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  الملخص

   الكمية في اتخاذ القراراتباستخدام األسالي

  :دراسة تطبيقية

   عيادة صحيةاستخدام المحاكاة بالحاسوب لحل مشكلة خطوط االنتظار في

  

تناولت هذه الدراسة معالجة مشكلة خطوط االنتظار في مركز رعاية أولية باستخدام المحاكـاة            

ية في غـزة،    بالحاسوب، وطبقت هذه الدراسة على مركز شهداء الشيخ رضوان للرعاية األول          

اعدة  لهذه الدراسة هو تطبيق األساليب الكمية في اتخاذ القرارات لمس          حيث كان الهدف الرئيس   

متخذ القرار بطريقة علمية في حل المشكلة؛ وذلك بتقديم نظام مقترح لتحسين الوضع الحـالي               

للنظام الموجود في المركز، حيث تمثلت المشكلة بانتظار المرضى داخل النظام لمدة تزيد عن              

  . ساعة للحصول على الخدمة2.5

 دراسـة وتحليـل   ول، يتكون مـن الجزء األ: دراسة تتكون من ثالثة أجزاء رئيسة     آلية تنفيذ ال  

 المتعلقة بفترات وصـول المرضـى، وبمعـدالت         لحالي وذلك بجمع البيانات الخاصة    النظام ا 

االنتظار، ومتوسطات وقت الخدمة، وتم تجميع البيانات من السجالت واإلحصائيات، ودعمـت      

  .بالمقابالت الشخصية، والمالحظة اليومية

داء الـشيخ رضـوان   ظام الوضع الحالي لمركـز شـه   اختص بتصميم نموذج ن الجزء الثاني، 

  . بالمعلومات والبيانات الالزمةARENA من خالل تغذية الحزمة البرمجية للرعاية األولية،

 عدة بدائل مقترحة لحل مشكلة خطوط االنتظار في المركز، ودعمت البدائل            قدم: الجزء الثالث 

 نظاماً لحل مشكلة خطوط االنتظار في       كما اقترحت الدراسة  . بالرسومات والجداول اإلحصائية  



 III

. إضافة طبيب عام، طبيب أطفال، طبيب أسنان، وشـباك جديـد للـصيدلية           : المركز تمثل في  

ما يقارب الساعتين   حيث أن النظام المقترح خفض الوقت الذي يقضيه المريض في النظام من             

، كمـا خفـض      إلى حوالي الساعة فقط للحصول على الخدمة والخروج من النظـام           والنصف

  .يوم/ شيكل 8460يوم إلى /  شيكل9628.5التكاليف الكلية للنظام من 

وعليه فإن هذه الدراسة أثبتت أنه من الممكن استخدام المحاكاة بالحاسوب فـي حـل مـشكلة                 

خطوط االنتظار، وذلك عن طريق تصور ونمذجة النظام بالحاسوب، وتجربة وتطبيـق هـذا              

  .الواقعأرض التصور على 

 فإن هذه الدراسة تثبت أهمية تدريب متخذي القرار في جميع المجاالت علـى اسـتخدام        وعليه

تقنية المحاكاة في اختيار القرار المناسب؛ لمرونتها وسهولتها وقدرتها على تحديد نتائج القرار             

 .ومزاياه وعيوبه بطريقة علمية



 IV

Abstract 

Using quantitative methods in decisions making 

Applied study: 

Using the computerize simulation to solve waiting line 

problem in primary care center. 

This study used simulation to solve waiting lines problem in a primary 

care health center. It was applied on El Sheikh Ridwan Primary Health 

Care Center in Gaza. The main objective of this study was applying 

quantitative methods for decision making to help the decision-makers to 

solve the problems in scientific methods. This study proposes alternative 

to improve the current situation in the center. The main problem was: "the 

patients spent in the current system more than 2.5 hour to get the service". 

This study consists of 3 main parts: 

The first one is: study and analysis the current situation for the system by 

collecting data of the patients. Average arrival time, waiting time, and 

average services time. The data were collected from records and statistics, 

and supported with personal interviews, and daily observation. 

The second part is: building model for current situation for Sheikh 

Ridwan Health Care Center’s system by feeding ARENA package with 

data and information needed. 

The third part is: presents number of alternatives to solve the waiting 

lines problem in the center, and was supported with charts and statistics 

tables. 

The study proposed a system to solve the waiting lines problem in the 

center, by adding a physician, a baby's doctor, a dentist, and a new 

service point for the pharmacy. The new system shortened the time that 

patients spend to get the service from 2.5 hour to 1 hour only, and the 

system total cost from 9628.5 sheqel/day to 8460 sheqel/day. 
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This study proves that we can use computerized simulation to solve 

waiting lines problems by imitating, modeling, and testing a system then 

applying it on the real world. 

For all of that, this study proves the importance of training the decision 

makers to use simulation in choosing the right decision for its flexibility, 

simplicity and its power in defining the decision’s result, advantages, and 

disadvantages in scientific way.  
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  الفصل األول
  

خطة الدراسة والدراسات السابقة
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  
  

  -:أوال

  :المقدمة

مليـة الوصـول   مما ال شك فيه أن الثورة اإلدارية تعتبر سمة هذا العصر الذي نعيش فيـه، وع            

للقرارات الفعالة تعتبر من أهم المسؤوليات المعقدة التي تقع على عاتق اإلدارة  في أي مؤسـسة                

فهي جوهر العملية اإلدارية كلها، حيث أنها تشتمل على المفاضلة بـين    . حكومية كانت أم خاصة   

  .البدائل المختلفة واختيار األفضل في جميع مستوياتها المختلفة

 المؤسسات اإلنتاجية التي قد يصل عدد العمال فيها إلى عشرات اآلالف بل مئـات               فباتساع حجم 

 والتي تقوم بإنتاج مئات البدائل من المنتجات ال يمكن السيطرة عليهـا    ،اآلالف في بعض األحيان   

بدون اللجوء إلى بحوث العمليات واألساليب الكمية واالستعانة بنماذجها وأساليبها التـي تحـاكي          

في مضمونها واقع هذه المؤسسات، وتطور علوم بحوث العمليات واألساليب الكمية جـاء             " تقلد"

نتيجة الحاجة الملحة لحل المشكالت المختلفة للنظم اإلدارية المعقدة والتي ال بد عند التحكم فيهـا       

ــة  ــسرعة ودقــة متناهي  مــن دراســة الجوانــب المختلفــة للمــشكلة موضــع الدراســة ب

  ).8،ص1999:الصفدي(

مؤسسات تلعب دورا حيويا وهاما في عمليـة  الؤسسات والمنظمات في قطاع غزة كغيرها من   الم

 واالجتماعية واإلدارية ونظرا ألهمية هذه المؤسسات لقطاع غزة فإن عمليـة            التنمية االقتصادية 

اتخاذ القرارات فيها تتطلب اهتماما متميزا خصوصا لما تتميز به بيئة هذه المؤسسات من تغيـر                
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مما يظهـر الحاجـة إلـى       واستقرار مما يجعل عملية اتخاذ القرار أكثر صعوبة وتعقيد،          وعدم  

  .ومتغيراتهااستخدام األساليب الكمية وبحوث العمليات للتعامل مع هذه المشاكل 
  

 فعادة نشاهد األفـراد  ،       معظم األعمال واألنظمة االقتصادية تتعامل مع موارد ثابتة ومحددة 

". طـوابير " "صفوف" في خطوط    دخل وتخدم تنتظر لت " األوراق"األعمال المكتبية    أو   تأو المنتجا 

محطـة  (نالحظها في شتى قطاعـات الخـدمات        فاالنتظار سمة من سمات الحياة المعاصرة، و      

  ). المستشفيات- المصارف- القطارات- الموانئ- المطارات-الحافالت

قليل وقت انتظار الزبون في الخطـوط        ألي مؤسسة هي قدرتها على ت      وإحدى الميزات التنافسية  

  .وسرعة تلبية حاجته

 وتبـرز   ،لمعالجة خطوط االنتظار تستخدم النماذج التحليلية التي تحدد جوانب مشكلة االنتظـار           

 وإنما من خاللها يتم معرفة نتائج الحلـول المقترحـة           ،أبعادها المختلفة دون اقتراح الحل األمثل     

 وتوجد بعض القرارات المتعلقة بمشكالت االنتظار يتم        ، المشكلة ومدى تأثيرها في تقليل أو إزالة     

 الحالة األكثر تعقيـدا يلـزم    في على التجارب والخبرة الشخصية لمتخذ القرار ولكناتخاذها بناء 

  .استخدام أسلوب المحاكاة أو بناء نماذج خاصة

 مركـز شـهداء   لىع Arena  بواسطة الحزمة البرمجيةفي هذه الدراسة نطبق نموذج المحاكاة

 ، لبيان أهمية هذه األساليب    الصحة، أحد مراكز الرعاية األولية التابع لوزارة        الشيخ رضوان وهو  

  .ومساهمتها في حل هذه المشكالت باإلضافة إلى مساعدة اإلدارة في عملية اتخاذ القرار
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  :ثانيا

  -:الدراسات السابقة

  :أهمية األساليب الكمية في اتخاذ القرارات

 كدراسة العـزة  .  ت العديد من الدراسات أهمية األساليب الكمية في اتخاذ القرارات اإلدارية          تناول

و . فها ومجـاالت اسـتخدامها    التي عرفت النماذج الرياضية وخصائصها وطرق تصني      ) 1984(

التي وصفت مراحل عملية اتخاذ القرارات اإلداريـة باسـتخدام مـنهج            ) 1984(دراسة  ياغي    

علـى وجـود تـأثير      ) 1995(وبرهنت نتائج دراسة  غراب وحجازي       . دراسيةنمذجة الحالة ال  

جوهري لكفاءة وفاعلية استخدام نظم مساندة القرار على األداء التنافسي لمتخذي القرارات سواء             

فبينت ) 2000(أما دراسة األحمدي    . من حيث نجاح اإلدارة الكلي أو نجاحها التسويقي أو المالي         

ن األدوات التحليلية المساعدة في اتخاذ القرارات الموضوعية يقضي على          أن استخدام مجموعة م   

  .األخطاء وسوء االستخدام واالنحرافات
  

  :معوقات استخدام األساليب الكمية في اتخاذ القرارات

أن العائق الرئيسي الستخدام األساليب الكمية فـي أي مؤسـسة       ) 1998( أحمدوضحت دراسة   أ 

ه األساليب، وكشفت الدراسة أن بعض المتغيرات ذات تـأثير معنـوي   هو عدم توفر المعرفة بهذ   

حجم المؤسسة، توفر الحاسوب، ووظيفة المستقصى منـه،        : على استخدام األساليب الكمية ومنها    

فبينت أن أهم معوقات استخدام األساليب الكميـة        ) 1999(السامرائي  أما دراسة   . ومؤهله العلمي 

و فقدان أنظمة المعلومات اإلدارية الضرورية فـي عمليـة   هي قلة عدد المتخصصين، وضعف أ  

 أن أهم العقبات التي تحول دون انتشار تطبيـق          بينتف) 2003( عاشورأما دراسة   . اتخاذ القرار 

األساليب الكمية في الوزارات هو عدم وجود متخصصين في التحليل الكمي لديها وكـذلك عـدم     
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ت الدقيقة وأوصت الدراسة بضرورة االهتمـام بتـدريب        توافر التمويل الكافي وعدم توافر البيانا     

  .العاملين في الوزارات المختلفة على األساليب الكمية في اتخاذ القرارات
  

  :أهمية الحاسوب في األساليب الكمية

دور الحاسوب في تخزين المعلومات وتنظيمها، والتعامل       ) 1998( بينت دراسة الشدادي وأيوب     

متاحة لتحليلها، وتقديم نتائج هذا التحليل من خالل نظام معلومات تفـاعلي            مع النماذج المختلفة ال   

  . بين النتائج المتوقع الحصول عليها عند اختيار بديل معين، أو عند اتخاذ القرار في اتجاه معين
  

  :فوائد واستخدامات المحاكاة

تخدامها فـي   إلى أن محاكاة خطوط االنتظار ممكن اس)Joel & others)2000 توصلت دراسة 

جوانب متعددة في العالم الحقيقي من موقف سيارات إلى مرفأ سفن، فإذا كـان هنـاك فرصـة                  

  .لتحسين خطوط االنتظار سيكون هناك أرباح أكثر، ووقت أكثر لتحسين العمل

المحاكاة لحل مشكلة المعتمرين من زحـام       ) 2003-2002(واستخدمت دراسة الحبوبي وشبالق     

وضياع قدر كبير من الوقت والبطء الشديد قي الـسير فـي المـسعى،              وتهديد سالمة شخصية    

  .وقدمت الدراسة حل للمشكلة من خالل اقتراح مسار حلزوني حول الكبة

نموذج لحل مشكلة نظام التدقيق في مطار أوتوا الدولي في كندا بعد Cao (2003) وقدمت دراسة

 وأثبتـت دراسـة   . عاملين والمسافرينجمع المعلومات، ومحاكاة النظام القائم من وجهة نظر ال

(1997) Donna & Ernest فائدة المحاكاة في مساعدة المستويات اإلدارية المختلفة في اختيار 

البديل األفضل لتقليل الفترة الزمنية لدورة التوريد، وأثبتت أهمية المحاكاة فـي المقارنـة بـين                

. كاة فـي العمليـات اإلداريـة المختلفـة        البدائل المختلفة، وأوصت بضرورة االستفادة من المحا      

 أن المحاكاة طريقة جيدة ومناسبة لحل المـشاكل التـي ال             إلى )1998(وتوصلت دراسة الهزيم    
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أن المحاكـاة  ) Curran & others) 1998وأثبتـت دراسـة   . يمكن تمثيلها بعالقات رياضـية 

اعد المشرفين علـى    باستطاعتها حل المشاكل خارج نطاق المواصالت والصحة والتصنيع، وتس        

اختيار البديل األفضل لكل عمل حسب نوعه، بعد أن أثبتت فائدة المحاكاة فـي صـناعة صـقل            

 Hermann & othersوأثبتـت دراسـة   ).المختصة بنظام الفواتير والكشوفات اآلليـة (الطباعة 

قـرار،   أن تبني نظام المحاكاة يقلل الوقت والجهد والتكاليف في إعداد سـيناريوهات ال             )2000(

. وأوضحت الفرق االيجابي بين تبني نظام للمحاكاة داخل المؤسسة، وبين استخدام نظام خارجي            

 سهولة بناء نموذج المحاكاة من خـالل  )Alexopoulos & others) 2001وضحت دراسة أو

الموظفين العاديين في المركز وإمكانية اختيار البديل الذي يناسـب احتياجـاتهم، مـع إمكانيـة                

 )Standridge) 2001وبينت دراسـة    . ادة من النموذج والحل لمراكز ومؤسسات مشابهة      االستف

أهمية استخدام المحاكاة لتأهيل المحامين الجدد، وأثبتت أن الطلبـة والمـشرفين اسـتفادوا مـن             

المحاكاة وأوصت باستخدام المحاكاة في المستوى األخير في الكلية والمستوى الذي يسبقه لتحقيق             

أن تنفيذ التصميمات الهندسية من خـالل الحزمـة   Hewitt (2003) وأثبتت دراسة .لنتائج أفض

 واسـتخدمت دراسـة   . ساعد على مشاهدة التغيرات فـي النظـام بـسهولة   Arenaالبرمجية 

Hakonen)2003 (          المحاكاة في إخالء األفراد والسكان من المباني العالية، وعرضت احتماالت

فائـدة المحاكـاة    ) Balcombe )2004وضحت دراسـة    أو.بعادالحل بمنظور ثنائي وثالثي األ    

بالحاسوب في مجال العالج باألدوية؛ فوفرت المحاكاة التكاليف التي كانت تنفقها الشركات علـى            

شراء آالف الحيوانات لتجربة األدوية، وأوضحت الدراسة إمكانية محاكاة العمليـات الجراحيـة،     

وأثبتـت دراسـة يحيـي      .  تحمل الكثير من الخـسائر     واختيار البديل األمثل لكل مريض بدون     

 لجدولة المشاريع الهندسية، وذلـك      ةإمكانية استخدام نماذج المحاكاة في دراسة اإلنتاجي      ) 2004(

  .عن طريق تصور تنفيذ المشاريع بالحاسوب وتطبيق هذا التصور على أرض الواقع
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  :مشكلة خطوط االنتظار في العيادات

ظاهرة طول فترة انتظار المرضـى فـي العيـادات          ) 1984( وحرستانيالتركي  تناولت دراسة   

الخارجية، وبينت أن أهم أسباب هذه الظاهرة يتعلق بتركيز زيارات المرضى في أوقات معينـة               

  .من اليوم وهو ما يتفق مع الدراسة الحالية
  

  :أهم مالمح الدراسات السابقة

ية في اتخاذ القرارات ووضحت مميزاتها فـي        اتفقت الدراسات السابقة على أهمية األساليب الكم      

تحسين األوضاع في المؤسسات والمنشآت الخدمية والصناعية، وبينت الدراسات أهمية المحاكاة            

وضحت الدراسات أن بعض الـصناعات ال       أكأحد هذه األساليب لحل مشكلة خطوط االنتظار، و       

امها، وعالجت الدراسات مـشكلة  تأخذ فرص مناسبة لممارسة المحاكاة؛ بالرغم من سهولة استخد     

أما فـي مجـال الـصحة       ) الدوائية، الغذائية، الخدمية  (خطوط االنتظار في عدد من الصناعات       

فاكتفت الدراسات السابقة بتحديد أسباب طول خطوط االنتظار في المراكز الصحية ولم تقـدم أي      

  .اقتراح لحل المشكلة
  

  :مميزات الدراسة الحالية

وضح أهمية األساليب الكمية في تدعيم اتخاذ القـرارات مـستخدمة المحاكـاة             الدراسة الحالية ت  

بالحاسوب كأحد هذه األساليب لحل مشكلة خطوط االنتظار في مركز رعاية أولية، وتعد الدراسة              

 التي تقدم عدة اقتراحات بشكل علمي رياضي كمي؛ لحـل مـشكلة             األولىالحالية من الدراسات    

  .خطوط انتظار المرضى
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  -:ثاثال

  : مشكلة الدراسة

           توفر المنشآت الصحية الرعاية الطبية والخدمية للمواطنين بشتى مستوياتهم العمرية

 60(  مـريض    300 والمادية ؛ ويقدم مركز شهداء الشيخ رضوان يوميا خدمات ألكثـر مـن              

ت  خـدما   يقـدم  المركزف،  ) 2004 :سالمة) ( كبير 100 - طفل 100- عالج طبيعي  50 -أسنان

 ساعة يوميا من الثامنة صباحا إلى الثامنة مساءا، بواقع ورديتـين يوميا،ويعـاني              12للمواطنين  

المركز من تكدس خطوط االنتظار أمام شباك الطوابع والصيدلية في الفترة من الثامنة صـباحا                

إلى الثانية عشر ظهرا مما يؤدي إلى عدم رضا المرضى وصـعوبة تأديـة العمـل مـن قبـل         

مراحل سير المرضى داخـل النظـام   ) 1.1(ويصور الشكل رقم . واألطباء في المركز  الموظفون

في مركز الرعاية األولية ابتداء من دخوله المركز وحـصوله علـى الخدمـة وخروجـه مـن            

وتبين األسهم العريضة في الشكل مناطق ازدحام خطوط االنتظار أمام شـباك الطوابـع              .النظام

  .والصيدلية
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  حل سير المرضى في المركزمرا) 1.1(شكل 

  

مركـز  وتختص الدراسة الحالية بدراسة أثر استخدام نظم مساندة القرارات، في محاكـاة بيئـة               

، من خالل التعرف على البيئة الحالية، وتحليل الوضـع القـائم واختبـار              شهداء الشيخ رضوان  

 مقـدمي الخدمـة للنظـام    مثاليته، أو اقتراح نظام جديد باستخدام المحاكاة يحدد العدد األمثل من    

وبناء على ذلك يمكن    للقضاء على مشكلة تكدس المرضى على شباك الطوابع وشباك الصيدلية،           

  :باألسئلة التاليةصياغة المشكلة 

   بكامل طاقاتها؟مركز الرعاية األولية محل الدراسةهل تعمل مراكز الخدمة في -1

  ؟ محل الدراسة الرعاية األوليةما أسباب تكدس المرضى أمام مراكز الخدمة في مركز-2

 محل   لتقليل معدالت انتظار المرضى في مركز الرعاية األولية        إتباعها ما هي السبل الواجب      -3

  ؟الدراسة
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وسيتم مناقشة مشكلة النظام بالتفصيل الدقيق من خالل تطبيق نظرية خطوط االنتظار ونمـوذج              

  .المحاكاة في الفصل الثالث والفصل الرابع

  

  -:رابعا

  :الفرضيات

في ضوء المشكلة التي تناولتها الدراسة، وبعد أن حددت أبعادها يمكن صياغة فـروض البحـث       

  :كما يلي

  .ال يوجد عالقة بين عدد الصيادلة وتحسين الوضع الحالي للنظام -1

  . في شباك التذاكر وتحسين الوضع الحالي للنظامنعدد الموظفيجد عالقة بين وال ي -2

   أطباء األطفال وتحسين الوضع الحالي للنظامال يوجد عالقة بين عدد -3

  .ال يوجد عالقة بين عدد أطباء األسنان وتحسين الوضع الحالي للنظام -4

  .ال يوجد عالقة بين عدد األطباء العاميين وتحسين الوضع الحالي للنظام -5

 . في الملفات وتحسين الوضع الحالي للنظامالموظفينال يوجد عالقة بين عدد  -6

  .عالقة بين عدد الموظفين في ملفات الكبار وتحسين الوضع الحالي للنظام د ال يوج-6.1

  . الموظفين في ملفات األطفال وتحسين الوضع الحالي للنظام عددال يوجد عالقة بين- 6.2

  . ال يوجد عالقة بين عدد الموظفين في ملفات األسنان وتحسين الوضع الحالي للنظام-6.3

  .ة ترتيب الموظفين في الملفات وتحسين الوضع الحالي للنظام ال يوجد عالقة بين إعاد-6.4

  . ال يوجد عالقة بين عدد الموظفين في التسجيل وتحسين الوضع الحالي للنظام-7
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  -:خامسا

  :أهداف الدراسة

  :تهدف الدراسة إلى ما يأتي

  .االنتظار في مركز شهداء الشيخ رضوانتحديد العوامل التي تؤثر على تكدس خطوط -1

 في العمليات اإلدارية    هاتستخدم لمؤسسات الحكومية والخاصة    ل  التقنية الحاسوب قدرة   إظهار-2

  .وعمليات اتخاذ القرارات 

 قدرات الحاسوب في نظم المعلومـات اإلداريـة والبرمجيـات الجـاهزة             إظهارالعمل على   -3

  .ألساليب المحاكاة في اتخاذ القرارات

  .جود كحالة دراسيةاختيار الحل األمثل لنظام معين مو-4

 اقتراح بعض التوصيات التي من شأنها لفت انتباه المسئولين العاملين لدى الجهات الحكومية              -5

ب في تحليـل المـشكالت واتخـاذ        ووالخاصة ألهمية تطبيق واستخدام األساليب الكمية والحاس      

  .القرارات الصائبة

  -:سادسا

  :أهمية الدراسة

سات الصناعية والخدمية من أهمية ودور حيوي في دفع عملية          تنبع أهمية الدراسة مما للمؤس    -1

مما يستدعي التعرف على األساليب المتبعة في هذه        . مجتمعالتنمية االقتصادية واالجتماعية ألي     

  .العمل على ترشيد القرارات باستخدام األساليب الكمية وبحوث العملياتوالمؤسسات، 

راسات األولى التي تتعرض لتطبيـق نمـوذج كامـل           تنبع أهمية الدراسة من كونها من الد       -2

  .لمحاكاة نظام مؤسسة خدمية في قطاع غزة
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 إمداد الدارسين لمجال األساليب الكمية وبحوث العمليات بمعلومات مـستمدة مـن دراسـة               -3

  .ميدانية قائمة على أساس علمي لمؤسسة خدمية حكومية

  -:سابعا

  :مجتمع الدراسة

ز شهداء الشيخ رضوان، وتم اختيار المركـز ألنـه مـن مراكـز              مركز رعاية أولية  هو مرك     

 كما أنه يقدم خدمات صحية ألعلى       ، أي من أعلى المستويات في وزارة الصحة       ،المستوى الرابع 

 16650نسبة للسكان في قطاع غزة والضفة الغربية، فنسبة األشخاص الخاضعين للمركز تبلغ               

ظة العاملين داخل المركز، ومالحظة المخدومين       مالحووتم مسح   ) 2003وزارة الصحة، ( نسمة  

  للتعرف على المـشاكل التـي يعـاني منهـا            الباحثة من قبل    شهر  مدار   داخل المؤسسة على  

اسـتخدامها فـي بنـاء     تـم   واستخدمت هذه البيانات لتوصيف وبناء النظام الحالي و       .المخدومون

  .النموذج الجديد

  :ثامناً

  :منهج الدراسة

  :تمصادر البيانا-1

  :تم جمع البيانات والمعلومات الخاصة بمشكلة البحث باالعتماد على

  :المصادر الثانوية-أ

تم جمع البيانات الثانوية الالزمة للدراسة من الكتب والدوريات ورسائل الماجـستير والـدكتوراه         

  .والمقاالت والتقارير التي تناولت موضوع الدراسة لتكوين اإلطار النظري للبحث
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  :ر األوليةالمصاد-ب

استخدمت الدراسة وسائل وأساليب متنوعة لجمع البيانات والمعلومات الالزمة لوصـف وبنـاء             

النموذج للوضع الحالي، وتفسير العوامل المحددة لتكدس خطوط انتظار المرضى داخل مركـز             

. م2005واستغرقت عملية جمع البيانات قرابة الشهر وذلك خالل شـهر ينـاير       . الرعاية األولية 

  :وقد تم جمع البيانات وفق عدة مراحل نوجزها فيما يلي

  :المرحلة األولى

الحصول على التصاريح المطلوبة إلجراء الدراسة من مدير مراكز الرعاية األولية فـي وزارة              

  .مركز شهداء الشيخ رضوانالصحة، و المدير اإلداري في 

  :المرحلة الثانية

 معلومات  لىرية للرعاية األولية في الوزارة، وحصلت ع      قامت الباحثة بمقابلة مدير الشئون اإلدا     

  .التطلعات المستقبلية للمركزكذلك مركز شهداء الشيخ رضوان، ول  الحاليععن الوض

  :المرحلة الثالثة

 مـن  كالمركز وذلتم الحصول على معلومات أولية وتوصيف للمشكلة من األطباء والعاملين في         

المراد إلقائها عليهم، وباستخدام أسلوب المقابلة الموجهـة تـم          خالل إعداد قائمة مسبقة باألسئلة      

اإلحـصائيات  الحصول على البيانات المطلوبة لبناء نموذج النظام الحالي، ودعمـت البيانـات ب            

  .الموجودة في السجالت

  :المرحلة الرابعة

دمين  قامت خاللها بتسجيل عدد المرضـى القـا     عمل، شهرقامت الباحثة بمعايشة المشكلة خالل      

 فـي المركـز،     الخطوط وأماكن تكدس     وصولهم للمركز، وخروجهم منه،    ت، وتوقي إلى المركز 

 ثم قامت الباحثة بعد هذه الفترة بانتقاء مريض عشوائي تلـو            التكدس،والفترات التي يحصل بها     
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 كل مرحلة من مراحـل النظـام،    اآلخر والتنقل معه خالل النظام لمعرفة الوقت الذي يقضيه في         

  . لتحديد المشاكل التي يواجهها داخل النظامم كله،لنظا اوفي
  

  :أسلوب تحليل البيانات-2
 التجريبي، ألنها تعتمد على دراسـة       األسلوب التحليلي طبيعة ومتطلبات الدراسة تقتضي استخدام      

  .النظام الحالي وتحليله واقتراح نموذج جديد للنظام داخل المؤسسة الخدميةنموذج 
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  الفصل الثاني
  
  

  خطوط االنتظار: المبحث األول
  
  المحاكاة: المبحث الثاني
  

  المحاكاة بالحاسوب و بواسطة الحزمة البرمجية : المبحث الثالث
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  المبحث األول
  خطوط االنتظار
Waiting line Theory  

  :أوال

  :مقدمة

ث نواجه في حياتنا العملية الكثير من المواقف والمشاكل التي يمكن معالجتها ضمن علـم بحـو               

  نائب (العمليات وهذه المواقف تأخذ صيغ ونماذج متنوعة حسب نوع الموقف المدروس 

  .)21، ص 1999: و باقية

فكلما أصبح أفراد   . وتعتبر دراسة خطوط االنتظار من أقدم وأكثر طرق التحليل الكمي استخداما          

مـشاكل تتعلـق    المجتمع أكثر اعتمادا على بعضهم بعضا اقتصاديا وفنيا ونفسيا، كلما واجهـوا             

  ).585، ص 2004: نصير وعالم(بخطوط االنتظار

فنظرية خطوط االنتظار عبارة عن نموذج رياضي من نماذج بحوث العمليات يرمي إلى تصوير              

. واقع موضوعي معين أو تلخيص أبعاده األساسية بهدف تحليله، ودراسته، واتخاذ القرار بـشأنه       

لرياضية وأوسعها انتشارا في الوقت الحاضـر، وذلـك       ويعد هذا النموذج من بين أبرز النماذج ا       

للدور البارز الذي يؤديه في عملية اتخاذ القرارات في المجاالت التخطيطية والتنظيمية والرقابية             

ألن من الممكن استخدام نموذج االنتظار بأبعاده الشاملة لدراسة ظواهر متباينة ومتعددة            . المتعددة

  ).197 ص،1983: سالم و حسن(وتحليلها 
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  .تكاليف النظام +   تكاليف انتظار طالبي الخدمة  = يةالتكاليف الكل
  

  :ثانيا

            :استخدامات نظرية خطوط االنتظار

 تصلح لحل مشكلة األفراد الذين ينتظرون أمام المتاجر الكبيرة، وأمـام            فنظرية خطوط االنتظار  

عيادات األطباء، ومحطات الوقود ومراكز إصدار جوازات السفر، وال تقتصر مشاكل خطـوط             

 إلى األجهزة التي تنتظر التصليح أو التجميـع، واألوراق التـي      االنتظار على األفراد بل تتعداها    

  . الخ…تنتظر اإلدخال إلى جهاز الحاسوب أو التي تنتظر المعالجة

  
كما تعتبر خطوط االنتظار من سمات الصناعة الحديثة حيث يجب أن يمر المنتج الصناعي على               

 بين كل مرحلة وأخرى ويطـول       مراحل مختلفة أو آالت متعددة ليتم الصنع ويتكون خط انتظار         

الخط أو يقصر حسب الطاقات اإلنتاجية لآلالت أو األفراد في كل مرحلة، وتظهر هذه المـشكلة                

أيضا بالنسبة ألوامر االنتاج، والمخازن وبالنسبة ألوامر التوريد والمخازن وبالنـسبة لتـصليح             

ر أمـام مراكـز تأديـة       اآلالت ومراكز الصيانة حيث تكون كل من هذه الوحدات خطوط انتظا          

   (Vohra: 1997,p368) .الخدمة المطلوبة

  :ثالثاً

  :تأثير نموذج خطوط االنتظار على القرارات اإلدارية 

. المعلومات المستوحاة من نموذج خط االنتظار عادة مفيدة في تحديد مستوى الخدمـة األفـضل              

هي تحدد الحل األمثـل الـذي      ف .وتقليل األوقات العاطلة عن العمل وتقليل التكاليف المرتبطة بها        

  Vohra:1997,p382).  (تكون فيه التكاليف أقل ما يمكن
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  المبحث الثاني
  المحاكاة
Simulation 

  :أوالً

  :المقدمة

عندما تزداد صعوبة المشاكل اإلدارية فإنها ال تناسب التصنيفات القياسـية التـي يمكـن حلهـا                 

 ،ج خاصة لحلها مكلف من الناحية الزمنية والماليـة     كما أن تطوير نماذ   . بالطرق الكمية المعهودة  

فلقد أثبتت الوقائع أن المحاكـاة هـي طريقـة    . إال أنه يمكن أن يكون ذلك من األمور المستحيلة      

تحليل كمي مناسبة للتعامل مع هذه المشاكل المعقدة، فقد تلجأ الحكومة وشركات القطاع الخـاص      

 لمساعدتها في اتخـاذ القـرارات المتعلقـة برقابـة     ومؤسسات الخدمة إلى تطوير نماذج محاكاة 

المخزون وبرامج الصيانة وتحديد مواقع بناء المصانع واالستثمارات والتنبؤ بحجـم المبيعـات              

  ).542، ص2004 :نصير(

، فشركة بوينج للطـائرات تـستخدم نمـاذج         وتحتل المحاكاة مواقع متعددة في التطبيقات العملية      

 للطائرات النفاثة، كذلك تـستخدم      aerodynamicالديناميكا الهوائية   المحاكاة الختبار خصائص    

، لحاسـوب العديد من قوات الدفاع والجيش في الدول محاكاة خطط الحروب عن طريق ألعاب ا             

كذلك تستخدم العديد من الجامعات والمعاهد أسلوب المحاكاة لتعليم الطالب فنون إدارة منظمـات        

ي مصر تستخدم بورصة األوراق المالية نظاما تعليميا يعتمد على          وف. األعمال في أسواق تنافسية   

المحاكاة للتدريب والتعليم لكيفية المتاجرة في األوراق المالية وتكوين وإدارة المحافظ يطلق عليه             

 stock rider )397،ص2003 :السيد والعبد.(  
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  :ثانياً

  :استخدامات المحاكاة

و عملية أو نشاط أو نظام حقيقي واقعي غالبـا مـا            تستخدم المحاكاة لتصوير أو وصف حركة أ      

يكون نظام معقد، وتعمل على تشغيل النظام الجديد وإجراء التجارب عليه واسـتخالص النتـائج           

  ).53، ص1995 :عاشور(منه، ويمكن استخدام المحاكاة في شتى المجاالت 

  :ثالثاً

  :الهدف األساسي للمحاكاة

 (policies)ج في النظام وأدائـه عنـد تغييـر الـسياسات            مالحظة واكتشاف التغيرات التي تنت    

  .p536) : (Shafer&Merdith,1998المتبعة
  

  :اًرابع

  :الفكرة األساسية للمحاكاة

  )398، ص2003السيد والعبد، :( في أنها تمثل الفكرة األساسية للمحاكاة تكمن

  .محاكاة الواقع وحاالته المختلفة رياضيا -1

  .دراسة خصائص وصفات التشغيل -2

 .استخالص مقومات النظام واتخاذ القرارات المبنية على نتائج المحاكاة -3

  : يوضح خطوات المحاكاة) 2.1(رقم الشكل 



  20

اختبار 
  النموذج

  
  
  
 

  تعريف
  المشكلة

  بناء النموذج

  إجراء المحاكاة

  إجراء المحاكاة

جمع البيانـات   

  اختيار أفضل بديل

تحليل 
  النتائج

  STEPS IN THE SIMULATION PROCESS خطوات المحاكاة )2.1(شكل رقم 
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  :خامساً

  :استخدامات المحاكاة

ويمكن وضع االستخدامات المتنوعة للمحاكاة في ثـالث  . في تطبيقات مختلفة  تستخدم المحاكاة

  :اسعةفئات و

  .النظم البديلة باعتبار مقياس محدد ألداء النظام) أو سياسات( حيث تقدم تصميمات :التصميم -1

.  تستخدم المحاكاة في بعض المواقف لدراسة سلوك النظام تحت شـروط بديلـة            :التشخيص -2

  .وليس القصد هو تقويم السياسات البديلة ولكن لتشخيص المشكالت المحتمل ظهورها

بفـا و    (المستفيدين ألداء مهـامهم بفعاليـة     استخدام المحاكاة كأداة لتدريب      ويمكن   :التدريب -3

 ).354،ص 1999:سارن
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 المبحث الثالث

 Arena بواسطة الحزمة البرمجية  بالحاسوب والمحاكاة

 

  :أوالً

  :مقدمة

نماذج المحاكاة بعض التبسيطات الممكنة لعالم الواقع، فإن وظيفة التعبير عن العالقـات             تتضمن  

إضافة إلى ذلك، تتضمن كل دراسة محاكاة عـدد كبيـر مـن             . اخلية تكون صعبة في العادة    الد

كذلك يجب إعادة جميع عملية المحاكاة فـي حالـة          . الحلول الالزمة للوصول إلى حالة التوازن     

وكأداة وصـفية، مـن الـضروري إجـراء         . حصول أي تغيير في بعض المدخالت اإلحصائية      

نظام المختلفة، والنتيجة أو المحصلة النهائية لكل ذلك هـي الحاجـة            اختبارات متكررة ألشكال ال   

الماسة إلى جهود حسابية كبيرة، ولذلك فإن الحاسبات اإللكترونية مرغوب بها والزمة إلجـراء              

  .دراسة نماذج المحاكاة

  

  :ثانياً

  : دور الحاسبات االلكترونية في المحاكاة

 The computers)لية لمحاكـاة المـشاكل الـصعبة   يعتبر الحاسب اإللكتروني أداة مساعدة مثا

have role in simulation)،   فالحاسبات لها إمكانية إحداث األرقام العشوائية، كمـا تـستطيع 

جرد ثوان أو دقائق من أجل تزويد اإلدارة بالتقـارير التـي            ممحاكاة آالف من الفترات الزمنية ب     

  .تسهل وتمكن عملية اتخاذ القرار
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  :ن لغات برمجة الحاسوب المتوفرة للمساعدة في عملية المحاكاةهناك نوعان م

 وتتضمن لغـات  (General Purpose Languages)اللغات ذات األغراض العامة:األول النوع 

  (FORTRAN- BASIC- COBOL- &ALGOL)فورتران وبيسك وكوبول وألجول 

 

 Special Purpose Simulation لغـات المحاكـاة ذات األغـراض الخاصـة     :النوع الثاني

Language:وطورت هذه اللغات خصيصا للحصول على الفوائد التالية:  

  .تحتاج إلى وقت برمجة أقل من نماذج المحاكاة الكبيرة -1

  .أكثر كفاءة وأسهل في البحث عن األخطاء -2

  ).571،ص 2004نصير،(تحتوي على طرق إلحداث األرقام العشوائية  -3

  .سهلة التعلم -4

 فنكتفي فقط بتغيير البرمجيات بـدون تغييـر   ن تكلفة تغيير الحاسوبتقلل إلى درجة كبيرة م  -5

  .المكونات الصلبة للجهاز

  :وهناك عدة حزم برمجية ذات األغراض الخاصة نذكر منها على سبيل المثال

1-GPSS (General Purpose System Simulation) 

2-Simiscript 

3-GASP (General Activity Simulation Package) 

4-Arena  
5-VISUAL SLAM  

  .وجميعها سهلت عمليات المحاكاة لنظم الحياة الواقعية وتجربة البدائل المختلفة
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  : ثالثاً

  :Arenaالحزمة البرمجية 

 ,windows) يمكن التعامل معها من خالل بيئة الويندوز العـادي أو الـشبكات    Arenaحزمة 

windows NT)ها فهي تحوى العديد مـن الرسـومات    وهذه االحزمة تتميز بسهولة التعامل مع

واألشكال الجاهزة التي تسهل القيام بعملية المحاكاة، فال يتطلب من القائم بعملية المحاكاة سـوى               

اإللمام ببدائيات حزمة الويندوز من تعامل بالفأرة وفهم القوائم العادية ومن ثـم جمـع البيانـات                 

 تستطيع نقـل البيانـات مـن وإلـى          Arenaزمة  الالزمة للنموذج ثم القيام بعملية المحاكاة، وح      

  . (word, excel ,cad)البرامج األخرى بسهولة مثل 

فيستطيع متخـذ القـرار     . عطي القوة لنموذج المحاكاة الخاص بتطوير األعمال      ت Arenaحزمة  

بسهولة المقارنة بين البيئة الحالية والبيئة المعدلة،فهي تستخدم لمحاكاة النظـام الحقيقـي لـتمكن       

المعد من مالحظة النظام ومتابعة التغيرات التي تحدث في النظام، وتعطي فرص غيـر محـددة          

لتجربة البدائل والفرضيات بدون التأثير على سير العمل في النظام المدروس، كما تمكن متخـذ               

فعندما تمتزج المعرفة ببيئة النظام والمعرفـة  .القرار من جعل الخطة أكثر حيوية وتتمتع بالحركة  

أساسيات النموذج تكون على طريق التصحيح والتطوير والوصـول إلـى القـرارات الـسليمة           ب

  .والصائبة

 لمحاكاة خطوط االنتظار في مركـز رعايـة    Arena حزمة الباحثةفي هذه الدراسة استخدمت 

  .مثل للمشكلةواختيار الحل األ) مركز شهداء الشيخ رضوان(أولية 
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  : Arena  أسباب استخدام حزمة3.1

  :، والتي تشمل ما يأتي التي تتمتع بهاتاإلمكانيااستخدمت الحزمة بسبب 

أي سهلة االستخدام واالسـتعمال مـن   (friendly interface)تتمتع الحزمة بواجهة صديقة  -1

  .قبل المستخدم

  .لها القدرة على إنشاء السيناريوهات المختلفة -2

  .إمكانية إدخال البيانات بسهولة -3

  .رسهولة إخراج التقاري -4

  .مدعمة بالرسوم المتحركة مما يعطي النظام المدروس حيوية -5

فمن خالل عدة خطوات بسيطة وإدخال البيانات  الالزمة نستطيع إجراء المحاكاة بكـل سـهولة                

  .ونختار الحل المناسب 

  :Arena الخطوات األساسية للقيام بالمحاكاة بواسطة3.2

  .(flowchart)رسم مخطط انسيابي للنموذج  -1

  .البيانات الالزمة للمخططإدخال  -2

  .مراجعة وتجهيز المحاكاة -3

  .حفظ النموذج -4

  .إجراء المحاكاة -5

  .مراجعة تقارير المحاكاة -6

  .تدعيم العمليات بالرسومات -7

  .إجراء التعديالت المناسبة -8

  .إجراء المحاكاة مرة أخرى -9
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  : المخطط االنسيابي للبرنامج3.3

ء المخطط أو الهيكل األساسي للعمليات       إنشا Arenaمن الخطوات األساسية والمهمة في حزمة       

 األساسية  (modules)التي يمر بها النموذج ولنستطيع رسم هذا المخطط البد من معرفة الرموز           

رمـوز تعبـر عـن      8للحزمة  والتي نحصل عليها من شاشة العمليات الرئيسية، وتتكون مـن             

  : رموز تعبر عن نماذج البيانات6العمليات األساسية و

  :ساسية التي تستخدم في بناء المخطط االنسيابيالرموز األ

 The flow)  أساسـية رمـوز 8  لبناء المخطط االنسيابي للنموذج يتوفر في الحزمة البرمجيـة 

chart modules)  األرينا لحزمة  تستخدم في بناء النموذج األساسيArena والتي تظهر في 

  :)2.1(الجدول رقم 
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 ARENAساسية في حزمة رموز العمليات األ) 2.1(جدول رقم 

  الوصف  Name  الرمز  االسم  الرقم 
   رمز إنشاء نموذج  1

 
 
  

Create module  يعبر عن نقطة البداية
للمدخالت في نموذج 

  المحاكاة
    ةرمز معالج  2

  
  
  
  
 

Process module  العملية األساسية في
  عملية المحاكاة

 يعبر عن عملية اتخاذ Decide module    رمز القرار  3
  القرار في النظام

يخصص قيم جديدة  assign module    رمز التخصيص  4
  للمتغيرات

تقنية التجميع داخل  Batch module    رمز التجميع  5
  المحاكاة

 Separate    رمز التوزيع  6
module بين ) التفريق(تقنية التوزيع

  التجمعات السابقة

 في تجميع اإلحصائيات record module    رمز التسجيل  7
  المحاكاة

 Dispose    رمز اإلقرار  8
module نقطة النهاية للمدخالت  

Create 1

Process 1

     0

True

False

Decide 1
0      

     0

Assign 1

Original

Duplicate

Separate 1
0      

     0

Record 1

Dispose 1

0      

Batch 1

     0
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  : رموز للبيانات وجميعها تشبه رسما لجدول وهي6كما تحتوي الشاشة الرئيسية للبرنامج على 

           :entity moduleرمز المدخالت  -1

  .للقيم في المحاكاةوهو الرمز الذي من خالله تعرف األنواع المختلفة للمدخالت والصور األولية 

  :queue moduleرمز خطوط االنتظار  -2

  . حسب أولويات معينةويستخدم لتغيير ترتيب خطوط معينة

  :schedule moduleرمز الجدولة -3

ويستخدم بالربط مع رمز الموارد لتعريف جدولة العمليات لمورد معين، أو مع رمـز اإلنـشاء                

  .لتعريف جدولة الوصول

  :set moduleرمز المجموعات -4

ل هذا الرمز تعرف أنواع مختلفة من المجموعات من ضمنها الموارد، الحسابات، أنواع             من خال 

  .المدخالت، وصور المدخالت

  :variable moduleرمز المتغيرات -5

فممكن أن تنسب المتغيرات إلى مركبات أخـرى        . يستخدم لتعريف أبعاد المتغيرات والقيم األولية     

  .مع رمز التعيين أو تسجل قيم جديدة 

  :resource moduleرمز الموارد -6

وممكـن أن  . هذا الرمز يسمح بتعريف الموارد في نظام المحاكاة متضمنة تكـاليف المعلومـات    

  . لجدولة معينةتستخدم الموارد طوال عملية المحاكاة بدون أي تغيير أو تستخدم تبعاً
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  :الفصل الثالث

  

  .يخ رضوانمركز شهداء الش: المبحث األول

  

 Arenaتوصيف النظام من خالل الحزمة البرمجية : المبحث الثاني

 

اختبار فروض الدراسة:المبحث الثالث
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  المبحث األول

  مركز شهداء الشيخ رضوان

  :أوالً

  :المقدمة

الرعاية الصحية هي حق لجميع المواطنين، ولتلبية هذا الحق قامت السلطة الوطنية الفلـسطينية              

مراكز الرعاية األوليـة    و ت الصحية المختلفة، من مستشفيات ومراكز وعيادات؛      بإنشاء المؤسسا 

تقدم الخدمات الصحية للمواطنين، يبلـغ  لهي عبارة عن مراكز منتشرة في جميع أنحاء فلسطين،         

، تتبع غالبية المراكز والتي بلـغ عـددها         )2004وزارة الصحة، ( مركز   619عدد هذه المراكز    

 ، مركز في الـضفة الغربيـة      337و مركز في قطاع غزة      54منها   ة مركزا لوزارة الصح   391

  . حكوميةالغير  مركزا للمنظمات 177الفلسطينيين و مركزا لوكالة الغوث وتشغيل الالجئين 51و

  

  :ثانيا

  :مركز شهداء الشيخ رضوان 

 بعد قيام  السلطة اإلسرائيلية بتوزيع أراضي الشيخ رضوان على أهالي معسكر الـشاطئ الـذين   

هدمت بيوتهم في ذلك الوقت، مما أدى إلى ازدحام الحي بالسكان وظهرت الحاجة لوجود مركز               

، وكانـت     لتلبية هذه  الحاجات     1980للرعاية األولية، تم بناء مركز شهداء الشيخ رضوان سنة          

 15 متر مربع، وكان عـدد المـوظفين ال يتجـاوز            250مساحة المباني في ذلك الوقت حوالي       

طـب  (  أقـسام  4أطباء وممرضين وصيادلة وإداريين وعمال، وكانوا موزعين على    من   اًموظف
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وكان المركز يقدم خدمات في مجـال الطـب العـام           )  أرشيف - غيار وحقن  - طب أطفال  -عام

  .واألطفال

 تم تجديـد  1995 ومع تزايد عدد السكان وموقع المركز الجيد وقدوم السلطة الفلسطينية في عام        

كما )  التأمين الصحي  - المختبر - العالج الطبيعي  -األسنان( ضافة أقسام إضافية    المبنى القديم وإ  

وأخيـرا تـم نقـل إدارة       )  التثقيف الصحي  -الصحة المدرسية (  داخل المركز دوائر هامة      ئأنش

ـ  اً متـر  650صحة غزة إلى مركز الشيخ رضوان، وأصبحت مساحة المباني تقـارب             ، اً مربع

كز تم بناء مخازن أدوية الرعاية األولية وكذلك مخازن العهـدة           والستغالل طبيعة األرض بالمر   

  . في نفس المركز)األدوات المستهلكة (الثانية

كمـا يبلـغ    .ويعتبر مركز شهداء الشيخ رضوان من العيادات المركزية فهو يعمل بنظام الفترتين           

 موظـف   20 - موظف رسمي  61 (اًموظف81 في المركز حوالي     ياًدين حال وعدد الموظفين الموج  

  .)2005 :العوضي( )بطالة

  

  :النظرة المستقبلية للمركز

تسعى اإلدارة العامة للرعاية األولية إلى تقديم خدمات صحية متطورة في مركز شهداء الـشيخ                

  .رضوان

 لعـالج المرضـى   1999ويتوقع استئناف العمل في بناء العيادة الصينية التي بدأ بناؤها في عام       

  .الذي توقف البناء به بعد قيام انتفاضة األقصى" ر الصينيةاإلب" بالطريقة الصينية

  .وكما تتطلع اإلدارة الفتتاح قسم للوالدة علما بأنه يوجد جناح خاص لهذا القسم
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  :الوضع الراهن

االكتظاظ السكاني في قطاع غزة نتيجة للكثافة السكانية العالية ، أدى إلى ارتفـاع نـسبة الحـصة           

 نسمة حـسب التقريـر الـسنوي        13304مركز رعاية أولية فبلغت النسبة      السكانية الخاضعة لكل    

  أحد هذه المراكـز ويقـدم       مركز شهداء الشيخ رضوان    و،"2003وزارة الصحة،   "للرعاية األولية   

)  كبيـر  100 - طفـل  100- عالج طبيعي  50 - أسنان 60(  مريض   300يوميا خدمات ألكثر من     

 ساعة يوميا من الثامنة صباحا إلى الثامنة        12لمواطنين  خدمات ل ال، ويقدم المركز    ) 2004سالمة،  (

األولى من الثامنة صباحا حتى الثانية مساءا، والثانية من الثانية مساءا حتى ( مساءا، بواقع ورديتين 

  .)الثامنة مساءا

يعاني مـن مـشكلة تكـدس خطـوط     بالمالحظة ومقابلة العاملين داخل المركز تبين أن المركز        

 صباحا إلـى الثانيـة      من الثامنة (األولى   شباك الطوابع وشباك الصيدلية في الفترة        االنتظار أمام 

 موظفين فـي الفتـرة الـصباحية،        6 موظفين،   8( بالرغم من وجود عدد من الموظفين        )مساءا

إال أن هناك شباك واحد للصيدلية فقط يخدم المرضى الراغبين فـي           ) موظفان في الفترة المسائية   

خل المركز؛ مما يؤدي إلى تكدس المرضى بصورة كبيرة خـصوصا فـي             صرف العالج من دا   

حيث قد يبلغ خـط االنتظـار أمـام شـباك      ) التاسعة صباحا إلى الثانية عشرة والنصف     ( القترة  

 المرضى وصعوبة تأدية العمل من قبـل        رضا مريض، مما يؤدي إلى عدم       15الصيدلية حوالي   

 أثناء تجميع البيانات تبـين أن المـريض         الباحثةها  الموظفين، ومن خالل المالحظة التي قامت ب      

في الخدمة، بينما في األوقات العاديـة التـي ال   ) االزدحام دقيقة وقت   70-50(يستغرق مدة من    

دقيقـة،  ) 25-15من  ( الوقت الذي يستغرقه المريض داخل النظام فقط         ، يكون تعاني من التكدس  

  .Arena الحزمة البرمجيةمما أظهر المشكلة التي سنحاول حلها من خالل 
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  : في المركز مشكلة خطوط االنتظارسبب

إلى النظام أعلى من معدل سـرعة أداء        ) المرضى( معدل سرعة وصول الوحدات طالبة الخدمة     

، وذلك في الفترة الصباحية الممتدة من الثامنة صباحا حتى          الخدمة للوحدة الواحدة  طالبة الخدمة     

  .الثانية ظهراً

  

  :ثالثاً

  : المركزالمفاهيم األساسية لنظاميف  توص

الهدف األساسي من نموذج الخطوط هو تقليـل مجمـوع تكـاليف النظـام،وهي              :األهداف -1

مباشرة الفردية لطالبي الخدمة المنتظـرين    الالتكاليف المباشرة لتقديم الخدمة، والتكاليف غير       

مة فهذا يـؤدي إلـى   ، فإذا كان النظام يحوى عددا أكبر من مقدمي الخد         خطوط االنتظار في  

زيادة في رأس المال المستثمر، بينما كون عدد مقدمي الخدمة أقل مـن العـدد المطلـوب                 

 لمراكـز  فسيزيد وقت انتظار طالبي الخدمة، وهدفنا هنا هو تحديد العـدد األمثـل    ) المثالي(

 زيادة عـدد   بدون. ما أمكن ) طالبي الخدمة ( لخفض التكاليف التي يتحملها المرضى     الخدمة،

 صيادلة فـي  6 صيادلة، 8 فالصيدلية بها كما سبق ذكره عدد )عدد الصيادلة(مقدمي الخدمة  

 .  الفترة الصباحية، واثنان في الفترة المسائية

 يبين العناصر األساسية لخطـوط االنتظـار،فيمكن        )3.1(رقم   الشكل   :العناصر األساسية للنظام  

  الخدمة ةكل الذي يبين وجود الوحدات طالب     التعبير بصورة عامة عن نظام خط انتظار حسب الش        

 التي تصل إلى نظام خط االنتظار المعبر عنه بمستطيل متقطع ثم تقـف فـي خـط                  )المرضى(
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 )الـصيدلية  (مراكز أداء الخدمة  االنتظار النتظار دورها للحصول على الخدمة وبعدها تنتقل إلى          

 ).العالج (ةثم تغادر الوحدات النظام بعد الحصول على الخدمة المطلوب

 

   

  

   أمام الصيدلية وشباك الطوابعخط انتظار) 3.1(شكل 
في الحالة قيد الدراسة المجتمـع المـصدري   : population sourceالمجتمع المصدري   - أ

وهـو  . infinite population محـدود أي النهـائي  الغير ينطبق عليه مميزات المجتمع 

وهو من الناحية النظرية    .صول على الرعاية األولية   عبارة عن المرضي القادمين للمركز للح     

  .يعني أن أعدادا كبيرة من المجتمع ممكن أن تطلب الخدمة في أي وقت

  :service stationsكز الخدمة امر -ب

وحدات طالبة الخدمة من أجـل الحـصول        ال اي تتجه إليه  ت ال ةمكناألكز تأدية الخدمة أي     ا مر هي

يوضح مراكز الخدمة التـي يمـر بهـا المـريض           )  3.1(رقم  والجدول  على الخدمة المطلوبة،  

و .  حيث تؤدى الخدمة خالل فترات زمنيـة ثابتـة أو عـشوائية            للحصول على الرعاية الطبية،   

  : متعددةكز الخدمةامر

  .وهي الحصول على رقم لدخول المركز: التسجيل-1

ي يبـين تاريخـه   ويحصل المريض من خالل مركز الخدمة على ملفه الصحي الـذ    : الملفات-2

  .الصحي

  .الذين يقدمون الرعاية الصحية للمرضى كل حسب حالته وسنه: األطباء-3

  .ويقدم الرعاية الجسدية من تدليك وتمرينات للمرضى:  العالج الطبيعي-4

 

  رضىتدفق امل  ةالصيدلي  شباك الطوابع  املرضى
  
  أمام الصيدلية 

تدفق الوحدات  
  املغادرة

  
 رخط انتظا
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  .ويقوم بعمل التحاليل الالزمة للمرضى لتوصيف العالج المناسب:  المختبر-5

  . المرضىمن يحصل ثمن العالج:  الطوابع-6

  .تصرف العالج للمرضى وتشرح لهم طريقة تعاطيه: الصيدلية-7

والدراسة الحالية ستحدد إمكانيـة تعـدد        والطوابع،   ة للصيدلي  النظام الحالي ذو منفذ خدمة وحيد     

إمكانية تشغيل مراكـز خدمـة      من    األمثل  مراكز تأدية الخدمة   عددتحديد  أي  . هذه المنافذ أم ال   

  .اكز موجودة حاليا أو إلغاء مرإضافية

  )3.1(جدول رقم 

  مراكز الخدمة في مركز الرعاية األولية

طــــالبي   النموذج

  الخدمة

  مركز الخدمة  الخدمة

  موظف التسجيل  الرعاية الطبية  المرضى  مركز رعاية أولية

  موظف الملفات      

  األطباء      

  المختبر      

  العالج الطبيعي      

  موظف الطوابع      

  ةشباك الصيدلي      

  

.يوضـح طـول خطـوط االنتظـار أمـام مراكـز الخدمـة المختلفـة               ) 3.2(أما الشكل رقم    
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 خطوط االنتظار أمام مراكز الخدمة في مركز شهداء الشيخ رضوان) 3.2(شكل  
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التي تطلـب الحـصول علـى       ) المرضى(وهي األفراد   :unitsالوحدات طالبة الخدمة     -ج

  .ألولية، وتصل هذه الوحدات إلى مركز الخدمة على فترات زمنية عشوائيةالرعاية ا

  

طالبة ) المرضى) (األفراد(ويتكون من مجموعة الوحدات :waiting lineخط االنتظار  -د

 االنتظار عادة في هذه الحالة غير محدود، فقـد          خطو. الخدمة التي تنتظر دورها لتلقي الخدمة     

  .ضى ودخولهم إلى خطوط االنتظار المروصوليطول أو يقصر حسب 

  

التي تنتظر دورها   ) المرضى( الوحدات طالبة الخدمة     عدد و يتكون من     :systemلنظام  ا -ه

ومراكـز الخدمـة    .لتلقي الخدمة مضافا إليهم الوحدات التي دخلت مرحلة تلقي الخدمة الفعلية

 .التي تؤدي الخدمة للمرضى

  

إلـى متوسـط عـدد الوحـدات طالبـة       ويـشير  :arrival rateمعـدل الوصـول    -و

 شخص  50 التي تصل إلى النظام خالل فترة زمنية معينة، النظام يصل إليه             )المرضى(الخدمة

و تصل الوحـدات إلـى   .λ (LAMDA)في الساعة ونرمز لمعدل الوصول بالحرف الالتيني 

و العيـادة   النظام بطريقة عشوائية أي معدل وصول طالبي الخدمة إلى مركز الرعاية األولية أ            

   .عشوائي

 ودعـم  وحسب معدل الوصول من واقع المالحظة والمشاهدة الفعليـة خـالل فتـرة أسـبوع       

  ثم حسب المتوسط للوحـدة الزمنيـة الواحـدة الـساعة           باالحصائيات الموجودة في السجالت   

 298( الوصول خالل الفتـرة الـصباحية كـل يـوم       معدل وكان   ،EXCELبواسطة برنامج   

  ). مريض في اليوم
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  :exit الخروج من النظام -ح

. تخرج من النظـام   ) تحصل على الرعاية األولية وتأخذ العالج     (بعد أن تتلقى الوحدات الخدمة    

األول أن يرجع المريض إلى النظـام مـرة أخـرى         : نعد الخروج من النظام هناك احتماال     وب

   .وينضم إلى المجتمع المصدري أما الثاني ال يرجع له مرة أخرى

  

  : في المركزطوط االنتظار خعناصر

  :إن نموذج خط االنتظار يتألف من عنصرين أساسيين

، وتـصل إلـى   )المرضى)(أفراد(خدمة التحتاج إلى التي وحدات الوهي   :unitsالوحدات   -1

  .على فترات زمنية عشوائية service stationمراكز الخدمة 

ن ال يمانع في االنتظار ومـنهم       ويختلف أنواع العمالء وسلوكهم نحو خطوط االنتظار فمنهم م        

سريع الغضب الذي يذهب وال يعود ومنهم من يتذمر ولكنه ينتظر بعد أن يكون قد أثار غيـره       

ولكن الدراسة تفترض أن جميـع العمـالء ينتظـرون حتـى حـصولهم علـى                .من العمالء 

دخول وهذا االفتراض قائم على أساس أن المركز يقدم خدمات مجانية، وأن أصحاب ال            .الخدمة

المرتفعة تذهب لألطباء في عياداتهم حسب أوقاتهم الخاصة، كما أن المركز يقـدم خـدمات ال      

الذين يعانون من األمراض المزمنـة  )  الكبار-األطفال(تقدم في الخارج، مثل متابعة المرضى       

وتوفير العالج الشهري لهم، حيث يلتزم هؤالء المرضى بالزيارات الدورية للمركز، مما يفسر             

  . الفتراضا
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 وهي اآللية التي بموجبها يتم اختيـار  :queue discipline) نظام الخط( آلية الخدمة-2

الوحدات الطالبة الخدمة المنتظمة في خط االنتظار وتقديم الخدمة المطلوبة لهـا فـي فتـرات        

ويفترض أن هذه العملية تتم بشكل تلقائي ، فعندما ينتهي مركز الخدمـة مـن      . زمنية عشوائية 

 القادم أوالً يخـدم  (FIFO)  حسب نظام…تقديم الخدمة للوحدة األولى ينتقل إلى الثانية وهكذا

  . وحدات منتظرة لتلقي الخدمةالخططالما يوجد في أوالً، 

  

ويشير إلى متوسط عدد الوحدات طالبي الخدمة التي يـتم  : serving rate معدل الخدمة -ز

 شخص في الساعة ونرمـز لمعـدل        34 الحالي يخدم    خدمتها خالل فترة زمنية معينة، فالنظام     

وحسبت أيضا من واقع المالحظة والمشاهدة الفعلية خالل         .µ (MU)الخدمة بالحرف الالتيني  

 بجمع البيانات ثم حسب المتوسط للوحدة الزمنية الواحـدة           لباحثةفترة األسبوع الذي قامت به ا     

 )اليوم/ مريض 204 خدمة) (ساعة/ شخص   34خدمة  (ويعبر عنه بالشكل التالي     .الساعة واليوم 

  .في الفترة الصباحية

  

  :يتأثر معدل تأدية الخدمة بعوامل مختلفة أهمها

 الفترات الزمنية التي يستغرقها مركـز  :service characteristics خصائص الخدمة-1

لتي الخدمة في خدمة الوحدات طالبة الخدمة  غير متساوية وغير ثابتة ومرتبطة بنوع الخدمة ا              

. حسب مرضه وسنه ونـوع العـالج المـصروف        ) المريض(يطلبها العميل أو طالب الخدمة      

غير الثابتة بالعشوائية وتكون احتماالتها معروفـة وتخـضع ألحـد           وتدعى فترة أداء الخدمة     

  .poissonسون يالتوزيعات االحتمالية مثل توزيع بو
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وحدات طالبة الخدمة  إن وصول ال:arrival characteristics خصائص الوصول -2

للنظام يأخذ أشكاال متعددة ولكن في دراستنا يتم الوصول بشكل ال يمكن التحكم بـه حيـث ال                  

  .يمكن التحكم بوقت وصول المرضى لزيارة أي عيادة من العيادات

باإلضافة إلى ذلك فإن وصول     .  أو جماعي  فرديوقد يتم وصول الوحدات طالبة الخدمة بشكل        

 حيث يتم وصـول الوحـدات     متساوية، غير منتظم وفق فترات زمنية غير        الوحدات يتم بشكل  

للنظام بشكل عشوائي وغير منتظم ال يمكن تحديده بصورة مسبقة، ولكن احتماالته معروفـة،              

   . Poissonسون يهذه االحتماالت تخضع لتوزيعات احتمالية مثل توزيع بو

  

  :structure of queuing system  داخل المركز االنتظارخطتركيب نظام : 3

  : انتظار متعدد المراحل ومتعدد القنواتخطنموذج لهو 

Multiple channel, multiple stage  
 الخدمة وكل مرحلة تتألف من عدة مراكز خدمة تقـدم نفـس             إلكمالوفي النظام عدة مراحل     

 الذي يوضح خط سير المرضى في مركز شـهداء الـشيخ          ) 3.3( رقم   الخدمة كما في الشكل   

  .، وتدعى هذه النماذج بالتركيب الشبكيرضوان
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  )3.3(شكل 
 Arena كما يظهر في الحزمة البرمجية وليةاأللرعاية ا في مركز ىلمرضاسير نموذج 
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  :queue discipline  النظام نظام أداء الخدمة في خط انتظار-4

أي تحديـد أسـلوب اختيـار    . لعمـالء يشير نظام الخدمة في خط االنتظار إلى ترتيب خدمة ا     

النظام وفي مركز الرعاية األولية     الوحدات طلبة الخدمة من خط االنتظار ليتم تقديم الخدمة لها           

  : هوتقديم الخدمة داخل المركزلالمتبع 

  

 first come first serve القادم أوال يخدم أوالالقادم أوالً يغادر أوالً، أو  FIFO)( أسلوب

(FCFS):   هذا النظام يخدم القادمين حسب ترتيب قدومهم إلى النظام وهـو مـن أكثـر            وفي

  .األنظمة استخداما

  

 وهي عبارة عـن طـول خـط    :capacity of queueسعة خطوط االنتظار : -5

 الرعاية ألي مريض يحـضر إلـى   إعطاءفي حالة المركز ال يمكن رفض     . االنتظار األقصى 

  .ن طول الخط النهائيفإ لذلك النظام 

  

  :طاقة النظام

المقصود بطاقة النظام هو أكبر عدد من العمالء سواء كانوا في مرحلة الخدمة أم في مرحلـة                 

والنظام الموجود لـيس لـه      . االنتظار، والمسموح لهم بالتواجد بمكان الخدمة في نفس الوقت        

  .حدود لعدد العمالء المسموح بهم داخل نظام الخدمة فطاقته غير محدودة
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  :النتظار خط اوذجنم

فترض أن عملية الوصـول عـشوائية وأن       وي عالج مشكلة خطوط االنتظار   ي النموذج الذي  -1

  : هوعمليات الخدمة بالتالي تكون عشوائية أيضا

  .أكثر من مركز خدمة وعدد طالبي الخدمة غير محدودوجود 

عادهـا  عتبر من النماذج الوصفية التي تحدد جوانب مشكلة االنتظار وتبـرز أب           يذج  و النم اوهذ

 وإنما يمكن من خاللها معرفة نتائج الحلول المقترحة ومدى          ،المختلفة دون اقتراح الحل األمثل    

والبد من اإلشارة هنا إلى أن بعـض القـرارات المتعلقـة         . تأثيرها في تقليل أو إزالة المشكلة     

. ببعض مشكالت االنتظار يتم اتخاذها بناء على التجارب والخبرة الشخـصية لمتخـذ القـرار     

 استخدام أسـلوب   يلزم    مثل حالة مركز شهداء الشيخ رضوان      ولكن في الحاالت األكثر تعقيدا    

 بالحاسوب لتوضيح التداخل بين مراكز الخدمة وتقديم الحل بطريقة علميـة توضـح              المحاكاة

  .السلبيات وااليجابيات لكل حل
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  :المبحث الثاني

  (Arena)لبرمجية    توصيف النظام الحالي من خالل الحزمة ا

  :أوالً

  : مقدمة

  :واقع النظام الحالي في مركز الرعاية األولية

إن واقع انتظار المرضى في مركز الرعاية األولية يرتبط ارتباطا وثيقا بما يقدمه العاملين في               

، وللقيام بدراسة النظـام     )طالبي الخدمة ( للمرضى   ين وموظف ينمراكز الخدمة من أطباء وعامل    

رف على واقع هذه المشكلة، والتعرف على أعـداد المرضـى، والتكـاليف التـي               وجب التع 

 على النظام   للتعرفيتحملونها خالل البقاء داخل النظام، والوقت الذي يقضونه داخل النظام، و          

، بعـد رسـم المخطـط        بالبيانات (Arena)  بتغذية الحزمة البرمجية   الباحثةبطريقة علمية قامت    

  .اماالنسيابي لنموذج النظ

  

  :ثانياً

  :Arenaخطوات توصيف النظام باستخدام الحزمة البرمجية  

  :الخطوة األولى

 التـي جمعـت     excel بواسطة برنـامج     جمع المعلومات الالزمة للبرنامج بعد تحليل البيانات      

  :بالمقابلة والمالحظة وافتراض الفروض التالية
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  :الفروض التي يقوم عليها النموذج الحالي 

 .ن قناة خدمة للمرضىوجود أكثر م -1

 .وجود مراحل متعددة للخدمة -2

 .FIFOالخدمة تقوم على أساس  -3

كل طالبي الخدمة ينضمون لخط االنتظار بغض النظر عن طوله، وال يرفضون  -4

 .االنضمام إليه، وينتظرون وال يغادرون الخط

ج  مرضى العال- أسنان- كبار-أطفال( طالبو الخدمة ينقسمون إلى أربعة أنواع مختلفة  -5

 ).الطبيعي

توزيع وصول طالبي الخدمة عشوائي ويخضع لتوزيع بويسن، وهم يأتون من مجتمع  -6

 .كبير جداً وال نهائي

 .وقت أداء الخدمة عشوائي وغير ثابت وغير منتظم، لكن معدل األداء معروف -7

 . مساءا2:00ً صباحا وتنتهي الساعة 8:00الفترة الصباحية تبدأ من الساعة  -8

 

  :الخطوة الثانية

الذي يوضح المراحل التي يمر بها المريض ) 3.4(رسم مخطط سير العمليات شكل رقم 

  .للحصول على الخدمة، من الوصول للنظام حتى المغادرة
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  )3.4(شكل رقم 
  مخطط سير العمليات داخل مركز الرعاية األولية

  :الخطوة الثالثة

نظام ومراكز الخدمة الموجودة  الذي يعبر عن ال)3.5( شكل رقم رسم المخطط االنسيابي

  .فيه

  :مراحل رسم المخطط االنسيابي للنظام

 -أطفال(واحتاج النموذج ألربع رموز انشاء :  (create)رسم رموز اإلنشاء  -1

 ).مرضى العالج الطبيعي-كبار-أسنان

  وصول المرضى

  تسجیل

  طبیب أسنان

  طبیب أطفال

  مختبر
  عالج طبیعي

  خروج  صیدلیة   تذاكر

  ملفات

  4>العمر

مریض 
  أسنان

  طبیب عام

فحص 
  تدلیك   مخبري

  نعم

  ال

  نعم

  نعم

  ال

  ال

  نعم  ال
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 .وهي الرموز التي تعطي صفات معينة للمدخالت: (assign)رسم رموز التعيين  -2

وهي الرموز التي تعبر عن مراكز الخدمة : (process)رسم رموز العمليات  -3

 .التي تقدم العناية والرعاية للمرضى

وهي الرموز التي تحدد طبيعة اتخاذ القرار من : (decide)رسم رموز القرار  -4

 .قبل المريض إلكمال سيره في النظام

وهي الرموز التي تقوم بعد المدخالت لمرحلة : (record)رسم رموز العدادات  -5

 .ن مراحل النظامم

وهو الرمز الذي يعبر عن الخروج من : (dispose)رسم رمز الخروج من النظام  -6

 .النظام

وهو الرمز الذي يظهر توقيت بداية ونهاية الفترة : (clock)رسم رمز الساعة  -7

 .الزمنية المدروسة من النظام

الت وهو الرمز الذي يعبر عن اتجاه سير المدخ: (route)تعريف رمز االتجاه  -8

 .بطريقة متقدمة بدون إظهار خطوط سيرها

وهو الرمز الذي يعبر عن المحطة التي تستقبل : (station)تعريف المحطات  -9

 .االتجاه

وهي عبارة عن الخطوط التي تعبر : (connection)التوصيلرسم خطوط  -10

 .عن سير المدخالت بين الرموز المختلفة

  .نموذج النظامللمساعدة في فهم :  (text)إضافة جمل توضيحية -11
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  مخطط مراكز الخدمة في النظام)  3.5(شكل 
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  :الرابعةالخطوة 

تعريف المدخالت الالزمة لكل مرحلة في النظام، ويتم تعريف المدخالت بالضغط على 

  .الرمز مرتين متتاليتين وتعبئة البيانات الموجودة فيه

  :Create تعريف رمز اإلنشاء -1

  
  تعريف مدخالت اإلنشاء)3.6(ل شك

  

  :Assignتعريف رمز التعيين وهو الذي يعطي المدخلة صفة معينة -2

  
  تعريف مدخالت التعيين) 3.7(شكل 
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  :التي تقدم الخدمات للمدخلة Process تعريف العمليات  -3

  

  تعريف العمليات) 3.8(شكل 

  

  :Decideتعريف عملية اتخاذ القرار -4

  
  ارتعريف القر) 3.9(شكل 
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وهو الذي يقوم بعد المدخالت التي تمر في كل مرحلة في : Recordتعريف العداد -5

  :النظام

  

  تعريف العداد) 3.10(شكل 

  :Disposeتعريف رمز الخروج من النظام -6

  
  تعريف الخروج من النظام) 3.11(شكل 

  :Clockتعريف الساعة-7

  
  تعريف الساعة) 3.12(شكل 
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  :route تجاهاالتعريف الطريق أو -8

  
  تعريف االتجاه) 3.13(شكل 

  :stationتعريف المحطة : -9

  

  تعريف احملطة) 3.14(شكل 

  :connectionتعريف خطوط سير المدخالت -10

  
  خطوط سير المدخالت) 3.15(شكل 
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  :خامسةالخطوة ال

  .Check model القيام بفحص األخطاء الموجودة في النموذج وتعديلها

  :ةسادسالخطوة ال

  .RUNالقيام بتنفيذ النموذج أي إجراء عملية 

  :ةبعالخطوة السا

  .الحصول على التقارير والرسومات البيانية التي تصف النتائج

  :النتائج: ثالثاً

  : كالتالي التي أظهرها النموذجوكانت النتائج

  طول خط االنتظار عند مراكز الخدمة )3.2(جدول رقم 

  عدد المرضى  مركز الخدمة

  8  جيلموظف التس

  1أقل من   الملفات

  9  طبيب كبار

  9  طبيب أطفال

  8  طبيب أسنان

  1  المختبر

  1أقل من   العالج الطبيعي

  1  الطوابع

  34  الصيدلية



  54

  

، فأطول خط انتظار أن المشكلة واضحة أمام الصيدليةالسابق )  3.2(يتضح من الجدول رقم 

  .موجود أمام الصيدلية وأمام طبيب األسنان

  

  )3.3(م جدول رق

  .الوقت الذي يقضيه المريض أمام مراكز الخدمة المختلفة

  الوقت الذي يقضيه المريض أمام مركز الخدمة بالدقائق  مركز الخدمة

  8.16  موظف التسجيل

  0.20  الملفات

  55.1  طبيب كبار

  73.3  طبيب أطفال

  89.53  طبيب أسنان

  19.8  المختبر

  10.49  العالج الطبيعي

  0.22  الطوابع

  87.48  الصيدلية

  

ويظهر من الجدول أن  الوقت الذي يقضيه المريض أمام الصيدلية طويل جدا بالمقارنـة مـع            

  .الزمن الذي يحتاجه ألداء الخدمة
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  )3.4(جدول رقم 

  التكاليف التي يتحملها المريض أثناء انتظاره أمام مركز الخدمة

  التكاليف التي يتحملها المريض بالشيكل  مركز الخدمة

  1.9  موظف التسجيل

  0.05  الملفات

  13.3  طبيب كبار

  12.25  طبيب أطفال

  22.39  طبيب أسنان

  4.51  المختبر

  2.59  العالج الطبيعي

  0.05  الطوابع

  20.28  الصيدلية

  

،  أن التكاليف التي يتحملها المـريض أمـام الـصيدلية عاليـة       )3.4( رقم    يتضح من الجدول  

) شـهريا / شيكل 1500(على دخل متوسط    )الكبار(مرضى  وحسبت التكاليف بفرض حصول ال    

  .بفرض أن األطفال يأتون لمركز الرعاية األولية مع أمهاتهم ) شهريا/شيكل1000(واألطفال 
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  )3.5(جدول رقم 

عدد المرضى الداخلون إلى مركز الرعاية األولية والخارجون من النظام بعد الحصول على 

  الخدمة خالل الفترة الصباحية

  نعدد المغادري  نعدد القادمي  الب الخدمةط

  67  175  كبار

  23  76  أطفال

  28  31  عالج طبيعي

  29  71  أسنان

  147  353  المجموع الكلي

  

من نصف المرضى الداخلين للنظام فقط يغادرونه خالل أن أقل ) 3.5(يتضح من الجدول رقم 

باك صيدلية واحد وطبيب  وتم الحصول على هذه النتيجة بفرض تشغيل شالفترة الصباحية،

 في النظام حتى الفترة المسائية ليحصلوا على صيدلية واحد فقط، أي أن المرضى ينتظرون

، وقد سبق ذكر أنه في حالة الزحام يتم الخدمة، مما يحملهم تكاليف مادية ومعنوية كبيرة

  .تشغيل أكثر من طبيب صيدلي على شباك الصيدلية
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  )3.6(جدول رقم 

  مضيه المريض داخل النظام للحصول على الخدمة محسوبا بالدقائقالوقت الذي ي

  الوقت الكلي  وقت االنتظار  وقت الخدمة  طالب الخدمة 

  113.6  89.8  23.8  كبار

  126.2  98.1  28  أطفال

  33.1  11.4  21.7  عالج طبيعي

  112.4  88.3  24.1  أسنان

  385.3  287.6  97.6  المجموع الكلي

  

 حوالي الساعتين للحصول ن أن الكبار واألطفال واألسنان ينتظرو)3.6 ( ويتضح من الجدول

 .على الخدمة وهو وقت طويل نسبيا إذا قيس بوقت الحصول على الخدمة
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  )3.7(جدول رقم 

  التكاليف التي يتحملها المريض للحصول على الخدمة محسوبة بالشيكل

  التكاليف الكلية  تكاليف االنتظار  تكاليف الخدمة  طالب الخدمة

  37.22  26.09  11.13  كبار

  30.23  18.13  12.09  أطفال

  13.45  3.68  9.78  عالج طبيعي

  38.73  25.91  12.82  أسنان

  119.63  73.81  45.82  المجموع

  

حسبت التكـاليف التـي يتحملهـا بـالمريض بفـرض حـصوله علـى دخـل متوسـط                   *

  .ة مقارنة مع دخلهويتضح من الجدول أن التكاليف التي يتحملها عالي) شهريا/شيكل1500(

  

  :تحليل التكاليف

إن تصميم نظام الخدمة يعكس دائما رغبة اإلدارة في الموازنة بين تكلفة النظام مـع التكلفـة                 

فمثال لتصميم طاقة نظام الصيدلية فإن تكلفة مساحة        . المتوقعة النتظار طالب الخدمة في النظام     

 باإلضافة إلى تكلفة فريق العمل يجب أن تتوازن مع تكاليف المرضى المنتظرين في              يدليةالص

  . سواء في انتظار الصرف أو عندما يتم صرف العالج فعال. النظام

  .تكاليف النظام+ تكاليف انتظار طالبي الخدمة=التكاليف الكلية

  :أما التكاليف  التي يتحملها النظام  يوميا فهي كما يلي

  يوم/شيكل9628.5= الكليةالتكاليف
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  يوم/شيكل5966.29= تكاليف االنتظار

  يوم/ شيكل2333.91= تكاليف تشغيل النظام

  :أي يمكن تلخيص تكاليف خطوط االنتظار بنوعين من التكاليف

وتتمثل بالتكاليف المباشرة وغير المباشـرة التـي   : service costكلفة النظام أو الخدمة  -1

 ترتبط بعالقة طردية مع مستوى جودة الخدمة، أي         و. الخدمة ه عند تقديم  يتحملها المركز 

كلما كان في خطط متخذ القرار تحسين مستوى جودة الخدمة ينبغي عليه تحمـل تكـاليف     

اضافية مثل فتح شباك جديد في الصيدلية سيترتب على ذلك دفع أجور لمقدمي الخدمة في               

 لوجود عدد كبيـر     إضافيةتكاليف  في الوضع الحالي لن يتحمل المركز أي        .الشباك الجديد 

  .من الموظفين في الصيدلية

وهي الكلفة التي يتحملها المركز بشكل مباشـر  : waiting costكلفة االنتظار في النظام   -2

أو غير مباشر نتيجة الوقت الذي ينفقه المستفيد من الخدمة في االنتظار حتـى حـصوله                

خفضت هذه الكلفة أي أنها ترتبط بعالقـة     وكلما ارتفعت جودة الخدمة كلما ان     . على الخدمة 

  .عكسية مع مستوى جودة الخدمة

. المعلومات المستوحاة من نموذج خط االنتظار عادة مفيدة في تحديد مستوى الخدمة األفـضل             

فهي تقلل الدفعات واألجـور     . وتقليل األوقات العاطلة عن العمل وتقليل التكاليف المرتبطة بها        

  ).وهي تحدد الحل األمثل الذي تكون فيه التكاليف أقل ما يمكن. عملالتي تعطى للعمال بدون 
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  المبحث الثالث

  اختبار فرضيات الدراسة

  

يتعرض هذا المبحث الختبار فرضيات الدراسة، وتوضيح عالقة كل فرض بتحـسين النظـام              

  .القائم الموجود داخل مركز شهداء الشيخ رضوان للرعاية األولية

  

  :راسة اختبار فرضيات الد

  .ال يوجد عالقة بين عدد شبابيك الصيدلية وتحسين الوضع الحالي للنظام: الفرض األول

 مع افتراض عدم تحمل النظام ألي  واحد من شباك بدالًبافتراض وجود شباكين للصيدلية

  :كالتالي) 3.10-3.9-3.8( كما في الجداول تكاليف إضافية كانت النتائج

  )3.8(جدول رقم 

لداخلون إلى مركز الرعاية األولية والخارجون من النظام بعد الحصول على عدد المرضى ا

  .الخدمة خالل الفترة الصباحية بإضافة شباك جديد للصيدلية

  المغادرون بإضافة شباك صيدلية  المغادرون  القادمون بإضافة شباك صيدلية  القادمون  طالب الخدمة

  95  67  181  175  كبار

  44  23  75  76  أطفال

  29  28  33  31  طبيعيعالج 

  33  29  77  71  أسنان

  201  147  366  353  المجموع الكلي
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 204 إلى   139 أن عدد المرضى المغادرين للنظام قد زاد من          )3.8(رقم   ويتضح من الجدول  

  .أي النظام تحسن بشكل واضح

  

  )3.9(جدول رقم 

ائق بعد إضافة الوقت الذي يمضيه المريض داخل النظام للحصول على الخدمة محسوبا بالدق

  شباك جديد للصيدلية

طالـــب 

  الخدمة 

وقـــت 

  الخدمة

وقت الخدمة 

بإضافة شباك 

  صيدلية جديد

ــت  وقـ

  االنتظار

وقت االنتظار 

بإضافة شباك 

  صيدلية جديد

ــت  الوق

  الكلي

الوقت الكلي بإضافة 

  شباك صيدليةجديد

  86.9  113.6  64  92.7  22.9  23.8  كبار

  80.1  126.2  52.1  102.6  28  28  أطفال

عـــالج 

  طبيعي

21.7  21.7  12.3  12  33.1  33.7  

  112.9  120.4  88.7  95.9  24.2  24.1  أسنان

المجمــوع 

  الكلي

97.6  96.8  303.5  216.8  393.3  313.6  

  

 أن وقت انتظار الكبار واألطفال والوقت الكلي الذي يقـضونه           )3.9(رقم   ويتضح من الجدول  

  .في النظام قد تحسن بشكل واضح
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  )3.10(جدول رقم 

التكاليف التي يتحملها المريض للحصول على الخدمة محسوبة بالشيكل بعد إضافة شباك 

  صيدلية جديد

ــب  طالـ

  الخدمة

ــاليف  تك

  الخدمة

تكاليف الخدمة 

بإضافة شباك 

  صيدلية

ــاليف  تك

  االنتظار

تكاليف االنتظار 

بإضافة شباك 

  صيدلية

التكــاليف 

  الكلية

التكاليف الكلية 

بإضافة شباك 

  صيدلية

  27.7  34.5  15.9  22.4  11.7  12  كبار

  21.6  28.7  8.7  16.3  12.9  12.4  أطفال

ــالج  عـ

  طبيعي

9.5  9.5  3.8  3.2  13.4  12.7  

  33.5  34.5  21  22  12.5  12.4  أسنان

  95.5  111.1  488  64.5  46.6  46.3  المجموع

  

إلـى  د قلت أن تكاليف االنتظار التي يتحملها الكبار واألطفال ق)3.10(ويتضح من الجدول رقم   

  .النصف، مما يؤكد تحسن النظام

 عالقة بين عدد شـبابيك الـصيدلية        ديترتب على نتائج التحليل رفض الفرضية القائلة ال يوج        

 عدد شبابيك الصيدلية أثر على النظام سواء من ناحيـة           ةوتحسين الوضع الحالي للنظام، فزياد    

ى العـالج، أو التكـاليف التـي     عدد المخدومين، أو الوقت الذي يقضيه المريض للحصول عل        

  .يتحملها للبقاء في النظام
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 نال يوجد عالقة بين عدد الموظفين في شـباك التـذاكر وتحـسي            : الفرض الثاني 

  .الوضع الحالي للنظام

 موظف تذاكر بدالً من موظف واحد، كانت النتائج كما فـي الجـداول              2بافتراض تعيين عدد    

  :كالتالي) 3.12-3.13 -3.11(

  

  )3.11(رقم جدول 

عدد المرضى الداخلون إلى مركز الرعاية األولية والخارجون من النظام بعد الحصول على 

  الخدمة خالل الفترة الصباحية بإضافة موظف تذاكر جديد

  المغادرون بإضافة موظف تذاكر  المغادرون  القادمون بإضافة موظف تذاكر  القادمون  طالب الخدمة

  67  67  181  175  كبار

  22  23  74  76  أطفال

  29  28  31  31  عالج طبيعي

  29  29  73  71  أسنان

  147  147  359  353  المجموع الكلي

  

أن زيادة موظف تذاكر جديـد ال يحـسن عـدد المخـدومين           ) 3.11(يتضح من الجدول رقم     

  .المغادرين للنظام
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  )3.12(جدول رقم 

 بالدقائق بعد إضافة الوقت الذي يمضيه المريض داخل النظام للحصول على الخدمة محسوبا

  موظف تذاكر جديد

طالب 

  الخدمة

وقت 

  الخدمة

الخدمة وقت 

بإضافة موظف 

  تذاكر

وقت 

  االنتظار

وقت االنتظار 

بإضافة موظف 

  تذاكر

الوقت 

  الكلي

الوقت الكلي 

بإضافة موظف 

  تذاكر

  111.5  113.6  87.6  92.7  23.9  23.8  كبار

  128.3  130.6  99.6  102.6  28.7  28  أطفال

عالج 

  طبيعي

21.7  21.6  12.3  11.2  33.1  32.8  

  114.2  120.4  90.3  95.9  23.8  24.1  أسنان

المجموع 

  الكلي

97.6  98  303.5  288.7  397.7  386.8  

  

أن تعيين موظف تذاكر جديد ال يؤثر على الوقت الذي يمضيه           ) 3.12(يتضح من الجدول رقم     

  .المريض داخل النظام بشكل كبير
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  )3.13(جدول رقم 

تكاليف التي يتحملها المريض للحصول على الخدمة محسوبة بالشيكل بعد إضافة موظف ال

  تذاكر جديد

طالب 

  الخدمة

تكاليف 

  الخدمة

تكاليف الخدمة 

بإضافة موظف 

  تذاكر

تكاليف 

  االنتظار

تكاليف االنتظار 

بإضافة موظف 

  تذاكر

التكاليف 

  الكلية

التكاليف الكلية 

بإضافة موظف 

  تذاكر

  34  34.5  21.9  22.4  12.1  12  كبار

  29.2  28.7  16.6  16.3  12.6  12.4  أطفال

عالج 

  طبيعي

9.5  9.5  3.8  2.8  13.4  12.3  

  34.9  34.5  22.6  22  12.3  12.4  أسنان

  110.4  110.1  63.9  63.5  46.5  46.3  المجموع

أن تعيين موظف تذاكر جديد ال يؤثر علـى التكـاليف التـي             ) 3.13(يتضح من الجدول رقم     

  . المريض للحصول على الخدمةيتحملها

أن تعيين موظف تذاكر جديـد ال يحـسن الوضـع           ) 3.11،3.12،3.13(يتضح من الجداول    

الحالي للنظام سواء من ناحية عدد المخدومين، أو الوقت الذي يمضيه المريض داخل النظـام،        

  : قائلةأو التكاليف التي يتحملها للحصول على الخدمة، مما يترتب عليه قبول الفرضية ال

  .ال يوجد عالقة بين عدد الموظفين في شباك التذاكر وتحسين الوضع الحالي للنظام
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  :الفرض الثالث

ال يوجد عالقة بين عدد أطباء األطفال وتحسين الوضع الحالي للنظام، بفرض إضافة طبيـب              

  :كالتالي) 3.16-3.15 -3.14( كما في الجداول  كانت النتائجأطفال جديد

  

  )3.14(جدول رقم 

عدد المرضى الداخلون إلى مركز الرعاية األولية والخارجون من النظام بعد الحصول على 

  )2 أطباء بدال من 3(الخدمة خالل الفترة الصباحية بإضافة طبيب أطفال جديد

  المغادرون بإضافة طبيب أطفال  المغادرون  القادمون بإضافة طبيب أطفال  القادمون  طالب الخدمة

  64  67  179  175  كبار

  29  23  72  76  أطفال

  26  28  29  31  عالج طبيعي

  27  29  75  71  أسنان

  146  147  355  353  المجموع الكلي

  

أن إضافة طبيب أطفال لم يؤثر على عدد األطفال المغـادرين           ) 3.14(يتضح من الجدول رقم     

  .للنظام
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  )3.15(جدول رقم 

 الخدمة محسوبا بالدقائق بعد إضافة الوقت الذي يمضيه المريض داخل النظام للحصول على

 طبيب أطفال جديد

طالب 

 الخدمة

وقت 

 الخدمة

وقت الخدمة 

بإضافة طبيب 

 أطفال

وقت 

 االنتظار

وقت االنتظار 

بإضافة طبيب 

 أطفال

الوقت 

 الكلي

الوقت الكلي 

بإضافة طبيب 

 أطفال

 116.5 113.6 92.2 92.7 24.3 23.8 كبار

 113.8 130.6 82.9 102.6 30.9 28 أطفال

عالج 

 طبيعي

21.7 21.4 12.3 11.2 33.1 32.6 

 115.5 120.4 91.4 95.9 24.1 24.1 أسنان

المجموع 

 الكلي

97.6 100.7 303.5 277.7 393.3 378.4 

  

أن وقت انتظار المرضى لم يتحسن باضـافة طبيـب أطفـال        ) 3.15(يتضح من الجدول رقم     

  .جديد
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  )3.16(جدول رقم 

يتحملها المريض للحصول على الخدمة محسوبة بالشيكل بعد إضافة طبيب التكاليف التي 

 أطفال جديد

طالب 

 الخدمة

تكاليف 

 الخدمة

تكاليف الخدمة 

بإضافة طبيب 

 أطفال

تكاليف 

 االنتظار

تكاليف االنتظار 

بإضافة طبيب 

 أطفال

التكاليف 

 الكلية

التكاليف الكلية 

بإضافة طبيب 

 أطفال

 35.3 34.5 23 22.4 12.3 12 كبار

 27.3 28.7 13.8 16.3 13.5 12.4 أطفال

عالج 

 طبيعي

9.5 9.4 3.8 2.8 13.4 12.2 

 35.3 34.5 22.9 22 12.4 12.4 أسنان

 110.1 110.1 62.5 63.5 47.6 46.3 المجموع

أن إلضافة طبيب أطفال لم يخفض التكـاليف التـي يتحملهـا       ) 3.16(يتضح من الجدول رقم     

  .لخدمةالمرضى للحصول على ا

أن إضافة طبيب أطفال جديد ال يحسن       ) 3.14،3.15،3.16(نالحظ من الجداول الثالثة السابقة      

ال يوجد عالقة بين عدد األطفـال  : مما يترتب عليه قبول الفرضية القائلة الوضع الحالي للنظام    

  .وتحسين الوضع الحالي للنظام
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  :الفرض الرابع

  ان وتحسين الوضع الحالي للنظام ال يوجد عالقة بين عدد أطباء األسن

 )3.19، 3.17،3.18( كا فـي الجـداول   بفرض إضافة طبيب أسنان جديد للنظام كانت النتائج      

  :كالتالي

  )3.17(جدول رقم 

عدد المرضى الداخلون إلى مركز الرعاية األولية والخارجون من النظام بعد الحصول على 

  نان جديدالخدمة خالل الفترة الصباحية بإضافة طبيب أس

 

 المغادرون بإضافة طبيب أسنان المغادرون القادمون بإضافة طبيب أسنان القادمون طالبي الخدمة

 64 67 178 175 كبار

 23 23 74 76 أطفال

 28 28 31 31 عالج طبيعي

 40 29 72 71 أسنان

 155 147 355 353 المجموع الكلي

  

ا مرضـى األسـنان قـد تحـسن         أن عدد لمرضى وخصوص   ) 3.17(يتضح من الجدول رقم     

  .بإضافة طبيب أسنان
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  )3.18(جدول رقم 

الوقت الذي يمضيه المريض داخل النظام للحصول على الخدمة محسوبا بالدقائق بعد إضافة 

 طبيب أسنان جديد

طالب 

 الخدمة

وقت 

 الخدمة

وقت الخدمة 

بإضافة طبيب 

 أسنان

وقت 

 االنتظار

وقت االنتظار 

بإضافة طبيب 

 أسنان

قت الو

 الكلي

الوقت الكلي 

بإضافة طبيب 

 أسنان

 117 113.6 93 92.7 24 23.8 كبار

 129.9 130.6 102 102.6 27.9 28 أطفال

عالج 

 طبيعي

21.7 21.4 12.3 12 33.7 33.4 

 87.3 120.4 63.5 95.9 23.8 24.1 أسنان

المجموع 

 الكلي

97.6 97.1 303.5 270.5 398.3 367.6 

  

أن الوقت الذي يقضيه المرضى في النظام انخفـض بإضـافة        ) 3.18(يتضح من الجدول رقم     

  .طبيب أسنان
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  )3.19(جدول رقم 

 بالتكاليف التي يتحملها المريض للحصول على الخدمة محسوبة بالشيكل بعد إضافة طبي

 أسنان جديد

طالب 

 الخدمة

تكاليف 

 الخدمة

تكاليف الخدمة 

بإضافة طبيب 

 أسنان

تكاليف 

 االنتظار

يف االنتظار تكال

بإضافة طبيب 

 أسنان

التكاليف 

 الكلية

التكاليف الكلية 

بإضافة طبيب 

 أسنان

 36.3 34.5 24.1 22.4 12.2 12 كبار

 29.7 28.7 17.3 16.3 12.3 12.4 أطفال

عالج 

 طبيعي

9.5 9.4 3.8 3 13.4 12.4 

 28.2 34.5 15.9 22 12.3 12.4 أسنان

 106.6 110.1 60.3 63.5 46.2 46.3 المجموع

  

أن التكاليف التي يتحملها المريض؛ تحسنت بإضـافة طبيـب          ) 3.19(يتضح من الجدول رقم     

  .أسنان جديد

  أن إضافة طبيب أسنان جديد يحسن النظام الحـالي         )3.17،3.18،3.19(نالحظ من الجداول    

مما يترتب عليه رفض الفرضـية       )الوقت الذي يمضيه المريض داخل النظام     -العدد-التكاليف(

  .ال يوجد عالقة بين عدد أطباء األسنان وتحسين الوضع الحالي للنظام: القائلة
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  :الفرض الخامس

  . ال يوجد عالقة بين عدد األطباء العاميين وتحسين الوضع الحالي للنظام

، 3.20(كما في الجداول    كانت النتائج   ) 4 أطباء بدال من     5( بفرض إضافة طبيب عام للنظام      

  :اليكالت) 3.22، 3.21

  )3.20(جدول رقم 

عدد المرضى الداخلون إلى مركز الرعاية األولية والخارجون من النظام بعد الحصول على 

 .الخدمة خالل الفترة الصباحية بإضافة طبيب عام جديد

 المغادرون بإضافة طبيب عام المغادرون القادمون بإضافة طبيب عام القادمون طالبي الخدمة

 65 67 174 175 كبار

 28 23 72 76 طفالأ

 28 28 32 31 عالج طبيعي

 27 29 71 71 أسنان

 148 147 349 353 المجموع الكلي

  

أن إضافة طبيب عام لم يؤثر على عدد المرضى المغـادرين           ) 3.20(يتضح من الجدول رقم     

  .للنظام
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  )3.21(جدول رقم 

با بالدقائق بعد إضافة الوقت الذي يمضيه المريض داخل النظام للحصول على الخدمة محسو

 .طبيب عام جديد

طالب 

 الخدمة

وقت 

 الخدمة

وقت الخدمة 

بإضافة طبيب 

 عام

وقت 

 االنتظار

وقت االنتظار 

 بإضافة طبيب عام

الوقت 

 الكلي

الوقت الكلي 

 بإضافة طبيب عام

 113 113.6 88.2 92.7 24.8 23.8 كبار

 117.3 136.2 88.2 102.6 29 28 أطفال

عالج 

 طبيعي

21.7 21.4 12.3 12.9 33.1 34.3 

 116.8 120.4 92.9 95.9 23.8 24.1 أسنان

المجموع 

 الكلي

97.6 99 303.5 282.2 393.3 381.4 

  

أن إضافة طبيب عام لم يؤثر علـى الوقـت الـذي يمـضيه              ) 3.21(يتضح من الجدول رقم     

  .المريض داخل النظام للحصول على الخدمة
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  )3.22(جدول رقم 

التي يتحملها المريض للحصول على الخدمة محسوبة بالشيكل بعد إضافة طبيب عام التكاليف 

 جديد

طالب 

 الخدمة

تكاليف 

 الخدمة

تكاليف الخدمة 

بإضافة طبيب 

 عام

تكاليف 

 االنتظار

تكاليف االنتظار 

بإضافة طبيب 

 عام

التكاليف 

 الكلية

التكاليف الكلية 

 بإضافة طبيب عام

 34.5 34.5 22 22.4 12.4 12 كبار

 27.1 28.7 14.7 16.3 12.4 12.4 أطفال

عالج 

 طبيعي

9.5 9.4 3.8 3.2 13.4 12.6 

 35.5 34.5 23.2 22 12.3 12.4 أسنان

 109.7 110.1 63.1 63.5 46.5 46.3 المجموع

  

أن إضافة طبيب عام لم يؤثر على التكاليف التي يتحملها المريض           ) 3.22(يتضح من الجدول    

  .للحصول على الخدمة

عـدد  ( إضافة طبيب عام لم يحسن النظام الحالي          أن )3.20،3.21،3.22(يتضح من الجداول    

مما يترتـب عليـه    )  التكاليف -الوقت الذي يمضيه المريض داخل النظام     -المرضى المغادرين 

 يوجد عالقة بين عدد األطباء العـاميين وتحـسين الوضـع الحـالي     ال: الفرضية القائلة  قبول

  .للنظام

                   



  75

  :الفرض السادس

  : ال يوجد عالقة بين عدد الموظفين في الملفات وتحسين الوضع الحالي للنظام

  :وهذا الفرض األساسي يتفرع عنه فروض ثانوية

  . ال يوجد عالقة بين عدد الموظفين في ملفات الكبار وتحسين الوضع الحالي للنظام-6.1

 كانت النتائج كمـا فـي       )2 بدال من    ينموظف 3 (بفرض إضافة موظف ملفات كبار جديد     

  :كالتالي) 3.25، 3.24، 3.23(الجداول 

  )3.23(جدول رقم 

عدد المرضى الداخلون إلى مركز الرعاية األولية والخارجون من النظام بعد الحصول على 

 .الخدمة خالل الفترة الصباحية بإضافة موظف ملفات كبار جديد

ضافة موظف ملفات القادمون بإ القادمون طالبي الخدمة

 كبار

المغادرون بإضافة موظف ملفات  المغادرون

 كبار

 67 67 183 175 كبار

 23 23 72 76 أطفال

 26 28 28 31 عالج طبيعي

 29 29 73 71 أسنان

المجموع 

 الكلي

353 356 147 145 

  

أن إضافة موظف ملفات كبار لم يؤثر على عـدد المرضـى            ) 3.23(يتضح من الجدول رقم     

  .غادرين للنظامالم
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  )3.24(جدول رقم 

الوقت الذي يمضيه المريض داخل النظام للحصول على الخدمة محسوبا بالدقائق بعد إضافة 

 .موظف ملفات كبار جديد

طالب 

 الخدمة

وقت 

 الخدمة

وقت الخدمة 

بإضافة موظف 

 ملفات كبار

وقت 

 االنتظار

وقت االنتظار 

بإضافة موظف 

 ملفات كبار

الوقت 

 الكلي

 الكلي الوقت

بإضافة موظف 

 ملفات كبار

 118.7 113.6 94.9 92.7 23.8 23.8 كبار

 122.4 130.6 94.5 102.6 27.9 28 أطفال

عالج 

 طبيعي

21.7 21.7 12.3 11 33.1 32.7 

 120.5 120.4 96.3 95.9 24.2 24.1 أسنان

المجموع 

 الكلي

97.6 96.6 303.5 296.7 393.3 394.3 

  

أن إضافة موظف ملفات كبار لم يؤثر على الوقت الـذي           ) 3.24(يتضح من الجدول رقم     

  .يمضيه المريض داخل النظام للحصول على الخدمة
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  )3.25(جدول رقم 

التكاليف التي يتحملها المريض للحصول على الخدمة محسوبة بالشيكل بعد إضافة موظف 

 ملفات كبار جديد

طالب 

 الخدمة

تكاليف 

 الخدمة

تكاليف الخدمة 

فة موظف بإضا

 ملفات كبار

تكاليف 

 االنتظار

تكاليف االنتظار 

بإضافة موظف 

 ملفات كبار

التكاليف 

 الكلية

التكاليف الكلية 

بإضافة موظف 

 ملفات كبار

 35.8 34.5 23.7 22.4 12 12 كبار

 28 28.7 15.7 16.3 12.3 12.4 أطفال

عالج 

 طبيعي

9.5 9.5 3.8 2.7 13.4 12.3 

 36.6 34.5 24 22 12.5 12.4 أسنان

 112.7 110.1 66.1 63.5 46.3 46.3 المجموع

أن إضافة موظف ملفات كبار لم يؤثر على التكاليف التي          ) 3.25(يتضح من الجدول رقم     

  .يتحملها المرضى للحصول على الخدمة

أن إضافة موظف ملفـات كبـار لـم يحـسن      ) 3.25،  3.24،  3.23(يتضح من الجداول    

مما يترتـب عليـه     )  التكاليف - الوقت -د المرضى المغادرين  عد( الوضع الحالي للنظام    

ال يوجد عالقة بين عدد الموظفين في ملفات الكبار وتحسين الوضع           : قبول الفرضية القائلة  

   .الحالي للنظام
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  :6.2الفرض 

 وتحسين الوضع الحالي    لجد عالقة بين عدد الموظفين في ملفات األطفا       ال يو 

  .للنظام

كانت النتائج كما فـي الجـداول      ) 2 بدال من    3(ملفات أطفال جديد    بفرض إضافة موظف    

  :كالتالي) 3.28، 3.27، 3.26(

  )3.26(جدول رقم 

عدد المرضى الداخلون إلى مركز الرعاية األولية والخارجون من النظام بعد الحصول على 

 .الخدمة خالل الفترة الصباحية بإضافة موظف ملفات أطفال جديد

القادمون بإضافة موظف ملفات  لقادمونا طالبي الخدمة

 أطفال

المغادرون بإضافة موظف ملفات  المغادرون

 أطفال

 69 67 181 175 كبار

 23 23 73 76 أطفال

 28 28 31 31 عالج طبيعي

 29 29 72 71 أسنان

المجموع 

 الكلي

353 357 147 149 

ال لم يؤثر علـى عـدد       أن إضافة موظف جديد لملفات األطف     ) 3.26(يتضح من الجدول رقم     

  .المرضى المغادرين للنظام
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  )3.27(جدول رقم 

الوقت الذي يمضيه المريض داخل النظام للحصول على الخدمة محسوبا بالدقائق بعد إضافة 

 موظف ملفات أطفال جديد

طالب 

 الخدمة

وقت 

 الخدمة

وقت الخدمة 

بإضافة موظف 

 ملفات أطفال

وقت 

 االنتظار

وقت االنتظار 

وظف بإضافة م

 ملفات أطفال

الوقت 

 الكلي

الوقت الكلي 

بإضافة موظف 

 ملفات أطفال

 112.2 113.6 88.7 92.7 23.5 23.8 كبار

 125.2 130.6 97.1 102.6 28.1 28 أطفال

عالج 

 طبيعي

21.7 21.7 12.3 12.1 33.1 33.7 

 111.4 120.4 87.6 95.9 23.7 24.1 أسنان

المجموع 

 الكلي

97.6 97 303.5 285.5 393.3 382.5 

  

أن إضافة موظف ملفات أطفال ال يؤثر علـى الوقـت الـذي       ) 3.27(يتضح من الجدول رقم     

  .يمضيه المريض داخل النظام للحصول على الخدمة

  

  

  

  

  



  80

  )3.28(جدول رقم 

التكاليف التي يتحملها المريض للحصول على الخدمة محسوبة بالشيكل بعد إضافة موظف 

 ملفات أطفال جديد

طالب 

 دمةالخ

تكاليف 

 الخدمة

تكاليف الخدمة 

بإضافة موظف 

 ملفات أطفال

تكاليف 

 االنتظار

تكاليف االنتظار 

بإضافة موظف 

 ملفات أطفال

التكاليف 

 الكلية

التكاليف الكلية 

بإضافة موظف 

 ملفات أطفال

 34.1 34.5 22.2 22.4 11.9 12 كبار

 28.6 28.7 16.2 16.3 12.4 12.4 أطفال

عالج 

 طبيعي

9.5 9.5 3.8 3 13.4 12.5 

 34.1 34.5 21.9 22 12.2 12.4 أسنان

 109.3 110.1 63.3 63.5 46 46.3 المجموع

  

أن إضافة موظف ملفات أطفال جديد لم يؤثر على التكـاليف           ) 3.28(يتضح من الجدول رقم     

  .التي يتحملها المريض للحصول على الخدمة

 ملفات أطفال جديد لم يحسن النظـام        إضافة موظف أن  ) 3.26،3.27،28(يتضح من الجداول    

ال يوجـد عالقـة   :مما يترتب عليه قبو الفرضية القائلة) تكاليف– وقت  -عدد مغادرين (الحالي  

  .بين عدد الموظفين في ملفات األطفال وتحسين الوضع الحالي للنظام
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  :6.3الفرض 

) 2  موظفين بـدال مـن  3( في ملفات األسنان نال يوجد عالقة بين عدد الموظفي 

  .وتحسين الوضع الحالي للنظام

، 3.30،  3.29(بفرض اضافة موظف جديد لملفات األسنان كانت النتائج كما فـي الجـداول              

  :كالتالي) 3.31

  )3.29(جدول رقم 

عدد المرضى الداخلون إلى مركز الرعاية األولية والخارجون من النظام بعد الحصول على 

 .وظف ملفات أسنان جديدالخدمة خالل الفترة الصباحية بإضافة م

القادمون بإضافة   موظف ملفات  القادمون طالبي الخدمة

 أسنان

المغادرون بإضافة موظف ملفات  المغادرون

 أسنان

 65 67 178 175 كبار

 23 23 73 76 أطفال

 28 28 32 31 عالج طبيعي

 29 29 75 71 أسنان

المجموع 

 الكلي

353 358 147 145 

  

أن إضافة موظف ملفات أسنان جديد لـم يـؤثر علـى عـدد     ) 3.29 (يتضح من الجدول رقم   

  .المرضى المغادرين للنظام
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  )3.30(جدول رقم 

الوقت الذي يمضيه المريض داخل النظام للحصول على الخدمة محسوبا بالدقائق بعد إضافة 

 موظف ملفات أسنان جديد

طالب 

 الخدمة

وقت 

 الخدمة

وقت الخدمة 

بإضافة موظف 

 ملفات أسنان

وقت 

 االنتظار

وقت االنتظار 

بإضافة موظف 

  أسنانملفات

الوقت 

 الكلي

الوقت الكلي 

بإضافة موظف 

 ملفات أسنان

 115.3 113.6 91.9 92.7 23.3 23.8 كبار

 127.7 130.6 99.6 102.6 28 28 أطفال

عالج 

 طبيعي

21.7 21.5 12.3 11.2 33.1 32.7 

 114.5 120.4 90.7 95.9 23.7 24.1 أسنان

لمجموع ا

 الكلي

97.6 96.5 303.5 293.4 393.3 390.2 

  

أن إضافة موظف ملفات أسنان جديد لم يؤثر على الوقت الذي           ) 3.30(يتضح من الجدول رقم     

  .يمضيه المريض داخل النظام للحصول على الخدمة
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  )3.31(جدول رقم 

عد إضافة موظف التكاليف التي يتحملها المريض للحصول على الخدمة محسوبة بالشيكل ب

 ملفات أسنان جديد

طالب 

 الخدمة

تكاليف 

 الخدمة

تكاليف الخدمة 

بإضافة موظف 

 ملفات أسنان

تكاليف 

 االنتظار

تكاليف االنتظار 

بإضافة موظف 

 ملفات أسنان

التكاليف 

 الكلية

التكاليف الكلية 

بإضافة موظف 

 ملفات أسنان

 34.8 34.5 22.9 22.4 11.9 12 كبار

 28.9 28.7 16.6 16.3 12.3 12.4 أطفال

عالج 

 طبيعي

9.5 9.4 3.8 2.8 13.4 12.2 

 34.9 34.5 22.7 22 12.2 12.4 أسنان

 110.8 110.1 65 63.5 45.8 46.3 المجموع

أن إضافة موظف ملفات أسنان جديد لم يؤثر علـى التكـاليف   ) 3.31(يتضح من الجدول رقم   

  .التي يتحملها المريض للحصول على الخدمة

أن إضافة موظف ملفات أسنان جديد لم يحسن النظام         ) 3.29،3.30،3.31( من الجداول    يتضح

ال يوجد عالقة   :مما يترتب عليه قبول الفرضية القائلة     )  تكاليف - وقت -عدد مغادرين ( الحالي  

  .بين عدد الموظفين في ملفات األسنان وتحسين الوضع الحالي للنظام
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  :6.4الفرض 

ادة ترتيب الموظفين في الملفات وتحسين الوضع الحـالي         ال يوجد عالقة بين إع    

  .للنظام

، 3.33،  3.32(بفرض إعادة ترتيب الموظفين في الملفات كانت النتائج كمـا فـي الجـداول               

  :كالتالي) 3.34

  )3.32(جدول رقم 

عدد المرضى الداخلون إلى مركز الرعاية األولية والخارجون من النظام بعد الحصول على 

 .ل الفترة الصباحية بإعادة ترتيب موظفي الملفاتالخدمة خال

القادمون بإعادة ترتيب موظفي  القادمون طالبي الخدمة

 الملفات

المغادرون باعادة ترتيب موظفي  المغادرون

 الملفات

 66 67 180 175 كبار

 22 23 76 76 أطفال

 28 28 30 31 عالج طبيعي

 28 29 75 71 أسنان

المجموع 

 الكلي

353 361 147 144 

أن إعادة ترتين الموظفين في الملفات لم يـؤثر علـى عـدد             ) 3.32(يتضح من الجدول رقم     

  .المرضى المغادرين للنظام
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  )3.33(جدول رقم 

الوقت الذي يمضيه المريض داخل النظام للحصول على الخدمة محسوبا بالدقائق بعد إعادة 

 ترتيب موظفي الملفات

طالب 

 الخدمة

وقت 

 الخدمة

 الخدمة وقت

بإعادة ترتيب 

 موظفي الملفات

وقت 

 االنتظار

وقت االنتظار 

بإعادة ترتيب 

 موظفي الملفات

الوقت 

 الكلي

الوقت الكلي بإعادة 

ترتيب موظفي 

 الملفات

 116.9 113.6 93 92.7 23.9 23.8 كبار

 130.3 130.6 102.8 102.6 27.4 28 أطفال

عالج 

 طبيعي

21.7 21.7 12.3 11.1 33.1 33.8 

 113 120.4 89 95.9 24 24.1 أسنان

المجموع 

 الكلي

97.6 97 303.5 295.9 393.3 292.3 

  

أن إعادة ترتيب الموظفين في الملفات لم يؤثر علـى الوقـت            ) 3.33(يتضح من الجدول رقم     

 .الذي يمضيه المريض في النظام للحصول على الخدمة
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  )3.34(جدول رقم 

 يض للحصول على الخدمة محسوبة بالشيكل بإعادة ترتيب موظفالتكاليف التي يتحملها المري

 الملفات

طالب 

 الخدمة

تكاليف 

 الخدمة

تكاليف الخدمة 

بإعادة ترتيب 

 موظفي الملفات

تكاليف 

 االنتظار

تكاليف االنتظار 

بإعادة ترتيب 

 موظفي الملفات

التكاليف 

 الكلية

التكاليف الكلية 

بإعادة ترتيب 

 موظفي الملفات

 35.4 34.5 23.3 22.4 12.1 12 كبار

 29.2 28.7 17.1 16.3 12.1 12.4 أطفال

عالج 

 طبيعي

9.5 9.5 3.8 3.8 13.4 13.4 

 34.6 34.5 22.2 22 12.4 12.4 أسنان

 112.6 110.1 66.4 63.5 46.1 46.3 المجموع

يف أن إعادة ترتيب الموظفين في الملفات لم يؤثر على التكـال          ) 3.34(يتضح من الجدول رقم     

  ،التي يتحملها المريض للحصول على الخدمة

إعادة ترتيب موظفي الملفات لم يحـسن النظـام         أن  ) 3.32،3.33،3.34(يتضح من الجداول    

  :مما ترتب عليه قبول الفرضية القائلة)  تكاليف- وقت-عدد مغادرين( الحالي 

  ..الي للنظامال يوجد عالقة بين إعادة ترتيب الموظفين في الملفات وتحسين الوضع الح
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  :الفرض السابع

  . التسجيل وتحسين الوضع الحالي للنظامي ال يوجد عالقة بين عدد موظف

، 3.35(كانت النتائج كما في الجـداول       )  بدال من واحد   2(بفرض إضافة موظف تسجيل جديد      

  :كالتالي) 3.37، 3.36

  )3.35(جدول رقم 

والخارجون من النظام بعد الحصول على عدد المرضى الداخلون إلى مركز الرعاية األولية 

 .الخدمة خالل الفترة الصباحية بإضافة موظف تسجيل جديد

 المغادرون بإضافة موظف تسجيل المغادرون القادمون بإضافة موظف تسجيل القادمون طالبي الخدمة

 67 67 181 175 كبار

 22 23 74 76 أطفال

 29 28 31 31 عالج طبيعي

 29 29 73 71 أسنان

 147 147 359 353 المجموع الكلي

  

أن إضافة موظف تسجيل جديد لم يؤثر على عـدد المرضـى    ) 3.35(يتضح من الجدول رقم     

 .المغادرين للنظام
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  )3.36(جدول رقم 

الوقت الذي يمضيه المريض داخل النظام للحصول على الخدمة محسوبا بالدقائق بعد إضافة 

 موظف تسجيل جديد

طالب 

 الخدمة

 وقت

 الخدمة

وقت الخدمة 

بإضافة موظف 

 تسجيل

وقت 

 االنتظار

وقت االنتظار 

بإضافة موظف 

 تسجيل

الوقت 

 الكلي

الوقت الكلي 

بإضافة موظف 

 تسجيل

 111.5 113.6 87.6 92.7 23.9 23.8 كبار

 128.3 130.6 99.6 102.6 28.7 28 أطفال

عالج 

 طبيعي

21.7 21.6 12.3 11.2 33.1 32.8 

 114.2 120.4 90.3 95.9 23.9 24.1 أسنان

المجموع 

 الكلي

97.6 98,1 303.5 288.7 393.3 386.8 

  

أن إضافة موظف تسجيل جديد لم يؤثر علـى الوقـت الـذي          ) 3.36(يتضح من الجدول رقم     

  .يمضيه المريض داخل النظام للحصول الخدمة
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  )3.37(جدول رقم 

 محسوبة بالشيكل بعد إضافة موظف التكاليف التي يتحملها المريض للحصول على الخدمة

 تسجيل جديد

طالب 

 الخدمة

تكاليف 

 الخدمة

تكاليف الخدمة 

بإضافة موظف 

 تسجيل

تكاليف 

 االنتظار

تكاليف االنتظار 

بإضافة موظف 

 تسجيل

التكاليف 

 الكلية

التكاليف الكلية 

بإضافة موظف 

 تسجيل

 34 34.5 21.9 22.4 12.1 12 كبار

 29.2 28.7 16.6 16.3 12.6 12.4 أطفال

عالج 

 طبيعي

9.5 9.5 3.8 2.8 13.4 12.7 

 34.9 34.5 22.6 22 12.3 12.4 أسنان

 110.8 110.1 63.9 63.5 46.5 46.3 المجموع

أن إضافة موظف تسجيل جديد لم يؤثر على التكـاليف التـي            ) 3.37(يتضح من الجدول رقم     

  .يتحملها المريض للحصول على الخدمة

  إضافة موظف تسجيل جديد لم يحسن النظامأن ) 3.35،3.36،3.37( يتضح من الجداول 

  :مما ترتب علي قبول الفرضية القائلة)  تكاليف- وقت-عدد مغادرين (

  .ال يوجد عالقة بين عدد موظفي التسجيل وتحسين الوضع الحالي للنظام
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  :الخالصة

  : الدراسةتيظهر ملخص جميع نتائج اختبار فرضيا)  3.38(الجدول رقم 

  )3.38(جدول رقم 

  .نتائج اختبار فرضيات الدراسة

  النتيجة  الفرضيات  الرقم 

  مرفوض  ال يوجد عالقة بين عدد شبابيك الصيدلية وتحسين الوضع الحالي للنظام  1

  مقبول  ال يوجد عالقة بين عدد الموظفين في شباك التذاكر وتحسين الوضع الحالي للنظام  2

  مقبول  .ء األطفال وتحسين الوضع الحالي للنظامال يوجد عالقة بين عدد أطبا  3

  مرفوض  ال يوجد عالقة بين عدد أطباء السنان وتحسين الوضع الحالي للنظام  4

  مقبول  .ال يوجد عالقة بين عدد األطباء العاميين وتحسين الوضع الحالي للنظام  5

  مقبول  .للنظامال يوجد عالقة بين عدد الموظفين في الملفات وتحسين الوضع الحالي   6

  مقبول  .ال يوجد عالقة بين عدد الموظفين في ملفات الكبار وتحسين الوضع الحالي للنظام  6.1

  مقبول  .ال يوجد عالقة بين عدد الموظفين في ملفات األطفال وتحسين الوضع الحالي للنظام  6.2

  مقبول  .الي للنظامال يوجد عالقة بين عدد الموظفين في ملفات األسنان وتحسين الوضع الح  6.3

  مقبول  ال يوجد عالقة بين إعادة ترتيب الموظفين في الملفات وتحسين الوضع الحالي للنظام  6.4

  مقبول  .ال يوجد عالقة بين عدد الموظفين في التسجيل وتحسين الوضع الحالي للنظام  7
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  الفصل الرابع

  

  .البدائل المقترحة لتحسين النظام الحالي: المبحث األول

  

النظام المقترح والتوصيات: المبحث الثاني
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  المبحث األول

  :البدائل المقترحة لتحسين النظام الحالي

  :أوالً

  :المقدمة

 في حد ذاته، والمحاكـاة تـساعدنا         مستقالً البدائل لتحسين النظام متعددة، وكل بديل يعتبر حالً       

ل النظـام الوقـت والجهـد    على اختبار هذا البديل للتعرف على مزاياه وعيوبه بدون أن يتحم          

  .  عدة بدائل لتحسين النظامالباحثةوالتكاليف المصاحبة لكل بديل، وتعرض 

  :ثانياً

  :البدائل

عند اختبار البدائل تظهر النتائج الحقيقية للنظام، ويظهر تأثير الفرض على الفروض األخرى،             

ذلك للعالقة الجزئيـة    وسنالحظ عند اختبار البدائل، اقتراح بديل يحتوى على فرض مقبول؛ و          

التي يؤثر بها الفرض على باقي الفروض في النظام، فالنظام كل متكامل يتغير مع كل بـديل                 

  .ويصبح كنظام جديد

  :البديل األول

  . أسنان جديدإضافة شباك صيدلية جديد، وطبيب

، 4.1(بفرض إضافة شباك صيدلية جديد، وطبيب أسنان جديد كانت النتائج كما في الجداول 

  :كالتالي) 4.3، 4.2
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 )4.1(جدول رقم 

عدد المرضى الداخلون إلى مركز الرعاية األولية والخارجون من النظام بعد الحصول على 

 . أسنان جديدوطبيبالخدمة خالل الفترة الصباحية بإضافة شباك صيدلية جديد، 

القادمون بإضافة شباك  القادمون طالب الخدمة

صيدلية وطبيب 

 أسنان

المغادرون بإضافة شباك  نالمغادرو

 صيدلية وطبيب أسنان

 97 67 182 175 كبار

 44 23 75 76 أطفال

 28 28 31 31 عالج طبيعي

 47 29 73 71 أسنان

 216 147 361 353 المجموع الكلي

  

أن إضافة شباك جديد للصيدلية، وطبيب أسنان جديد أثر ايجابيا          ) 4.1(يتضح من الجدول رقم     

 .المغادرين للنظامعلى عدد المرضى 
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  )4.2(جدول رقم 

الوقت الذي يمضيه المريض داخل النظام للحصول على الخدمة محسوبا بالدقائق بعد إضافة 

 .شباك صيدلية وطبيب أسنان

طالب 

 الخدمة

وقت 

الخد

 مة

وقت الخدمة 

بإضافة شباك 

صيدلية 

 وطبيب أسنان

وقت 

االنتظ

 ار

وقت االنتظار 

بإضافة شباك 

طبيب صيدلية و

 أسنان

الوقت 

 الكلي

الوقت الكلي بإضافة 

شباك صيدلية 

 وطبيب أسنان

 87.4 113.6 64 92.7 23.3 23.8 كبار

 78.8 130.6 49.5 108.6 29.3 28 أطفال

عالج 

 طبيعي

21.7 21.5 12.3 12.1 33.1 33.5 

 78.8 120.4 54.3 95.9 24.5 24.1 أسنان

المجموع 

 الكلي

97.6 98.6 303.5 179.9 393.3 278.5 

  

أن إضافة شباك صيدلية جديد، وطبيب أسنان جديد أثر ايجابيـا           ) 4.2(يتضح من الجدول رقم     

  .على الوقت الذي يمضيه المريض داخل النظام للحصول على الخدمة
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 )4.3(جدول رقم 

التكاليف التي يتحملها المريض للحصول على الخدمة محسوبة بالشيكل بعد إضافة شباك 

 وطبيب أسنانصيدلية 

طالب 

 الخدمة

تكاليف 

الخدم

 ة

تكاليف الخدمة 

بإضافة شباك 

صيدلية 

 وطبيب أسنان

تكاليف 

االنتظا

 ر

تكاليف االنتظار 

بإضافة شباك 

صيدلية 

 وطبيب أسنان

التكاليف 

 الكلية

التكاليف الكلية 

بإضافة شباك 

صيدلية 

 وطبيب أسنان

 27.9 34.5 16 22.4 11.9 12 كبار

 20.8 28.7 8.2 16.3 12.6 12.4 أطفال

عالج 

 طبيعي

9.5 9.4 3.8 3 13.4 12.4 

 26.2 34.5 13.6 22 12.6 12.4 أسنان

 87.3 119.63 40.8 73.81 46.5 46.3 المجموع

أن إضافة شباك جديد للصيدلية، وطبيب أسنان جديـد خفـض           ) 4.3(يتضح من الجدول رقم     

  .التكاليف التي يتحملها المريض للحصول على الخدمة

  أن البديل األول أفضل كثيرا من الوضع الحالي للنظام ) 4.1،4.2،4.3( من الجداول يتضح

  :وبحساب التكاليف الكلية التي يتحملها النظام كانت النتائج كالتالي

  يوم/شيكل8970.44=التكاليف الكلية

      يوم/شيكل2519.68= تكاليف النظام

  ميو/ شيكل6450.76= تكاليف انتظار طالبي الخدمة
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  :البديل الثاني

  . أسنان جديدإضافة شباكين للصيدلية ، وطبيب

، 4.4( أطباء أسنان  كانت النتائج كما في الجداول 3 شبابيك للصيدلية، و 3بفرض وجود 

  :كالتالي) 4.6، 4.5

 )4.4(جدول رقم 

عدد المرضى الداخلون إلى مركز الرعاية األولية والخارجون من النظام بعد الحصول على 

 . أسنان جديدوطبيبصيدلية ، لل ينخدمة خالل الفترة الصباحية بإضافة شباكال

القادمون بإضافة  القادمون طالب الخدمة

 صيدلية وطبيب ينشباك

 أسنان

المغادرون بإضافة  المغادرون

 صيدلية وطبيب ينشباك

 أسنان

 102 67 184 175 كبار

 46 23 70 76 أطفال

 28 28 31 31 عالج طبيعي

 48 29 76 71 أسنان

 224 147 361 353 المجموع الكلي

  

أن إضافة شباكين جديد للصيدلية، وطبيب أسـنان جديـد أثـر            ) 4.4(يتضح من الجدول رقم     

 .ايجابيا على عدد المرضى المغادرين للنظام
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  )4.5(جدول رقم 

ضافة الوقت الذي يمضيه المريض داخل النظام للحصول على الخدمة محسوبا بالدقائق بعد إ

 .صيدلية وطبيب أسنانلل ينشباك

طالب 

 الخدمة

وقت 

 الخدمة

وقت الخدمة 

 ينبإضافة شباك

صيدلية وطبيب 

 أسنان

وقت 

 االنتظار

وقت االنتظار 

 ينبإضافة شباك

صيدلية وطبيب 

 أسنان

الوقت 

 الكلي

الوقت الكلي بإضافة 

 صيدلية ينشباك

 وطبيب أسنان

 80.9 113.6 59.7 92.7 21.2 23.8 كبار

 73.8 130.6 45.5 102.6 28.3 28 طفالأ

عالج 

 طبيعي

21.7 21.3 12.3 10.9 33.1 32.3 

 78.5 120.4 54.8 95.9 23.7 24.1 أسنان

المجموع 

 الكلي

97.6 94.5 303.5 170.9 393.3 265.5 

  

أن إضافة شباكين جديدين للصيدلية، وطبيب أسنان جديـد أثـر     ) 4.5(يتضح من الجدول رقم     

  . الوقت الذي يمضيه المريض داخل النظام للحصول على الخدمةايجابيا على
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 )4.6(جدول رقم 

 ينالتكاليف التي يتحملها المريض للحصول على الخدمة محسوبة بالشيكل بعد إضافة شباك

 صيدلية وطبيب أسنانلل

طالب 

 الخدمة

تكاليف 

 الخدمة

تكاليف الخدمة 

 ينبإضافة شباك

صيدلية وطبيب 

 أسنان

تكاليف 

 النتظارا

تكاليف االنتظار 

 ينبإضافة شباك

صيدلية وطبيب 

 أسنان

التكاليف 

 الكلية

التكاليف الكلية 

 ينبإضافة شباك

صيدلية وطبيب 

 أسنان

 25.8 34.5 14.9 22.4 10.8 12 كبار

 19.7 28.7 7.6 16.3 12.2 12.4 أطفال

عالج 

 طبيعي

9.5 9.3 3.8 2.7 13.4 12.1 

 25.9 34.5 13.7 22 12.2 12.4 أسنان

 83.5 110.1 38.9 63.5 44.5 46.3 المجموع

أن إضافة شباكين جديدين للصيدلية، وطبيب أسنان جديد خفض         ) 4.6(يتضح من الجدول رقم     

  .التكاليف التي يتحملها المريض للحصول على الخدمة

  ام  أفضل كثيرا من الوضع الحالي للنظالثانيأن البديل ا) 4.4،4.5،4.6( من الجداول يتضح

  :وبحساب التكاليف الكلية التي يتحملها النظام كانت النتائج كالتالي

  يوم/شيكل 9611.49=التكاليف الكلية

      يوم/شيكل 2523.49= تكاليف النظام

  يوم/ شيكل 7088.00= تكاليف انتظار طالبي الخدمة
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  :البديل الثالث

  . أطباء أسنان جدد2إضافة شباك صيدلية جديد، عدد 

، 4.8، 4.7( أطباء أسنان، وشباكين للصيدلية كانت النتائج كما في الجداول 4بفرض وجود 

  :كالتالي) 4.9

 )4.7(جدول رقم 

عدد المرضى الداخلون إلى مركز الرعاية األولية والخارجون من النظام بعد الحصول على 

 . أسنانوطبيبيالخدمة خالل الفترة الصباحية بإضافة شباك صيدلية جديد، 

القادمون بإضافة شباك  القادمون ةطالب الخدم

  أسنانيصيدلية وطبيب

المغادرون بإضافة شباك  المغادرون

  أسنانيصيدلية وطبيب

 95 67 177 175 كبار

 44 23 75 76 أطفال

 27 28 30 31 عالج طبيعي

 56 29 70 71 أسنان

 222 147 352 353 المجموع الكلي

  

ك جديد للصيدلية، وطبيبي أسنان أثر ايجابيا على        أن إضافة شبا  ) 4.7(يتضح من الجدول رقم     

 .عدد المرضى المغادرين للنظام
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  )4.8(جدول رقم 

الوقت الذي يمضيه المريض داخل النظام للحصول على الخدمة محسوبا بالدقائق بعد إضافة 

 . أسنانيشباك صيدلية وطبيب

طالب 

 الخدمة

وقت 

 الخدمة

وقت الخدمة 

بإضافة شباك 

 يبصيدلية وطبي

 أسنان

وقت 

 االنتظار

وقت االنتظار 

بإضافة شباك 

 يصيدلية وطبيب

 أسنان

الوقت 

 الكلي

الوقت الكلي بإضافة 

شباك صيدلية 

  أسنانيوطبيب

 87.5 113.6 63.9 92.7 23.6 23.8 كبار

 82.2 130.6 53.1 102.6 29.2 28 أطفال

عالج 

 طبيعي

21.7 21.6 12.3 10.5 33.1 32.1 

 61.1 120.4 36.9 95.9 24.2 24.1 أسنان

المجموع 

 الكلي

97.6 98.6 303.5 164.4 393.3 262.9 

  

أن إضافة شباك صيدلية جديد، وطبيبي أسنان أثر ايجابيا علـى           ) 4.8(يتضح من الجدول رقم     

  .الوقت الذي يمضيه المريض داخل النظام للحصول على الخدمة
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 )4.9(جدول رقم 

للحصول على الخدمة محسوبة بالشيكل بعد إضافة شباك التكاليف التي يتحملها المريض 

  أسنانيصيدلية وطبيب

طالب 

 الخدمة

تكاليف 

 الخدمة

تكاليف الخدمة 

بإضافة شباك 

 يصيدلية وطبيب

 أسنان

تكاليف 

 االنتظار

تكاليف االنتظار 

بإضافة شباك 

 يصيدلية وطبيب

 أسنان

التكاليف 

 الكلية

التكاليف الكلية 

بإضافة شباك 

 يطبيبصيدلية و

 أسنان

 28 34.5 15.9 22.4 12 12 كبار

 21.4 28.7 8.8 16.3 12.6 12.4 أطفال

عالج 

 طبيعي

9.5 9.5 3.8 2.6 13.4 12.1 

 20.3 34.5 9.2 22 11.1 12.4 أسنان

 81.8 110.1 36.5 63.5 45.2 46.3 المجموع

ن خفض التكاليف   أن إضافة شباك جديد للصيدلية، وطبيبي أسنا      ) 4.9(يتضح من الجدول رقم     

  .التي يتحملها المريض للحصول على الخدمة

   أفضل كثيرا من الوضع الحالي للنظام الثالثأن البديل ا) 4.7،4.9،4.8( من الجداول يتضح

  :وبحساب التكاليف الكلية التي يتحملها النظام كانت النتائج كالتالي

  يوم/شيكل 8975.75=التكاليف الكلية

      يوم/شيكل 2520.17= تكاليف النظام

  يوم/ شيكل 6455.57= تكاليف انتظار طالبي الخدمة

  



  102

 

  :البديل الرابع

  .إضافة شباكين للصيدلية ، وطبيبي أسنان جدد

، 4.10( شبابيك للصيدلية كانت النتائج كما في الجداول 3 أطباء أسنان، و 4بفرض وجود 

  :كالتالي) 4.12، 4.11

 )4.10(جدول رقم 

لى مركز الرعاية األولية والخارجون من النظام بعد الحصول على عدد المرضى الداخلون إ

 . أسنانوطبيبي صيدلية ، يالخدمة خالل الفترة الصباحية بإضافة شباك

 يالقادمون بإضافة شباك القادمون طالب الخدمة

  أسنانيصيدلية وطبيب

 يالمغادرون بإضافة شباك المغادرون

  أسنانيصيدلية وطبيب

 100 67 178 175 كبار

 47 23 70 76 أطفال

 27 28 29 31 عالج طبيعي

 56 29 71 71 أسنان

 230 147 348 353 المجموع الكلي

  

أن إضافة شباكين للصيدلية، وطبيبي أسنان أثر ايجابيا علـى          ) 4.10(يتضح من الجدول رقم     

 .عدد المرضى المغادرين للنظام
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  )4.11(جدول رقم 

 النظام للحصول على الخدمة محسوبا بالدقائق بعد إضافة الوقت الذي يمضيه المريض داخل

 . أسنانيصيدلية وطبيبلل ينشباك

طالب 

 الخدمة

وقت 

 الخدمة

وقت الخدمة 

 يبإضافة شباك

 يصيدلية وطبيب

 أسنان

وقت 

 االنتظار

وقت االنتظار 

 يبإضافة شباك

 يصيدلية وطبيب

 أسنان

الوقت 

 الكلي

الوقت الكلي بإضافة 

 صيدلية يشباك

  أسنانيبوطبي

 82.9 113.6 59.8 92.7 23.1 23.8 كبار

 71.5 130.6 42.8 102.6 28.8 28 أطفال

عالج 

 طبيعي

21.7 21.5 12.3 10.1 33.1 31.6 

 56.6 120.4 32.3 95.9 24.3 24.1 أسنان

المجموع 

 الكلي

97.6 97.7 303.5 145 393.3 242.6 

  

صيدلية ، وطبيبي أسنان أثر ايجابيا علـى        أن إضافة شباكين لل   ) 4.11(يتضح من الجدول رقم     

  .الوقت الذي يمضيه المريض داخل النظام للحصول على الخدمة
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 )4.12(جدول رقم 

 ينالتكاليف التي يتحملها المريض للحصول على الخدمة محسوبة بالشيكل بعد إضافة شباك

  أسنانيصيدلية وطبيبلل

طالب 

 الخدمة

تكاليف 

 الخدمة

تكاليف الخدمة 

 يضافة شباكبإ

 يصيدلية وطبيب

 أسنان

تكاليف 

 االنتظار

تكاليف االنتظار 

 يبإضافة شباك

 يصيدلية وطبيب

 أسنان

التكاليف 

 الكلية

التكاليف الكلية 

 يبإضافة شباك

 يصيدلية وطبيب

 أسنان

 26.7 34.5 14.9 22.4 11.8 12 كبار

 19.5 28.7 7.1 16.3 12.4 12.4 أطفال

عالج 

 طبيعي

9.5 9.4 3.8 2.5 13.4 11.9 

 20.6 34.5 8.1 22 12.5 12.4 أسنان

 78.7 110.1 32.6 63.5 46.1 46.3 المجموع

  

أن إضافة شباكين للصيدلية، وطبيبي أسنان خفـض التكـاليف   ) 4.12(يتضح من الجدول رقم  

  .التي يتحملها المريض للحصول على الخدمة

 أفضل كثيرا من الوضع الحـالي       بعالراأن البديل   )  2.12،  4.11،  4.10( من الجداول    يتضح

  :وبحساب التكاليف الكلية التي يتحملها النظام كانت النتائج كالتالي.للنظام 

  يوم/شيكل  8989.07=التكاليف الكلية

      يوم/شيكل  2718.77= تكاليف النظام

  يوم/ شيكل 6270.30= تكاليف انتظار طالبي الخدمة
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  :البديل الخامس

  :ب أسنان، وشباك جديد للصيدليةإضافة طبيب أطفال، وطبي

 شباك للصيدلية؛ كانت النتائج كما في 2 أطباء أسنان، و3 أطباء أطفال، 3بفرض وجود 

  :كالتالي) 4.15، 4.14، 4.13(الجداول 

  )4.13(جدول رقم 

عدد المرضى الداخلون إلى مركز الرعاية األولية والخارجون من النظام بعد الحصول على 

 .طبيب أطفال، وطبيب أسنان، وشباك جديد للصيدليةبإضافة رة الصباحية مة خالل الفتالخد

 الخامسالمغادرون للبديل  المغادرون الخامسقادمون البديل  القادمون طالب الخدمة

 94 67 181 175 كبار

 52 23 75 76 أطفال

 28 28 32 31 عالج طبيعي

 46 29 73 71 أسنان

 220 147 361 353 المجموع الكلي

 إضافة طبيب أطفال، وطبيب أسنان، وشباك جديد أن) 4.13(تضح من الجدول رقم ي

  . ايجابيا على عدد المرضى المغادرين للنظامر أثللصيدلية
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  )4.14(جدول رقم 

الوقت الذي يمضيه المريض داخل النظام للحصول على الخدمة محسوبا بالدقائق بعد إضافة 

 ديد للصيدليةطبيب أطفال، وطبيب أسنان، وشباك ج

طالب 

 الخدمة

وقت 

 الخدمة

وقت الخدمة 

البديل 

 الخامس

وقت 

 االنتظار

وقت االنتظار 

 للبديل

 الخامس

الوقت 

 الكلي

الوقت الكلي 

للبديل 

 الخامس

 93.7 113.6 70.1 92.7 23.5 23.8 كبار

 72.6 130.6 42.5 102.6 30 28 أطفال

عالج 

 طبيعي

21.7 21.3 12.3 12.3 33.1 33.6 

 78.2 120.4 53.7 95.9 24.4 24.1 نانأس

المجموع 

 الكلي

97.6 99.2 303.5 178.6 393.3 278.1 

 طبيب أطفال، وطبيب أسنان، وشباك جديد للصيدليةأن إضافة ) 4.14(يتضح من الجدول رقم 

  . ايجابيا على الوقت الذي يمضيه المريض داخل النظام للحصول على الخدمةرأث
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  )4.15(جدول رقم 

التكاليف التي يتحملها المريض للحصول على الخدمة محسوبة بالشيكل بعد إضافة طبيب 

 أطفال، وطبيب أسنان، وشباك جديد للصيدلية

طالب 

 الخدمة

تكاليف 

 الخدمة

تكاليف 

 الخدمة للبديل

 الخامس

تكاليف 

 االنتظار

تكاليف 

االنتظار 

للبديل 

 الخامس

التكاليف 

 الكلية

التكاليف 

 الكلية للبديل

 الخامس

 29.5 34.5 17.5 22.4 11.9 12 كبار

 19.8 28.7 7 16.3 12.8 12.4 أطفال

عالج 

 طبيعي

9.5 9.3 3.8 3 13.4 12.4 

 26 34.5 13.4 22 12.6 12.4 أسنان

 87.7 110.1 40.9 63.5 46.6 46.3 المجموع

 للصيدلية طبيب أسنان، وشباك جديدإضافة طبيب أطفال، وأن ) 4.15(يتضح من الجدول رقم 

  .خفض التكاليف التي يتحملها المريض للحصول على الخدمة

 أفضل مـن الوضـع الحـالي        البديل الخامس أن  ) 4.15،  4.14،  4.13(نالحظ من الجداول    

  :أما التكاليف للبديل الجديد فهي كالتالي. للنظام

    يوم/  شيكل9602.1= التكاليف الكلية للنظام

  ميو/  شيكل2636.1=تكاليف النظام 

  يوم/ شيكل6966= تكاليف انتظار طالبي الخدمة
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  :البديل السادس

  إضافة طبيب أطفال، وطبيب أسنان،وطبيب عام، وشباك جديد للصيدلية

 شباك للصيدلية، كانت النتـائج  2 أطباء عام، 5 أطباء أسنان، 3 أطباء أطفال،    3بفرض وجود   

  :كالتالي) 4.16،4.17،4.18( كما في الجداول 

  )4.16(جدول رقم 

عدد المرضى الداخلون إلى مركز الرعاية األولية والخارجون من النظام بعد الحصول على 

 عام، وشباك بطبيب أسنان، طبي إضافة طبيب أطفال، الخدمة خالل الفترة الصباحية بإضافة

 .جديد للصيدلية

  السادسالمغادرون للبديل المغادرون  السادسقادمون البديل القادمون طالب الخدمة

 119 67 181 175 كبار

 54 23 73 76 أطفال

 27 28 30 31 عالج طبيعي

 45 29 73 71 أسنان

 245 147 357 353 المجموع الكلي

 عام، وشـباك    بإضافة طبيب أطفال، وطبيب أسنان، وطبي     أن  ) 4.16(يتضح من الجدول رقم     

  . أثر ايجابيا على عدد المرضى المغادرين للنظامجديد للصيدلية
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  )4.17(جدول رقم 

الوقت الذي يمضيه المريض داخل النظام للحصول على الخدمة محسوبا بالدقائق بعد إضافة 

  عام، وشباك جديد للصيدليةبطبيب أطفال، طبيب أسنان، طبي

طالب 

 الخدمة

وقت 

 الخدمة

وقت الخدمة 

البديل 

 السادس

وقت 

 االنتظار

وقت االنتظار 

للبديل 

 السادس

الوقت 

 الكلي

الكلي الوقت 

للبديل 

 السادس

 65.7 113.6 43.5 92.7 22.2 23.8 كبار

 61 130.6 32.1 102.6 28.9 28 أطفال

عالج 

 طبيعي

21.7 21.8 12.3 12 33.1 33.8 

 78.3 120.4 66.7 95.9 11.6 24.1 أسنان

المجموع 

 الكلي

97.6 84.5 303.5 154.3 393.3 238.8 

بيب أطفال، وطبيب أسنان،وطبيب عام، وشـباك       إضافة ط أن  ) 4.17(يتضح من الجدول رقم     

 أثر ايجابيا على الوقت الذي يمضيه المريض داخل النظـام للحـصول علـى               جديد للصيدلية 

  .الخدمة
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  )4.18(جدول رقم 

التكاليف التي يتحملها المريض للحصول على الخدمة محسوبة بالشيكل بعد إضافة طبيب 

  جديد للصيدلية عام، وشباكبأطفال، طبيب أسنان، طبي

طالب 

 الخدمة

تكاليف 

 الخدمة

تكاليف 

الخدمة للبديل 

 السادس

تكاليف 

 االنتظار

تكاليف 

االنتظار 

للبديل 

 السادس

التكاليف 

 الكلية

التكاليف 

الكلية للبديل 

 السادس

 22.2 34.5 10.9 22.4 11.7 12 كبار

 17.6 28.7 5.3 16.3 12.3 12.4 أطفال

عالج 

 طبيعي

9.5 9.5 3.8 3.8 13.4 13.4 

 22.4 34.5 16.7 22 5.7 12.4 أسنان

 75.6 110.1 36.7 63.5 39.2 46.3 المجموع

إضافة طبيب أطفال، وطبيب أسنان،وطبيب عام، وشـباك        أن  ) 4.18(يتضح من الجدول رقم     

  . خفض التكاليف التي يتحملها المريض للحصول على الخدمةجديد للصيدلية

.  أفضل من الوضع الحالي للنظام     السادسأن البديل ا  )418،  4.17،  4.16 (نالحظ من الجداول  

 :أما التكاليف للبديل الجديد فهي كالتالي

    يوم/  شيكل8460.03= التكاليف الكلية للنظام

  يوم/  شيكل2754.8=تكاليف النظام 

  يوم/ شيكل5705.23= تكاليف انتظار طالبي الخدمة
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  :البديل السابع

  . شباك للصيدلية2ان، طبيب عام ، وعدد إضافة طبيب أطفال، طبيب أسن

ك للصيدلية؛ كانت النتائج كما في بي شبا3 أطباء عاميين، 5 أطباء أطفال، 3بفرض وجود 

  :كالتالي) 4.20،4.21، 4.19(الجداول 

  )4.19(جدول رقم

عدد المرضى الداخلون إلى مركز الرعاية األولية والخارجون من النظام بعد الحصول على 

  شباك للصيدلية2 طبيب أطفال، طبيب أسنان، طبيب عام ، وعدد  بإضافةل الفترةالخدمة خال

 السابعالمغادرون للبديل  المغادرون  السابعقادمون البديل القادمون طالب الخدمة

 118 67 181 175 كبار

 52 23 70 76 أطفال

 26 28 29 31 عالج طبيعي

 45 29 73 71 أسنان

 241 147 353 353 المجموع الكلي

 2إضافة طبيب أطفال، طبيب أسنان، طبيب عام ، وعدد أن ) 4.19(يتضح من الجدول رقم 

  .. أثر ايجابيا على عدد المرضى المغادرين للنظامشباك للصيدلية

  

  

  

  



  112

  )4.20(جدول رقم 

الوقت الذي يمضيه المريض داخل النظام للحصول على الخدمة محسوبا بالدقائق بعد إضافة 

  شباك للصيدلية2 طبيب أسنان، طبيب عام ، وعدد طبيب أطفال،

طالب 

 الخدمة

وقت 

 الخدمة

وقت الخدمة 

 علسابالبديل ا

وقت 

 االنتظار

وقت االنتظار 

 ابعللبديل الس

الوقت 

 الكلي

الوقت الكلي 

 بعلسااللبديل 

 65.1 113.6 43 92.7 22.1 23.8 كبار

 58.1 130.6 29.7 102.6 28.3 28 أطفال

عالج 

 طبيعي

21.7 21.5 12.3 10.7 33.1 32.2 

 77.1 120.4 65.7 95.9 11.4 24.1 أسنان

المجموع 

 الكلي

97.6 83.3 303.5 149.1 393.3 232.5 

  

 2إضافة طبيب أطفال، طبيب أسنان، طبيب عام ، وعدد أن ) 4.20(يتضح من الجدول رقم 

نظام للحصول على  أثر ايجابيا على الوقت الذي يمضيه المريض داخل الشباك للصيدلية

  .الخدمة
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  )4.21(جدول رقم 

 طبيب  إضافةالتكاليف التي يتحملها المريض للحصول على الخدمة محسوبة بالشيكل بعد

  شباك للصيدلية2أطفال، طبيب أسنان، طبيب عام ، وعدد 

طالب 

 الخدمة

تكاليف 

 الخدمة

تكاليف 

الخدمة 

 للبديل

 السابع

تكاليف 

 االنتظار

تكاليف 

ر االنتظا

 السابعللبديل 

التكاليف 

 الكلية

التكاليف 

الكلية للبديل 

 السابع

 22.1 34.5 10.7 22.4 11.3 12 كبار

 17 28.7 4.9 16.3 12.1 12.4 أطفال

عالج 

 طبيعي

9.5 9.4 3.8 2.7 13.4 12.1 

 22.1 34.5 16.4 22 5.7 12.4 أسنان

 73.3 110.1 34.7 63.5 38.5 46.3 المجموع

 2إضافة طبيب أطفال، طبيب أسنان، طبيب عام ، وعدد أن ) 4.21(ل رقم يتضح من الجدو

  . خفض التكاليف التي يتحملها المريض للحصول على الخدمةشباك للصيدلية

.  أفضل من الوضع الحالي للنظام     السابعأن البديل   ) 4.21،  4.20،  4.19(نالحظ من الجداول    

 :أما التكاليف البديل الجديد فهي كالتالي

    يوم/  شيكل8570.36= اليف الكلية للنظامالتك

  يوم/  شيكل2.841.55=تكاليف النظام 

  يوم/ شيكل5728.81= تكاليف انتظار طالبي الخدمة
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  المبحث الثاني

  :النظام المقترح

  .إضافة طبيب أطفال، وطبيب أسنان، وطبيب عام، وشباك جديد للصيدلية

  : أوالً

  :مقدمة

ن بمختلف مستوياتهم المالية والعمرية، دمات الصحية للمواطنيية تقدم الخمراكز الرعاية األول

سي من تحسين النظام هو تقديم الخدمات ألكبر عدد من المواطنين بأقل وقت هدف األساوال

  .وتكاليف

  

  :ثانيا

  :النظام المقترح

ب إضافة طبي (  السبع، نالحظ أن أفضل بديل هو البديل السادس          بمقارنة التكاليف الكلية للبدائل   

  )110-108ص(السابق ذكره ) أطفال، وطبيب أسنان،طبيب عام، وشباك جديد للصيدلية

كما أظهرت النتائج أن هذا البديل يكلف مركز الرعاية أقل التكاليف، كما يخفض التكاليف التي               

يتحملها جميع المرضى، كما يؤدي إلى تخفيض الفترة الزمنية التي يقـضيها المرضـى أمـام        

  .مراكز الخدمة
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  :األشكال التالية توضح التحسينات في النظام المقترح

  
  عدد األطباء العاميين للنظام المقترح) 4.1(شكل رقم 

  

  
  

  عدد أطباء األطفال للنظام المقترح) 4.2(شكل رقم 
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  عدد أطباء األسنان للنظام المقترح) 4.3(شكل رقم 

  

  
  قترحيوضح عدد شبابيك الصيدلية للنظام الم) 4.4(شكل رقم 
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  :ثالثاً

  :التوصيات

  :ترى الباحثة اعتمادا على نتائج الدراسة

ضرورة استخدام األساليب الكمية وبحوث العمليات بشكل عام والمحاكاة بشكل خاص            -1

  .في اتخاذ القرارات في الوزارات والمؤسسات

ضرورة استحداث أقسام لبحوث العمليات داخل الوزارات لتحسين جودة عملية اتخـاذ            -2

 .راتالقرا

االهتمام بنظم المعلومات كمتغير مهم في عملية صنع القرارات ، وتأكيـد ضـرورة               -3

اهتمام الوزارات بعنصر المعلومات ومعالجتها، وتطوير الهياكـل التنظيميـة لـنظم            

 .المعلومات اإلدارية المحوسبة لتوفير المعلومات بصورة مستمرة ودائمة

 -معـدات ( اإلداريـة المحوسـبة      العمل على رفع كفاءة مكونات نظـم المعلومـات         -4

ـ    )  أفراد - برامج - قواعد بيانات  - اتصاالت -برمجيات  ةوتطويرها تبعـا للتكنولوجي

 .الحديثة

تطبيق أفضل وأحدث البرمجيات القادرة على تحليـل البيانـات ومعالجتهـا إلنتـاج               -5

 .المعلومات التي تفيد اإلدارة وصانع القرار

 باستخدام النظم الحديثـة، يتـصف بالـسهولة         توفير دليل مكتوب لإلجراءات المتعلقة     -6

 .والتطابق مع آليات النظام ويحدث باستمرار

االهتمام بتدريب صانعي القرارات في المؤسسات والوزارات علـى اسـتخدام نظـم              -7

مساندة القرارات بشكل عام والمحاكاة بشكل خاص لتحسين مستوى استخدامهم لتلـك            

 .لتي يتخذونهاالنظم ورفع كفاءة وفاعلية القرارات ا
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العمل على تنمية الوعي ألهمية ومزايا استخدام األساليب الكمية للمساعدة في اتخـاذ              -8

 نالقرارات عن طريق عقد الندوات والمحاضرات واللقاءات المفتوحة بين األكـاديميي          

 .ومتخذي القرارات في المؤسسات والوزارات العاملة داخل الدولة

 فوائد استخدام المحاكاة في العمليات اإلنتاجية ضرورة القيام بدراسات أخرى تبحث -9

 .في مختلف المجاالت

ديث تخصصات نوعية تهتم باألساليب الكمية وبحوث قيام الجامعات الفلسطينية بتح-10

 .العمليات ودورها في اتخاذ القرارات االدارية
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  )1(ملحق رقم 

األسئلة المطروحة في المقابالت
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  )1( رقم قائمة

  :األسئلة المطروحة في المقابلة األولي في وزارة الصحة

  ما تاريخ انشاء مركز شهداء الشيخ رضوان؟ -1

 ما مساحة المبنى في ذلك الوقت؟ -2

 كم عدد الموظفين في المركز؟ -3

 ما عدد األقسام التي كانت موجودة؟ -4

 ما الخدمات التي كان يقدمها المركز للمرضى؟ -5

 )خدمات أخرى( يقدمها المركز؟ ما حجم الخدمات التي كان  -6

 عدد -الحجم(ما التطورات التي مر بها المركز ليصل إلى الشكل الحالي  -7

 ) الموظفين- الخدمات-األقسام

 ما حجم المركز الحالي؟ -8

 ما عدد األقسام الموجودة؟ -9

 كم عدد الموظفين في المركز؟ وما تخصصات الموظفين؟-10

  المركز خدماته؟ما المساحة السكانية التي يقدم لها-11

  ما النظرة المستقبلية للمركز؟-12
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  )2(قائمة رقم 

  : لمدير مركز شهداء الشيخ رضواناألسئلة المطروحة في المقابلة األولى

  )المخدومين(ما فئات مجتمع الدراسة؟ .1

  كم عدد مقدمي الخدمة في النظام؟ .2

  كم عدد المخدومين في النظام؟ .3

  النتظار؟ما معدل وقت انتظار الزبائن في خط ا .4

  ما معدل تقديم الخدمة لطالب الخدمة؟ .5

  ما معدل بقاء المخدوم في النظام؟ .6

  ما المراحل التي يمر بها المخدوم للحصول على الخدمة؟ .7

  ما ساعات الدوام الكلية للنظام؟ .8

  ما هي الفترة التي يحصل بها ازدحام على النظام؟ .9

  ما متوسط طول خط االنتظار؟ .10

  النظام؟ما طول الخط المسموح به في  .11
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  )2(ملحق رقم 

جداول تجميع البيانات
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  )1(جدول رقم 

  طول خط االنتظار، ومعدل المخدومين في الساعة

  :التاريخ      :اليوم

  عدد المخدومين  عدد الموجودين في الخط  الزمن

8-9      

9-10      

10-11      

11-12      

12-1      

1-2      
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  )2(جدول رقم 

  البيانات األساسية

المريض في   وقت الوصول  مةرقم طالب الخد

  الخدمة

  زمن الخدمة  وقت المغادرة
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  )3(جدول رقم 

  .معدل زمن الحصول على الخدمة من مراكز الخدمة، والخروج من النظام

نوع 

  المريض

زمن 

  الوصول

زمن الخروج   صيدلية  تذاكر  مختبر  طبيب  ملفات  تسجيل

  من النظام
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  )3(ملحق رقم 
  

  جداول تحليل البيانات
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  )1(جدول رقم 
  معدل وصول المرضى للنظام

عدد  الساعة
 القادمين

       

اليوم  اليوم الرابع اليوم الثالث اليوم الثاني اليوم األول 
 الخامس

اليوم 
 السادس

  اليوم السابع

8:00-9:00 23 15 24 20 17 14 18  
9:00-10:00 33 39 50 41 32 39 30  
10:00-11:00 38 68 59 43 52 59 62  
11:00-12:00 61 75 54 62 70 74 58  
12:00-13:00 68 50 31 35 24 48 28  
المعدل  16 18 20 19 13 18 42 13:00-14:00

 العام

 39 35 42 35 36 38 44 44 معدل الوصول

 237 212 252 215 220 231 265 265 مجموع المخدومين
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  )2(جدول رقم 
  معدل الخدمة للنظام

اليوم  اليوم الرابع اليوم الثالث اليوم الثاني اليوم األول 
 الخامس

اليوم 
 السادس

  اليوم السابع

8:00-9:00 23 15 24 20 17 14 18  
9:00-10:00 33 35 35 39 30 34 30  
10:00-11:00 35 40 40 40 42 40 40  
11:00-12:00 40 40 37 35 44 39 41  
12:00-13:00 41 40 30 40 33 44 33  
المعدل  35 30 41 29 35 40 42 13:00-14:00

 العام

 34 32 33 34 33 33 35 35 معدل الخدمة

مجموع 
 المخدومين

214 210 201 203 207 201 197 204 
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  )3(جدول رقم 
   يف مركز الرعاية األوليةإمجايل الوقت الذي يقضيه املريض داخل النظام

 
مجموع  صیدلیة طوابع طبیب ملفات  تسجیل  المرضى

 الوقت
 151.6 87.48 0.22 55.1 0.2 8.6 كبار
 169.8 87.48 0.22 73.3 0.2 8.6 أطفال
 186.03 87.48 0.22 89.53 0.2 8.6 أسنان
عالج 
 طبیعي

8.6 0.2 10.49 0.22 87.48 106.99 

معدل البقاء      
 في النظام

153.605 
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  )4(جدول رقم 
  2004معدل وصول املرضى طبقاً لسجالت مركز الرعاية األولية لعام 

  
  معدل الوصول بالساعة  الشهر
  58  يناير
  52  فرباير
  39  مارس
  59  يلأبر

  48  مايو
  45  يونيو
  50  يوليو

  56  أغسطس
  44  سبتمرب
  43  أكتوبر
  53  نوفمرب
  57  ديسمرب

  ساعة/ مريض50  معدل الوصول
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  )4(ملحق رقم  
  

  مخططات النظام
 
 


