دور العىامل االقرصادٌح واخلارجٍح يف اخرٍار تذائل الرخطٍط
االمجايل لقىج العمل(*)

دراسح حالح يف مسرشفى الريمىك الرعلٍمً
م .م .علٌاء محمد خلٌل
أ .د .غسان قاسم داود الالمً
جامعة بغداد /كلٌة االدارة واالقتصاد
املسرخلص

ٌسعى البحث إلى تحقٌق جملة أهداف تتمثل بدراسة متغٌرٌن هما العوامل االقتصادٌة والخارجٌة المؤثرة
فً تحدٌد بدائل التخطٌط اإلجمالً المناسبة لقوة العمل فً مستشفى الٌرموك التعلٌمً  ،وتمحورت مشكلة
البحث فً عملٌة أٌجاد حلول لحاالت تذبذب الطلب أو محدودٌة الطاقة تتجلى أهمٌتها فً تشخٌص
اإلستراتٌجٌة المالئمة واعتماد البدائل المناسبة وتلبٌة الطلب على الخدمة الصحٌة المقدمة من قبل المستشفى
 ،وعمد البحث إلى اختبار فرضٌات عالقة االرتباط والتأثٌر بٌن المتغٌرات المذكورة فً قسمً (الجراحة
والباطنٌة) فً المستشفى  ،واعتمد البحث على قائمة الفحص كأداة لتحلٌل الجانب العملً .
توصل البحث إلى استنتاجات عدة منها محدودٌة محاوالت أدارة المستشفى للقٌام بتشخٌص العوامل
المؤثرة فً تخطٌط قوة العمل ،مما اثر سلبا" فً قدرتها فً تحدٌد البدائل المالئمة لمواجهة النقص الواضح
للمالكات الطبٌة بغٌة تلبٌة الطلب المتزاٌد على الخدمة الصحٌة .وتوصل إلى جملة من التوصٌات ،أهمها
االهتمام وتطوٌر عملٌة تشخٌص العوامل المؤثرة فً خطط قوة العمل بغٌة التوصل الى اإلستراتٌجٌة التً
تحقق أهداف المستشفى والمتمثلة بتقدٌم أفضل الخدمات الصحٌة للمجتمع.
املصطلحاخ الرئٍسٍح للثحث :التخطٌط االجمالً ،قوة العمل ،الطاقة

جملة العلوم

االقتصادية واإلدارية
اجمللد 91

العدد 27

الصفحات 78-91

(*)بحث مستل من رسالة ماجستٌر فً علوم إدارة األعمال الموسومة ( أثر العوامل البٌئٌة فً تحدٌد بدائل تطبٌق استراتٌجٌات
التخطٌط االجمالً – دراسة حالة فً مستشفى الٌرموك التعلٌمً )
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املقذمح

تواجه منظمات فً القطاع الصحً فً الكثٌر من البلدان فً الوقت الحاضر قٌودا كبٌرة على الموارد
المخصصة لها ،ومن ثم ٌنبغً على هذه المنظمات استغالل مواردها بكفاءة وفاعلٌة لتلبٌة حاجات المستفٌدٌن
المتغٌرة والمتزاٌدة ،مما ٌقتضً االستخدام األمثل لهذه الموارد وتوافر البٌانات الواضحة والدقٌقة حول تدفق
الموارد وأثرها فً جودة الخدمات الصحٌة وأدائها.
ٌعد تحدٌد بدائل التخطٌط االجمالً التً ٌعتمدها مدٌري فً المنظمات الصحٌة من األمور المهمة فً
إعداد خطط ومستوٌات قوة العمل التً ٌتم من خاللها تجمٌع الموارد المتاحة للمنظمة مع األخذ بنظر االعتبار
الطلب المتوقع على خدمات المنظمة ،وٌدخل ضمن إطار التخطٌط اإلجمالً مستوٌات الطاقة فٌها التصمٌمٌة
والمتاحة وما ٌمكن الوصول الٌه فً مستوٌاتها ،فضال عن الطاقة االحتٌاطٌة ،وحجم العاملٌن ،وعدد
الساعـات الالزمة لتقدٌم الخدمة المطلوبة والتً تـفٌد فً عملٌة تخطٌط مستوٌات قوة العمل.
ٌسعى هذا البحث الى تحقٌق اهداف منها تحدٌد أي العوامل أكثر تأثٌرا (االقتصادٌة والخارجٌة ) فً
تحدٌد البدائل المعتمدة وتطبٌق االستراتٌجٌات االكثر مالءمة للظروف البٌئٌة المحٌطة فً مستشفى الٌرموك
التعلٌمً ،بما تسهم فً تقدٌم أوسع الخدمات للمجتمع .
ٌحتوي البحث أربعة على فقرات تناولت االولى منها المنهجٌة المعتمدة من حٌث مشكلة البحث
وأهمٌته وأهدافه والفرضٌات وأسالٌب جمع وتحلٌل البٌانات  ،وتضمنت الفقرة الثانٌة الجانب النظري للبحث
متناوال متغٌري بدائل التخطٌط االجمالً والعوامل االقتصادٌة والخارجٌة المؤثرة فً تحدٌده ،وتركزت الفقرة
الثالثة على تحلٌل الجانب العملً من خالل تحلٌل نتائج قائمة الفحص فً المستشفى المبحوث  ،وانفردت
الفقرة الرابعة بالستنتاجات والتوصٌات .

أوال:منهجٍح الثحث

1-1مشكلح الثحث
ٌمثل التخطٌط اإلجمالً لقوة العمل وظٌفة أساسٌة للنهوض بالقطاع الصحً بهدف تلبٌة مستوٌات
الطلب المتزاٌد علٌها ،مما ٌستلزم تطبٌق االستراتٌجٌات والبدائل المالئمة ودراسة العوامل المؤثرة فٌها ،إذ
ٌالحظ جراء المعاٌشة المٌدانٌة فً مستشفى الٌرموك التعلٌمً محدودٌة تطبٌق األسس والخٌارات الدقٌقة
لعملٌة التخطٌط اإلجمالً بسبب مجموعة عوامل غٌر مستقرة أبرزها العوامل والقٌود االقتصادٌة والخارجٌة
التً تزٌد من الصعوبات وتحد من عملٌة تقدٌم الخدمات الصحٌة ،من هنا تتحدد معالم مشكلة هذا البحث
بإثارة عدة تساؤالت إلٌجاد حلول تسهم فً إٌجاد البدائل المالئمة لتخطٌط قوة العمل فً المستشفى المبحوث
وهذه التساؤالت هً:
أ-هل تقوم إدارة المستشفى المبحوث بتشخٌص العوامل االقتصادٌة والخارجٌة المؤثرة فً عملٌة التخطٌط
اإلجمالً لقوة العمل؟
ب-ما هً البدائل التً تعتمدها إدارة المستشفى فً إعداد خططها اإلجمالٌة ؟
ج-ما عالقة العوامل االقتصادٌة والخارجٌة بتحدٌد بدائل تخطٌط قوة العمل؟
 2-1أهمٍح الثحث
تبقىىى الحاجىىة إلجىىراء المزٌىىد مىىن دراسىىات مٌدانٌىىة تضىىفً المزٌىىد مىىن المعالجىىات المٌدانٌىىة التىىً تواجىىه
إدارات المنظمات الصحٌة ،مما ٌساعد فىً النهىوض بتقىدٌم الخىدمات وتحقٌىق أهىدافها لىذا تتجلىى اهمٌىة هىذا
البحث كونه:
 -9سعى الى اختٌار احد القطاعات ذات األهمٌة الكبٌرة فً خطط وبرامج الدولة والمجتمع فً القطاع الصىحً
،مما ٌجعله بحاجة متزاٌدة الى الدراسات التطبٌقٌة والواقعٌة المتخصصة.
 -2السعً لٌكون هذا البحث منطلقا لتوجٌه اهتمىام القٌىادات العلٌىا فىً القطىاع الصىحً العراقىً بغٌىة االعتمىاد
على متغٌراتها بشكل دقٌق  ،السٌما انها لم تلق اهتماما كبٌرا بالبحث فً السنوات الماضٌة.
ٌ -3جمع بٌن العوامل المؤثرة والبدائل المتاحة إلعداد الخطط اإلجمالٌة فً المنظمات الصحٌة.
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 3-1اهذاف الثحث
ٌسعى البحث الى تحقٌق اآلتً :
أ -تشخٌص العوامل االقتصادٌة والخارجٌة الحقٌقٌة التً تسهم فً اإلعداد السلٌم لعملٌة التخطٌط االجمالً
لقوة العمل فً مستشفى الٌرموك التعلٌمً .
ب -تحدٌد البدائل المتاحة لعملٌة التخطٌط اإلجمالً وتشخٌص طبٌعة ونوع االستراتٌجٌات االكثر مالءمة فً
المستشفى المبحوث .
ج -تحلٌل العالقات والتأثٌر بٌن العوامل االقتصادٌة والخارجٌة المؤثرة فً تحدٌد بدائل التخطٌط االجمالً
لقوة العمل.
 4-1فرضٍاخ الثحث
 9-4-9توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوٌة بٌن العوامل (االقتصادٌة والخارجٌة) فً تحدٌدالبدائل المتاحة
لعملٌة التخطٌط االجمالً لقوة العمل.
 2-4-9توجد عالقات تأثٌر ذات داللة معنوٌة للعوامل المؤثرة(االقتصادٌة والخارجٌة) فً تحدٌد بدائل
استراتٌجٌات التخطٌط االجمالً لقوة العمل.
5-1حذود الثحث
أ -الحدود الزمانٌة
اعتمد البحث على البٌانات والمعلومات المتعلقة بالمستشفى للسنوات ( ) 2002-2006كحدود زمانٌة
للدراسة.
ب -الحدود المكانٌة
تتمثل الحدود المكانٌة بمستشفى الٌرموك التعلٌمً واختٌار قسمً الباطنٌة والجراحة كمجال الجراء
الجانب العملً للبحث الخاص باختبار وتحقٌق فرضٌات البحث .
6-1اسالٍة الثحث واالدواخ املسرخذمح يف الرحلٍل
اعتمد البحث على تحلٌل قائمة الفحص ( )check Listوالمبٌن فً الملحق ( )9ومجموعة من االدوات
واألسالٌب اإلحصائٌة االتٌة :
أ-معامل ارتباط الرتب كندال ))kendalls Rank Correlation
ب -النسبة المئوٌة
ج -معامل االنحدار المتعدد Multiple Regression

ثانٍا :اجلانة النظري

1-2مفهىم وأهمٍح الرخطٍط اإلمجايل وخصائصها
تمثل عملٌة التخطٌط االجمالً احد واهم األركان األساسٌة إلدارة االنتاج والعملٌات فً مختلف
المنظمات الصناعٌة والخدمٌة اذ ٌتم بموجبها تهٌئة االستعدادات وتوفٌر المستلزمات المالئمة لمواجهة
الظروف المستقبلٌة بغرض تحقٌق اهداف ادارة االنتاج والعملٌات بشكل خاص واهداف المنظمة بشكل عام،
وتحدد الخطة االجمالٌة لإلنتاج كٌفٌة استخدام المنظمة لطاقتها خالل فترة زمنٌة مستقبلٌة كأن تكون
(91-6شهرا) وضمن محددات طاقة المصنع (العزاوي.)900:2006 ،
تعددت وتباٌنت اراء المهتمٌن والباحثٌن لتحدٌد مفهوم للتخطٌط االجمالً اذ اختلفت وجهات النظر
حسب تشخٌص المتغٌرات واالبعاد االساسٌة لها ،فضال" عن تطور االراء وفق السٌاقات الزمنٌة وكما
ٌوضحه الجدول(:)9
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الجدول()9
مفهوم التخطٌط االجمالً
ت
-9

المصدر والسنة
Russell and Tylor,2003:395-396

-2

www.waset- org,2005 :1

المفهوم
تحدٌىىىد طاقىىىة مىىىوارد الشىىىركة المطلوبىىىة لمقابلىىىة الطىىىب
المستقبلً للمدى المتوسط 92-6شهرا.
عملٌة تخصٌص موارد المنشاة لتلبٌة الطلب المتنبأ به.

-3

Lawrence,2007:112

-4

الالمً 310:2008،

عملٌىىة وضىىع ومراجعىىة وتحلٌىىل خطىىة اجمالٌىىة تتضىىمن
اجمىىالً المبٌعىىات وإجمىىالً االنتىىاج والمخىىزون المطلىىوب
والمنتوجات التً ٌطلبها الزبون.
اسىىلوب متوسىىط ٌمتىىد الىىى سىىنة واحىىدة او بعبىىارة اخىىرى
ٌبحث التخطىٌط االجمىالً فىً التىأثٌر علىى الطلىب فضىال"
عن العرض.

تتجلى اهمٌة التخطٌط االجمالً بتحقٌق الفوائد االتٌة (العلً )150: 2007،
ٌ -9ؤدي الى تحدٌث الخطة االستراتجٌة للمنظمة على ضوء التغٌرات الحاصلة.
 -2السٌطرة على ادارة التغٌٌر( ) Management of changeولٌس نتٌجة للتغٌرات التً تحصل فً
ظروف السوق او االقتصاد بعد حدوثها.
-3تحقٌق تكامل خطط االقسام المختلفة بشكل اكثر واقعٌة ،ومطابقتها لخطة المنظمة واسنادها.
ٌتصف التخطٌط االجمالً باالتً ( ( )Schroeder,2007:212محسن النجار )333 :2004
ٌ -9متد االفق الزمنً للتخطٌط ( 92شهرا) مع تحدٌث الخطة )) updatingمع اٌة تغٌٌرات ممكنة.
 -2التركٌز على عوامل تخص مالك العمل وبقٌة القضاٌا المتعلقة بالعاملٌن بالنسبة للمنظمة الخدمٌة ،اما فً
المنظمة الصناعٌة فانه ٌركز على معدالت االنتاج والمخزون المحتفظ به.
 -3تعكس مدد التخطٌط توازنا بٌن المتطلبات االتٌة -:
أ -عدد محدود من نقاط القرار لتقلٌل تعقٌد عملٌة التخطٌط .
ب -مرونة تعدٌل نسب المخرجات ومستوٌات العاملٌن عندما تبٌن تنبؤات الطلب اختالفات موسمٌة.
جـ -مستوى الطلب االجمالً للمنتوج الذي ٌتكون من واحد او بعض اصناف المنتجات مع افتراض ان الطلب
متقلب ( ،)flactuatingوغٌر مؤكد(  ،)uncertainوموسمً ).) seasonal
 -5وجود امكانٌة لتغٌٌر كل من العرض والطلب.
 -6ثبات المكائن والمعدات وال ٌمكن توسٌع طاقتها ضمن االفق الزمنً للتخطٌط.
 2 -2اسرتاذٍجٍاخ وتذائل الرخطٍط االمجايل
تؤثر دقة عملٌة التخطٌط اإلجمالً على كل جزء بالمنظمة مهما كانت طبٌعة أعمالها ،مما ٌتطلب
دراسة واتخاذ القرارات االتٌة)Schreoder,2007:255)-:
أ-قرارات تعدٌل (تكٌٌف) الطلب اذ ٌحدث فً الطلب عدة تأثٌرات من خالل التسعٌر ،اإلعالن والتروٌج،
والطلبات المؤجلة وتطوٌر منتجات اضافٌة مكملة والسٌما المنظمات ذات المنتجات النمطٌة.
ب -قرارات تعدٌل (تكٌٌف) العرض من خالل تشغٌل وتسرٌح العاملٌن واستخدام الوقت االضافً أو العاطل،
االحتفاظ بالخزٌن ،والتعاقد الثانوي.
تعددت دراسات ووجهات نظر الباحثٌن فً تصنٌف االستراتٌجٌات المعتمدة فً التخطٌط اإلجمالً من
حٌث التسمٌات اذ تشٌر اغلب الدراسات إلى وجود ثالث استراتٌجٌات للتخطٌط اإلجمالً وهً-:

مجلة العلوم االقتصادٌة واإلدارٌة المجلد  92العدد 72
دور العوامل االقتصادية والخارجية في اختيار بدائل التخطيط

07

االجمالي لقوة العمل(*) درادة حالة في مدتذفى اليرموك التعليمي

 -1اسرتاذٍجٍح ذعقة الطلة Chase Strategy
تستجٌب هذه اإلستراتٌجٌة للتغٌرات الحاصلة فً الطلب من خالل التغٌر فً الطاقة بالزٌادة او
النقصان لمواكبة التغٌرات الحاصلة فً الطلب (،) Hill, 1991:82, 2000: 204اذ ترتكز على تحقٌق
معدالت مخرجات تتالئم مع التنبؤ بالطلب  ) Heizer and Render, 2008:502مع السعً لتخفٌض
مستوٌات الخزٌن من المنتجات او اعتماد الخزٌن الصفري ) (Zero Inventoryكما فً نظام Just in time
) ( )JITالعزاوي  ،)103:2008,وٌتضح من ذلك ان الطلب واالنتاج ضمن هذه االستراتٌجٌة ٌكونان
متساوٌٌن أي تكون العالقة بٌن الطلب واالنتاج عالقة طردٌة اذ كلما ٌزداد الطلب ٌزداد االنتاج وبالعكس فً
حالة نقصان الطلب ٌتناقص االنتاج وتفضل الكثٌر من منظمات الخدمة استراتٌجٌة التعقب النه من الصعب
او المستحٌل تبنً خٌار المخزون فً المنظمات الخدمٌة (.)Heizer,2008: 502
وتحقق استراتٌجٌة التعقب المالئمة بٌن الطلب واالنتاج باعتماد مجموعة من البدائل كاالتً:

أ -تغٌر قوة العمل بالتوظٌف واالستغناء(Work force Vary ( Hiring& Layoffs
ٌركز هذا البدٌل على التوظٌف واالستغناء( تغٌر حجم قوة العمل) وتعدٌل مستوٌات االنتاج بما ٌتوافق
والطلب المتحقق ،وذلك بتوظٌف اعداد إضافٌة عند ارتفاع معدالت الطلب،اواالستغناء عن نسبة منهم عند
انخفاض الطلب(Slack, 2004: 375)(Krajewski and Ritzman, 2005: 592) .
(الالمً والبٌاتً ، 315 :2008 ،محسن والنجار )341 : 2009

ب -استخدام الوقت االضافً او الوقت العاطل Over Time or Idle Time Using
وبموجبه تجري المنظمات تغٌرات فً مستوى استخدام القوى العاملة لتلبٌة الطلب ،مع المحافظة على
بقائها ثابتة اذ ٌعتمد الوقت االضافً لتلبٌة الطلب الذي ال ٌمكن تلبٌته خالل ساعات العمل االعتٌادٌة ،وذلك
من خالل اضافة ساعة عمل واحدة او اكثر ،فً حٌن ٌستخدم الوقت العاطل عند انخفاض الطلب ،فٌتم
تخفٌض معدالت تشغٌل العاملٌن بدال من االستغناء عنهم ،وٌتم تكلٌفهم بأعمال اخرى مثل اعمال الصٌانة( .
krajewski & Ritzman, 2002 :665-666)(Sanders ,2002) :401) Russell and Tylor ,
) )2003:398و(محسن والنجار  )341 : 2009،و(الالمً والبٌاتً)317 :2008 ،

ج -استخدام العاملٌن المؤقتٌن والعمل الجزئً
ٌعتمد العمل المؤقت على تشغٌل العاملٌن لمدة محىددة بعقىود عمىل مؤقتىة .امىا العمىل بالوقىت الجزئىً فهىو
تشىىغٌل عىىاملٌن لسىىاعات محىىددة فىىً وقىىت العمىىل وبىىاجور تقىىل عىىن االجىىور االعتٌادٌىىة ،والسىىٌما فىىً منظمىىات
الخدمة كالمستشفٌات والمصارف (Heizer&Render,2008:523)(Schroader , 2007: 320.

د-التعاقد الفرعً Subcontracting
تتجه المنظمات الى االتفاق مع منظمات اخرى لتجهٌزها بالمنتج كامال ،او بىأي مىن مكوناتىه او اجزائىه
المصنعة داخلٌا فً فترات الذروة  ،وغالبا ما ٌعتمد هذا الخٌار لمواجهة الطلب المتقلب عند عدم كفاٌة الطاقىة
المتاحىىىىة .وٌسىىىىتخدم هىىىىذا البىىىىدٌل علىىىىى نطىىىىاق واسىىىىع فىىىىً مجىىىىال المقىىىىاوالت المنتجىىىىات ذات المواصىىىىفات
المحددة( )Krajewski , 2007: 650)( Heizer and Render, 2008:524) .الجاف )20 :2006

هـ-االشتراك بالطاقة Share Capacity
ٌعتمد هذا البدٌل فً المنظمات التً تستغل كامل طاقتها اإلنتاجٌة وتستطٌع تلبٌة الطلب الىذي ٌفىوق هىذه
الطاقىىة مثىىل التعاقىىد مىىع منافسىىٌن محلٌىىٌن لتلبٌىىة هىىذا الطلىىب ،كمىىا هىىً الحىىال فىىً منظمىىات المحاسىىبة اذ تقىىوم
باستعارة موظفٌن من مكتب فرعً فً احد االقطار الى مكتب فرعً اخر فً قطر اخر كً تسىتفٌد مىن مواسىم
)Noori
and
Radford,
1995:
احتسىىىىىىىىىىاب الضىىىىىىىىىىرائب المختلفىىىىىىىىىىة469).
( الجاف()74:2006,العزاوي (2008104: ،الكرعاوي )41:2009
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و -جداول االجازات Vacation Scheduling
تتمكن المنظمة من التوقف عن العمل عند انخفاض الطلب او عندما ترغب بتخفٌض الخزٌن لتمنح
العاملٌن اجازات مع االحتفاظ بفرٌق منهم للقٌام باعمال الصٌانة او بعض المتطلبات المتعلقة بانشطتها
(.)Krajewski&Ritizman, 2005: 620

ز-االتفاقٌات التعاونٌة Vocperative Agreement
ٌعد هذا النوع شبٌها بالتعاقد الفرعً اذ ٌمثل مصدرا خارجٌا للحصول على مصادر إضافٌة للطاقة مع
اختالف واحد ،وهو ان المنظمات التً ٌجري بٌنها االتفاق تقوم باالنتاج باالشتراك باستخدام العاملٌن
والمعدات والخبرات لدى الطرفٌن .و ٌستخدم هذا البدٌل على نطاق واسع فً المنظمات الخدمٌة
كالمستشفٌات والجامعات (محسن والنجار(342( :2004،الدلٌمً .)17 :1996
 -2إسرتاذٍجٍح ذسىٌح او ثثاخ االنراج Level production Planning
تحدد الطاقىة بمسىتوى ثابىت خىالل االفىق الزمنىً للتخطىٌط بعٌىدا عىن التقلبىات الموسىمٌة للطلىب ،وبمىا
ٌجعل الخزٌن متذبذبا فً ضوء التباٌن بٌن الطلب واالنتاج ،مما ٌمنع حدوث عجىز(  )shortageفىً الخىزٌن،
وتحقق هذه االسىتراتٌجٌة اسىتقرار فىً قىوة العمىل وسىهولة فىً االشىراف علٌهىا  ،فىً جدولىة سىاعات عملهىا
والمحافظة على مستوٌات الجودة ) )Adam and Ebert,1996:384وعلٌه ٌشىٌر Heizer and Render
 2008: 547الى انها تجعل مخزون السلع التامة الصنع ٌرتفع او ٌنخفض لمنع االختالف بٌن الطلب واالنتىاج
وتجد عمال بدٌال للعاملٌن .
اما البدائل التً تشتمل علٌها هذه االستراتٌجٌة فهً :

أ -التسعٌر الخالقCreative Pricing -:
اعتمادا على السٌاسات السعرٌة استجابة للطلب من مدة الىى اخىرى مىن خىالل تخفىٌض اسىعار المنتجىات
عنىد انخفىاض الطلىب علٌهىىا ،او بٌعهىا فىً غٌىىر اوقىات الىذروة  )off-Peack) Periodsورفىع اسىعارها عنىىد
الرغبىىة فىىً تخفىىٌض الطلىىب علىىى المنتجىىات  ،وهىىو مىىا ٌعىىد مالئمىىا لمنظمىىات الخدمىىة والسىىٌما شىىركات النقىىل
بالطائرات وتعد الفنادق من اقدم المنظمات التً تخفض أسعارها فً اثنىاء مواسىم انخفىاض الطلىب  ،كمىا تقىدم
شركات الهواتف خصم فً اسعار المكالمات عند انخفاض الطلب بهدف الموازنة بٌن الطلب والطاقة المتىوافرة
لدٌها( .محسن والنجار) 2004 ،

ب -التروٌج Promotion -:
ٌسىىتعمل هىىذا البىىدٌل للتىىأثٌر فىىً الطلىىب او تحوٌلىىه مىىن مىىدة الخىىرى ( )Stevenson,2007اذ ٌعىىد مىىن
الوسائل المهمة للتأثٌر فً الطلب لذا اخذت الشركات توجد اقساما خاصة للتروٌج  .ومن اهىم وسىائل التىروٌج
هً خصومات البٌع ،والسلع المجانٌة ..الخ (نجم)921 :2000 ،

ج-المنتجات المتعاكسة موسمٌاCounter Seasnol Products :
تقوم المنظمة بموجب هىذا البىدٌل بتقىدٌم منتجىات جدٌىدة بأنمىاط طلىب متباٌنىة موسىمٌا منتجىات متماثلىة
ذات طلىىب متعىىاكس) واعتمىىاد المىىوارد نفسىىها كانتىىاج المالبىىس الشىىتوٌة والصىىٌفٌة) ،وبمىىا ٌضىىمن اسىىتغالل الطاقىىة
االنتاجٌة ،المعطلة وتجنب كلف التوظٌف واالستغناء )( ) Buffa,1993:276العزاوي) 905 :2001 ،

د -الطلبات غٌر المشبعة فً مواعٌدها والطلبات المؤجلة Back Orders and Loges
ان عىىدم كفاٌىىة الخىىزٌن ٌقىىود الىىى عىىدم تلبٌىىة الطلبىىات فىىً وقتهىىا ،وفقىىدان فىىرص البٌىىع ( Heizer and
 )Render,2008:490وفقدان سمعتها فً القدرة على التسلٌم فً الوقت المحدد (محسن والنجار )344 :2004 ،وبىذلك
تواجىىه المنظمىىة حالىىة تسىىمى النفىىاذ ( ،)Stock-outامىىا اذا مىىا حىىدث ذل ىك باالتفىىاق مىىع الزبىىون فٌكىىون مىىؤجال
( ،)Backlogesوٌعد تأجٌل الطلب اداة فعالة فً نقل الطلب من مىدة الىذروة الىى مىدة اخىرى بشىرط اال ٌمىس
سمعة الشركة فً قدرتها على التسلٌم فً الوقت المحدد (محسن والنجار . )344: 2004
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هـ -المخزون المتوقع Anticition Inventory
ٌمكن استخدامه لمواجهة معدالت الطلب او العرض المتقلبة ،فالمنظمات التً تواجه طلىب موسىمً ٌكىون
فٌها خزن الموارد اثناء مدد انخفاض الطلىب واسىتعمالها اثنىاء مىدد ارتفىاع الطلىب  ،وٌفٌىد المخىزون المتوقىع
عندما ٌكون العرض متقلبا اذ تستطٌع المنظمة شراء المخزون من الخىارج (حىول مىواد مشىتراة معنٌىة اذا مىا
كان مجهىزي المنظمىة ٌتوقعىون محىددات عىرض معٌنىة (Krajewski&Ritizman, ,2007:572(Heizer .
).&Render, 2004:492
ومن الجدٌر بالذكر هو اختالف استراتٌجٌة تعقب الطلب واستراتٌجٌة تسوٌة االنتاج من حٌث متطلبات
تطبٌقهما وٌوضح الجدول ( )2مقارنة بٌن متطلبات كل منهما وكما ٌلً:
الجدول()2
مقارنة بٌن متطلبات استراتٌجٌة تعقب الطلب واستراتٌجٌة تسوٌة االنتاج

المتطلبات

استراتٌجٌة تعقب
الطلب

استراتٌجٌة تسوٌة
االنتاج

متطلبات المهارة

منخفضة

مرتفعة

العمل المباشر

منخفض

مرتفعة

نسبة التعوٌض

منخفضة

مرتفعة

متطلبات التدرٌب لكل
عامل

منخفضة

مرتفعة

معدل دوران العمل

مرتفع

منخفض

مستوى االشراف
المطلوب

مرتفع

منخفض

انواع متطلبات التنبؤ

مرتفع

منخفض

Source :Schreoder, Roger,"operations management: Cotemporary, Concepts and Cases',2 nd ed.,
McGaw- Hill Irwin, New York, 2004: 248

وٌمكن الوصول الى انه هناك بدائل ٌمكن تطبٌقها فً حاالت اتباع أي من االستٌراتٌجٌتٌن ولكن بتكتٌكات
مختلفة ،علما انه لكل هذه الحاالت توجد مزاٌا وعٌوب قد اوجزها كل من ((Heizer and Render, :533
 2008وكما هو موضح فً الجدول ()3

مجلة العلوم االقتصادٌة واإلدارٌة المجلد  92العدد 72
دور العوامل االقتصادية والخارجية في اختيار بدائل التخطيط

07

االجمالي لقوة العمل(*) درادة حالة في مدتذفى اليرموك التعليمي

الجدول ()7
مزايا وعيوب بدائل استراتيجيات التخطيط االجمالي
البدٌل

المزاٌا

العٌوب

تغٌر مستوٌات الخزٌن

تكون التغٌرات فً الموارد البشرٌة
تدرٌجٌة او ال تكون هناك تغٌرات ،ثبات
االنتاج

تزداد كلفة االحتفاظ بالخزٌن وقد ٌؤدي
النقص الى خسائر فً المبٌعات

تغٌٌر حجم قوة العمل عن طرٌق
التوظٌف والتسرٌح

تجنب كلف الخزٌن والبدائل االخرى

تحمل كلف التوظٌف والتسرٌح

تغٌر معدالت االنتاج من خالل الوقت
االضافً او الوقت العاطل

ٌتالئم مع التقلبات الموسمٌة وبدون كلف
توظٌف /تدرٌب

تحمل عالوات الوقت االضافً ،العاملون
متعبون ،ربما ال ٌلبً الطلب

التعاقد الثانوي

ٌسمح بالمرونة ،وٌسهل مخرجات الشركة

فقدان رقابة الجودة تقلٌل االرباح ،خطورة
دخول منافسٌن جدد

العاملون بالوقت الجزئً

اقل كلفة واكثر مرونة من العاملٌن لوقت
العمل الكلً

ارتفاع دوران العمل وكلف التدرٌب ،ضعف
مستوى الجودة ،صعوبة جدولة االعمال
واالشراف

التاثٌر فً الطلب

استخدام الطاقة الفائضة،و جذب زبائن
جدد

الطلب غٌر مؤكد وصعوبة مكانٌة الطلب مع
التجهٌز بشكل دقٌق

الطلبات المؤجلة

تجنب استخدام الوقت االضافً والمحافظة
على استقرار الشركة

عدم رغبة الزبون فً االنتظار فقدان فرص
البٌع

المنتجات التكمٌلٌة

االستفادة الكاملة من الموارد ،ثبات قوة
العمل

قد ٌتطلب مهارات او معدات خارج من
المنظمة

Source : Heizer Jay and Rene,Barry"Principles of Operations management "7th
ed,. Prentice- Hill, New jersey, 2009:445
 -3االسرتاذٍجٍح املخرلطح Mixed Strategy -:
وقد تعتمد المنظمات استراتٌجٌات عدة للتخطٌط االجمالً فً ان واحد  ،فقد تعول علىى اسىتراتٌجٌتً
تعقب الطلب والتسىوٌة لتحقٌىق معىدالت مىن االنتىاج مىع احتفاظهىا بىالخزٌن خىالل اوقىات الركىود وتوظٌفىه فىً
اوقات ارتفاع الطلب ،الى جانب تغٌىر معىدالت االنتىاج باعتمىاد خٌىارات االسىتغناء ،التوظٌىف  ،الوقىت العاطىل،
جداول االجازات  ،الطلبات المؤجلة (العزاوي)2001:905،
وفٌما ٌخىص الخدمىة فىان المنظمىة تسىتطٌع مواجهىة تقلىب الطلىب وانطالقىا مىن حقٌقىة تىزامن انتىاج
الخدمة واسىتهالكها وعىدم خزنهىا والتفاعىل المباشىر بىٌن طرفٌهىا المقىدم والمسىتفٌد ،والتىً جعلىت بعضىا مىن
بدائل االستراتٌجٌة الصرفة (التً تركز على خٌار الخزٌن) ال ٌمكن االعتمىاد علٌهىا لمواجهىة تقلىب الطلىب ،او
قد تقود الىى التىأخر فىً تقىدٌم الخدمىة وجعىل المنظمىة تتحمىل الكلىف المترتبىة علىى ذلىك لكىل وقىت مىن اوقىات
الطلب ،فعلى منظمات الخدمة اعتماد خٌاري )Vondermse&Wite,2004:298(-:
 -9زٌادة عدد العاملٌن ممن ٌعملون بدوام كلً من دون االعتماد على خٌار التعاقد الثانوي.
 -2استخدام  %80من العاملٌن بدوام كلً على مدار السنة  %20،ممن ٌعملون لوقت جزئً.

 3-2العوامل االقتصادٌة والخارجٌة فً التخطٌط االجمالً العوامل االقتصادٌة
تعد العوامل االقتصادٌة احدى العوامل البٌئٌة المهمة المؤثرة على منظمات االعمال  ،ذلك انها تؤثر بشكل
كبٌر على الطلىب ممىا ٌحىدث تقلبىات كبٌىرة فىً حجىم الطلىب تتمثىل بمعىدل الفائىدة ،النمىو االقتصىادي ،المٌىزان
التجاري ،معدالت التضخم والسٌاسات المالٌة والنقدٌة للدولة (الدوري )112:2003 ،وهذه كلها تجعل الطلىب
متذبذبا ومرفقا لذلك فعلى ادارة المستشفى ان تضىع االسىتراتٌجٌة المناسىبة لمواجهىة ذلىك تذبىذب ،فضىال عىن
تىىأثٌر العوامىىل االقتصىىادٌة علىىى المىىوارد المالٌىىة للمستشىىفى وعلٌىىه فىىان ادارة المستشىىفى علٌهىىا ان تصىىنع
االستراتٌجٌة التً تحقق التوازن مابٌن تذبذب الطلب والموارد المالٌة الممنوحة لها من قبل وزارة الصحة.
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العوامل الخارجٌة
تتضمن جمٌع العوامل التً تقع خارج اطار سٌطرة المنظمة وتمتلىك تىأثٌرا كبٌىرا علٌهىا وتنقسىم الىى
البٌئة المتمثلة بالعوامل الثقافٌة واالجتماعٌة ،والتكنولوجً) والبٌئة الخاصة المتمثلة بالمنافسٌن والموردٌن)
وتحاول المنظمة التكٌف مع هىذه العوامىل كونهىا تقىع خىارج اطىار سىٌطرتها لىذا تسىعى ادارة المستشىفى الىى
نشر الوعً الصحً فضال عن محاولة الحصول على التكنلوجٌا المتقدمة قدر االمكىان مىوارد فىً ظىل المىوارد
الممنوحة لها بهدف تقدٌم الخدمة الصحٌة بافضل شكل وجودة ممكنة.

ثالثا:اجلانة العملً

ٌتضمن الجانب التطبٌقً للبحث تشخٌص وتقٌٌم العوامل المؤثرة فً التخطٌط االجمالً،
والبدائل،واختبار فرضٌات البحث وكاالتً-:

 9-3تشخٌص وتقٌٌم العوامل المؤثرة التخطٌط اإلجمالً فً المستشفى
تتضمن تشخٌص وتقٌىٌم للعوامىل المىؤثرة فىً التخطىٌط اإلجمىالً للمستشىفى المبحىوث  ،وذلىك مىن خىالل
محورٌن  :تركز المحىور األول  :علىى وصىف العوامىل االقتصىادٌة والخارجٌىة المىؤثرة علىى عملٌىة التخطىٌط
اإلجمالً للمستشفى اعتمادا على نتائج قائمة الفحىص ( )check listالمعىدة لهىذا الغىرض  ،وتضىمن المحىور
الثانً تعرٌف البدائل الفعلٌة المتاحة والمتبعة من قبل إدارة المستشفى فً عملٌة إعداد تخطٌط قوة العمل فٌىه
المستشفى المبحوث وكاالتً :
أ -ذشخٍص ووصف العىامل االقرصادٌح
ٌبٌن الجدول (  )4عرض للعوامل االقتصادٌة المؤثرة على التخطٌط االجمالً للمستشفى وكما ٌلً :
جدول ( ) 4
العوامل االقتصادٌة المؤثرة فً التخطٌط االجمالً فً مستشفى الٌرموك
متحقق ()3

العوامل االقتصادٌة

 -9تعانً ادارة المستشفى من محدودٌة اٌراداتها
ومخصصاتها المالٌة لتوفٌر الطاقة البشرٌة .

*

 -2تزداد فجوة الطاقة البشرٌة فً المستشفى بسبب
تدنً دخول العاملٌن فٌها مما ٌساهم فً التسرب
واللجوء للعمل خارج القطر .

*

ٌ -3لجأ عدد من االطباء الى ممارسة مهنتهم فً
المستشفٌات الخاصة ذات العائد الجٌد الذي ٌؤمن
معٌشتهم مما خلق عجز واضح فً عناصر طاقة
المستشفى .
النسبة المئوٌة للتحقق 900*2/5 %56

متحقق جزئً
()2

غٌر متحقق
()9

*

3

2

ٌشىىٌر الجىىدول ( )4الىىى التىىأثٌرات الضىىعٌفة للعوامىىل االقتصىىادٌة اذ بلغىىت ادنىىى درجىىات التقىىوٌم نقطىىة
واحدة للفقرتٌن المتعلقة بتسرب االطباء الى خارج القطر بسبب تدنً الرواتب واالجور  ،ممىا ٌزٌىد مىن فجىوة
الطاقىىة البشىىرٌة فىىً المستشىىفى  ،وذلىىك لحصىىول االطبىىاء علىىى زٌىىادة فىىً الرواتىىب والمخصصىىات المالٌىىة
الممنوحة  ،مما ساهم فً استقرارهم العملىً  ،وقلصىت مىن فجىوة الطاقىة للمستشىفى  ،وزاد مىن قىدرتها علىى
تلبٌىة الطلىب  ،وبهىذا الشىأن ٌشىٌر الجىدول( )4الىى حالىة االنخفىاض المتواصىل فىً هجىرة االطبىاء الىى خىىارج
القطر وتقلٌص اعداد المتسربٌن منهم.
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وٌلحظ أٌضا عدم لجوء األطباء الى ممارسة مهنتهم فً المستشفٌات الخاصة التً تحقق لهم العائد
الجٌد  ،ومثل هذا العامل ال ٌؤثر فً عناصر الطاقة إذ تؤ ّمن المستشفى العائد الجٌد لألطباء  ،وبما ٌؤ ّمن
معٌشتهم االقتصادٌة  ،وٌظهر تأثٌر محدودٌة اإلٌرادات والمخصصات المالٌة المقررة من قبل وزارة الصحة،
مما ٌؤثر على قدرة المستشفى فً توفٌر مستلزمات الطاقة إذ بلغت نتائج قائمة الفحص لهذه الفقرة وزنا
قدره ( ) 3درجات  ،وبذلك كان لضعف الموارد المالٌة المقدمة تأثٌرا" على محدودٌة قدرة المستشفى فً
توفٌر مستلزمات الطاقة األخرى لتقدٌم الخدمة الصحٌة بالكمٌة والجودة المناسبة.
ب -العىامل اخلارجٍح :
وٌبٌن الجدول ( )5تأثٌر المتغٌرات الخارجٌة المحٌطة فً عملٌة اعداد الخطط اإلجمالٌة
للمستشفى.وٌبٌن الجدول ( )5تأثٌر المتغٌرات الخارجٌة المحٌطة فً عملٌة اعداد الخطط االجمالٌة
للمستشفى وكما ٌلً:
الجدول ( ) 5
العوامل الخارجٌة المؤثرة فً التخطٌط االجمالً
العوامل الخارجٌة

متحقق
()3

 -9محدودٌىىة قىىدرة ادارة المستشىىفى فىىً تحدٌىىد اعىىداد المرضىىى والمىىراجعٌن
ساهم فً ضعف التخطٌط االجمالً للمستشفى .

*

 -2سىاهمت طبٌعىة الظىىروف الدولٌىة الىىى خلىق فجىوة لمعالجىىة الطاقىة ومواكبىىة
التطورات العلمٌة والعملٌة المناسبة فً اداء عمل المالكات الطبٌة.

*

 -3تواجه المستشفى منافسة خارجٌة مىن المستشىفٌات الخاصىة داخىل وخىارج
القطر مما اثر فً عدم استقرار االطباء فً مٌادٌن عملهم.
النسبة المئوٌة للتحقق %01
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متحقق جزئً
()2

غٌر متحقق
()9

*
6

9

حصلت العوامل الخارجٌىة علىى اعلىى درجىات التقىوٌم والبالغىة ( )3نقىاط وذلىك لفقىرتٌن همىا :ضىعف
التخطٌط االجمالً للمستشفى بسبب عدم التنبؤ الدقٌق باعداد المرضى والمراجعٌن  ،فضال عن قلة مستلزمات
الطاق ة الالزمة لمواجهة الطلب على الخدمة الصىحٌة المناسىبة وبمىا ٌناسىب مىع اعىداد المرضىى المتنبىأ بهىم ،
وساهمت طبٌعة الظروف الدولٌة الى خلق فجوة فً الطاقة وعدم توفٌر المسىتلزمات الطبٌىة ذات التكنولوجٌىا
المتقدمة ولتً تؤثر حتما فً ضعف مستوٌات الجودة للخدمة الصحٌة
وٌظهىىر مىىن الجىىدول ( )5اٌضىىا عىىدم تىىأثٌر حالىىة المنافسىىة الموجىىودة مىىن قبىىل المستشىىفٌات الخاصىىة داخىىل
وخىىارج القطىىر علىىى عملٌىىة اعىىداد خطىىة قىىوة العمىىل المالئمىىة مىىع ارتفىىاع التخصٌصىىات المالٌىىة المستشىىفٌات
الخاصة.
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2-3بدائل التخطيط االجمالي المتاحة في مستشفى اليرموك التعميمي
تهتم هذه الفقرة بعرض واقع حال البدائل المتاحة عند التخطٌط االجمالً فً المستشفى وكما ٌلً -:
 -1الىقد االضايف :
ٌعرض الجدول (  ) 6عرضا لمدى االعتماد على الوقت االضافً من قبل ادارة المستشفى لمعالجة خطط
قوة العمل وكما ٌلً :
الجدول ( ) 6
بدائل الوقت اإلضافي في مستشفى اليرموك

متحقق
()3

الوقت االضافً

متحقق
جزئً()2

غٌر
متحقق()9

ٌ-9عوض نقص المالك الطبً بساعات عمل اضافٌة.

*

ٌ-2تم تعوٌض نقص الطاقة للمستشفى باالستعانة بالمتوافر حالٌا
من موارد بشرٌة (اطباء وممرضٌن وصٌادلة) .

*

-3تعالج المستشفى النقص طاقتها عن طرٌق جذب اطباء من
خارج فً القطاع الصحً العام.

*

النسبة المئوٌة للتحقق %33

-

*2/3

3

-

تعرض نتائج قائمة الفحص عدم اعتماد ادارة المستشفى على بدائل الوقت االضافً لتلبٌة الطلب
المتوقع على خدماتها الصحٌة اذ الٌوجد نظام معتمد من قبل وزارة الصحة لمثل هذا البدٌل فً معظم
المستشفٌات والمراكز الصحٌة بسبب طبٌة تقسٌم وترتٌب العمل فٌها.
 -2ذغٍري اخلطط لرلثٍح الطلة
ٌعرض الجدول ( ) 0واقع حال اعتماد وادارة المستشفى على تغٌٌر خططها بشكل دائم لتلٌة
الطلبات المتزاٌدة على خدماتها الصحٌة وكما ٌلً:
الجدول ()0
تغٌٌر الخطط لتلبٌة الطلب
تغٌٌر الخطط لتلبٌة الطلب

متحقق()3

-9تستطٌع ادارة المستشفى وبالتنسٌق مع ادارة الصحة تغٌٌر خطة
رقود المرضى لتالئم طاقتها الحالٌة دون اللجوء الى البدائل االخرى
فً االمد القصٌر.

*

-2تتمٌز الخطة المركزٌة لرقود المرضى السنوٌة بمرونة عالٌة
باتجاه التغٌٌر وفقا للظروف وطبٌعتها .

*

-3تستطٌع المستشفى المناورة سنوٌا فً تخطٌط طاقتها لتلبٌة الطلب
على خدماتها .

*

-4تؤثر خطة رقود المرضى سلبا على التوازن بٌن حجم العرض
والطلب من الخدمة الصحٌة ومستلزمات الطاقة للمؤسسات الصحٌة
.

*

النسبة المئوٌة للتحقق 900*92/92 %900

92

متحقق
جزئً()2

-

غٌر
متحقق()9

-
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من الجدول ( ٌ ) 0ظهر حصول فقرات تغٌٌىر خطىة رقىود المرضىى علىى اعلىى الىدرجات والبالغىة ()3
نقاط  ،وهذا ٌشٌر الى اعتماد المستشفى على هذا البىدٌل بشىكل كبٌىر مىن خىالل تقلٌىل عىدد اٌىام الىذٌن ٌمكىنهم
الحصىىول علىىى الخدمىىة الصىىحٌة المطلوبىىة تقلٌىىل عىىدد اٌىىام الرقىىود مىىن الردهىىات بسىىبب تزاٌىىد أعىىداد المرضىىى
الراقدٌن ،ولتوفر فرصة تلبٌة الطلب للمستشفى علىى خىدماتها ،مىن خىالل المنىاورة سىنوٌا فىً تخطىٌط طاقتهىا
بضىىمنها خطىىة رقىىود المرضىىى جىىراء تقلٌىىل معىىدل انشىىغال السىىرٌر اذ انخفىىض معىىدل مكىىوث المىىرٌض الواحىىد
لٌصبح ٌومان مقارنة بالمعدل المعتمد وقت المعٌار العالمً (  )3اٌام معدل رقود المرٌض الواحد .
 -3الرعاقذ اخلارجً :
ٌبٌن الجدول (  ) 1عدم اعتماد المستشفى على بدٌل التعاقد مع كادر طبً من خارج المستشفى لتلبٌة
الطلب على خدماتها وكما ٌلً:
الجدول ( )1
التعاقد مع الغٌر
متحقق()3

التعاقد الخارجً
-9التعاقد مع التغٌر لتوفٌر عناصر الطاقة الالزمة ٌزٌد الضغط الحالً على
المستشفى بسبب محدودٌة اٌراداتها والمخصصات المالٌة الممنوحة من قبل
الوزارة .

*

 -2التعاقد مىع الغٌىر السىتغالل مرافقىة فىً عملٌىة تقىدٌم الخدمىة الصىحٌة ٌىؤثر
سلبا على تقدٌمها وسمعة ومكانة المستشفى .

*

متحقق جزئً()2

غٌر متحقق()9

 -3بسبب عدم توفر الدرجات الوظٌفٌة والتخصٌصات
المالٌىىىة تلجىىىا المستشىىىفى للحصىىىول علىىىى المالكىىىات الطبٌىىىة مىىىن خىىىالل التعاقىىىد
الخارجً لسد النقص الحاصل لدٌها .

*

 -4تفضل المستشفى التعاقد مع افضل المالكات الطبٌة فً القطاع الصحً .

*

النسبة المئوٌة للتحقق %00
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تشٌر نتائج الجدول (  ) 1الى التاثٌرات السلبٌة للتعاقد مع الغٌر على عملٌة تقدٌم الخدمة الصحٌة ،كما
تعتقد ادارة المستشفى اذ تؤثر محدودٌة اإلٌرادات والتخصٌصات المالٌة الممنوحة بها على ضعف اعتماد
مثل هذا البدٌل فً تقدٌم الخدمة الصحٌة فضال عن قلة اعتماد دوائر الصحة على هذا البدٌل ولعدم توفر نظم
وتعلٌمات مركزٌة تحفز تطبٌقه فً المراكز الصحٌة كافة .
-4ذىسٍع املرافق اخلذمٍح

يعرض الجدول (  )9اعتماد دوائر المستشفى عمى بديل توسيع المرافق الخدمية لمواجهة الطمب عمى

خدماتها وكما يمي :

توسٌع المرافق الخدمٌة

الجدول (  ) 2توسٌع المرافق الخدمٌة
متحقق ()3

-9تستطٌع ادارة المستشفى توسٌع تسهٌالتها الخدمٌة ( الغرف
والمستلزمات) الحالٌة لتالئم العدد االضافً فً عدد المرضى
الراقدٌن دون التاثٌر على سٌر عملٌة تقدٌم الخدمة الصحٌة .

*

-2تتمكن المستشفى من استخدام مرافق وتسهٌالت المستشفٌات
والمراكز الصحٌة االخرى .

*

-3تضطر المستشفى الى زٌادة عدد المرضى فً الردهة الواحدة
بسبب كلف التأجٌر والبناء وكلف اخرى فً الوقت الحاضر .

*

-4تحتفظ ادارة المستشفى بامكانات كبٌرة لمواجهة حاالت التزاٌد
فً عدد الحوادث والمؤشرات االخرى

*

النسب المئوٌة للتحقق 900*2/2 %900

2

متحقق جزئً ()2

-

متحقق غٌر متحقق()9

-
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لقد حصلت فقىرات توسىٌع المرافىق الخدمٌىة علىى اعلىى درجىات التقىوٌم والبالغىة ( )3نقىاط وللفقىرات
الثالثة  ،مما ٌعكىس مسىتوى مرتفىع مىن التحقىق لهىذا البىدٌل اذ تىوفر المستشىفى فرصىة للمرونىة فىً زٌىادة
التسهٌالت الخدمٌة الخاصة بها من الردهات والغرف والمستلزمات الطبٌة والصحٌة لتالئم العدد االضىافً فىً
عىدد المرضىى الراقىدٌن دون التىاثٌر علىى سىٌر عملٌىة تقىدٌم الخدمةالصىحٌة  ،ومسىتوى جودتهىا  ،فضىال عىن
تمكن المستشفى فً سعٌها لتقدٌم الخدمة الصىحٌة واشىباع حاجىات المرضىى مىن اسىتخدام مرافىق وتسىهٌالت
المستشىىفٌات االخىىرى اذ تعتمىىد علىىى خىىدمات المستشىىفٌات والمراكىىز الصىىحٌة االخىىرى بسىىبب زٌىىادة عىىدد
المرضىىى عىىن طاقتهىىا اإلنتاجٌىىة  ،فضىىال"عن امىىتالك تلىىك المستشىىفٌات معىىدات واجهىىزة قىىد ال تكىىون لىىدى
المستشىىفى عٌنىىة الدراسىىة  ،باالضىىافة الىىى قٌىىام المستشىىفى بزٌىىادة عىىدد المرضىىى فىىً الردهىىة الواحىىدة لتلبٌىىة
طلباتها المتزاٌدة  .وٌشٌر الجدول ( )90إلى احتفاظ المستشفى إلمكانٌات محدودة لمواجهة الزٌادة فىً الطلىب
مما ٌفسر تحقق الفقرات الثالثة المتعلقة ببدٌل توسٌع المرافق الخدمٌة .
بعد وتشخٌص الواقع الحىالً لكىل بىدٌل مىن بىدائل اإلجمىالً المتبعىة مىن قبىل المستشىفى ٌعىرض الجىدول
(  )90ملخصا بهذه البدائل وكما ٌلً:
جدول ( ) 90
البدائل الحالٌة للتخطٌط االجمالً فً المستشفى
البدائل

النسبة المئوٌة للتحقق

الوقت االضافً

%33

تغٌر الخطط لتلبٌة الطلب

%900

التعاقد الخارجً

%00

توسٌع المرافق الخدمٌة

%900

ٌلحظ من الجدول ( )90بأن كل مىن بىدٌلً تغٌٌىر خطىة رقىود المرضىى  ،وتوسىٌع المرافىق الخدمٌىة قىد حصىال
على اعلى نسبة للتحقق ( ، )%900مما ٌشٌر الى اتباع إدارة المستشىفى لهىذٌن البىدٌلٌن فىً مواجهىة نقىص
قوة العمىل  ،السىٌما األطبىاء مىنهم أي تطبٌىق خٌىارات العىرض (  )Supply Optionsاو مىا ٌسىمى بخٌىارات
الطاقة (  ، (Capacity Optionsوفعال هذه الخٌارات تساعد فً مواجهة زٌادة الطلب الحاصىل علىى خىدمات
المستشفى (. )Heizer & Render:2008,512
وجاء بالمرتبة الثانٌة بدٌل التعاقد الخارجً لتلبٌة الطلب لالعداد المتزاٌدة من المراجعٌن لتقدٌم الخدمات
الصحٌة المطلوبة من قبل المستشفى  ،وتساعد هذه البدائل المستشفى على إمكانٌة تطبٌق استراتٌجٌة تعقب
الطلب.)krajeswki et al, 2010,532-533( :

3-3اختبار فرضٌات البحث
ٌتخصص هذه الفقرة بعرض احصائً ٌجري من خالله اختبار وتحلٌل عالقات االرتباط بٌن متغٌرات
الدراسة (العوامل المؤثرة فً التخطٌط االجمالً والبدائل) وذلك باعتماد مصفوفة ارتباط كندال.
أ-اخرثار عالقاخ االرذثاط تني العىامل االقرصادٌح واخلارجٍح و تذائل الرخطٍط االمجايل
ٌشٌر معامل االرتباط (كندال) الى وجود عالقة بٌن متغٌري الدراسة هما المتغٌر التفسٌري المتمثل
بالعوامل الخارجٌة واالقتصادٌة المؤثرة على التخطٌط االجمالً والمتغٌر االستجابً المتمثل ببدائل التخطٌط
االجمالً،وقد تضمنت مصفوفة ارتباط كندال ( )90عالقات ارتباط بٌنها ( )1عالقة ارتباط موجبة و()2
عالقة ارتباط سالبة وكانت عالقة االرتباط الموجبة ذات داللة معنوٌة بعدد ()5عالقات ذات داللة معنوٌة أي
ما نسبتها( )50من مجموع معامل االرتباط وكما ٌوضحها الجدول()99
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الجدول ( ) 99
مصفوفة ارتباط كندال للعالقة بٌن العوامل الخارجٌة واالقتصادٌةالمؤثرة فً بدائل التخطٌط االجمالً
المتغٌرات
القٌمة التائٌة
القٌمة التائٌة الجدولٌة
معامل االرتباط
المحسوبة
المتغٌر االستجابً
المتغٌر التفسٌري

العوامل الخارجٌة

العوامل االقتصادٌة

اجمالً العوامل
الخارجٌة واالقتصادٌة

الوقت االضافً

0.012

0.065

1.693

رقود

0.018

0.098

1.693

قوة عمل

**-0.302

-1.821

1.693

تعاقد

0.720

7.612

1.693

توسٌع

**0.577

4.737

1.693

الوقت االضافً

0.014

0.076

1.693

رقود

0.013

0.071

1.693

قوة عمل

**-0.522

-3.932

1.693

تعاقد

**0.522

3.932

1.693

توسٌع

**0.333

2.051

1.693

البدائل

**0.129

0.087

1. 693

** مستوى معنوية 0.01
تثبت نتائج الجدول ( )99االرتباط المعنوي وبشكل اجمالً فٌما بٌن العوامل المؤثرة وبدائل
التخطٌط االجمالً اذ بلغت قٌمة المعامل بٌنهما (  (0.129وبذلك تتاكد صحة اختبار الفرضٌة االولى للبحث
بوجود عالقة ارتباط ذات داللة معنوٌة بٌن العوامل الخارجٌة واالقتصادٌة فً تحدٌد بدائل التخطٌط
االجمالً لقوة العمل فً المستشفى المبحوث .
ب-اخرثار وحتلٍل عالقاخ الرأثري تني العىامل املؤثرج يف حتذٌذ تذائل الرخطٍط االمجايل
تشٌر معادلة االنحدارالبسٌط إلى إن العوامل الخارجٌة واالقتصادٌة المؤثرة فً التخطٌط االجمالً ()X
ٌؤثر فً البدائل (،)Yوهذا التأثٌر ٌفترض وجود عالقة دالٌة بٌن القٌمة الحقٌقٌة للعوامل المؤثرة فً التخطٌط
االجمالً ( )Xالبدائل (،)Yوتصاغ فً ضوء هذه العالقة معادلة االنحدار البسٌط اآلتٌة:
Y = a + βX
وهذه العالقة تعنً إن البدائل ( )Yهً دالة للقٌمة الحقٌقٌة للعوامل المؤثرة فً التخطٌط االجمالً  ،إما
تقدٌرات هذه القٌم ومؤشراتهـا اإلحصائٌة ،وتبٌن معادلة االنحدار البسٌط إلى إن العوامل المؤثرة فً التخطٌط
االجمالً وهً (العوامل واالقتصادٌة العوامل الخارجٌة) ) (X1,X2تؤثر فً البدائل ( )Yفً ان واحد ،وهذا
التأثٌر ٌفترض وجود عالقة دالٌة بٌن القٌمة الحقٌقٌة العوامل المؤثرة فً التخطٌط االجمالً )(X1,X2البدائل
( ،)Yوتصاغ فً ضوء هذه العالقة معادلة االنحدار البسٌط اآلتٌة:
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Y = a + β1X1+ β2X2
a= constant
إذ أن (  ) aتمثل مقدار ثابت ) ( Constant
ومن نتائج التحلٌل االحصائً المبٌن فً الجدول ( )92فأن معادلة االنحدار المتعدد للعالقة بٌن العوامل
االقتصادٌة والخارجٌة والمتغٌر االستجابً (بدائل التخطٌط االجمالً ) تكون كاالتً:
البدائل = )(0.289) + (1.750العوامل االقتصادٌة  (0.833 ) +العوامل الخارجٌة
الجدول (  ) 92المعامالت )(Coefficients
النموذج

المعامالت غٌر المعٌارٌة

المعامالت
المعٌارٌة

معامل بٌتا

الخطا المعٌاري

الثابت

1.750

0.092

العوامل االقتصادٌة

0.100

0.056

0.289

العوامل الخارجٌة

0.250

0.048

0.833

معامل t

مستوى
المعنوٌة

18.943

0.000

3.179

0.049

5.182

0.000

بٌتا

المصدر  :مخرجات الحاسبة االلكترونٌة

تدل النتائج على الوصف الكافً لمنحنى االنحدار فً تفسٌر العالقة بٌن ( )X1,X2, Yوبمستوى ثقة
( (0.95وهذا ما تؤكده قٌمة معنوٌة ))X1=3.179(, (X2=5.182على وفق اختبار (.)t
وفً ضوء معادلة االنحدار ٌعنً الثابت (  )a=1.750الى وجودللبدائل مقداره( (1.750عندما تكون قٌمة
العوامل المؤثرة فً التخطٌط االجمالً ( )Xتساوي صفرا.
أما قٌمة قٌمة المٌل الحدي ( )β1=0.289المرافقة لـ( )Xفهً تدل على إن تغٌرا مقداره ( )1فً العوامل
االقتصادٌة سٌؤدي إلى تغٌر مقداره ( )0.289فً البدائل  ،وهو تغٌر ضعٌف نوعا ما قد ال ٌعول علٌه كثٌرا
فً احداث تغٌٌر كبٌر فً البدائل.أما قٌمة قٌمة المٌل الحدي ( )β2=0.833المرافقة لـ( )Xفهً تدل على إن
تغٌرا مقداره ( )1فً العوامل الخارجٌة سٌؤدي إلى تغٌر مقداره ( )0.833فً البدائل ،وهو قوي جدا ٌعول
علٌه فً احداث تغٌٌر كبٌر فً البدائل فضال عن انه تغٌر غٌر معنوي لذا تقع على عاتق ادارة المستشفى
ضرورة دراسة تأثٌر العوامل االقتصادٌة والخارجٌة فً تحدٌد البدائل المالئمة لتحدٌد قوة العمل الالزمة
لمواجهة متطلبات اداء اعمالها.
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راتعا :االسرنراجاخ والرىصٍاخ

1-4االسرنراجاخ
ٌ -9تسم الطلب على خدمات المستشفى بالتقلب واالتجاه نحو الزٌادة  ،مما ٌولد فجوة بٌن طاقة المستشفى
والطلب على خدماتها  ،وتواجه ادارة المستشفى صعوبات كثٌرة لتقلٌص هذه الفجوة ألسباب وعوامل
مؤثرة كثٌرة منها اقتصادٌة وخارجٌة .
-2تتبع إدارة المستشفى (كما هً فً القطاع الصحً) إستراتٌجٌة العمل بقوة عمل ثابته لتلبٌة الطلب على
خدماتها  ،وهذا ما ٌخلق عجزا أحٌانا فً قدرة المستشفى على تلبٌة ذلك الطلب .
 -3تلعب الظروف االقتصادٌة دورا كبٌرا فً تحدٌد العوامل المؤثرة فً التخطٌط اإلجمالً للمستشفى .
 -5تؤثر العوامل الخارجٌة دورا فً تشخٌص العوامل المؤثرة للتخطٌط اإلجمالً .
 -6ترتب بدائل التخطٌط اإلجمالً المتبعة فً المستشفى المبحوث حسب قوة عالقتها العوامل المؤثرة
للتخطٌط اإلجمالً إذ احتل كل من بدٌلً تغٌٌٌر خطة رقود المرضى ،وتوسٌع المرافق الخدمٌة بالمرتبة
االولى ،والوقت اإلضافً كبدائل احتٌاطٌة لتحدٌد قوة العمل المطلوبة ،لذا شخص البحث اعتماد إستراتٌجٌة
التحكم بقوة العمل كأساس لمواجهة هذه الحالة .
 -0محدودٌة المحاوالت لقٌام ادارة المستشفى فً تشخٌص العوامل المؤثرة فً اعداد خطط قوة العمل  ،مما
اثر على تحدٌد البدائل المالئمة لمواجهة النقص الواضح فً المالكات الطبٌة بغٌة تلبٌة الطلب المتزاٌد
على الخدمات الصحٌة للمجتمع.
 2-4الرىصٍاخ
 -9العمل على دراسة العوامل االقتصادٌة والسٌاسٌة والقانونٌة  ،وتأثٌرها على الخطط اإلجمالٌة والطاقة فً
القطاع الصحً عموما والمستشفى المبحوث خصوصا.
 -2العمل لتوفٌ ر قاعدة بٌانات واسعة ونظام معلومات ٌعتمد على التقنٌات الحدٌثة  ،بغٌة إعداد خطط أجمالٌة
تعتمد على األسالٌب العلمٌة لتقدٌم الخدمة الصحٌة بالجودة المناسبة.
 -3ضرورة اعتماد البدائل المتاحة لقوة العمل ،وعدم االعتماد على قوة عمل ثابتة  ،بغٌة توفٌر الكادر الطبً
المالئم لتوفٌر الخدمة الصحٌة الالزمة.
 -4ضرورة قٌام وزارة الصحة بتوفٌر المالكات الطبٌة الالزمة وترك الخٌار الدارة المستشفى فً تقدٌر
احتباجاتها منها  ،وعدم االعتماد على بدٌل تغٌر خطة المرضى بشكل كبٌر لتوفٌر الخدمة الصحٌة
المطلوبة.
 -5ضرورة اتباع االلٌات العل مٌة فً إعداد الخطة اإلجمالٌة وتتمثل هذه االلٌات بتقدٌر الطلب خالل افق
التخطٌط  ،وتحدٌد البدائل لكل استراتٌجٌة وكلفه ،واعتماد البدٌل المناسب بما ٌتالءم مع امكانات
المستشفى ،وٌحقق افضل خدمة صحٌة ممكنة.
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املصادر /

املصادر العرتٍح

الكرة :
 -9الدوري ،زكرٌا مطلك)2003(،االدارة االستراتٌجٌة" ،مفاهٌم وعملٌات وحاالت دراسٌة ،دار الكتب
والوثائق  ،بغداد.
 -2العزاوي ،محمد)2006(،االنتاج وادارة العملٌات /منهج كمً تحلٌلً ،الطبعة االولى ،دار الٌازوري للنشر
والتوزٌع  ،عمان االردن .
 -3العلً ،عبد الستار محمد( )2000ادارة االنتاج والعملٌات :مدخل كمً" الطبعة االولى ،عمان ،االردن.
 -4العلً ،عبد الستار محمد ( )2000التخطٌط والسٌطرة على االنتاج والعملٌات ،الطبعة االولى ،دار
المسٌرة للنشر والتوزٌع والطباعة ،عمان  ،االردن.
 -5الالمً ،غسان قاسم وامٌرة ،شكر()2001ادارة االنتاج والعملٌات ،مرتكزات كمٌة ومعرفٌة
"الطبعة االولى ،دار البازوري العملٌة للنشر والتوزٌع.
 -6النجار ،صباح ومحسن ،عبد الكرٌم ( )2006ادارة االنتاج والعلمٌات" ،الطبعة الثانٌة ،دار وائل للطباعة
والنشر ،االردن.
 -0نجم ،عبود نجم ( )2000مدخل الى ادارة العملٌاتالطبعة االولى دار المناهج للنشر والتوزٌع،عمان
الرسائل واالطارٌح اجلامعٍح
 - 9الجاف ،صبٌحة عزٌز حسن احمد ( )2006تطبٌق استراتٌجٌات التخطٌط االجمالً فً عٌنة من كلٌات
ومعاهد هٌئة التعلٌم التقنً فً العراق ،رسالة ماجستٌر غٌر منشورة فً تقنٌات العلمٌات ،كلٌة التقنٌة
االدارٌة – هٌئة التعلٌم التقنً.
 -2الدلٌمً ،رغد منفً احمد( )9226تحلٌل استراتٌجات تخطٌط االنتاج االجمالً – دراسة تطبٌقٌة فً
المنشاة العامة للصناعات الجلدٌة" ،رسالة ماجستٌر غٌر منشورة فً ادارة االعمال ،كلٌة االدارة واالقتصاد
– جامعة بغداد.
 -3العزاوي ،بشرى هاشم محمد ()2001اثر العالقة بٌن الذكاء االستراتٌجً وقرارات عملٌات الخدمة فً
النجاح االستراتٌجً -دراسة اختبارٌة تحلٌلٌة الراء عٌنة من رؤساء واعضاء مجالس عدد من كلٌات جامعة
بغداد اطروحة دكتوراه فلسفة فً ادارة االعمال غٌر منشورة  ،كلٌة االدارة واالقتصاد  ،جامعة بغداد،
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The Role Of The economic And External Factors In Selecting
Aggregate Planning Alternatives For Workforce
Case Study In Yarmouk Teaching Hospital

Abstract
The research aimed to achieve many objectives represented in two
variables, which are the impacted factors and the aggregate planning
alternatives of workforce in Educational Al- yarmouk Hospital , This research
started from a problem focused on finding solutions to the demand’s fluctuation
or the energy limitation while the study importance is emerged from diagnosis
the suitable strategy and adopt the suitable alternatives due to their importance
in meeting the demand for the health service submitted by the hospital .This
study based on choosing assumptions of connection relationship and the impact
among the mentioned variables in the(surgery and internal diseases)
departments. The research is dependent on check least as tool of analysis
application of research.
The research reached conclusions such as limited attempts to manage the
hospital in order to diagnose the factors affect on planning the work power of
which has affected negatively on its ability in determining the suitable
alternatives in order to face the clear shortage in the medical stuff to meet the
increasing demand on the health service. The research has concluded to many
instructions ,the most important one is to take care and develop the diagnosis of
the factors affected on work power plans to reach strategy which achieves the
hospital objectives represented in submitting the necessary health services of
community.
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