Véronique Baptiste, 2003, p 16(:

 تقىى الهىاكل :ةىتعل ذاا المجال بكل الهىاكل افستروائىة ،لةسائل المست فمة ،ام دراف،العملىا  ،اا المعلةما .
 -تقىددى افج درااا

التبىددة ،ةالتر ىمددا

التبىددة :ةتركددز أساسددا عل د تقىددى ا سددتراتىجىا

التبىة م ام ا با عتبا ار ا اتمافىة ةام ااىة.
 -تقىددى تددائ العملىددا

التبىددة (:معددفل الة ىددا  ،معددفل الاددا

الت د ت د عاجهددا ،تقىددى

الكوااا ) ةكل ما ىتعل بتاسى الاالة الماىة.
 -4مؤش ـرات تقي ـيم األداء علــم مســتوي المستشــفيات :تعتبددر المسترددوىا
ال ادا المدا  ،ةبتة ىد مشرد ار
مستروىا

أ رأ ةم مستةىا

الرعاىة الماىة.

ةذ اا م ىم

امفاا المدي ةا بهدا د المسترددو مد
ال فما

جددزا

ىتجد أز مد

اائرذدا المدي ةا بهددا

ىها ،تتاسد اسدتم اررىة ال دفما  ،ةتتقدةأ ردبكة

مشر ار تقىى أفاا المشسسا

 -مشرد ار سدرىرىة  :م هدا مجمدة الة ىدا

ا ستروائىة ضم أرب مجمةعا

ذ :

لكدل ا تمداص ،ةمتةسدت مدفة البقداا د

المسترو ةغىرذا.

 -مشر ار مالىة  :ةذ كلوة الاالة الةاافة ،ةكلوة كل مرى

مقى لكل ىة

المسترو

ةغىرذا.
 -مشر ار

المةارف البررىة  :ةم ها سبة ماا التمرى

إلد امتبداا ة سدبة مداا القبالدة

إل أعفاف المةالىف ةأعفاف السكا ةس اف جا .
ةبتبىعة الاال

المشسسة ا ستروائىة

استعمال ذاا أة الا المشرر ىعتمف عل الرغبة الاقىقىة ففارة
ا ستوافة م ال تائ المتاققة م الا التقىى .
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أ.راىس ة اا
ةتعتبدر بتاادة امفاا المتدةاز  Balanced Score Cardأادف امسدالى
سدداذم

الافىلددة ،التد

ةالتق ىدا

د ضددبت أفاا المشسسددا  ،ةذد تعددف اامدداﹰ إفارىدداﹰ ة تددة اسددتراتىجىة

لتقىى أ رتة ةأفاا المشسسة ة

رشىتها ةاستراتىجىتها.

إا ىسددع ذدداا ال اددا إل د تاقى د الت دةاز مددا بددى الجةا د
ة اعلىة العملىا

اففارىدة

التعل ةالتتةىر ةافبفا

الفا لىة ،ةجةا

اجمهد ددا ،س د دةاا كا د د

ةتبىعد ددة رد دداتها ،ةمهمد ددا ا تل د د

المالىددة ةارضدداا العمدداا،
تبىعتهدا

د المشسسدة مهمدا كا د

رباىد ددة أة غىد ددر رباىد ددة ،فمىد ددة أة

م اعىة ،اكةمىة أة غىر اكةمىة ،م ىرة أة كبىرة.
 -IIاستخدام بطاقة األداء المتوازن في تقييم أداء المؤسسات اإلستشفائية:
 -1تعريا بطاقة األداء المتوازن:

ىعر كل م رةبر كابا ةفىوىف ةرت بتااة امفاا المتدةاز علد أ هدا:ل الدا افتدار

الجفىددف الدداي ىسددمذ بدفم المشرد ار
لألفاا تقترس ماففا

امفاا

افسددتراتىجىة ،بافضددا ة إلد المشرد ار

المستقبل ،ذدال المادففا

المالىددة التقلىفىددة

متعلقدة بدالعماا ةالعملىدا

ةالددتعل الت اىم د  ،اسددت افا إل د ترجمددة ةاضدداة ةفاىقددة لإلسددتراتىجىة

إل د أذددفا

الفا لىدة

ةمشر د ار

ملمةسة.) Manel Benzerafa, Op.Cit, p 39(.
كما ىعر ها رةب سة  Robinsonعل أ هدا :ل أ مدةا ىعدر
عةائددف مرضددىة م د

لكس د

ددال م د اعة الق د ار ار

تراداﹰ مت ةعدة ففارة الم امدة

افسددتراتىجىة أ تي ددا د الاسددبا ا لددار

الم عكسة عل كل م الماةر المال ةالزبائ ةالعملىا

ةالم ارادل الفا لىدة ةتعلد ام دراف ،ةا

تالىل امفاا ةاىاسدب للماداةر المداكةرة ىعتمدف علد تالىدل ةترد ىص مقداىىس أفاا مالىدة ةغىدر
مالىة مذفا

امىرة ةتةىلة امجلل (.إبراذى ال لة

ةىرجد كدل مد أترىدل ةمداكا

الملكاةي ،4002 ،ص .) 37

 Atrill, P. & McLaney,Eسدب

امفاا المتةاز بممتلذ مةا امفاا المتدةاز إلد لالدة أسدبا
عبف العال اماف ،4010 ،ص .) 43
 -أ بتااة امفاا المتةاز تستهف

رئىسدىة تتملدل د ( :تدار

تاقى تةاز بى المقاىىس ال ارجىة المتعلقة بالعماا

ةالمساذمى ةالمقاىىس الفا لىة المتعلقة بالعملىا
 -أ بتاادة امفاا المتدةاز تسدتهف

تسدمىة مدةا بتاادة

الفا لىة ةالتعل ةال مة.

تاقىد تدةاز بدى المقداىىس التد تبدى ال تدائ مد

ا ار ار سابقة ةالت ىتل علىها مشر ار تابعدة  Lag Indicatorsةالمشرد ار
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الت بش بامفاا المستقبل ةتارا امفاا اة ا تجال المتلة ةالت ىتل علىها مشر ار
. Lead Indicators

 -تهدف

بتاادة امفاا المتدةاز إلد

ةالمقاىىس غىر المالىة المع ةىة
ةم د

اىد
المقاربدا

تاقىد

تدةاز بدى المقداىىس المالىدة المافىدة

اائفة
Hard

. Soft

ةفىوىددف ددةرت بتددااته بممددتلذ المتةاز ددة لتمىىزذددا ع د

رةبددر كددابا

التقلىفىدة التد تهدىم علىهدا المشرد ار

إسدتراتىجىة ةذد  :المدال  ،ةالعمداا ،ةالعملىدا

المالىدة ،ةىرتكدز ادامه علد أربعدة مجدا

الفا لىدة ةالدتعل الت اىمد  ،ةىهدف

إلد تددة ىر

ارة متعففة امبعاف د تافىدف إتدار فاىد لتتدةىر افسدتراتىجىة ةم هجىدة ةضدعها اىدز الت وىدا
ةترددمل بتااددة امفاا المت دةاز علد د مت ى د ار مالىددة ةغىددر مالىددة ،كمىددة

ةضددما متابعتهددا،

ة ةعىة ،م التركىدز علد المدفأ القمدىر ةالتةىدل ،ةالتد تسدمذ بالراابدة اففارىدة ةال ادر د
المستقبل) Manel Benzerafa, Op.Cit, p 14 (.
كم ددا ت تلد د

كد درة بتاا ددة امفاا المتد دةاز مد د ةمد د

ةأعمالها ،ةالا بمراعاة ا عتبا ار
 -البعف الزم  :اى

المكة ددا

امساس ددىة ل ج دداس الم ر ددية

التالىة:

تهت عملىا

اىاس امفاا بلالة أبعاف زم ىة ذ اممس ةالىة ةغفا.

 -البعف المال ةغىر المال  :م

ال مراابة ال سد

 -البعف افستراتىج  :تهت عملىا

اىداس امفاا بدربت الدتاك الترد ىل امدىر المدفأ برشىدة

متةاملة.

الرئىسدىة المالىدة ةغىدر المالىدة بمدةرة

ةاستراتىجىة المشسسة تةىلة المفأ.
 البعف البىئد  :تهدت عملىدابتتبى المشر ار .

ةبالتد ددال ىمك د د تعرى د د

المشسسا

اىداس امفاا بكدل مد امتد ار

بتااد ددة امفاا المت د دةاز عل د د أ هد ددا الد ددا افتد ددار الد دداي ىسد دداعف

عل توعىل استراتىجىاتها ،ا تااﹰا م ترجمة تلا ا ستراتىجىا

اابلددة للتتبىد  ،اممددر الدداي مد رددي ب الر د مد
الازمة

إلد أذدفا

عملىدة

مسددتةأ امفاا ةالجددةفة المقددف د المشسسددة،

ةت ار بتااة امفاا المتةاز إل أىدة إسدتراتىجىة مد
الجةا

الفا لىدة ةال ارجىدة ع دف القىدا

دال أربعدة ماداةر ىمك هدا ت تىدة كا دة

إ جاس المشسسا  ،ةتردمل ذدال الماداةر امربعدة كدل مد المادةر المدال ،

ماةر العماا ،ماةر العملىا

العدد السابع عشر -جوان5102

الفا لىة ،ماةر التعل ةال مة.
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 -2أهميــة تطبيـ بطاقــة األداء المتـوازن فــي المستشــفم :لقددف أاهددر امفبىددا
المسترو ىمك أ ىساذ

تتبى بتااة امفاا المتةاز

الافىلددة أ

تاقى مدا ىديت (:

Dominique

)Sierro, 2004, pp 24 - 29

 -تددة ىر إتددار اسددتراتىج  :تددة ر بتااددة امفاا المت دةاز إتددا اﹰر ىمك د للمسترددو م د

تاسددى ت وى ددا إس ددتراتىجىتها ،هد د تس ددمذ للمشسس ددة مدد

الددب

ددال رس ددالتها ةاىمه ددا بةضد د رشىته ددا

(م ددةرة المس ددتقبل) ،ةاس ددتراتىجىتها ( ت ددة عم ددل) ،ةمبافراته ددا افس ددتراتىجىة (م ددا ال دداي س ددتتى
الر مد ددىة للمد ددةاوى (مد ددااا ىج د د

عل ددب؟) ةامذد ددفا

أ أ عد ددل؟) ،كلهد ددا د د إتد ددار الماد دداةر

امساسد د د د د د ددىة امربعد د د د د د ددة (المد د د د د د ددال ةالعمد د د د د د دداا ةالعملىد د د د د د ددا
 ةض د المبددافع ةالعملىددالىس

امساسددىة لت وىددا ذددال افسددتراتىجىة :إ

مهمة سهلة م ب بافضا ة إل مراكل ا تما

العدداملى ىسدداذمة
لددالا د

الفا لىد د د د د د ددة ةالد د د د د د ددتعل ةال مد د د د د د ددة).

د ت وىددا امذددفا

ب م الضرةري ضما أ جمى

افسددتراتىجىة المعتمددفة ،ةذدداا ىع د الت ىىددر د السددلةا،

بتااددة امفاا المت دةاز تسددمذ بددالتكى

م د ذدداا الةض د  ،م ددب ىمك د القضدداا عل د

الس ددلةا ا ته ددازي ةزى ددافة مسد دتةأ المس دداالة ،اىد د
ةالمةاوى ما ذة متةا م ه  ،ةكى

،

رددر ذددال افسددتراتىجىة

ىساذمة

مد د ذ ددال امفاة ىمكد د أ ىع ددر الع دداملى
عملىة ل القىمة

المشسسة ،ةبترىقدة

م د د د د ددا ىمكد د د د د د للبتاا د د د د ددة إفارة عملى د د د د ددة الت ىى د د د د ددر د د د د د د المشسس د د د د ددة.
 -تد ددة ىر لىد ددة للتةامد ددل ةالتعد دداة  :اى د د

مسشةلىا

امر اص المراركى

ى تمة إلىب

تسد ددمذ بتااد ددة امفاا المت د دةاز بتعىد ددى ةبةضد ددةس

ت وىا ذدال افسدتراتىجىة ،ب د

ال ادر عد المسدتةأ الداي

المشسسة.

 -ةاىوددة التكامددل :اى د

تاددفف بتااددة امفاا المت دةاز المهددا الرئىسددىة لددإلفارة فا ددل إتددار

مرترا ،كما تة ر لىة للتةامل ةالتعاة الاي ىعى بةضةس مسدشةلىا
ت وىا ذال افستراتىجىة ،ب

 -اد ددا لد ددإلفارة :اى د د

ال ار ع المستةأ الاي ى تمة إلىب

المعلةمددا
امذددفا

الم امة.

تسد دداعف بتااد ددة امفاا المت د دةاز إفارة المشسسد ددة عل د د تةجىد ددب السد ددة

ةالعمىددل ،كمددا أ هددا اددافرة عل د تقددفى الكلىددر م د المعلةمددا
تتعلد بامذددفا

امرد اص المرداركى

المرتبتددة بتسددىىر المشسس دة ،ذددال

افسددتراتىجىة ةالةض د الاددال ةالتةاعددا

ةال تددائ ةجمىد افجدرااا

ةالمشر د ار

ةامذددفا

ةالوجدةا

بددى

افسددتراتىجىة ،ةذددة مددا ىددشفي إل د زىددافة الددتعل

افس د د ددتراتىج ةتةجىد د د ددب اففارة اد د د ددة لالسد د د ددة ل ةلالعمى د د ددلل د د د د جمى د د د د أ اد د د دداا المسترد د د ددو .
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 ةضد التقددارىر :م دافستراتىجىة ،اى

ددال تتددةىر اددا التالىددل ةاعددفاف التقددارىر لتقىددى التقددف ةال جدداس د

ىاتا المفراا لمقل إستراتىجىته ةتاسى أعماله إل ةجةف بىا دا

للقىداس الكمد بردكل بسدىت ةسدرى  ،ةذدة الهدف

اابلدة

الداي ىمكد أ تاققدب بتاادة امفاا المتدةاز .

 الت م ددىص المبار ددر للمد دةارف :تس ددمذ بتاا ددة امفاا المتد دةاز بالت م ددىص المبار ددر للمد دةارفلتتددةىر م تجددا

جفىددفة بلو د

ة ددفما

عل الرعاىة الماىة.

ة د د كلى ددر مد د اماى ددا

ا تبددال الزبددائ المسددتهف ى  ،ةتاسددى

د د مج ددال المستر ددوىا ،

ع امر فاىقة ةمةلة بها ،إا ىمك أ

ددرص الامددةل

ىك ددة ت م ددىص المد دةارف مب ى دداﹰ علد د

جف ا ستهاا المورت للمةارف أة عف عالىدة الةسدائل

المسددت فمة ،فة أ ىي دداذا المددفراا اقىقددة بعددى ا عتبددار ،ةفة امددتاا ةسددىلة للمراابددة أة

التف ل ،ةتعتبر بتااة امفاا المتةاز ةسىلة عالة فعافة التقات المزفة (أ قىاﹰ بى الممدالذ
المسترو ىدشفي إلد عدف ةضدةس الرشىدة

ةالةافا  ،ةعمةفىاﹰ بى العاملى ) ،م تعقف ةاائ

اةل تائ السلةا الورفي ةالجماع اةل امفاا العا للمسترو .
 ةاىوددة تعلىمىددة :إ الرجددة لل ب درة ةالددتعل ىجعددل م د افسددتراتىجىة العمددل الىددةم لكددل ددرفةذاا ما ىتمذ إلىب ممممة البتااة ،و الةاا ذاا المبفأ ذة الماىذ تمامداﹰ ،م دب د
المتدا

هاىدة

ىديت ال جدداس مد المدةاوى المىددفا ىى الداى ذد امكلددر اسدتجابة للمرضد  ،بافضددا ة

إل د الددا ىج د

عل د القددافة أ ىكة دةا اددافرى عل د ا سددتوافة م د ال ب د ار

الامةل عل

تائ مةلةاة ،ةالا لمقل افستراتىجىة بردكل مسدتمر ،لدالا د
علد د د د د الرج د د د ددة إلد د د د د ال بد د د د درة ةال د د د ددتعل .

المتد د د د دةاز تر د د د ددج

 تسمذ ب رداا ادا مكا دماة تاقى أذفا

الماضددىة م د أجددل

متدةاز  :ىعتبدر امجدر المت ىدر كديفاة اةىدة لجدا

المشسسة ،ةىلع

* أ ب ىركز اذتما المةا

بتاادة امفاا
ا تبدال العداملى

ربت امجر ببتااة امفاا المتةاز فةرى مهمى :
عل المشر ار

امساسىة بال سبة لإلستراتىجىة.

* كما أ ها تة ر اا اﹰز ارجىاﹰ بمكا ية المةاوى ع فما ىت تاقى امذفا  ،ع فما ىوه

جمى د المددةاوى كى د

ت درتبت رةاتددبه بتاقى د امذددفا

افسددتراتىجىة د

افسددتراتىجىة تمددبذ

الر د د د د د د د د ل الرد د د د د د د دداغل لكد د د د د د د ددل م د د د د د د د د ه .
 اىاس جةفة ال فمالل اىة ةضداع

المقفمة :ررع

د كتلدة مد المشرد ار

العدد السابع عشر -جوان5102

بعد

المشسسدا

التد ةضدع

علد تتبىد مدفا ل للجدةفة معقدفة

بتهدةر مد ذ دا ةذ داا ،ذدال ام امدة
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ت ددف أي أا ددف باس ددتل اا المس ددشةلى عد د العملى ددا  ،بال س ددبة له ددال المشسس ددا
بتاادة امفاا المتدةاز موىددفة ،م
تكة متملة ببعضها البع
ةعافة ما ىت التر ىص

 -تالىل أفاا المستروىا

لسددوة ذددال امفاة توتددر

ةجددةف ا تىددار متةاضد للمشرد ار ،

ةالت تعكس فائما أةلةىا
م

المسترو م

ال أربعة مجا

ىمكد د أ تك ددة

المشسسة.

ال) François Madelmont, Op.Cit, p 16(:
ذ  :المال  ،المرضد  ،العملىدا  ،الدتعل

ةال مد د د د د د د د د د د د د د د د د ددة.
 إف ار المشرد د د د د د ار كك د د د د ددل التد د د د د د تض د د د د ددم القى د د د د ددا بالتالى د د د د ددل ال د د د د ددفى امىك للمشسس د د د د ددة. -أفاة تسمذ بالقىا بتالىل مرترا ةمةضةع (بما

الا تة إعافة الت اى ).

 أفاة للتر ىص است افاﹰ إلد مشرد ار تعتمدفذا جمىد المشسسدا  ،اممدر الداي ىسدمذ بد جراامقار د د د د د د د ددا

ب د د د د د د د ددى المشسس د د د د د د د ددا .

 الترد د ىص ال دداي ىس ددت ف إلد د مشرد د ار ما ددففة بةض ددةس ،ةىمكد د الةم ددةل إلىه ددا بس ددهةلة.كما ت ض المستروىا

كبى درة د ممارسددا
مشسسة-

ها تبق

االىاﹰ لقىةف المى از ىة ةاىةف اا ة ىة ،ةذة ما ىتتلد

إفارة المسترددوىا  ،ات د إاا كددا مج د ا المسترددو إل د عددال امعمددال-
بعىدفة كدل البعدف عد الةااد  ،ة ىمكد ا تودا

الم تارة للمسترو  ،ةاف ت اات ار
المشسسا

إادفا

ت ىىد ار

تق ىا

د ا راا ادةل امذدفا

أة م اذ معى ة م عال امعمال سدت فامها د

ا ستروائىة.

كما أ ةجةف بر ام ةاضذ المعال م ري ب أ ىستةع

امسس العامة للبتااة أمدر مهد

لل اىدة امدة إاا كدا ى سدج مد ادفرة المشسسدة ةرغبتهدا د تتدةىر ادا إفاري جفىدف ىمك هددا
مد د التكىد د

مد د الت ىد د ار

البىئى ددة المس ددتمرة ،كم ددا ىمك ه ددا إعت دداا مشرد د ار إىجابى ددة للتاس ددى

ةالتتةىر المستمر) Henry Dorbes, 2004, p p 1-2(.
 -3خطــوات تجفيــا بطاقـــة األداء المتــوازن فــي المؤسســـات االستشــفائية :ىمددر ت وىددا بتااددة
امفاا المتةاز بسبعة مراال أساسىة تتملل

(

:

( Martine Maadani. Karim Said, 2009, p07

 تافىف عةامل ال جداس امساسدىة  :Les facteurs clé de succèsتعدةف عةامدل ال جداس امساسدىةإلد د د ما د دداةر الت ىى د ددر امساس د ددىة د د د المشسس د ددة التد د د تت د ددرج الرشى د ددة افس د ددتراتىجىة أي القى د ددا

بالتر ىص ا ستراتىج المعم
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 تافىف مشر ارالمشر د ار

ال جاس امساسىة  :Les mesures clé de succèsةىت

الت د تسددمذ للم امددة بالتدديال م د التةجهددا

ذال المرالة تافىف
ال جدداس

افسددتراتىجىة ،ةتعبددر مشر د ار

امساسىة ع عةامل ال جداس امساسدىة بترىقدة فاىقدة ةكمىدة ،كدل مشردر مد ذدال المشرد ار
ىمك اعتبارل معزة ﹰ ع غىرل بل تكة
ةتتعل مشر ار
كا

ال جاس امساسىة بم تل

ا تمال ا ستراتىج

 إ ا تىد ددار مشر د د ارالمشر د ار

ال امةلةىا

ال جد دداس امساسد ددىة ىج د د

افسددتراتىجىة ةمشر د ار

العماا ،العملىا

مجملهدا مجمدة التادفىا
المستةىا

أة

التد تةاجههدا المشسسدة،

القىافىة كما تتعلد بد فارة المشسسدة مهمدا
فى امىكىة عملىا

التعل ةالتفرى .

أ ىي د ددا د د ا عتبد ددار أىضد دداﹰ التمىىد ددز بد ددى

ال تىجددة ،ةترددمل أربعددة مادداةر تتملددل د الماددةر المددال ،

ةالتعل ةال مة.

 -ةض د ال رىتددة افسددتراتىجىة :تسددمذ مشر د ار

ال جدداس امساسددىة للمشسسددة بضددما الةض د

الجىف ل اا القىاس ةالقىافة الاي ىمك ب تةضىذ المسار الم تار م تر المشسسة بيكبر فادة
ممك ة.
 اىدداس ةتالىددل ال تددائ  :إ تافىددف التددر العملىددة لت وىددا بتااددة امفاا المت دةازا ستها ة بها ،ا القىاس تلب
تافىف المسشةلىا

عقددف اجتماعددا

بتافىف المسشةلىا

ترددكل أفةا

ةىتتل

ة لىا

اى ها ،لالا ىج

البسىتة لعر

است فا التق ىا

مشسسددىة فةرىددة ،ةكدداا القىددا بمجمةعددة م د افج درااا
الت وىا ،أما

للددتعل الجىددف لوهد د امسددبا

القىاس ،ةأ ى ار ىج

اماىا  ،ةاف ىكة الا بسب

عدف

بركل جىف ،أة تىجة ارتوا تكلوة الامةل عل المشر ار بركل كبىر ،أة

عف للامةل ع ل التقارىر
كمددا ىج د

عف عالىتها

بع

ىمك د

ما ىتعل بتوسىر ال تائ

د

الاقىقىددة للمردداكل ةا ا ار ددا

أ ةض فةرة للمراجعة ةالتعفىل ةالقىا بالتاسى ا

البىا دا ،
الت د تسددمذ

مبدافع السدب

ةال تىجدة

ال اجمددة عدد عملىددة

الم اسبة.

) ( Henry Dorbes, 2004, pp 1 – 2.
ت وىا بتااة امفاا المتدةاز تدة ر لالدة أبعداف أساسدىة تتملدل د  ( :ةائدل مدبا

إفرىس .عبف الرام ال الب  ،2009 ،ص ) 22

 ام دراف :باعتبددارذ ع م د اﹰر أساسددىاﹰ د مسددىرة الت ىىددر ،كمددا ىتةا دامفاا المتةاز عل مفأ استجابة ام راف ةرغبته

إافا

ال جدداس د ت وىددا بتااددة

الت ىىر د

اد العمدل ةأسدالى

اففارة ةكىوىة التعامل معها.

العدد السابع عشر -جوان5102
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أ.راىس ة اا
الا إضا ة كل ما ذة جفىف ،ةما م ري ب أ ىجعل المشسسة

 -العملىا  :عل أ ىماا

أكلر استجابة لألةضا الجفىفة.
 التك ةلةجىا :ةذ المارا امساس لكل عملىة تاسى ةتتةىر. -4صــعوبات تطبي ـ بطاقــة األداء المت ـوازن فــي المستشــفيات :لقددف اعتددر ممددممة بتااددة
امفاا المت دةاز بةجددةف مددعةبا

تعرى د

د ت وىدداذا د المسترددوىا  ،م ددب لددىس م د السددهل إعتدداا

ةاضددذ فسددتراتىجىتها ،امددة ةأ أفائهددا المددال لددىس سددب

كابا ة ةرت ملالى اةل جاس است فا بتااة امفاا المتةاز

ةجةفذددا ،ةم د الددا اكددر
المسترو  ،ةذة مستردو

جددامع لألتوددال  Duke à Durhmبة ىددة كارةلى ددا الرددمالىة ،ةمسترددو جامعددة مة تىوىددةري
 ، Montefioreد د ب ددرة كس د د
ال امة قت ،بل تست ف

ىةى ددةرا ،كمدددا ألبتدددا أ هدددا أفاة

المستروىا

تس ددت ف د د المستر ددوىا

ال امة ةالعامة عل اف سةاا.

) ( François Madelmont, Op.Cit, p 16.

ةبموة عامة بمك تل ىص أذ المعةبا

المشسسا

الت تعتر

ا ستروائىة ما ىل  ( :مجف عبف الرام

تتبى بتااة امفاا المتةاز

رىف امفذ  ،مرج ساب  ،ص .) 04

 -تعتبر بتااة امفاا المتةاز معقفة جفاﹰ ،سةاا م اى

همها أة مد اىد

ت وىداذا د

القتددا المددا  ،لددالا مد ام ضددل أ ت تددار علد اماددل د البفاىددة بتااددة بسددىتة ةموهةمددة
رىئا.
ﹰ
ةسهلة ا ستعمال ،ل ىت فع الب اا رىئاﹰ

 -تست ف بتااة امفاا المتةاز المواذى امساسىة

عافلة مت لعة

إفارة العملىا

الت تتتلد

أاكامداﹰ

تتبىقها ،كما أ ها ترج العمل ةالةع بيذمىة إفارة رأس مالها الوكري ةت ود
المستروىا

ذىم ة ال تائ المالىة قت ،ةذة ما ىستفع تتبىقها

ال امة ةالعامدة علد ادف

سةاا.
 -تتتل د

بتااددة امفاا المت دةاز اددا معلةمددا

متتددةر ةمكل د  ،ممددا جعددل م د بتااددة

امفاا المتةاز غىر اابلة لاست فا ةالت وىدا ،ذدال المااادة د رأى دا اتئدة ،م العفىدف مد
المعلةمددا

ا دةا

فة اسددت فا أجه دزة الكمبىددةتر ،ات د لددة كددا الاددل

تعمددل د المسترددوىا

امملددل ذددة أ ىكددة ذ دداا اددا معلةمددا
الةا

عددال ،بددالعكس التاددفي ذددة أة ﹰ ةابددل كددل ر د ا

الامةل عل المعلةما

الم اسبة

لىس كا ىاﹰ تةضىاب م

ال بتااة امفاا المتةاز ةللت ل

 -ا اﹰر لةجدةف عدفف مادفةف مد المشرد ار
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الم اس .

التد ىتضدم ها كدل مادةر ،د
عل ذال ا تقافا

ةااد المستردو
ىج

ااتد ار

أبحاث اقتصادية وإدارية

استخدام بطاقة األداء المتوازن في تقييم أداء المؤسسات االستشفائية عرض بعض التجارب

مبافع معى ة ،بما

الا تةا د ا راا بدى المسدشةلى الت وىداىى ادةل افسدتراتىجىة ةامذدفا
علد د د ا د ددف سد د دةاا ،كم د ددا ىجد د د

افس د ددتراتىجىة ة ت د ددة العم د ددل ةالمشرد د د ار
افسددتراتىجىة ةالمشر د ار م د بعضددها الددبع
لمشر ار

اففا ار ةال فما

،

أ تد د درتبت امذ د ددفا

ر د ا ىم د (ةا كددا مرغةبدداﹰ ىددب ) امددتاا
الرئىسىة.

رعىة تسمذ بت اىة المشر ار

 -الت تددىت ا سددتراتىج للمسترددو عقددى ذدداا اددف ىكددة مدداىااﹰ إاا كددا الت تددىت غىددر

متاب لألذفا
ىجد د

افستراتىجىة بةضةس ةعف إىمالها بركل جىف ةبفة

تدة عمدل ،د الةااد

علد د المشسس ددة تاةى ددل إس ددتراتىجىتها بالكام ددل بر ددكل ملم ددةس لض ددما

جااه ددا ،ةرم ددف

المددلة القددافرة علد اىدداس تلددا امذددفا  ،ةعدداةة علد الددا

ىمكد للت تددىت

المشرد ار

اا

أ ىت تافىلب باستمرار.

ا ستراتىج أ ىبق لابتاﹰ بل ىج

 -IIIعــــرض بعــــض التجــــارب الخاصــــة بتطبيــــ بطاقــــة األداء المتــــوازن فــــي المؤسســــات
االستشفائية:

 -1عرض حالة المستشفم الجامعي الكجدي :ىتمىز المسترو الجدامع بمدةارف بردرىة معتبدرة
ةىمارس العفىف م ام ردتة المرتبتدة بالمشسسدا

ةادف مدر ت وىدا بتاادة امفاا المتدةاز
د عدا  4004مد

امةل

جفا الاي كا ىعا
ﹰ

بت وىدا أفاة إفارىدة د

د ذداا المستردو

بمدرالتى أساسدىتى  :بدفأ

المرالدة

دال تافىدف تدة اسدتراتىجىة للتعامدل مد الةضد المدال المدع

م دب المستردو  ،أمدا المرالدة اللا ىدة بدفأ
المشسسدة ،ةكا د

مادداةر مرددار إلىهددا د الجا د

د العدا  4002اىد

اذتمد

ال تدة ا سدتراتىجىة تتضدم تمدةر أةلد لبتاادة أفاا

مت دةاز كدديفاة للتقىددى  ،أى د ت د ا تىددار م تل د
افجرااا

امكافىمىدة ةذد الرعاىدة ةالتعلدى ةامبادا ،

امةلةىددة برددكل مومددل د أربعددة

امعمددال اا

المددال  ،المرض د  ،العملىددا

ةالم دةارف البر درىة ،كمددا ت د رددر

الم تلوة لل تة ا ستراتىجىة ةساعف الا عل تماىذ ةض المسترو  ،ةبعف ذدال

ال تددةة امةلد  ،ةامددف ا تجددال لمةامددلة التاددةل د ترىقددة التسددىىر ،رغبد

اففارة د تزةىددف

المسترو بيفاة لرمف امفاا تتجاةز المف ل البسىت الاي ت اعتمافل م ابل ةالا لف

تدة

العمدل افسدتراتىجىة ،بال سدبة لدإلفارة مد الضدرةري أ ىكدة لدفىها أفاة إفارىدة رداملة ،فائمدة
ةاافرة عل ات اا الق ار ار

ةا ددف كددا ذ دداا لددا

الةا

الم اس

ةتج بها الةاة

فةا د رئىس ددىة ةراا تتبى د

اففارة ،ةم هددا الرغبددة د تتددةىر امفةا
العدد السابع عشر -جوان5102

االة امزمة الت عر تها.
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اللقا ددة ةالاددس ا فاري لم تل د
تاا التمرى

الواعلددة د المسترددو ( التدداا التب د للمسترددو ،

الجهددا

ةالمةاوى اففارىى ) ،ةأ ىد ار تعبئدة المدةارف الازمدة لت وىدا ال تدة افسدتراتىجىة

لت ىىددر سددلةا الجهددا

الواعلددة مد

ددال ترددجىعه علد تجدداةز ال ادرة التقلىفىددة د أعمدداله

امف إضواا البعف ا اتمافي ةاففاري
ذداا الم اددةر أعتد
الجهدا

ت تجهدا م تلد

راتاته .

رمددة لدإلفارة أىضدداﹰ فضددواا التدداب الرسددم علد المشرد ار

الواعلدة د المستردو  ،د إتدار ةضد افجدرااا

ال تة أفستراتىجىة ،ةالا م أجل التاك
مفىرة المررة ةمعاة ىه بتافىف مشر ار
إفارة المشسسدة ،ةىمد

م تل

امةلةىدة د

ال تدة افسدتراتىجىة ،ةادف ادا

امفاا امساسدىة التد ىمكد تعبئتهدا بردكل عدا مد

الددا د ال هاىددة د اتجددال تةاىددف ةت سددى م تل د

المةجددةفة فا ددل المشسسددة ،ةبرددكل عددا ذ دداا لددا
تافىفذا

إجرااا

اا

التد

مشرد ار

ممددافر أساسددىة للمشر د ار

الددتاك

الت د ىمك د

المشسسة(. Thierry Nobre. Lionel Signolt, Op. Cit, p p 1 – 21(..

 -مشر د ار مركزىددة :اى د

تقددة اففارة العلىددا بةض د مجمةعددة م د المشر د ار

العامددة المتعلقددة

بال رات ةامفاا المال ةالمى از ىة للمشسسة.
المتعلقددة بامعمددال اا

 -المشر د ار

امعمددال ت ددت مجمةعددة مد المشر د ار

امةلةىددة الماددففة د ال تددة افسددتراتىجىة ،كددل م د ذددال
الت د تسددمذ ل درئىس المرددرة ب د فارة تتددةر امعمددال د

افةف مسشةلىاتب.
ال ددفما  :ىددت تتددةىر ال ددفما

 مشر د ارب راتاتها.

ةا ددف اامد د

المشسسة ة

الم تلوددة برددكل مسددتقل ع د المشر د ار

اففارة د د ةضد د مجم ددة مد د المشرد د ار

لتت ددةىر بتاا ددة أفاا متد دةاز د د

المااةر التالىة:

 -الما ددةر الم ددال  :اىد د

ىعتم ددف بق دداا المشسس ددة علد د التةزىد د المائد د للمد دةارف التد د تاد د

تمر ها ،ةبالتال ىاهر الماةر المال كقىف ةأساس لت وىا الم اة ار
الاال

اللا

ام رأ ،كما ذة

جمى المشسسا  ،ى ب د ت مدىص المدةارف المالىدة الم اسدبة فتاادة المجدال لتتدةىر

جةفة العملىا

الفا لىة ةجعل المةاوى اةي كوااة أكبدر لتلبىدة تةاعدا

 ) Raoul Bossa, 2012, p 16ةىعتمف تقىى ذاا البعف علد المشرد ار
ال تىجة التر ىلىة ،سبة ا اتواا بالعماا ،ترة السفاف ،س
224

ال امددة

المدرى

.

( Kouassi

التالىدة :الهدامص المدا ،

ا ستقال المال ....الخ.
أبحاث اقتصادية وإدارية

استخدام بطاقة األداء المتوازن في تقييم أداء المؤسسات االستشفائية عرض بعض التجارب

 ماةر العماا ( المرض ) :م الةاضذ أ ب م الضرةري اىاس رفةف أ عال المرضةالم دراجعى للمسترددو  ،اددةل ال ددفما
أساس د تتبعددب المشسسددا

العاجىددة ةاففارىددة ةمددفأ رضددائه ع هددا ،ةذددة إج دراا

ا سترددوائىة ةتلددا الت د تعمددل د مجددال تقددفى ال ددفما

للجمهددةر

بركل عا  ،ىمك أ تقة إفارة الجةفة بت وىا استتا

راا المرضد ةالمدراجعى  ،عد ترىد

اسدتبىا سد ةي للتيكددف مد مسدتةأ رضددائه عد ال ددفما

المقفمدة ،ةأ ددا مااادداته لاسددتوافة

تتةىر امفاا ةضما الجةفة.

م الا

ةىعتمدف المستردو علد المشرد ار

المرىض الجفف ( ا سدتعجا

الف ةل ،إعافة الف ةل ،الة ىا ...الخ.

الفا لىة :ةىقمف بالعملىا

اىمدة للمسدتوىفى مد
تتتل

التالىدة :متةسدت مكدة المدرى

دفما

مجمةعة المها الت تركل د مجمةعهدا

المشسسدة ،ت وىدا فمدة معى دة بمعر دة ةادفة إفارىدة للمسدتوىفى

ضرةرة امر سلسلة المها الت تبفأ بتلق تل

ةعل ذاا ال اة
رات معى

د المستردو  ،عدفف

 ،افسدعا  ،القبدةل (عدفف المرضد القدفام  ،معدفل ا ستردواا

الىة ) ،الواةما  ،معف
 -ماةر العملىا

() Kouassi Raoul Bossa, Op.Cit, p 17

ذ ال تةا

العملىا

المستوىف ةت تهد بتقدفى ال فمدة لدب،

الاتمىة ةالم تقىدة الازمدة لت وىدا امعمدال فا دل

د المشسسدة (.مامدف عبدف الوتداس ،4002 ،ص  ،) 03ةىسدت ف المستردو الرضدا

عل مستةأ ا سترواا كمشرر لقىاس ذاا البعف.
 ماةر المةارف البررىة  :ىهفللمسترددو أ ىاق د م د

أذددفا

ذداا المادةر إلد تافىدف ةترد ىص الب ىدة التاتىدة التد ىمكد

الهددا ا بتكددار ةالتتددةىر تةىددل المددفأ ،ةذددة مددا ىددشلر عل د تاقى د

المسترددو بتقددفى أعل د مسددتةأ ممك د م د الرعاىددة التبىددة الجىددفة ،ةالددا ا تاا دﹰا م د :
م تل

ام راف العاملى

المستةىا

اففارىدة ،الد ا ةافجدرااا

ال :معفل فة ار العمل ،الت ى  ،وقا

الت اىمىدة ،ةىدت تقىىمدب مد

التفرى  ،الهر العمري ،رضا العاملى .

 -2عــرض حالــة المستشــفم االقليمــي  :Sudburyد س د ة  4002اددا المسترددو ا الىم د

بةض

تة استراتىجىة لتتبى بتاادة امفاا المتدةاز  ،تتضدم ذدال ال تدة اربد اسدتراتىجىا

افارىة تتملل

:

 -تاقى أعل جةفة ممك ة لل فما

الماىة.

 تة ىر اا رعاىة ماىة إالىم . تاسى جةفة م اخ العمل ةالتةاى .العدد السابع عشر -جوان5102
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 -تيذىل العاملى ةترجى البا

ةالتتةىر.

 -رؤية المستشفم :الرىافة ةا بتكار للتمىز

رعاىة المرض .

 م مـــة المستشـــفم :كمسترددو االىمد د ىق ددة المسترددو بتق ددفى الرعاىددة المدداىة ةالسد درىرىةم تقة  northeastern Sudburyةتعمل عل تاقى المها التالىة:

للمرض

 تاقى جةفة الرعاىة للمرض تةجهاته ةل اته .ا ستجابة لااجا

 -السرعة

المرض ةااامة العااا

التىبة معه .

 الترجى عل تتةىر العاملى  ،الممرضى  ،امتباا ةالتلبة. المراركة -التكى د

ةالتتةىر ةتتبى الممارسا

البا

م د الت ى د ار

ةترجى ا تما

اففارىة الافىلة.

المسددتمرة ةتددة ىر الم دةارف ةال ددفما

بى العاملى ةكاا ا تما

ةىةضذ الركل المةال مكة ا

الازمددة لتقددفى ال ددفما

م المرض .

المدداىة

بتااة أفاا متةاز للمسترو ا الىم .Sudbury

شــــــكل رقــــــم  :)11مكوجــــــات بطاقــــــة أداء متــــــوازن للمستشــــــفم االقليمــــــي Sudbury
المحور المالي

العوامل
المساعدة

بطاقة األداء
المتوازن

المرضم

العمليات الداخلية

Source : CMA, balanced score card at hospital – cas study hospital regional
Sudbury, june, 2004, p03, Cite internet. www.pm 2.ccosulting.com

ةىرددىر مددةا بتااددة امفاا المت دةاز الت د ةضددعها كددل م د كددابا ة ةرتددة إل د ةجددةف
عااددة السددب

ةال تىجددة بددى مادداةر البتااددة بترىقددة متسلسددلة ،ةتعتبددر ال رىتددة افسددتراتىجىة

ال قتددة المركزىددة د ال اددا  ،ه د تعبددر ع د الورضددىا

افسددتراتىجىة ةتاددفف عااددا

ةال تىجددة بددى مقدداىىس ال تددائ المتامددل علىهددا ةماددففا

امفاا ،كددل مقىدداس ىددت ا تىددارل د

223

السددب

أبحاث اقتصادية وإدارية

استخدام بطاقة األداء المتوازن في تقييم أداء المؤسسات االستشفائية عرض بعض التجارب

بتااة امفاا المتةاز ىج

أ ىكة ع مر

تةضدىذ التةجدب ا سدتراتىج للمشسسدة ،ةىتتلد

سلسدلة العاادة السدب

ةال تىجدة ،ةىعمدل علد

ةضد ذدال ال رىتدة عمدل ةجهدف كبىدرى  ،كمددا

أ جةفة اا القىافة ترتبت مباررة بمفأ مااة ةممفااىة ال رىتة افستراتىجىة.

( Alain. F.

) Nodesway, 2010, p 06

ةىةضذ الركل التال ال رىتة ا ستراتىجىة للمسترو ا الىم .
شكل رقم  :)12الخريطة االستراتيجية للمستشفم االقليمي Sudbury
العمالء

الريادة واالبتكار للتميز في رعاية المرضم.

تحقي الجودة في التمريض يكون
محورها رعاية المريض 15 %

تحقي الدور االقليمي
للمستشفم % 7

العمليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات الداخليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

بجاء الثقة ومكافأة
التميز % 2

االهتمام بالعمال % 3

تمكين استراتيجيت ا من خالل
أصول ا والتكجولوجيا % 5

العوامل المساعدة
المحور المالي

تحقي وضع مالي متوازن % 3
Source : CMA, Op.Cit, p 09.
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 -3مقارجة بين المستشفم الجامعي الكجدي والمستشفم االقليمي :Sudbury
ىتضددذ ممددا سددب أ ددب عل د الددرغ م د الترددابب م د اى د

رددكل بددى بتااددة امفاا المت دةاز

المعتم ددفة د د المشسس ددتى افستر ددوائىتى ةاعتمافذم ددا علد د البع ددف الم ددال  ،المرضد د  ،العملى ددا

الفا لىة كيبعاف لتقىى أفائها ،إ أ هما ترتركا

العفىف م ال قات أذمها:

 اعتمف المسترو ا الىم عل بعف العةامل المساعفة بفل بعف التعل ةال مة اا المسترو ا الىم بب اا ةتةضىذ ال رىتة ا ستراتىجىة ةالتد تعدف أسداس تافىدف عاادةالسب

المعتمفة

ةال تىجة بى أبعاف البتااة ةات بى المشر ار

تجاذلب المسترو الجامع الك في.

كل بعدف ،ةذدة اممدر الداي

 اددا المسترددو الجددامع الك ددفي بتقسددى مشر د ار تقىددى امفاا إل د مشر د ار مركزىددة متعلقددةبال رددات ةامفاا المددال ةمى از ىددة المشسسددة ةأ ددرأ متعلقددة بامعمددال اا
ال تددة افسددتراتىجىة ،إل د جا د

مشر د ار

ااتوا المسترو ا الىم بالمشر ار

ال ددفما

ةتةزىعهددا ة قدداﹰ لألبعدداف المعتمددفة ،د مددا

العامة لكل بعف.

الخــــــــــــــــــاتمـة:

تعتبر بتااة امفاا المتدةاز مد أادف

مد أ ضدل أسدالى

ةتق ىدا

ةربمدا ىعتبرذدا الدبع

لهددا م ازىددا ةعىددة  ،ةلهددا مشىددفة ةمعارضددة أة ااددفة  ،ةذ د مددا ازل د

ت ضد

تقىد د دى امفاا ،غى د ددر أ ه د ددا مل د ددل غىرذ د ددا مد د د امس د ددالى
المسترددوىا

امةلةىددة الماددففة د

ةامفةا

د د د التت د ددةىر ةالتقىد د دى مفاا

لتت د د د د د د د د د د د د د ددةىر مسد د د د د د د د د د د د د د ددتمر.
ةىتتلد

اسددت فا بتااددة امفاا المتدةاز أىضدداﹰ اسددتعفاف مددفىري المسترددوىا

ا علددة د مشسسدداته  ،لمةاجهددة التاددفىا

للتددرةى لراابددة

الجفىددفة الت د تةاجههددا المسترددوىا  ،الت د ذ د

الةاا د أكلددر عرضددة للرددرةت ةالقىددةف القا ة ىددة ةالمتتلب ددا

د

ال ةعىددة ،التد د تجبددرذ علد د تب د د

مبافع اللقا ة افستراتىجىة ةاست فا بتااة امفاا المتةاز .
ى د ددرأ بعد د د

المشسسددا

الب د دداالى أ بتاا د ددة امفاا المتد د دةاز

تا د ددل ك د ددل مر د ددكا

افسترددوائىة ،ةلك هددا ةسددىلة افىلددة مسدداعفة ،ه د تاددفف مشر د ار

أفاا ةتت د ددةىر

امفاا ،ةبالتددال

تس د د د د دداعف علد د د د د د تاقىد د د د د د افس د د د د ددتراتىجىة ةتاس د د د د ددى أفاا ذ د د د د دداا ال د د د د ددة مد د د د د د المشسس د د د د ددا .
كما ىمك أ ى جذ تتبى بتااة امفاا المتةاز

ال مشسسة تتب

الراملة ،ةلقا ة ةاى ت اىمىة ةاضداة ةةاعىدة ة ادا تق ىدة معلةمدا
223
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جااهددا ىعتمددف علد

 كمددا أ، امربعددة التد ت رددفذا بتااددة امفاا المتدةاز

اففارىددة الافىلددة ةا لتد از بهددا

ةالتق ىددا

التدةاز بددى الجةا د

إسددتراتىجىة المسترددو ةارمددها علد تتبىد امسددالى
. م ابل اىافة المسترو ةالمفىرى ةالعاملى

ودس مجدال

د

ةبالتال ىمك القةل أ ب عل الرغ مد تةاجدف المشسسدتى المعرةضدتى

امبعدداف ةالمشرد ار

 سدةاا مد اىد، وددس بتااددة امفاا المتدةاز

تمتلكددا

الرشىة ةالتةجب ا ستراتىج لكل م هما

 إ أ همددا،ال رددات

 أة م اى،المعتمفة
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