
 

   .التحلیل االقتصادي للرعایة الصحیة في التسویق االجتماعي للخدمة الصحیة خصائصالتوجه ب
The adoption of social marketing in health care services is driven by the 

characteristics of economic analysis 
  2عبد الحفیظ مسكین. د؛ 1خالد لیتیم. د

            12/2018/ 25: القبول                                                                    16/11/2018:االستالم

تركز هذه الدراسة على محاولة صیاغة إطار للممارسات التسـویقیة االجتماعیـة المسـتحدثة فـي قطـاع الرعایـة : ملخص
قطاع، وفـي إطـار خصـائص التحلیـل اإلقتصـادي في هذا ال الصحیة؛ وفق خصائص متغیرات البیئة التسویقیة الصحیة

 .في الرعایة الصحیة
كان قطاع الصحة مرتبطـا أساسـا بالجانـب االنسـاني؛ فمـن الطبیعـي أن یـؤمن بأفكـار لما  الدراسة أنهنظهر ضمن هده 

لسـریریة تبني قیم شاملة لتحسین صحة أفراد المجتمع ككل ال علـى أسـاس الحاجـة اب تنعكس إیجابا على الصالح العام،
تطویـع أسـالیب التسـویق السـتخدامها فــي حمـالت الصـحة العامـة لنشـر الـوعي الصـحي واالرتقـاء بــه، مـن خـالل  .فقـط

ــ .والمؤسســة الصــحیةوالســعي وراء القضــاء علــى الفجــوات القائمــة بــین المرضــى  التــي تقتضــي  إدارة صــفوف االنتظــارب
یـر السـلوك الصـحي یضـرورة تغ، و كبت رغبات المـریضمسؤولیة ، إلى جانب التعامل مع المرضى بمدخل كميتجنب 

یمتد ذلك لیشمل الشركات الدوائیة التي یجب أن تتبنى مبادئ المسؤولیة اإلجتماعیة في ممارساتها التسـویقیة  وترشیده؛
  .على الرغم من انخفاض مستوى جاذبیة هذا القطاع. بتجنب االحتكار، والبحث في مشكلة األمراض المهملة

 .الرعایة الصحیة، التسویق االجتماعي، ترشید السلوك الصحي،  األمراض المهملة :لمفتاحیةالكلمات ا
  .jel :I11 رموز

Abstract: 
 This study focus on trying to formulate a framework for the social marketing practices 
developed in the health care sector, according to the characteristics of the variables of the health 
marketing environment in this sector, and within the characteristics of economic analysis in 
healthcare 
 In the context of this study, we showed that when the health sector is primarily related to the 
human aspect, it is natural to believe in ideas that positively reflect on the public interest by 
adopting comprehensive values to improve the health of the community as a whole rather than 
just clinical needs. By adapting marketing methods to use in public health campaigns to promote 
health awareness, and to seek to eliminate gaps between patients and the health establishment. 
The management of waiting lines that prevent the treatment of patients with quantitative entry, 
the responsibility to suppress the wishes of the patient, the need to change and rationalize health 
behavior; This extends to include pharmaceutical companies that must adopt the principles of 
social responsibility in their marketing practices to avoid monopoly, and research on the problem 
of neglected diseases. Although this sector has the low level of attractiveness. 
Keywords: healthcare, social marketing, rationalization of health behavior, neglected diseases. 
(JEL) Classification : I11. 
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  :مقدمة. 1
من أبرز التحدیات التي تواجهها المنظمات الصحیة، هـي عملیـة الموازنـة بـین أهـدافها وتحقیـق مشـاركة فاعلـة فـي 

مكـن المستشـفى مـن تقـدیم خدمـة صــحیة ذات خدمـة المجتمـع؛ بمعنـى الموازنـة بـین الحصـول علـى ایـرادات مالیـة ت
جودة عالیة، وضمان اسـتفادة كـل شـرائح المجتمـع مـن تلـك الخـدمات بغـض النظـر عـن قـدرتهم علـى الـدفع، وذلـك 
في إطار رؤیة تسهم في التحـول نحـو تبنـي قـیم شـاملة لتحسـین صـحة أفـراد المجتمـع ككـل ال علـى أسـاس الحاجـة 

  .السریریة فقط
داث المتســـارعة فـــي المجتمـــع، البیئـــة والتســویق، أدت إلـــى ارتقـــاء التســـویق لیصـــل إلـــى مرحلـــة إن التطــورات واألحـــ

وهـــي مرحلـــة التســـویق االجتمـــاعي حیـــث یعـــد مـــن المفـــاهیم . جدیـــدة تشـــمل األفكـــار؛ القـــیم االجتماعیـــة، الخـــدمات
بمبـــــادئ المســـــؤولیة  األساســــیة التـــــي تهـــــتم بالظـــــاهرة االتصـــــالیة البشـــــریة بمختلـــــف أبعادهـــــا ومســـــتویاتها؛ لعالقتـــــه

وهو یسـعى إلـى تحقیـق مصـلحة المجتمـع ومصـلحة . اإلجتماعیة واإلخالقیة للمنظمات في بیئة أعمالها المجتمعیة
الفرد بشكل خاص، من خالل تحسین الظـروف المعیشـیة لألفـراد وتقـدیم نهـج جدیـد فـي تغییـر السـلوكیات الخاطئـة 

  .لحیاةالسائدة، وزرع األفكار والقیم االیجابیة في ا
بــدأ االهتمــام بالتســویق الحــدیث فــي مجــال الصــحة بدایــة الســبعینات؛ باعتبــار أن المــداخل التقلیدیــة لرفــع مســتوى 

فانصــب البحــث عــن . الصــحة لــم تــنجح فــي مواجهــة التحــدیات المختلفــة، ولــم تســهم فــي تحقیــق االهــداف المرجــوة
ة بــرامج الصــحة وتوصــیل الرســالة إلــى القاعــدة منــاهج ووســائل مســتحدثة لتحقیــق هــدف العــاملین علــى زیــادة فعالیــ

  .العریضة من المرضى
ولمــا كــان قطــاع الصــحة مرتبطــا أساســا بالجانــب االنســاني؛ فمــن الطبیعــي أن یــؤمن بأفكــار تــنعكس إیجابــا علــى 

ع فبـدأ االتجـاه نحـو تطویـ. الصالح العام، دون تقیدها بأي اعتبارات تجاریـة وال توجـه لفئـة مـن المجتمـع دون أخـرى
أسالیب التسویق الستخدامها في حمالت الصحة العامـة لنشـر الـوعي الصـحي واالرتقـاء بـه، والسـعي وراء القضـاء 

   .على الفجوات القائمة بین المرضى والمنظمة
  
 



 للخدمة االجتماعي التسویق في الصحیة للرعایة االقتصادي التحلیل بخصائص التوجه
 الصحیة

 احلفيظ عبد. د ؛ ليتيم خالد. د
 مسكني

 

283  

2018 JFBE   

تمتـد الخدمـة الصـحیة لتشـمل خـدمات وقائیـة مرتبطـة بصـحة الفـرد والمجتمـع؛ والتـي تتعلـق  :البحثیة إشكالیة .1.1
ئــــة واألمـــــراض المعدیــــة والحمایـــــة مــــن التـــــدهور الصــــحي النـــــاتج عــــن ســـــلوك بعــــض األفـــــراد بالحمایــــة مـــــن األوب

إلــى جانــب خـدمات االرتقــاء بصــحة الفـرد مــن خــالل التركیـز علــى أهمیــة الغـذاء الصــحي المتــوازن، . والمشـروعات
ة؛ ومــــن بــــین الخصــــائص المتالزمــــة مــــع الرعایــــة الصــــحی. وأهمیــــة النظافــــة الشخصــــیة والســــلوك الصــــحي الســــلیم

االعتمادیة المتبادلة بین أفعال المستهلكین؛ فسلوك التحصین ضـد مـرض معـد یـؤثر فـي نتـائج اآلخـرین، كاحتمـال 
 اهي معــــالمفمــــ. بنــــاء علــــى ماتقــــدم نــــدرك أبعــــاد الســــلوك المســــؤول للمنظمــــات الصــــحیة. مــــثال اصــــابتهم بالعــــدوى

                                  الممارسات التسویقیة االجتماعیة في قطاع الرعایة الصحیة؟
الجانــــب االنســــاني والفلســــفي ذات الصــــلة بســــامیة الهــــدافا تســــتمد الدراســــة أهمیتهــــا مــــن األ: أهمیــــة البحــــث. 2.1

تفـرض ضـرورة الحـدیث  فضال عن أن الطبیعة القدسـیة لمهنـة الطـب ، المنظمات الصحیة هتمتلكالذي  والتنظیمي
خاصـة وأنهـا ذات صـلة وثیقـة بالجانـب االنسـاني، . نظمـات الصـحیةعن أبعاد خاصة للتسـویق اإلجتمـاعي فـي الم

خـدمات وقائیـة مرتبطـة بصـحة الفـرد  -إلـى جانـب الخـدمات العالجیـة ومسـتلزمات الرعایـة الصـحیة-وتمتد لتشـمل 
والمجتمع؛ والتـي تتعلـق بالحمایـة مـن األوبئـة واألمـراض المعدیـة والحمایـة مـن التـدهور الصـحي النـاتج عـن سـلوك 

دور الــ وتؤكــد علــى أهمیــة. األفــراد والمجتمعــاتإلــى جانــب خــدمات االرتقــاء بصــحة . األفــراد والمشــروعات بعــض
 . في عملیة رفع مستوى رفاهیة الفرد والمجتمع للمنظمات الصحیة ریاديال

 الممارسـات التسـویقیة االجتماعیـة فـيكمسـاهمة فـي النقـاش الـدائر حـول  هـذا البحـثیهدف : أهداف الدراسة. 1.3
علــى  بــةتحلیــل الحقــائق المجــردة لتــوفیر اإلجا و ،المنطــق النظــري مــن خــالل تأسیســه علــى .المنظمــات الصــحیة

  :یهدف إلى البحث هذا فإن ذلك على وبناء  .الرئیسي الذي بني على أساسه البحث التساؤل

 ي اجتمــاعي البحــث فــي خصــائص متغیــرات البیئــة التســویقیة الصــحیة؛ والتــي تملــي ضــرورة تبنــي مــزیج تســویق
 خاص، یختلف عن باقي القطاعات؛

  ؛األكثر حرجا اقتصادیا واجتماعیامن القطاعات  هاتجعلوالتي ، وكصناعةكسلعة دراسة خصائص الصحة 
  التأكیــد علــى أن الجانــب اإلنســاني لقطــاع الصــحة یفــرض علــى المنظمــات الصــحیة ضــرورة أخلقــة ممارســاتها

 التسویقیة في إطار الصالح العام؛
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 الصحیة؛ القضاء على الفجوات القائمة بین المرضى والمنظمةرة إلى ضرورة اإلشا 
  البحث فیما إذا كانت الشركات الصـیدالنیة تراعـي مسـؤولیتها االجتماعیـة فـي ممارسـاتها التسـویقیة خاصـة فیمـا

  . یتعلق ببحث وتطویر أدویة األمراض المهملة، التي یعاني منها أفقر سكان العالم
إبراز العناصـر المسـتحدثة فـي التسـویق اإلجتمـاعي ذات الصـلة بقطـاع اول في هذه الورقة البحثیة وعلیه سوف نح

الرعایة الصحیة وفق خصائص متغیرات البیئة التسویقیة الصـحیة فـي هـذا القطـاع، وفـي إطـار خصـائص التحلیـل 
  :، بالتطرق إلى النقاط التالیةاإلقتصادي في الرعایة الصحیة

  .الصحیة خصوصیة الرعایة .2
من المتعارف علیه أن الخدمة الصحیة یمكن تصنیفها إلى خدمات عالجیة موجهـة للفـرد، وانتاجیـة تتضـمن انتـاج 

إلــى . وخــدمات وقائیــة مرتبطــة بصــحة المجتمــع. اللقاحــات واألدویــة واألجهــزة الطبیــة المســاعدة فــي تقــدیم الخدمــة
طبیعتهـــا الخاصـــة، وأهمیـــة بالغـــة مقارنـــة بالســـلع  ةللرعایـــة الصـــحیولمـــا كـــان . جانـــب خـــدمات االرتقـــاء بالصـــحة

األخرى، فمن الطبیعـي أن تتمتـع بخصـائص تمیزهـا عـن تلـك السـلع، وانطالقـا مـن طبیعـة الموضـوع محـل الدراسـة 
  :من الضروري دراسة خصائص الصحة كسلعة وكصناعة وفقا لمایلي

 .خصائص الصحة كسلعة  1.2

  :عة األكثر حرجا اقتصادیا واجتماعیاللصحة كسلعة مزایا رئیسیة، تجعل منها السل
فهــي ســلعة أساســیة ال غنــى عنهــا وال یتحــدد الطلــب  :الطلــب علــى الرعایــة الصــحیة غیــر قابــل لإلرجــاء  1.1.2

علیها بمستوى سعر معین، وهو طلب غیر قابل لالرجاء فالمستهلك یسـتعمل الرعایـة بأبعادهـا وفـق معـاییر محـددة 
نمـا یصـدر مـن صـاحب القـرار وثابتة، ذلـك أنـه لـیس لـه أي صـال الطبیـب الـذي (حیة فـي موضـوع شـراء العـالج، وإ

 .)1()یحدد النوع والكمیة
الیســتطیع المــریض القیــام بفحــص المنــتج قبــل اســتهالكه،   :الیتصــرف المرضــى كمــا یتصــرف المســتهلكون 2.1.2

   )2(وكثیرا ما یجد صعوبة في تقییم جودة الرعایة حتى بعد تلقیها
الرغبـات أو  هناك رأي شائع مفاده أن المهـم فـي الرعایـة الصـحیة هـو الحاجـة ولیسـت :غباتالحاجات والر  3.1.2

الطلـب؛ فالحاجــة أقــل دقــة مــن مفهـوم الطلــب؛ فهــي تعكــس القــدرة علــى االنتفـاع مــن الرعایــة الصــحیة، بمعنــى مــن 
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ك شـيء فـي حـین الرغبـة هـي مجـرد ابتغـاء شـخص اسـتهال. خاللها یحصل المریض على تحسین مهم في صـحته
  .ما، والطلب الحقیقي هو الرغبة یدعمها االستعداد والقدرة على االنفاق

  )رغبـــة( فلیســـت كـــل الرغبـــات حاجـــات صـــحیة؛ قـــد تختـــار االمهـــات أن تـــتم الـــوالدة مـــن خـــالل العملیـــة القیصـــریة   
ا أن بعـض كمـ. ولكن غالبا ألسباب ال تتعلق بالصحة؛ الن هذا في األسـاس ینطـوي علـى قـدر كبیـر مـن الخطـورة

الحاجــات الصــحیة لیســت لهــا رغبــات؛ فقــد یتعــرض الشــخص أللــم االســنان ویــدرك أنــه ســینتفع فــي حــال عالجهــا، 
  .ولكن قد ال یرغب في ذلك

اذا انخفــض ســعر ســلعة مــا نتوقــع عــادة أن یرتفــع الطلــب : جــدوى نظریــة الطلــب فــي الرعایــة الصــحیة 4.1.2
ل أحیانــا حــول عــدم جــدوى مثــل هــذا التحلیــل فــي الرعایــة لكــن یثــار الجــد. علیهــا، فــي ظــل ثبــات العناصــر األخــرى

( الصــــحیة؛ فقــــد یقــــال مـــــثال، أنــــه مــــن غیــــر المحتمـــــل أن یشــــتري أحــــد المزیــــد مـــــن عــــالج الســــرطان الكیمـــــاوي 
chemotherapy ( لمجــرد انخفــاض ســعره؛ النــه لــیس فــي حــد ذاتــه ســلعة مرغــوب فیهــا، ویطلبهــا المســتهلك بغــض

كمـا أن بعـض أشـكال الرعایـة الصـحیة قـد یكـون منجیـا أ و ضـروریا للحیـاة . ة جـداالنظر عن سعرها وبكمیات قلیل
كما یبـرز ذلـك نتیجـة الطلـب الفـردي لـبعض أنـواع .وبالتالي لن ینخفض الطلب علیها حتى في ظل ارتفاع أسعارها

ت الحـادة؛ حیـث ألنها غالبا ماتكون حدثا فریدا، خاصة إذا تعلـق األمـر بعـالج األمـراض والحـاال. الرعایة الصحیة
كجراحــة اللیــزر التصــحیحیة للبصــروالتي لــن یطلبهــا الفــرد أكثــر مــن مــرة واحــدة؛ . الیســتهلك منهــا إال جرعــة واحــدة

 . وبالتالي یكون الطلب ثابتا على عملیة واحدة عند جمیع مستویات األسعار
التوجـد سـوق صـحیة النـه : تحدید سعر الخدمة الصحیة یكون خارج عن القواعد الكالسیكیة لالستهالك 5.1.2

بالمعنى الكالسیكي للكلمة؛ فاألسعار التتوازن بنفسها وفقا آللیات العـرض والطلـب، الن طـرف فـي مجـال الصـحة 
  .یكون في الغالب مرتبط بحاالت االحتكار والطرف اآلخر الیملك معلومات تسمح بتعزیز استهالكه

  .خصائص مشاریع اإلنتاج الصیدالنیة .2.2
الصـــیدالنیة بمجموعـــة مـــن الخصـــائص والتـــي مكنتهـــا مـــن تحقیـــق أكبـــر أربـــاح األســـواق علـــى تنفـــرد الصـــناعات 

  اإلطالق
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فالطبیعـة األساسـیة للصــناعة الصـیدالنیة أنهـا تعتمـد بالدرجـة األولــى  :صـناعة تقـوم علـى البحــث والتطـویر 1.2.2
صـوال إلـى اختیـار أفضـل على البحوث االستكشافیة والتطویر، انطالقا مـن مخـابر البحـث إلـى التجـارب المیدانیـة و 

 .)3(العینات والمركبات الفعالة، ویساعد اإلنفاق على البحث والتطویر في إنتاج أدویة جدیدة وتطویر القائم منها
وطــول فتــرة البحــوث والتطــویر واختبــار  :ضــخامة التكــالیف المرتبطــة باالســتثمار فــي هــذا القطــاع مــن جهــة 2.2.2

یتخلــل ذلــك ارتفـــاع عنصــر المخــاطرة واحتمـــال .  صـــة تســویقهمــدى جــدوى العقــار، إلـــى غایــة الحصــول علــى رخ
. دواء فاشـل 30إلـى  20الفشل في تطویر المنتج الجدید؛ فمقابل كل دواء ناجح هناك فـي المتوسـط مـا یتـراوح بـین 

   )4(. وما یزید من تفاقم الوضع ارتفاع فرص تقلیده في حالة النجاح وهذا مقارنة بالمنتجات األخرى
فـــي مقابــــل المبــــالغ الباهظـــة التــــي تصــــرف علـــى عملیــــات البحــــث  :مــــة مضــــافة عالیــــةصــــناعة ذات قی 3.2.2

والتطــویر، تتمتــع الصــناعات الصــیدالنیة بقیمــة مضــافة عالیــة تجعــل منهــا األكثــر ربحیــة، ومــرد ذلــك مــا یتمیــز بــه 
د تسـویق دواء األمریكیـة بعـ) yall(الدواء من خصائص، كما ذكرنا سابقا، وتكفي اإلشـارة إلـى أن أربـاح جامعـة یـل 

 . )5(مما تنشره الجامعة من كتب وأعمال %90ملیون دوالر، ما مثل  261، قدرت بـ 1994عام ) ستافودین(اإلیدز 
 ویغلــب علــى ذلــك التخصــص والجــودة فیقتصــر نشــاط :تتمتــع صــناعة األدویــة بمعــدالت إنتاجیــة عالیــة 4.2.2

، وتخـتص أخـرى فـي )بحـق اإلبـراء(علیهـا بعض الشركات على تصنیع أدویـة ال تسـتطیع شـركات أخـرى منافسـتها 
  .)6(أدویة األمراض المزمنة لما تتمتع به من قیمة مضافة عالیة

إن تــراكم األربــاح نــاتج عـــن احتكــار الشــركات العمالقـــة للتكنولوجیــا المتطــورة مـــن خــالل االبتكــارات واالختراعـــات 
ة األكثـر حرجـا اجتماعیـا واقتصـادیا؛ فعلــى وحقـوق االمتیـاز ألطـول مـدة ممكنـة، هـذا مـا جعـل الصـناعة الصـیدالنی

الرغم مـن أنهـا صـناعة مربحـة تشـتد فیهـا المنافسـة فـي منطـق األحـوال، إال أن سـوق األدویـة العالمیـة یؤكـد عكـس 
  .ذلك، فهو یتمیز بسیطرة مطلقة لعدد قلیل من الشركات الصیدالنیة

  .لصحةالثقة والتأمین للتقلیل من حالة عدم الیقین في اعتالل ا 3.2
  :الخاصیة االساسیة للخدمة الصحیة هي عدم الیقین، وما یؤكد ذلك

  ال نعــرف متــى ســنمرض وال نعــرف مســبقا الرعایــة الصــحیة التــي ســنحتاج عنــد مرضــنا، وال تكلفــة الرعایــة، فــي
 .حین الطلب على باقي السلع قد یكون منتظما نسبیا ویمكن التنبؤ به
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 ما، هو بقدر عدم الیقین من حدوثه عدم الیقین أیضا حول التعافي من مرض.  
أشار آرو إلى أنه رغم أن عنصر عدم الیقین في اعتالل الصحة یمكـن مواجهتـه جزئیـا مـن خـالل أسـواق 
التــأمین، إال أن هـــذا ینطـــوي علـــى عـــدة مشـــاكل؛ فأســـواق التــأمین تعمـــل بنجـــاح حیـــث یوجـــد احتمـــال معـــین لوقـــوع 

مــن الحــاالت الصــحیة أمــر حتمــي؛ النهــا حــاالت مزمنــة موجــودة  الحــدث المــؤمن علیــه؛ ولكــن الطلــب فــي العدیــد
أصــال، وهــذا یعنــي أنــه البــد أن یكــون هنــاك ثغــرة فــي التغطیــة؛ إذ أن العدیــد مــن المرضــى لــن یتمكنــوا مــن شــراء 
التــأمین صــحي، وعــالوة علــى ذلــك یــنجح التــأمین حینمــا یكــون الشــخص المــؤمن علیــه عــاجزا عــن تعــدیل احتمــال 

  .)7(عویضالمطالبة بالت
لمـا كـان الـدخول فـي مهنـة الطــب مقتصـر علـى مـن اسـتوفى متطلبــات محـددة  فـي التعلـیم والتـدریب، فــإن 

ولمــا كــان المــریض . المســتهلك الیســتطیع تقیــیم مســتوى جــودة الخدمــة الصــحیة؛ مــاینتج عنــه حاجتــه لمــن یحمیــه
لــى معلومــات فیمــا یخــص نــوع یجهــل أي أنمــاط المعالجــة االفضــل لحالتــه المرضــیة، ویصــعب علیــه الحصــول ع

الرعایــة الطبیــة التــي تالئمــه؛ نجــده یضــع ثقتــه فــي مقــدم الخدمــة؛ فالثقــة هــي الســمة االساســیة فــي عالقــة الطبیــب 
ولــو اشــتبه فــي أن ســـلوك الطبیــب كــان تجاریــا أو تــأثرت قراراتـــه بالكســب المــادي لتالشــت  تلــك الثقـــة . والمــریض

  . )8(وتبددت
  .الیقین في اعتالل الصحة یمكن مواجهته بالثقة والتأمین ومنه لنا أن نقول بأن عدم

  .خصوصیة التسویق االجتماعي في الرعایة الصحیة. 3
تمتلــك المنظمــات الصــحیة أهــدافا ســامیة مرتبطــة بالجانــب االنســاني والفلســفي والتنظیمــي، وتعتمــد أساســا 

نصــار التوجــه االجتمــاعي للتســویق فضــال عــن أن الطبیعــة القدســیة لمهنــة الطــب جعلــت أ. علــى حاجــات االنســان
یعتبـــرون أن التســـویق فـــي المنظمـــات الصـــحیة یجـــب أن یـــؤدي دورا ریادیـــا فـــي عملیـــة رفـــع مســـتوى رفاهیـــة الفـــرد 

 .فماهي العناصر المستحدثة للتسویق االجتماعي في الرعایة الصحیة. والمجتمع
سـتمراریة عملیـة االنتـاج والتـي یجـب أن تـتم التـزال مستشـفیاتنا تركـز علـى ا: مسؤولیة إدارة صفوف االنتظـار 1.3

حتى إذا تم تجاهل حاجات المرضى؛ وهو مایقود المنظمات الصحیة إلى التعامل مـع المرضـى بمـدخل كمـي، فـي 
فكثیـرا مـاتعطى مواعیـد للمرضـى دون مراعـاة الجدولــة . حـین یفتـرض التعامـل مـع كـل حالـة مرضـیة بصـفة مسـتقلة
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ء المریض فترة في االنتظار؛ والـذي قـد یـنعكس سـلبا علـى بعـض الحـاالت المزمنـة، الزمنیة، هذا مایؤدي إلى قضا
  . كالتي تعاني من مرض االعصاب والضغط الدموي

المشكلة األخرى كمـا تقـدم وأن أشـرنا إلیهـا فـي الجـزء األول مـن هـذه الورقـة؛ : مسؤولیة كبت رغبات المریض 2.3
؛ فقـد نجـد لدیـه خیـارات عریضـة )تـدخین، غـذاء غیـر متـوازن( هو أن بعـض الرغبـات تتنـافى مـع سـالمة المـریض 

هـــو عـــادة أمـــر معقـــول، إال أن بعـــض ) الرعایـــة( ومـــا یحتـــاج إلیـــه المـــریض فـــي المستشـــفى . مـــن األطعمـــة مـــثال
الدراسات أثبتت أن المرضى یرغبون في تحقیـق أمنیـات غیـر مرتبطـة بالحاجـة المعقولـة؛ فهـم یرغبـون فـي ابتسـامة 

مـن هنــا یظهــر دور التسـویق االجتمــاعي كـذلك فــي كبــت رغبـات وحاجــات المــریض . ومـا إلــى ذلــك المـالك الطبــي
  .)9(في إطار مصلحة صحته

بــرز فــي مجــال القطــاع الصــحي مایســمى بحصــانة المــریض التــي یعتقــد انهــا : مســؤولیة حصــانة المــریض  3.3
   :)10(انة یتمتع بالحقوق التالیة تمثل التحول األساسي باتجاه سیادة المریض فكل مریض وفقا لهذه الحص

  تلقي الخدمة الصحیة وفقا للحاجة السریریة بغض النظر عن االماكانات المادیة للمستهلك. 
  االستجابة لطلب الخدمة الصحیة الطارئة في أي وقت والتمتع بخدمة اإلسعاف وأقسام الطوارئ فـي المستشـفى
. 
  عندما یرى الطبیب الممارس أن اإلحالة ضروریةالحق في إحالة المریض الى طبیب استشاري مختص.  
 إعطاء المریض التفسیر الواضح لكل معالجة طبیة مقترحة وتوضیح المخاطر المحتملة والبدائل الممكنة  . 
  یحـق للمـریض االطـالع علـى سـجالته الطبیـة ولـه الحـق التأكـد مـن ان العـاملین فـي المستشـفى یحـافظون علـى

 .یةسریة معلومات سجالته الطب
 ان یتم الرد على أي شكوى حول الخدمة المقدمة للمریض من قبل إدارة المستشفى. 

الوقایـة قبــل العــالج؛  أساســها الرعایــة الصـحیةمــن المتعـارف علیــه أن  :مسـؤولیة التثقیــف الصــحي والتوعیــة 4.3
لوقایـة مـن األمـراض من هنا كان لزامـا علـى المنظمـات الصـحیة تكثیـف الجهـود فـي إطـار تثقیـف األفـراد بأدبیـات ا

علـى  ىوهـي مسـؤولیة تقـع بالدرجـه األولـ .التي قد الیسمع عنها المجتمع حتى یصبح بیئـة مالئمـة لتعایشـه وتكـاثره
صــــحف إلكترونیــــة ومواقــــع شخصــــیة  بفقــــدان الثقــــة واإلهتــــزاز مـــنعـــاتق هــــذه المنظمــــات؛ الن المجتمــــع مصـــاب 
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مرجعیــة وال إدارة محتــوى علمــي للمــادة  بــالمــا  ار مــرضواعالمیــین یجتهــدون للتحــذیر والتوعیــة عــن مخــاطر أنتشــ
أسـلوب التحریـر  إلـى لینتهـي األمـرالمقدمة، ویستخدم البعض التهویل والتخویف والبعض اآلخـر التقلیـل والتهمـیش 

  . الصحفي للوفیات
صــحة كمــا ســبق وأن ذكرنــا تمتــد الخدمــة الصــحیة لتشــمل خــدمات وقائیــة مرتبطــة ب: تغییــر الســلوك الصــحي  5.3

الفــرد والمجتمــع؛ والتــي تتعلــق بالحمایــة مــن األوبئــة واألمــراض المعدیــة والحمایــة مــن التــدهور الصــحي النــاتج عــن 
إلى جانب خـدمات االرتقـاء بصـحة الفـرد مـن خـالل التركیـز علـى أهمیـة الغـذاء . سلوك بعض األفراد والمشروعات

ومن بین الخصـائص المتالزمـة مـع الرعایـة . لسلیمالصحي المتوازن، وأهمیة النظافة الشخصیة والسلوك الصحي ا
الصحیة؛ االعتمادیة المتبادلة بین أفعال المستهلكین؛ فسلوك التحصین ضد مرض معـد یـؤثر فـي نتـائج اآلخـرین، 

  .كاحتمال اصابتهم بالعدوى
ســـلوك وبنـــاء علـــى ماتقـــدم نـــدرك أبعـــاد الســـلوك المســـؤول للمنظمـــات الصـــحیة، والتـــي تتجســـد فـــي ضـــرورة تغیـــر ال

الســلوك غیـر الصــحي هــو االنحــراف او القیـام بســلوكات مضــرة بالصـحة فالشــخص الــذي یتبــع الصـحي وترشــیده؛ و 
ســلوك غیــر ســوي یكــون غیــر متوافــق ذاتیــا او انفعالیــا أو اجتماعیــا بشــكل تســیطر علیــه نزعتــه و غرائــزه و یكــون 

ـــه مـــع  عرضـــة لالمـــراض النفســـیة و العقلیـــة و الجســـدیة والتـــي تـــنعكس بشـــكل واضـــح فـــي ســـلوكه واخالقـــه وتعامل
 )11( .المجتمع

والواقـع أن غالبیـة الدراسـات والبحـوث والمسـوحات المیدانیـة، تشــیر إلـى التسـویق االجتمـاعي معنـي بتغییـر الســلوك 
و بالتالي فـان مهمـة القـائمین علـى احـداث التغییـر السـلوكي . الجماعیة الصحي على مختلف المستویات؛ الفردیة،

بـــل فـــي غایـــة التعقیـــد، ممـــا یســـتدعي الفهـــم الكامـــل إلدارة التغییـــر وآلیاتـــه واســـالیب تحقیـــق النجـــاح صـــعبة للغایـــة 
  .المنشود من وراء التغییر

 .المسؤولیة االجتماعیة للشركات الصیدالنیة. 4
  .مسؤولیة الشركة في تحدید أفضل وسیلة الستغالل الدواء 1.4

یبـین أفضـل أسـلوب یعرفـه  ؛یم وصـف تفصـیلي لالختـراعتقد على الشركة صاحبة براءة اختراع دواء معین
المخترع لتنفیذ اختراعه؛ یمكن ذوي الخبرة من تنفیذه، هذا مـا یمكـن مـن اسـتغالله االختـراع بعـد سـقوطه فـي الملـك 
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وهــو مــن النصــوص التــي تخــدم قطــاع الصــناعة الدوائیــة فــي الــدول النامیــة، باعتبارهــا تضــع حــدا لظــاهرة  .العــام
لــزم )12(القرصــنة البیولوجیــة المعتمــدة لــدى الــدول المتقدمــة باســتغاللها ثــروات الــدول النامیــة ، ففــي ظــل هــذا الــنص یٌ

  .)13(طة المؤدیة إلى االختراعمقدم الطلب بإرفاق ما یدل على موافقة دولة المنشأ في قیامه باألنش
  .التراخیص اإلجباریة 2.4

عبـارة عـن عقـد یمـنح بموجبـه صـاحب : االختیاریةف؛ بدایة تنقسم التراخیص الدوائیة الى اختیاریة واجباریـة
  )14( .براءة اختراع  دواء معین، حق استغالله من طرف آخر، لمدة معینة  لقاء مقابل مادي محدد

وجیا الدوائیـة مـن شـركة صـاحبة بـراءة اختـراع الـى شـركة تسـتثمر فـي انتـاج نفـس الـدواء محـل أداة لنقل التكنولفهو 
دون إذن صـــاحب الحـــق، ألســـباب ذات صـــلة بطریقـــة اجباریـــة یمكـــن اســـتخدام بـــراءة االختـــراع و . الحمایـــة محلیـــا

  . بالمصلحة العامة
الــدول النامیــة والتــي لــدیها بنیــة ذات  یعــد التــرخیص اإلجبــاري أكثــر اآللیــات التــي تخــدم قطــاع الصــحة العامــة فــي

مستوى متقدم فیما یتصل بالصناعات الدوائیـة، واسـتغالل ذلـك فیمـا یلـزم مـن التـدابیر لحمایـة الصـحة العامـة، لكـن 
 .یبقى ذلك في حدود معینة

  .التجریبي الستخداممسؤولیة اتاحة الدواء المبتكر ل 3.4
ن صـاحب البـراءة، كطلـب الحـق بتـرخیص طـوعي أو لتطـویر وهو استخدام ألغراض غیـر تجاریـة دون تفـویض مـ

، باعتبـار أن ذلـك )15(المنتج، وقد تم السماح باستخدام االختـراع لمثـل تلـك األهـداف وفقـا لقـانون الحالـة فـي أوروبـا
مســـموح بـــه بشـــكل واضـــح فـــي اتفاقیـــة حقـــوق الملكیـــة الفكریـــة المتصـــلة بالتجـــارة، كاســـتثناءات الحقـــوق الحصـــریة 

  .ستخدام التجریبيلغرض اال
   ).األدویة الجنیسة( ))  Bolar((''  بوالر"إستثناء  4.4

األدویــة (، أو مــا یعــرف باألدویــة المماثلــة للــدواء األصــلي )16(''بــوالر''ینــدرج فــي ســیاق االســتثناء الســابق اســتثناء 
یـه إذا اقتضـى األمـر، ، وهو استخدام االختراع المتعلق بـالمنتج الصـیدالني إلجـراء التجـارب واألبحـاث عل)الجنیسة

إلى غایة طرح هذا الدواء في السوق بعد انتهـاء مـدة حمایـة الـدواء األصـلي، وهـو یسـاعد علـى طـرح أدویـة مماثلـة 
  .للدواء المبتكر بأقل التكالیف، ما یشجع روح البحث والتطویر خصوصا في الدول النامیة
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    .)الدولي  االستهالك (الموازي االستیراد 5.4
 مـن نسـبیا، معقولـة بأسـعار المحمـي بـالبراءة المنـتج اسـتیراد دولـة ألیـة یحـق أنـه المـوازي، االسـتیراد بمبـدأ ویقصـد
 عضو دولة ألي یحق إذ المحلیة؛ األسواق في المنتج األصلي، بتسویق المحتكر من بترخیص یتمتع ثالث طرف

 النامیـة الـدول ویسـاعد األدویـة، سـوق توسـیع شأنه من هذا. موازیة مستوردات إدخال العالمیة التجارة  منظمة في
  .األسعار بأرخص على األدویة الحصول على

 .المهملة األمراض تجاه مشكلة الصیدالنیة الممارسات التسویقیة الالمسؤولة للشركات .5
 .المهملة مفهوم األمراض 1.5

 Neglected Tropical) المهملـة  األمـراض مختصـر بشـكل أو -المهملـة  المداریـة األمـراض تعـرف

Diseases)  وآسـیا أفریقیـا فـي النامیـة الدول الفقیرة من المناطق في المنتشرة المداریة األمراض من مجموعة بأنها 
    :هي مهمال مداریا مرضا 13 تحفظا القوائم أكثر الالتینیة، تضم وأمریكا

 كالبیـة داء الفیالریـات، داء سـیا،داء البلهار  األمریكـي، المثقبـات داء ، األفریقـي المثقبـات داء اللیشـمانیا، داء
 الحمـى والزهـري المتـوطن، والبنتـا، العلیقـي، الـداء الكولیرا، التراخوما، بورولي، قرحة الجذام، التنینات، داء الذنب،

  )17(. الیاباني الدماغ التهاب الدنك، حمى الصفراء،
 تسـببه لمـا ممـاثال اعبئـ مجتمعـة تسـبب وهـي المعاصـرة، العالمیـة الصـحة تحـدیات أكبـر مـن وتعتبـر

 فـي العـالمي المسـتوى علـى مجتمعـة األمـراض هـذه تتسـبب إذ ؛)والمالریـا  السـل االیـدز(الثالثة الكبـرى  األمراض
 مـن النامیـة الـدول حصـة بلغـت وقـد .سـنویا شخص مصـاب وملیون ملیون نصف وبین وفاة یومیا، حالة ألف 35

قـد  األمـراض هـذه كمـا تؤكـد التقـاریر بـأن ،%  80حـوالي 2005 سـنة األمراض هذه العالمیة بسبب الوفیات إجمالي
  .)18( 2020حلول سنة  مع البلدان هذه في إجمالي الوفیات من  70%بـ تساهم

وتسـهیل فـرص الحصـول علـى أدویـة  متـوفرة  تـدابیر فـي ظـل تطبیـق للعـالج قابـل بعضـها فـإن بالمقابـل 
 فـي الصـیدالنیة الشـركات طـرف هـذه مـن الكـافي الهتمـاما تلقـى ال والتـي .المتقدمـة علـى مسـتوى مخـابر الـدول

 . والتطویر البحث مجال
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بسـبب مشـاكل  الفعالیـة محـدودة تكـون مـا وغالبـا بعیـدة، لعقـود تعـود الیوم المتوفرة العالجات من العدید إن  
 الـذنب، كالبیـة ءدا لمـرض المضـادة الحالیـة فاألدویـة المثـال، سـبیل الكافیـة؛ علـى غیر والسالمة األدویة، مقاومة

  . المتقدمة الحاالت في فعال وغیر العدوى، من األولى المراحل في فقط الناضجة غیر الطفیلیة یقتل الدیدان
 األكثـر الطفیلـي المـرض وهـو العـالم، عبـر سـنویا وفـاة ألـف 45 فـي یتسـبب الذي المدمر داء شاغاس أما   

 مـابین یحصـي فهـو. والوسـطى الجنوبیـة أمریكـا أنحـاء عجمیـ فـي عمیـق قلـق مصـدر هو الدول الفقیرة، في انتشارا
 یوجـد ال اآلن وحتـى اإلصـابة، لخطـر معرضـین شـخص ملیون 100 من وأكثر شخص مصاب، ملیون 18 و 16
 نوعیـة عالجـات، إلى ماسة حاجة هناك وباختصار،. األخرى األمراض حالة نفس وهي .فعال للمرض عالج أي

  .)19(األمراض هذه لعالج وبأسعار معقولة آمنة،
 . األمراض المهملة خارج القطاعات المستهدفة للشركات الصیدالنیة 2.5

بـل  األمـراض، لهـذه المضـادة األدویـة إنتـاج علـى بـالتركیز تقوم ال الصیدالنیة الشركات فان  مبسط بشكل 
 مـن والعلیـا الوسـطى اتالطبقـ طلبـات القطاعـات السـوقیة األكثـر جاذبیـة، وتلبیـة توجه أهدافها واسـتراتیجیاتها نحـو

 (بـین  الممتـدة الفتـرة فـي لـه التـرخیص تـم جدیـد، دواء 1556 بـین المثـال، ومـن فعلـى سـبیل  المتقـدم؛ العـام سـكان
 1.3% وهـو مایعـادل نسـبة فقـط، دواء 21 المداریـة المناطق في المنتشرة األمراض  ، كانت حصة) 1975-2004
أدى إلـى مـا یعـرف  مـا وهـذا. العـالم سـكان مـن  15%نسـبته  امـ تمـس األمـراض هـذه أن علـى الـرغم مـن  فقـط،

 میـدان فـي العالمیـة الجهـود مـن فقـط 10% تسـتقطب الصـحیة العـالم مشـاكل مـن 90% أن أي ،)90/10(بفجـوة  
   .)20(والتطویر البحث

 Failures)السـوق  فشـل بحالـة یعـرف ممـا أساسـا ینبـع المهملـة، األمـراض لمشـكلة التفسـیر االقتصـادي  

Market )لمنـتج مـا مـع األطـراف الفاعلـة فـي  المـوردین أو العارضـین إلتقـاء مكـان هـي بـالتعریف فاألسـواق ؛
الطلب، أو مجموعة من المسـتهلكین الحـالیین والمحتملـین لسـلعة مـا تتـوفر لـدیهم رغبـة تنتظـر اإلشـباع، قـدرة علـى 

 القـیم بتوزیـع بمفردهـا سـتقوم األخیـرة هـذه فـإن قومن منطلق هذه المحددات، ووفقا آللیة األسوا .اإلنفاق، واالتفاق
 التعلـیم أو )النقـل الجـوي( النقـل  مثل األسواق من العدید نجد فإننا ذلك، مع .والطلب العرض بین التوازن لتحقیق
 والحالـة .بسـوق یشـهد مجموعـة مـن المسـتهلكین ذوي الـدخل المـنخفض األمـر یتعلـق حینمـا الفشل من حالة تشهد
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وبشـكل كبیـر علـى مسـتوى  العـرض،  فـي نقـص یقابلهـا إذ األمـراض، هـذه بخصـوص واضـح شـكلب تنطبـق هـذه
 العـالج تكـالیف مـن 70%  یقـارب مـا تشـكل قـد التي األدویة منها خاصة لمثل هذه اإلمراض، المضادة المنتجات

رك الشـركات متعـددة النامیة؛ وبناء على ذلك، وأخذا بارتفاع نفقـات بحـث وتطـویر أدویـة هـذا القطـاع، تـد الدول في
 .الجنسیات عدم جدوى هذا القطاع السوقي خاصة في ظل تدابیر التراخیص اإلجباریة

الشـركات  سیاسـات موضـوع عـن بالغـة داللـة ذات الصـیدالنیة ، المنتجـات مـن العالمیـة المبیعـات بنیـة إن
فـي  الشـائعة مامـا لألمـراضالتـولي اهت الجنسـیات متعـددة األدویـة فشـركات والتطـویر؛ البحـث میـدان فـي الكبـرى

 ضـعیفة جـدا، حیـث جاذبیـة هـذه األسـواق ألن ولكـن بـذلك، تسـمح ال العلمیـة القدرات ألن لیس المداریة، المناطق
على الرغم مـن وجـود أسـواق غیـر مشـبعة؛ فوجـود حاجـات غیـر مشـبعة  .بالركود تتسم األدویة شركات اقتصادیات

  . عالجها أو منها الوقایة یمكن أمراض من أسبوع كل یموتون الناس من فالمالیین فجوة في الطلب، وجود تعني
 العوائـد مـن متعـددة الجنسـیات مـن مسـؤولیتها االجتماعیـة تجـاه ذلـك، وتكتفـي بغنائمهـا األدویة تتجرد شركات لكن
تكلـف  أن علیهـا ینبغـي فلمـاذا المتعلقة بالبحوث والتطویر في القطاعات األخرى األكثـر جاذبیـة؛ االستثمارات على

محاولـة  فـي جهودهـا تضـع أن منهـا یتطلـب ممثلوها، یقول كما المساهمین،تجاه  واجبها أن ذلك، وبما عناء نفسها
  .والزهایمر والسرطان القلب كمرض العمر، وطول الثراء ألمراض عالجات إلیجاد 

الناشـئة  األسـواق لـىع تركـز التـي للشـركات ظهور بوادر هامـة  ظل تشهد هذه االشكالیة جهودا قیمة؛ في  
 والجنـوب والهندیـة، والصـینیة البرازیلیـة، الـدواء شـركات مثـل العـالم؛ مـن الجنوبیـة المنـاطق فـي جغرافیـا الموزعـة
 األسواق في المنافسة على الشركات هذه قدرات  تتعزز المهملة؛ األمراض تلبیة طلبات على التي تعمل  إفریقیة،

تـوفر الیـد العاملـة المؤهلـة الرخیصـة، إضـافة إلـى اسـتفادتها مـن  ا بفضـلمنتجاتهـ تكلفـة مـن التقلیـل طریـق عـن
كمــا أن طبیعــة مثــل هــذه األمــراض ال تتضــمن . عملیــات الهندســة العكســیة فــي ظــل مرحلــة ماقبــل اتفاقیــة التــریبس

 ةضـخم مبـالغ ترویجیـة تنفـق التي الكبرى تكثیف جهود الترویج األمر الذي یقلل من نفقات ذلك، عكس الشركات
   . والبحث التطویر في المنفقة المبالغ تعادل
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 الوسـائل كـل تـوفیر أن حیـث الصـحة، فـي الحـق مفهـوم اهتمـام لـب فـي تقـع المهملـة األمـراض مشكلة إن  
 رقـم العـام التعلیـق مـن 36 الفقـرة علیـه نصـت مثلمـا معـاییر الصـحة، بـأعلى للتمتـع ضروري المتاحة واجب وشرط

  .)21( (CESCR)المتحدة  األمم للجنة 14
 مـن االنتفـاع بهـذا الجانـب مـن الحـد األدنـى مـن تلـك الشـروط، للتمكـین تجسـید إلـى السـبیل فـإن ذلك ومع

الصـیدالنیة متعـددة  للشـركات التجاریـة الربحیـة جـدا؛ فـي ظـل سـیطرة المصـالح محـدودة الصـحة، تظـل فـي الحـق
األمـــر الـــذي . مـــة العالقـــات والمصـــالحالجنســـیات والتـــي یمكـــن أن تٌهـــدد علـــى المـــدى الطویـــل فـــي ظـــل مبـــدأ عول

یستدعي تضافر الجهود وضرورة إعادة النظـر فـي طبیعـة العالقـات وصـیاغتها فـي قالـب تضـامن عـالمي، خاصـة 
  .هذا مایطرح أولویة خیار الشراكة االستراتیجیة على عدة أصعدة. على مستوى مثل هذه القطاعات الحساسة

  .في تمویل مشاریع األمراض المهملة تقییم مسؤولیة الشركات الصیدالنیة 5-3
 590 مـن كبیـرة بصـورة المتقدمـة البلـدان فـي المهملـة لألمـراض العـام التمویـل تشـیر التقـاریر إلـى ازدیـاد  

  . 2010عام أمریكي دوالر ملیار 925.1 إلى 1986 عام أمریكي دوالر ملیون
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  .) األمریكیة بالدوالرات( 2010 ة،المهمل أبحاث األمراض تمویل جهات أهم):01(جدول رقم 
  النسبة  القیمة  جهة التمویل

  39.6  054 704 211 1  المتحدة الوالیات في الوطنیة الصحة معاهد

  14.9  350 832 455  غیتس ومیلیندا بیل مؤسسة
  16.4  794 525 503  الحیویة التكنولوجیا وشركات الصیدالنیة المستحضرات شركات

  3.0  756 529 92 3.0   األوروبیة المفوضیة
  2.3  925 942 69 2.3   المتحدة الوالیات في الدفاع وزارة
  2.8  465 975 85 2.8   الدولیة للتنمیة المتحدة الوالیات وكالة
  3.2  720 229 97 3.2  الدولیة للتنمیة المتحدة المملكة إدارة

  2.6 662 459 80 2.6  تراست ولكوم

  2.0 019 857 60 2.0  تحدة الم المملكة في الطبیة البحوث مجلس

  / /  الهولندیة الخارجیة الشؤون وزارة
  0.7 417 196 20 0.7  المعدیة األمراض معهد  -الطبیة والبحوث للصحة الوطني المعهد
  1.5 519 158 45 1.5  باستیر معهد

  0.6 047 464 19  أسترالیا في الطبیة والبحوث للصحة الوطني المجلس
  89.6 728 875 742 2  تمویل جهة 12 أهم الفرعي المجموع
  100 3062669973  المجموع

 تعزیـز التمویـل والتنسـیق علــى الصـعید العـالمي،تقریر: البحـث والتطـویر لتلبیـة االحتیاجـات الصــحیة فـي البلـدان النامیـة :المصـدر 
:                              35، ص 2012عالمیة، أفریل والتطویر، منظمة الصحة ال البحث وتنسیق بتمویل المعني العامل االستشاریین الخبراء فریق
     http://www.who.int  

متعـددة الجنسـیات مـن مسـؤولیتها االجتماعیـة تجـاه مرضـى األدویـة المهملـة، ومـن  األدویـة تتجـرد شـركات  
حـاث وأدویـة متعلقـة بزیـادة الـوزن، الصـلع واالكتئـاب، وهـي المفارقات أن تكـرس هـذه الشـركات مـوارد هائلـة علـى أب

رغبــات یســتطیع األغنیــاء االســتهالك مــن أجلهــا، فــي الوقــت الــذي ال تكــرس فیــه ســوى القلیــل مــن المــوارد لمعالجــة 
               .أمراض استوائیة یعاني منها أفقر سكان العالم؛ كالمالریا والسل

http://www.who.int
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  :الخاتمة. 4
الدراســة اشــكالیة معــالم الممارســات التســویقیة االجتماعیــة فــي الرعایــة الصــحیة، وبحثــت فــي عالجــت هــذه          

خصــائص الصــحة كســلعة وصــناعة؛ والتــي تفــرض ضــرورة الحــدیث عــن أبعــاد خاصــة للتســویق اإلجتمــاعي فــي 
إلــــى جانـــب الخــــدمات -خاصــــة وأنهـــا ذات صـــلة وثیقــــة بالجانـــب االنســــاني، وتمتـــد لتشـــمل . المنظمـــات الصـــحیة

خدمات وقائیة مرتبطـة بصـحة الفـرد والمجتمـع؛ والتـي تتعلـق بالحمایـة مـن  -العالجیة ومستلزمات الرعایة الصحیة
إلـى جانـب . األوبئة واألمراض المعدیة والحمایة من التدهور الصحي الناتج عن سلوك بعض األفراد والمشـروعات

 .األفراد والمجتمعاتخدمات االرتقاء بصحة 

  :لت الدراسة إلى جملة من النتائج نوردها على النحو التاليتوص: النتائج. 1.4
طبیعتهـــا الخاصـــة، وأهمیـــة بالغـــة مقارنـــة بالســـلع األخـــرى، فمـــن الطبیعـــي أن تتمتـــع كســـلعة للرعایـــة الصـــحیة  -

، كمـا أن المـریض الیتصـرف الطلب علـى الرعایـة الصـحیة غیـر قابـل لإلرجـاء؛ فبخصائص تمیزها عن تلك السلع
الیسـتطیع القیـام بفحـص المنـتج قبـل اسـتهالكه،  وكثیـرا مـا یجـد صـعوبة فـي تقیـیم فهـو : سـتهلكونكما یتصـرف الم

هناك رأي شـائع مفـاده أن المهـم فـي الرعایـة الصـحیة هـو الحاجـة ولیسـت الرغبـات و . جودة الرعایة حتى بعد تلقیها
وأخیـرا فـإن . مـن الرعایـة الصـحیة أو الطلب؛ فالحاجة أقل دقة من مفهوم الطلب؛ فهي تعكس القدرة علـى االنتفـاع

 تحدید سعر الخدمة الصحیة یكون خارج عن القواعد الكالسیكیة لالستهالك
قیمــة ، وتتمیــز بصــناعة تقــوم علــى البحــث والتطــویركــذلك؛ فهــي طبیعتهــا الخاصــة كصــناعة للرعایــة الصــحیة  -

كـــان الـــدخول فـــي مهنـــة الطـــب  لمـــاو . تمتـــع صـــناعة األدویـــة بمعـــدالت إنتاجیـــة عالیـــة، إلـــى جانـــب مضـــافة عالیـــة
مقتصــر علــى مــن اســتوفى متطلبــات محــددة  فــي التعلــیم والتــدریب، فــإن المســتهلك الیســتطیع تقیــیم مســتوى جــودة 

ولمــا كــان المــریض یجهــل أي أنمــاط المعالجــة االفضــل لحالتــه . الخدمـة الصــحیة؛ مــاینتج عنــه حاجتــه لمــن یحمیــه
یمـا یخـص نـوع الرعایـة الطبیـة التـي تالئمـه؛ نجـده یضـع ثقتــه المرضـیة، ویصـعب علیـه الحصـول علـى معلومـات ف

 . في مقدم الخدمة؛ فالثقة هي السمة االساسیة في عالقة الطبیب والمریض
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  :للدراسة جملة من االقتراحات نوردها على النحو التالي: التوصیات. 2.4
تبــرون أن التســویق فــي المنظمــات الطبیعــة القدســیة لمهنــة الطــب جعلــت أنصــار التوجــه االجتمــاعي للتســویق یع  -

تبنـــي قـــیم شـــاملة لتحســـین ب ؛الصــحیة یجـــب أن یـــؤدي دورا ریادیـــا فـــي عملیـــة رفـــع مســتوى رفاهیـــة الفـــرد والمجتمـــع
تطویــع أسـالیب التســویق الســتخدامها مـن خــالل  .صـحة أفــراد المجتمــع ككـل ال علــى أســاس الحاجـة الســریریة فقــط

حي واالرتقــاء بــه، والســعي وراء القضــاء علــى الفجــوات القائمــة بــین فــي حمــالت الصــحة العامــة لنشــر الــوعي الصــ
وحصـــانته فـــي نفـــس  مســـؤولیة كبـــت رغبـــات المـــریض ، إلـــى جانـــبإدارة صـــفوف االنتظـــاربـــ ،المرضـــى والمنظمـــة

 یر السلوك الصحي وترشیده؛یضرورة تغالوقت، و 

ت الدوائیــة التــي یجــب أن تتبنــى تمتــد مبــادئ التســویق االجتمــاعي فــي المنظمــات الصــحیة لتشــمل كــذلك الشــركا  -
. مبــادئ المســؤولیة اإلجتماعیــة فــي ممارســاتها التســویقیة بتجنــب االحتكــار، والبحــث فــي مشــكلة األمــراض المهملــة

متعـددة الجنسـیات  األدویـة تجـرد شـركاتفقـد بینـت الدراسـة . علـى الـرغم مـن انخفـاض مسـتوى جاذبیـة هـذا القطـاع
ضــى األدویــة المهملــة، ومــن المفارقــات أن تكــرس هــذه الشــركات مــوارد هائلــة مــن مســؤولیتها االجتماعیــة تجــاه مر 

على أبحاث وأدویة متعلقة بزیادة الـوزن، الصـلع واالكتئـاب، وهـي رغبـات یسـتطیع األغنیـاء االسـتهالك مـن أجلهـا، 
ان العــالم؛ فــي الوقــت الــذي ال تكــرس فیــه ســوى القلیــل مــن المــوارد لمعالجــة أمــراض اســتوائیة یعــاني منهــا أفقــر ســك

  .كالمالریا والسل
 :والهوامش المراجع. 5
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